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Wstęp 

Z badań gospodarczych oraz z badań rynku rozwoju przedsiębiorstw wynika, że branża IT 
na przestrzeni ostatnich lat rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. W wielu firmach 
(szczególnie mikro i małych), które mogłyby oferować interesujące rozwiązania informa-
tyczne, brakuje odpowiednio wyspecjalizowanych pracowników.  

Rozwój branży IT, tak niesłychanie ważny dla naszej gospodarki wymaga zatem cią-
głej profesjonalizacji kadr, co powoduje potrzebę korzystania ze specjalistycznych studiów 
podyplomowych, przygotowujących fachowo i efektywnie w zakresie kierowania projek-
tami, rozwoju produktów informatycznych, tworzenia nowoczesnych architektur oprogra-
mowania i rozwoju wydajnych procesów wytwarzania oprogramowania.  

W celu sprostania tym potrzebom prowadzone są cieszące się dużą popularnością 2-
semestralne Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi (SP ZPI). Stu-
dia te (www.wozpi.agh.edu.pl) prowadzone są na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica  
w Krakowie  

Strategią studiów jest rozwój wiodących kadr w pięciu podstawowych obszarach:  
1) Dostarczanie klientom i użytkownikom produktów i usług spełniających odpowied-

nie kryteria, np. nowatorstwa, jakości, terminów i kosztów. W tym obszarze wiodą-
cymi rolami są kierownicy produktów (nazywani w metodykach zwinnych właści-
cielami produktów) oraz kierownicy projektów koordynujących pracę wielu grup. 

2) Wytwarzanie oprogramowania w sposób efektywny i profesjonalny. W tym obsza-
rze wiodącymi rolami są kierownik produkcji (inaczej właściciel procesu, w meto-
dykach zwinnych rola Scrum-master ma istotne znaczenie dla prawidłowego prze-
biegu procesu) oraz główny technolog. 

3) Projektowanie aplikacji i systemów informatycznych. Istotna rolę w tym obszarze 
odgrywają analitycy, architekci systemów informatycznych. 

4) Wspomaganie prac kierownictwa oraz zespołów. Istotną rolę spełnia tutaj Biuro Za-
rządzania Projektami oraz oddział IT dostarczający odpowiednią infrastrukturę  
i usługi. 

5) Rozwój oprogramowania. W tym przypadku potrzebne są kompetentne i dobrze 
zorganizowane zespoły. 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń opracowany został program dostarczający 
dużą wartość dla uczestników kursu. Dla przykładu uczestnicy studiów są przygotowywani 
do egzaminów przeprowadzonych przez międzynarodowe organizacje certyfikujące. Doty-
czy to w szczególności cenionego egzaminów PMP (Project Management Professional), 
egzaminu certyfikacyjnego ISTQB CTFL (International Software Testing Qualification 
Board Certified Tester Foundation Level), egzaminu CSM (Certified ScrumMaster) i CSPO 
(Certified Scrum Product Owner) związanych z zwinną metodyką zarządzania projektami 
SCRUM oraz egzaminów związanych z analizą biznesową oraz architekturą korporacyjną. 
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Niniejsze opracowanie zawiera wybrane zagadnienia Zarządzania Projektami w 
Przedsiębiorstwach Informatycznych, które stanowiły obszar zainteresowania studentów SP 
ZPI.  

Wszelkie uwagi dotyczące niniejszego opracowania oraz Studiów Podyplomowych 
Zarządzania Projektami Informatycznymi prosimy kierować na adres  
(werewka@agh.edu.pl) kierownika Studiów.  
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ŁUKASZ BRZEZIŃSKI* 

KONCEPCJA WDROŻENIA PROCESU ITIL DO ZARZĄDZANIA  
PROBLEMAMI W BIURZE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 

A CONCEPT OF ITIL PROBLEM MANAGEMENT PROCESS  
IMPLEMENTATION IN A PROJECT MANAGEMENT OFFICE 

STRESZCZENIE. Biuro zarządzania projektami (PMO), jako centrum kompetencji i rozwiązań pro-
jektowych powinno wspierać projekty i przyczyniać się do ich sukcesów. Jednak zarówno  
w momencie wdrożenia PMO w przedsiębiorstwie, jak i w następnych fazach jego rozwoju, występu-
je wiele problemów i konfliktów, które skutecznie ograniczają, a nawet marginalizują PMO. 
Niewątpliwie odpowiednie zarządzanie problemami przyczynia się do wzmocnienia pozycji PMO  
w organizacji. Czy możliwe jest podniesienie efektywności zarządzania portfelem projektów w PMO, 
poprzez implementację procesu zarządzania problemem według praktyk opisanych w bibliotece 
ITIL? Artykuł dedykowany jest osobom zainteresowanym problematyką PMO w środowisku IT. 

ABSTRACT. Project Management Office (PMO) as a center of competences and project solutions 
shall support projects and contribute to their success. However in the PMO implementation phase as 
well as in the next phases of its development, many problems and conflicts arrives, which effectively 
constrains or even downplays PMO. Without doubts appropriate problem management contributes to 
strengthen PMO position in the organization. Is it possible to enhance effectiveness of project portfo-
lio management in PMO, by problem management process implementation as per ITIL best practices? 
Article is dedicated to persons interested of PMO problems in IT environment. 

1. Wprowadzenie 

W organizacjach projektowych, które realizują wiele projektów równolegle, możemy spo-
tkać się z rozwiązaniem proponowanym w PMBOK ((PMBOK Guide 2013), jakim jest 
Biuro Zarządzania Projektami (PMO). Takie centrum kompetencji i rozwiązań projekto-
wych powinno wspierać projekty i przyczyniać się do ich sukcesów, jednak  
w różnych fazach rozwoju PMO napotyka wiele problemów, które mogą ograniczyć jego 
funkcjonalność i efektywność, a w rezultacie przyczynić się do jego marginalizacji  
w organizacji. Jak budować siłę PMO? Jak uniknąć konfliktów związanych z jego wdroże-
niem? Jaką wartość może pozyskać organizacja dzięki PMO? Czy duża liczba realizowa-

                                                                                                                     
* Mgr Łukasz Brzeziński, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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nych projektów w przedsiębiorstwie zawsze musi oznaczać dużą liczbę nierozwiązanych 
problemów? 

Działalność PMO można w pewnym sensie porównać do obsługi ruchu lotniczego, 
który wymaga lotniska, wieży kontrolnej, stacji meteorologicznej, odpowiednich procesów  
i procedur z nimi związanych, ale przede wszystkim ludzi, którzy te procedury realizują  
i kontrolują. Największe lotniska obsługują kilkadziesiąt milionów pasażerów rocznie,  
a transport lotniczy uważany jest za bardzo bezpieczny. W jaki sposób realizować projekty, 
aby skutecznie ograniczyć ich porażki? Kluczem do sukcesu może okazać się odpowiednie 
zarządzanie problemami, ich sprawne wykrywanie na wczesnym etapie, odpowiednia kate-
goryzacja i priorytetyzacja, dogłębna analiza i znajdowanie przyczyny źródłowej oraz za-
stosowanie trwałego rozwiązania. 

Jedną z ważniejszych funkcji PMO jest gromadzenie doświadczenia i wiedzy projek-
towej (lessons learned), które mają umożliwić powtarzalny sukces projektów oraz ciągłe 
doskonalenie procesów ich realizacji, jednak ich wartość jest wprost proporcjonalna do 
poziomu dojrzałości PMO i organizacji, w której się znajduje. Na wczesnym etapie rozwo-
ju PMO wzbudza nieufność, opór na poziomie średniego szczebla zarządzania  
i uczestników projektów, brak wiary w korzyści biznesowe. W dalszej kolejności PMO 
napotyka problemy związane z implementacją standardów projektowych, zarządzaniem 
zasobami i angażowaniem jego członków do działań operacyjnych, co z kolei rodzi potrze-
bę budowania świadomości istnienia obszaru zarządzania projektami. Wszystkie takie pro-
blemy na poziomie organizacyjnym muszą być rozwiązywanie na bieżąco, aby PMO mogło 
się rozwijać, ale konsumują całe jego zasoby, co może uniemożliwić zajmowanie się fak-
tycznymi problemami bieżących projektów. Wdrożenie PMO w organizacji to zmiana men-
talna, więc długotrwała, dlatego od samego początku należy rozwijać procesy, które będą je 
wspierać. 

W organizacjach realizujących projekty w branży IT, kierownicy projektów, czy pra-
cownicy PMO doświadczają problemów we współpracy z kierownikami procesów ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library), ze względu na różnice w używanej termi-
nologii. Obie strony skupiają się na dostarczaniu wartości dla biznesu, ale akcentują inne 
perspektywy. Zarządzanie projektami skupia się na planowaniu, organizowaniu i wykony-
waniu projektów IT, gwarantując jakość w obrębie harmonogramu i przeznaczonego bu-
dżetu, podczas gdy ITIL V3 podkreśla cykl życia usługi oraz przedstawia zalecenia w kie-
runku dostarczania usług z naciskiem na jakość. Jednak podobieństwa w tym przypadku 
napędzają synergię w dostarczaniu projektów i usług dla biznesu, dlatego połączenie obu 
rozwiązań może okazać się niezwykle wartościowe. 

2. Przegląd rozwiązań 

2.1. Biuro zarządzania projektami (PMO) 

Biuro zarządzania projektami (Project Management Office) to jednostka organizacyjna po-
woływana w celu zachowania ciągłości w środowisku realizacji ograniczonych w czasie 
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projektów oraz wsparcie zarządzania projektami z punktu widzenia organizacji, jako cało-
ści poprzez m.in.: koordynację projektów w portfelu, zapewnienie sprawnego obiegu in-
formacji, doskonalenie i rozwój pracowników i kierowników oraz zarządzanie wiedzą pro-
jektową. PMO ma usprawniać zarządzanie projektami przede wszystkim w zakresie proce-
sów wspierających i zarządczych projektów (Wyrozębski 2009). Warto tutaj również przy-
toczyć definicję Harolda Kerznera: „Biuro projektów ma za zadanie utrzymanie całego ka-
pitału intelektualnego związanego z zarządzaniem projektami oraz aktywnie wspierać pla-
nowanie strategiczne przedsiębiorstwa” (Kerzner 2004). W praktyce zakres działania PMO 
zależy od jego dojrzałości i stopnia zaawansowania, jak również od dojrzałości organizacji, 
w której się znajduje, wspólnego języka, procesów i metodyki względem projektów, któ-
rymi zarządza. 

Projekty, jako przedsięwzięcia, których celem jest realizacja unikalnego produktu lub 
usługi, wymagające wykorzystania zasobów i ujęte w ramy ograniczeń czasowych, kosz-
towych i jakościowych były realizowane od dawna. Jednak dopiero w ostatnich latach 
stworzone zostały podstawy do metodycznego zarządzania projektami, a przyczyniły się do 
tego czynniki takie jak: zmienność zespołów oraz otoczenia realizacji projektów, wzrost 
jakościowych wymagań klientów, krótsze terminy realizacji projektów, wzrastający poziom 
specjalizacji firm połączony z outsourcingiem poszczególnych usług niezwiązanych  
z głównym obszarem ich działalności, zmienność i niestabilność warunków zewnętrznych, 
częste niepowodzenia projektów (Łabuda 2009). Konieczność zwiększenia wydajności  
i efektywności działania przedsiębiorstw spowodowało rozpowszechnienie zarządzania 
projektami, jako metody przynoszącej znaczne korzyści, włączając potrzebę tworzenia 
PMO. 

W organizacjach które zdecydowały się na utworzenie PMO możemy wyróżnić trzy 
typy biur w zależności od celu ich działania: 
− Lekkie, wspomagające wykonanie projektów poprzez dostarczenie polityk działań, 

metodyk, szablonów do zarządzania projektami, gromadzenie i udostępnianie wiedzy  
i doświadczeń projektowych. 

− Treningowe, wspomagające właścicieli projektów poprzez dostarczanie porad doty-
czących sposobów zarządzania projektami, dostarczanie szkoleń dla zespołów projek-
towych, oprogramowania do zarządzania projektami. Nadzoruje projekty i dba  
o ich jakość. 

− Kierownicze, dostarczające kierowników projektów do prowadzenia projektów, zarzą-
dzające zależnościami pomiędzy projektami. Zarządza portfelem projektów  
i strategią. 

Aby PMO mogło sprawnie funkcjonować i realizować wyznaczone cele, jego rola  
w organizacji musi być jasno zdefiniowana, a przy jego budowie trzeba uwzględnić charak-
terystyki wykonywanych projektów takie jak: liczba projektów, ich złożoność, potrzebne 
zasoby do ich zakończenia, poziom stosowanych narządzi, ryzyka projektowe, poziom pro-
cesów zarządzania projektami, poziom zarządzania portfelem projektów (Werewka et al. 
2013). 
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Prawidłowe wdrożenie PMO w przedsiębiorstwie wymaga również oceny dojrzałości 
przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania projektami. Aby oszacować zdolności personelu 
projektowego do realizacji projektów zgodnie ze specyfikacjami, terminowo i w ramach 
budżetu, można posłużyć się modelem PMMM (Project Management Maturity Model), 
który opisuje pięć kluczowych elementów w pełni efektywnego środowiska projektowego 
oraz identyfikuje zdolność przedsiębiorstwa do zarządzania określonymi aspektami projek-
tów: zakresem, jakością, kosztami, harmonogramem, zamówieniami, raportowaniem, inte-
gracją, ryzykiem, komunikacją, zespołem oraz relacjami z dostawcami i klientami (Łabuda 
2009). 

W modelu PMMM wyróżniono następujące poziomy dojrzałości (Rad et al. 2002):  
− Poziom 5 - Optymalny, przystosowany (organizacyjne wykorzystanie danych szacun-

kowych do dalszego rozwoju). Ciągłe doskonalenie wszystkich usług  
i procesów PMO 

− Poziom 4 – Pełny, zarządzany (organizacja zaczyna stosować kulturę PM i rejestrować 
szacunkowe dane wydajnościowe). PMO zarządza portfelem projektów i odpowiada 
za efektywność projektów, intensywne szkolenia 

− Poziom 3 – Zintegrowany, zorganizowany i zdefiniowany (organizacja implementuje 
procesy zarządzania projektami i rozpoznaje najskuteczniejsze z nich). Zintegrowane 
stosowanie określonej metodyki zarządzania projektami, nadzór i proaktywne wspar-
cie PMO, szkolenia 

− Poziom 2 – Spójny, uproszczony i powtarzalny (zlokalizowana implementacja formal-
nych procesów zarządzania projektami). Określona metodyka zarządzania projektami, 
reaktywne wsparcie ze strony PMO, wstępne szkolenia 

− Poziom 1 – Ad hoc, początkowy (niejednolitość procedur i brak formalnych wytycz-
nych). Wsparcie doraźne bez angażowania PMO w szkolenia 

W zależności od poziomu dojrzałości organizacji, PMO ma za zadanie realizować wyzna-
czone cele biznesowe, wspierać projekty i przyczyniać się do ich sukcesów. Jednak, aby 
działalność PMO w organizacji była efektywna i dawała widoczne rezultaty, istnieje po-
trzeba dostosowania zadań biura względem realizacji jego celów i otoczenia biznesowego. 
W PMBOK jak również w wielu innych publikacjach znajdziemy wskazówki dotyczące 
funkcji, jakie mogą być realizowane przez PMO, jednak przy planowaniu zadań biura trze-
ba przede wszystkim pamiętać o potrzebie elastyczności względem środowiska biznesowe-
go i realizacji potrzebnych procesów. Metodologia, choć ważna powinna wspierać (a nie 
determinować) działania PMO, bo każdy projekt, program, portfel programów i projektów 
realizuje cele biznesowe indywidualnie w obrębie swoich ram, a kierownicy projektów i ich 
zespoły pracują najbliżej źródeł wszelkich problemów projektowych, z którymi zmaga się 
PMO, dlatego warto zarządzać poprzez procesy dostosowane do wymagań zespołów pro-
jektowych. Przykładami zadań realizowanych przez PMO mogą być: 
− Przygotowanie nowych projektów do otwarcia - zapisanie projektu do katalogu, nad-

zór nad procesem uzasadnienia rozpoczęcia projektu i jego zatwierdzenia; odpowied-
nia priorytetyzacja projektu w portfelu; identyfikacja i zapewnienie wszystkich po-
trzebnych zasobów dla projektu 
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− Prowadzenie rejestru kompetencji pracowników i pomoc w budowaniu zespołu pro-
jektowego 

− Nadzór nad bieżącymi projektami - monitorowanie postępu, identyfikacja  
i rozwiązywanie problemów, przygotowywanie raportów na temat statusu projektu  
i portfela dla interesariuszy, koordynacja projektów we współpracy z kierownikami 
projektów oraz dbanie o utrzymanie projektu według planu i ustalonego budżetu. 

− Przeprowadzanie przeglądu projektów po ich implementacji, sprawdzanie czy projekty 
osiągnęły oczekiwane rezultaty. PMO przeprowadza ankiety, tworzy statystyki, aby 
ocenić projekt, kierownika projektu, zespół, interesariuszy związanych z projektem, 
oraz tworzy i publikuje końcowy raport 

− Przygotowanie potrzebnych szkoleń, planowanie przekazywania wiedzy pomiędzy 
projektami, coaching, utrzymywanie repozytorium wiedzy dotyczącego wszystkich 
zakończonych projektów (historia, dokumentacja, wyniki, wnioski). Prowadzenie kon-
sultacji dla kierowników projektów, wyszukiwanie potrzebnych rozwiązań 

− Prowadzenie akcji naprawczych wynikających z problemów związanych z realizacją 
projektów 

Mając na uwadze powyższe zadania realizowane przez PMO, oczekiwać można odpowied-
nio zdefiniowanych procesów ich realizacji. Niestety w wielu przypadkach takie procesy 
nie istnieją, lub są nieformalne, ograniczają się do list kontrolnych (Perry 2009). Brakuje 
głębszej analizy błędów i ich zapobiegania. W rezultacie PMO o niskim poziomie dojrzało-
ści (PMMM 1, 2) skazane jest na niepowodzenie, jeśli nie zaimplementuje odpowiednich 
procesów na czas. Szczęśliwie w drodze PMO do sukcesu może pomóc podejście do reali-
zacji procesów określone w publikacjach ITIL V3, szczególnie, jeśli środowisko projekto-
we dotyczy branży IT. 

2.2. ITIL Problem Management 

Organizacje działające w dynamicznym środowisku, aby zachować swą konkurencyjność 
muszą zwiększać wydajność oraz dbać o konkurencyjność. Implementacja dobrych praktyk  
w zarządzaniu może pomóc organizacji w zwiększeniu jej potencjału, zdolności produkcyj-
nych. ITIL (Information Technology Infrastructure Library Framework) jest źródłem do-
brych praktyk w zarządzaniu usługami IT, opisującym jak efektywnie i skutecznie ofero-
wać usługi informatyczne. Prace nad pierwszą wersją rozpoczęto w połowie lat 80 XX 
wieku w Wielkiej Brytanii na zlecenie administracji rządowej (Office of Government Com-
merce) i od tamtej pory ITIL jest skutecznie wdrażany w wielu organizacja IT na świecie. 
ITIL powstał w wyniku prac światowych ekspertów, specjalistów i konsultantów IT w za-
kresie szeroko rozumianego obszaru zarządzania usługami. Jest kompletną, spójną bibliote-
ką (zbiorem) najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, całkowicie bazującym na prak-
tyce, w odróżnieniu od teoretycznych modeli. ITIL nie jest metodyką, ale współpracuje  
z nimi. Odpowiada na pytania „co?” robić, a nie „jak?” robić. ITIL jest podstawą dla ISO 
2000. 

Głównymi celami podejścia usługowego, wspieranego przez ITIL, w organizacji jest 
zapewnienie zgodności usług IT z obecnymi i przyszłymi potrzebami „biznesu”, jak rów-
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nież ciągła poprawa jakości świadczonych usług i długoterminowa redukcja kosztów ich 
świadczenia. Aby zrozumieć, czym jest zarządzanie usługą, należy zrozumieć, czym jest 
usługa. ITIL definiuje usługę, jako sposób dostarczania wartości klientowi, umożliwianie 
osiągania celów, jakie klient chce osiągnąć, bez posiadania przez niego określonych środ-
ków i narażania się na ryzyka z tym związane. Zarządzanie usługami (ang. Service Mana-
gement) – jest zbiorem zdolności danej organizacji dostarczających klientom wartości w 
postaci usług (OCG ITIL V3 2011). 

Koncepcja ITIL opiera się na cyklu życia usługi, w której zarządzaniu podkreśla się 
wagę kontroli i koordynacji funkcji, procesów i systemów. ITIL koncentruje się na następu-
jących cyklach życia usługi: Strategia usług (Service Strategy), Projektowanie usług (Servi-
ce Design), Wdrażanie usług (Service Transition), Eksploatacja usług (Service Operation), 
Ciągła Poprawa usług (Continual Service Improvement). Na każdą z pięciu kluczowych 
pozycji cyklu składają się procesy (np. zarządzanie problemem) i akcje (np. rozwiązanie 
problemu). Wszystkie usługi w organizacji powstają i działają w wyniku potrzeby bizne-
sowej oraz określonych wymagań. W związku z tym muszą odzwierciedlać strategie i poli-
tyki dostawcy usług. Cykl życia usługi rozpoczyna się od zdefiniowania wymagań bizne-
sowych odbiorcy (pmmanager.pl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Odzwierciedlenie powiązań między poszczególnymi etapami cyklu życia usług 

ITIL opiera swe działanie na procesach – stąd często spotykana nazwa „model procesowy”. 
Proces został zdefiniowany, jako usystematyzowany zbiór czynności zaprojektowany tak 
by osiągnąć konkretny cel. Definicja procesu mówi, że używa on jedno lub więcej zdefi-
niowanych wejść i przekształca je w zdefiniowane wyjścia (wyniki). W najlepszych prak-
tykach branżowych dąży się by proces by kontrolowany, a co za tym idzie by był wydajny, 
powtarzalny, efektywny (OCG ITIL V3 2011). Najważniejsze cechy procesu: 
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− jest określony (przez podejmowane czynności / akcje, zależności i ich kolejność), 
− jest mierzalny (można dokonywać pomiarów np. wydajności), 
− ma konkretne wyniki (podobnie jak sam proces, są identyfikowalne i mierzalne), 
− ma odbiorców / klientów, którym dostarcza rezultaty swego działania, 
− reaguje na konkretne zdarzenia / wyzwalacze (triggers). 

Proces zarządzania problemami został wyróżniony w cyklu eksploatacji usługi, który okre-
śla działania i procesy potrzebne by usługi świadczone były na odpowiednich poziomach 
„jakości” określonych przez ich odbiorców. Zarządzanie problemem to proces odpowie-
dzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich problemów, którego głównym celem jest 
zapobieganie powstawania incydentów oraz minimalizowanie wpływu incydentów, którym 
nie można zapobiec. Dla lepszego zrozumienia procesu, ITIL opisuje następujące definicje 
(OCG ITIL V3 2011): 
− Problem - przyczyna jednego lub wielu incydentów. Przyczyna nie jest zawsze znana  

w chwili rejestrowania (zapisu) problemu.  
− Reaktywne zarządzanie problemami - w przypadku wystąpienia incydentu proces za-

rządzania problemami jest odpowiedzialny za dalsze badania i diagnozę oraz identyfi-
kację przyczyny źródłowej problemu, o ile jest to możliwe. 

− Przyczyna źródłowa (RCA) - przyczyna leżąca u podstaw lub pierwotna przyczyna 
incydentu lub problemu. Po jej identyfikacji możliwe jest zastosowanie trwałego roz-
wiązania. 

− Znany błąd - problem, który ma udokumentowaną przyczynę źródłową i obejście. 
Znane błędy są tworzone i zarządzane przez proces zarządzania problemami w trakcie 
całego ich cyklu życia. Znane błędy mogą być również zidentyfikowane przez pro-
gramistów lub dostawców. 

− Baza znanych błędów (KEDB) - baza danych zawierająca zapisy wszystkich znanych 
błędów. Jest tworzona i aktualizowana w procesie zarządzania problemami,  
a wykorzystywana przez procesy zarządzania incydentami i problemami. Baza zna-
nych błędów może być częścią systemu zarządzania konfiguracją (CMS) 

− Proaktywne zarządzanie problemami - celem jest identyfikacja problemów, które mo-
głyby być pominięte. Proaktywne zarządzanie problemem analizuje zapisy incydentów 
i wykorzystuje dane zebrane przez inne procesy zarządzania usługami informatycz-
nymi (ITSM) w celu określenia tendencji lub znaczących problemów. 

− Analiza trendu - analiza danych w celu identyfikacji wzorców zależności czasowych. 
Używana w zarządzaniu problemem w celu identyfikacji podobnych awarii lub wraż-
liwości elementów konfiguracji (CI). W zarządzaniu potencjałem wykonawczym 
używana jako narzędzie modelowania do przewidywania przyszłych zachowań. Uży-
wane również jako narzędzie do identyfikacji niedoskonałości w procesach zarządza-
nia usługami informatycznymi. Wspiera proaktywne zarządzanie problemem. 

Cykl życia problemu składa się na proaktywne lub reaktywne wykrycie problemu, zapisa-
nie jego szczegółów, kategoryzację i priorytetyzację, badania i diagnozę oraz identyfikację 
obejścia (workaround), przyczyny źródłowej problemu (RCA) przy pomocy szeregu tech-
nik takich jak: 5 Why’s, chronological analysis, pain value analysis, Kepner Tregoe, brain-
storming, Ishikawa diagram, Pareto analysis. Następnie tworzymy wpis w bazie znanych 
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błędów (KEDB), oraz wyznaczamy akcje naprawcze włączając rozwiązanie trwałe. Pro-
blem może być zamknięty w momencie, gdy wszyscy właściciele akcji potwierdzili ich 
zamknięcie. Dobrą praktyką jest regularne przeglądanie głównych problemów i wyciąga-
nie, zapisywanie odpowiednich wniosków. 

Biblioteka ITIL opisuje proces zarządzania problemami pod kątem organizacji IT, 
jednak dostosowanie takich praktyk do potrzeb organizacji projektowej, PMO może się 
okazać nie tylko możliwe, ale i korzystne. 

3. Problemy w PMO 

Organizacja projektowa realizująca dużą liczbę projektów równocześnie napotyka wiele 
problemów w myśl zasady - im więcej projektów, tym więcej problemów. Potrzebne 
wsparcie w tym zakresie oferuje PMO, które pomaga rozwiązywać szereg problemów na 
poziomie poszczególnych projektów, ale również w skali portfela projektów. W zależności 
od celu działania i poziomu dojrzałości, PMO napotyka różne problemy natury organiza-
cyjnej, które mogą dezorganizować pracę lub ograniczać skuteczność. Do najbardziej po-
wszechnych problemów środowiska projektowego organizacji zalicza się: brak zasobów  
i ich niewłaściwa alokacja; nieoptymalne zarządzanie portfelem; nieefektywne zarządzanie 
pojedynczymi projektami; silny, negatywny wpływ struktury funkcjonalnej; brak informa-
cji ułatwiającej zarządzanie projektami, w tym priorytetów; brak wsparcia ze strony kie-
rownictwa, w tym niejasne odpowiedzialności i role; brak świadomości personelu projek-
towego na temat idei zarządzania projektami (Wyrozębski 2009). 

W marcu 2011 firma ESI International (Ankiety ESI) przeprowadziła ankietę wśród 
firm na całym świecie z wielu branż. Pytano o miejsce, rolę, dostarczaną wartość  
i efektywność pracy PMO. Pośród ponad 3700 respondentów znaleźli się ludzie zarówno  
z PMO jak i spoza PMO czyli kierownicy projektów, kierownicy programów, kierownicy 
portfeli, członkowie zarządów. Najważniejsze wnioski z ankiety: 
− Ponad połowa organizacji nie mierzy efektywności PMO 
− W 40% organizacji funkcjonuje przekonanie o niskiej wartości generowanej przez 

PMO 
− PMO jest traktowane jako centrum szkolenia z zarządzania projektami dostarczając 

‚twardych‘ kompetencji (72% odpowiedzi), ale tylko wg 35% respondentów pozyska-
nie tych kompetencji przekłada się pozytywnie na efektywność zarządzania projektami 
czy programami. 

− Tylko 15% biur projektów mierzy ROI 
− Tylko co piąte PMO znajduje sie w swojej organizacji na wystarczająco strategicznym 

miejscu w strukturze by mieć przełożenie praktyczne na zarządzanie portfelem projek-
tów. 

− 75% respondentów wyznało, że PMO dostarcza pracownikowi od 1 do 5 dni szkolenia 
rocznie, 5% respondentów zaznaczyło powyżej 15 dni rocznie 

− Na pytanie: co najlepiej robi PMO w twojej organizacji najczęściej wymieniano do-
starczanie zasobów oraz narzędzi, następnie kontrola procesu 
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− 43% respondentów ocenia dobrze PMO w swojej organizacji, 15% bardzo dobrze lub 
wyśmienicie, 42% ocenia słabo lub bardzo słabo 

Dla porównania już w kolejnej ankiecie ESI z roku 2012 (Ankiety ESI) respondenci zade-
klarowali, że ich PMO osiągnęło wyższy poziom dojrzałości, część z nich zaczęło praco-
wać na poziomie strategicznym. Doceniono również wartość szkoleń proponowanych przez 
PMO, dzięki którym znacznie wzrosła efektywność dostarczanych projektów. Wzrosło 
także przekonanie o ogólnej wartości PMO. Warto podkreślić że: 
− 72% respondentów potwierdziło istnienie PMO w swojej organizacji, (45% PMO star-

sze niż 5 lat) 
− 3% PMO zostało rozwiązanych z powodu restrukturyzacji lub decyzji kierownictwa;  

1/3 rozwiązanych PMO była starsza niż 5 lat 
− 54% PMO mierzy swoją efektywność głównie poprzez sukces projektów (na czas  

i w wyznaczonym budżecie). Co ważne, zaczęto również badać satysfakcję klientów.  
− 46% respondentów ocenia dobrze PMO w swojej organizacji, 35% bardzo dobrze lub 

wyśmienicie, 19% ocenia słabo lub bardzo słabo 
PMO nowej generacji skupia się na potrzebach biznesu, wykorzystuje ROI do pomiaru 
efektywności i zapotrzebowań szkoleniowych, oraz aktywnie angażuje się w ich realizację 
(Ankiety ESI). Porównując obie ankiety nie trudno zauważyć zdecydowany wzrost dojrza-
łości PMO. Wiele z nich prawdopodobnie balansuje na poziomie 3 lub 4 PMMM. Należy 
jednak pamiętać, że im większy jest stopień zaawansowania organizacji w zakresie zarzą-
dzania projektami, tym większego wysiłku wymaga przejście na kolejny poziom (Kerzner 
2004). Jak pokazuje ankieta ESI w działalności dojrzałych PMO mogą się zdarzyć niepo-
wodzenia prowadzące do ich rozwiązania. Jak przeciwdziałać takim sytuacjom? 

4. Implementacja procesu ITIL Problem Management w PMO 

Niewłaściwe zarządzanie problemami może doprowadzić do zwiększenia ich liczebności, 
powtarzalności, ale przede wszystkim wpływać negatywnie na organizację projektową, 
kierowników projektów i ich zespoły, a w rezultacie, na jakość, koszt i czas dostarczenia 
projektów. Solidnym wsparciem PMO w tej kwestii może okazać się proces zarządzania 
problemami opisany w bibliotece ITIL, jednak tego typu rozwiązanie znajdzie uzasadnienie  
w kierowniczych PMO o stopniu dojrzałości minimum na poziomie 3 PMMM. 

Proces zarządzania problemami może być zastosowany w PMO do analizy problemów 
zarówno na poziomie portfela projektów, jak i poszczególnych projektów. Problem Mana-
ger mógłby być również przypisywany do projektów zagrożonych niepowodzeniem  
w celu budowy i prowadzenia planu naprawczego opartego na analizach problemów. Ko-
lejnym krokiem może być włączenie procesu zarządzania problemami do pracy przy audy-
tach, przeglądach poimplementacyjnych, do współtworzenia bazy znanych błędów  
i rozwiązań projektowych, planowania i monitorowania akcji naprawczych, tworzenia, ana-
lizy i monitorowania trendów projektowych. Być może wielu organizacjom PMO aspekt 
zarządzania problemami nie jest obcy, jednak korzyści z rozwiązania procesowego propo-
nowanego przez ITIL V3 mogą przekonać do jego zastosowania. 
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Na początku warto zwrócić uwagę na kompatybilność procesów zarządzania projek-
tami opisanych w PMBOK z procesami zarządzania usługami ITIL. Inicjacja projektu po-
wiązana jest z procesami strategii usług, planowanie projektu z procesami projektowania 
usług, wykonanie projektu z wdrażaniem usług, monitorowanie i kontrola projektu z eks-
ploatacją usług, a ukończenie projektu z ciągłą poprawą usług (Al-Maghraby 2008). Proces 
zarządzania problemami wchodzi w skład procesów eksploatacji usług, ale może i często 
odgrywa znaczącą rolę w ciągłej poprawie usług, poprzez analizę trendów oraz planowanie 
i monitorowanie akcji naprawczych. PMO odgrywa ważną rolę we wszystkich fazach pro-
jektu, jednak obszar monitorowania i kontroli projektu generuje najwięcej jego aktywności. 
Skoro rola PMO jest tak blisko roli ITIL Problem Managera, mogą się one wykluczać lub  
doskonale uzupełniać. PMBOK [1] wspomina zaledwie jednym zdaniem o technice analizy 
przyczyny źródłowej, dlatego warto przeanalizować ten aspekt bardziej szczegółowo.  

Relacje pomiędzy zadaniami PMO i Problem Managera przedstawia poniższa macierz.  
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Tabela 1 
Macierz relacji zadań PMO i Problem Managera 

PM    

 

PMO 

Wykrywanie i 
priorytetyzacja 

problemu 

Reaktywne 
badanie 

RCA 

Proaktywne 
badanie 

RCA 

Analiza 
trendów 

Plan na-
prawczy 

KEDB 

Zbieranie danych 
i raportowanie o 
stanie projektów 

A AR AR A K R 

Rozwijanie i 
wdrażanie stan-
dardów, metod, 
procesów 

A AR  A  R 

Zarządzanie, alo-
kacja i kontrola 
zasobów projek-
towych 

A AR AR  K R 

Zarządzanie za-
leżności pomię-
dzy wieloma pro-
jektami / progra-
mami 

A AR AR ARK KR R 

Monitorowanie i 
raportowanie ROI 
projektów 

 AR AR A K R 

Doskonalenie i 
rozwój pracowni-
ków 

K  AR A K R 

Zarządzanie wie-
dzą projektową. 

K AR  A  ARK 

Przeprowadzanie 
przeglądu projek-
tów po ich im-
plementacji 

A AR  A KR R 

Prowadzenie akcji 
naprawczych 
wynikających z 
problemów zwią-
zanych z realiza-
cją projektów 

    ARK  
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Badanie potrzeb 
biznesu 

A  AR ARK   

* A - Analiza danych; R - Raportowanie; K - Konsultacje 
 
Na rysunku poniżej znajduje się również proponowany opis procesu zarządzania proble-
mami. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Propozycja procesu zarządzania problemami 
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5. Wnioski 

Organizacje ukierunkowane na działalność projektową i posiadające dojrzałą jednostkę 
PMO, często obsługują wiele projektów jednocześnie, a ich kontrola może stanowić  
wyzwanie szczególnie przy nieodpowiednim zarządzaniu problemami. Procesy opisane  
w ITIL mogą w dużym stopniu wspomagać zarządzanie projektami, szczególnie tymi, które 
dotyczą branży specjalistycznej. Proces zarządzania problemami może okazać się skutecz-
ny i potrzebny w organizacjach PMO, które często doświadczają wielu skomplikowanych 
problemów, ale nie mają czasu lub kompetencji żeby je wyeliminować. Implementacja pro-
cesu zarządzania problemem może nie tylko w znacznym stopniu poprawić kondycję PMO 
w organizacji, ale także poprzez swoje działania podnieść efektywność zarządzania portfe-
lem projektów, poprzez trwałą eliminację problemów z nimi związanych. Trzeba również 
zauważyć, że spektrum działania procesu nie musi ograniczać się jedynie do analizy pro-
blemów projektowych, co sprawia go bardzo elastycznym i łatwo dostosowującym się do 
potrzeb organizacji i klientów. Niewłaściwe zarządzanie problemami może wpływać na 
jakość, koszt i czas dostarczenia projektów. Wdrożenie procesowego zarządzania proble-
mami proponowanego przez ITIL V3, we sprzyjającym otoczeniu projektowym może oka-
zać się niezwykle korzystne.  
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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI JAKO WYZWANIE  
DLA WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA 

IT PROJECTS MANAGEMENT AS A CHALLENGE  
FOR A MODERN MANAGER 

STRESZCZENIE: Poniższy artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem 
projektami IT. Opisane są metodyk i modele, które mogą być wykorzystywane przez menedżerów. 
Artykuł zawiera opis podstawowych problemów, które pojawiają się podczas prowadzenia projektów 
takie jak, problem z wyborem metodyki, problemy komunikacji w projekcie oraz dobór odpowied-
nich narzędzi. 

ABSTRACT: The following article presents issues connected with managing IT projects. There are 
methods and models described, which can be used by managers. The article contains the description 
of basic problems which arise during managing projects, such as choosing the method, communica-
tion problems or selection of the correct tools. 

1. Wprowadzenie 

Zarządzanie projektami IT jest bardzo trudne ze względu na szybkie zmiany występujące 
na rynku produktów i usług tego sektora. Trudności w prowadzeniu projektów polegają 
przede wszystkim na ciągłej ewolucji zarówno potrzeb jak i możliwości, które od końca 
XX wieku nabierają coraz większego tempa, przez to zadania stawiane firmom w tym sek-
torze są bardzo wysokie. Aby przybliżyć skalę osiągnięć tego rynku posłużono się przykła-
dem ewolucji sektora telefonii komórkowej w Polsce. Pierwszym polskim operatorem tele-
fonii komórkowej był PTK Centertel, który powstał w 1991. W 1995 roku operator ten li-
czył 50 tyś abonentów. W tym samym roku zarejestrowany został drugi operator Polska 
Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.o. a rok później trzeci Polkomtel Spółka Akcyjna. W 1995 roku 
ówczesne Ministerstwo Łączności szacowało, że w 2000 r. będzie w Polsce 1,5 mln użyt-
kowników telefonii komórkowej. W rzeczywistości poziom 1,5 mln właścicieli telefonów 
komórkowych uzyskano już na początku 1998 r., a na koniec 2000 r. korzystających  
z usług telekomunikacyjnych było już ponad czterokrotnie więcej niż przewidywały mini-

                                                                                                                     
* Mgr inż. Łukasz Chudyga, Mgr inż. Mateusz Nawrocki, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projek-
tami Informatycznymi Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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sterialne prognozy. W 2005 roku penetracja rynku sięgała 60% społeczeństwa czyli ponad 
23 mln osób. W 2010 roku liczba aktywnych telefonów komórkowych w Polsce to 47,15 
mln odnosząc się do ludności w Polsce 38,2 mln uzyskujemy statystykę 1,23 telefonu przy-
padającego na jednego mieszkańca.  

Eksperci przez ostatnie 10 lat wyraźnie zaznaczali rozwój rynku IT. M. Tymkiewicz  
w artykule "IT spotyka się z biznesem" zaznacza w jaki sposób organizacje IT stale się 
zmieniają i jak bardzo zbliżają się do biznesu. Granica pomiędzy IT a biznesem zaciera się 
do tego stopnia, że przedstawiciel jednej z amerykańskich firm badających rynek zapowie-
dział, że wkrótce termin IT zmieni się w BT (business technology) i nie będzie to jedynie 
zmiana w sferze językowej. IT przestanie być bowiem wystarczający do opisania tego, cze-
go oczekuje się od informatyki. Tempo ewolucji tego sektora jest wyzwaniem dla prowa-
dzonych projektów, jak zaznacza G. Kuliszewski "Kiedyś informatycy robili 20 projektów 
jednocześnie, teraz robią 200 albo 2000 i często nie są w stanie nad nimi zapanować". Po-
wyższe stawia Menedżerów projektów IT przed największymi wyzwaniami. Od ich decyzji 
zależy sukces albo porażka projektu. 

2. Modele i metodyki 

Szybkie tempo zmian na rynku IT wymusiło równoległy rozwój dziedziny biznesu jakim 
jest zarządzanie projektami IT. Spowodowało to powstanie wielu nowych metodyk i nowe 
podejścia do zarządzania projektami. Najbardziej popularne to zbiór czterech metodyk. 
Podejście tradycyjne oparte o ścieżkę krytyczną, oraz jej ewolucyjne rozwinięcie do łańcu-
cha krytycznego. Równolegle zaczęły powstawać metodyki Agile, które całkowicie odeszły 
od ścieżki krytycznej zastępując podejściem ściśle dostosowującym się do zmieniających 
się warunków danego projektu IT. Część menedżerów do podejścia Agile wdrożyło roz-
wiązania sprawdzające się w zarządzaniu produkcją i metod opartych o Kanban.  

Wybór odpowiedniej metodyki a następnie modelu wdrażania oprogramowania okazu-
je się bardzo trudna. Bardzo często decyzja o wyborze zapada na najwyższych szczeblach 
zarządczych firmy i menedżerowie nie mają większego wyboru. Dziej się tak ponieważ 
rynek wymusza na przedsiębiorstwach tzw. decyzje polityczno-ekonomiczne. Sytuacja nie 
jest jednak do końca beznadziejna ponieważ podejście do zarządzania projektami i kon-
kretna metodyka jest narzędziem podobnym jak każde inne. Kluczem do prawidłowego 
użycia jest dogłębne poznanie, efektywnie wykorzystanie możliwości a następnie wycią-
gnięcie wniosków na temat przydatności lub nie w konkretnym projekcie.  

2.1. Tradycyjne metodyki zarządzania 

W branży IT ewolucja systemów zarządzania spowodowała polaryzację poglądów na dwa 
nurty. Pierwszy składa się z Managerów stosujących tradycyjne metodyki zarządzania, 
drugi zaś skupia zwolenników podejścia zwinnego, związanego z nurtem Agile. 

W 1969 powstał Project Management Institut zajmujący zbieraniem i analizowaniem 
doświadczeń celem popularyzacji danej metody w realizacji projektów. W 1976 roku  
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w Montrealu powstała koncepcja standaryzacji praktyk i dokumentów, które miały na celu 
wspomagać procesy zarządzania projektami.  Pięć lat później powstał przewodnik PMBoK 
(Project Management Body of Knowledge) zawierający ogólny zbiór zasad zarządzania 
projektami. Na świecie powstają dwie metodyki: 
− Wielka Brytania - PROMPT stanowiąca podstawy dla PRINCE, (aktualnie praktyko-

wana PRINCE 2),  
− USA - metodyka PMBoK Guide®.  

Metodyka PMBoK ® - zgodnie z definicją, projekt jest działaniem, które realizowane jest 
przez zespół projektowy, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i przy monitoringu  
i kontroli prac. Dodatkowo projekt podjęty jest aby zaspokoić potrzebę biznesową w pro-
dukt lub usługę w danym czasie. Należy zauważyć, że ograniczenia czasowe oznaczają, że 
produkt lub usługa ma sens biznesowy tylko w danym zakresie czasu, co wynika z powsta-
łej szansy rynkowej. Kolejnym charakterystycznym elementem jest unikatowość produktu 
lub usługi. Wszystkie wymienione cechy są charakterystyczne dla ogółu projektów,  
w szczególności jednak projekty informatyczne w rozumieniu metodyki PMBoK® spełnia-
ją te cechy. 

Metodyka PMBoK® opisuje 5 głównych grup procesów oraz 9 obszarów aktywności. 
W skład procesu rozpoczęcia wliczają się procesy służące zdefiniowaniu i zatwierdzeniu 
projektu organizacji. Proces planowania odpowiada na pytanie w jaki sposób realizować 
zamierzone cele, jakimi środkami i w jakiej kolejności. Procesy realizacji służą wykonaniu 
założonego planu i koordynacji działania zespołu ludzi. Procesy kontroli zajmują się moni-
torowaniem i kontrolą postępu prac w projektach. Każdy z tych dziewięciu obszarów wie-
dzy wraz z zawartymi procesami, musi być spełniony wewnątrz aby osiągnąć efektywne 
prowadzenie projektu. Poniżej zostały opisane procesy metodyki PMBoK®. Ostatnim pro-
cesem jest proces zakończenia związany z finalną akceptacją lub danej fazy projektu: 

1) Proces rozpoczęcia: 

a. opracowanie dokumentacji otwarcia, 

b. opracowanie wstępnego zakresu projektu, 

2) Proces planowania: 

a. opracowanie planu zarządzania projektem, 

b. planowanie zarządzania zakresem projektu, 

c. definiowanie zakresu projektu, 

d. opracowanie struktury podziału pracy (WBS), 

e. zdefiniowanie czynności, 

f.      porządkowanie czynności, 

g. szacowanie czasu trwania czynności, 
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h. opracowanie harmonogramu, 

i.      szacowanie kosztów, 

j.      budżetowanie kosztów, 

k. planowanie jakości, 

l.     planowanie zasobów ludzkich, 

m. planowanie komunikacji, 

n. jakościowa analiza ryzyka, 

o. planowanie zaopatrzenia, 

p. planowanie kontraktów, 

3) Proces realizacji: 

a. kierowanie i zarządzanie realizacją, 

b. zapewnienie jakości, 

c. przyjmowanie członków zespołu, 

d. gromadzenie ofert od sprzedawców 

4) Proces kontroli: 

a. monitorowanie i nadzór nad pracami projektu, 

b. weryfikacja projektu, 

c. nadzór nad harmonogramem, 

d. nadzór nad kosztami, 

e. monitorowanie i nadzór nad ryzykiem, 

f.     administrowanie kontraktem, 

5) Proces zakończenia: 

a. zamknięcie projektu, 

b. zamknięcie kontraktu. 

Metodyka PMBoK® zawiera w sobie zestaw standardów, procesów i dobrych praktyk, 
które powinny być wykorzystane podczas prac nad projektem. Obowiązkiem Menedżerów 
jest dobranie odpowiedniego procesu mającego zastosowanie w konkretnym projekcie. 
Przykład technik opisanych w PMBoK®: 
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− techniki i modele formalne, 
− graficzna analiza lub prezentacja danych, 
− opis czynności niezbędnych do realizacji procesów, 
− narzędzia proceduralne, 
− narzędzia komputerowe, 
− oceny ekspertów. 

PMBoK® jest bardzo zwartą metodyką i ukierunkowaną na usystematyzowany zestaw 
konkretnych technik i narzędzi zarządczych. Wiedz podzielona jest na dziewięć obszarów, 
każdy obszar składa się z procesów a każdy proces ma precyzyjnie opisane techniki wejścia 
i wyjścia. Istnieją dokładne diagramy powiązań procesów wraz z opisem produktów wystę-
pujących pomiędzy wejściami. 

Metodyka PRINCE2 - definiuje projekt jako organizację, która została powołana na 
pewien czas celem stworzenia produktu biznesowego, zgodnie z uzasadnieniem bizneso-
wym. Metodyka ta definiuje osiem procesów najwyższego rzędu, które z kolei dzielą się na 
osiem komponentów i trzy techniki: 

1) Procesy: 

a. Przygotowanie założeń projektu, 

b. Inicjowanie projektu, 

c. Strategiczne zarządzanie projektem, 

d. Sterowanie Etapem, 

e. Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu, 

f.      Zarządzanie Zakresem Etapu, 

g. Zamykanie Projektu, 

h. Planowanie, 

2) Komponenty: 

a. Uzasadnienie Biznesowe, 

b. Organizacja, 

c. Plany, 

d. Elementy sterowania, 

e. Zarządzanie ryzykiem, 

f.     Jakość w środowisku projektu, 

g. Zarządzanie konfiguracją, 

h. Zarządzanie zmianą, 
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3) Techniki: 

a. Planowanie oparte na produktach, 

b. Przeglądy jakości, 

c. Zarządzanie zmianą. 

PRINCE2 charakteryzuje się pełnym opisem procesów zarządczych, które należy wykonać 
w trakcie realizacji projektu. Według tej metody aby projekt zakończył się sukcesem należy 
od początku do zakończenia wykonać wskazane procesy. Procesy mają określoną kolejność 
wykonywania a ich wyniki są przekazywane do ściśle określonych innych procesów.  
W PRINCE 2 zależności pomiędzy produktami a procesami oraz pomiędzy procesami są 
jasno pokazane. Dzięki tej metodzie wiadomo co trzeba zrobić, aby rozpocząć projekt, jak 
skutecznie go prowadzić, co ma wpływ na przedwczesne zakończenie projektu. W podej-
ściu tym wyróżnia się Strukturę Podziału Produktu zamiast Struktury Podziału Pracy. Takie 
podejście daje rzeczywiste efekty w postaci produktu albo jego części, stanowi to wynik 
konkretnej pracy. 

Zgodnie z powyższym można wskazać wspólne pewne wspólne cechy metodyk trady-
cyjnego podejścia do zarządzania: 
− następujące po sobie kolejne etapy, zakończenie danego etapu daje początek następne-

go a powrót do poprzedniego jest prawie niemożliwy, 
− wysoki poziom niepewności projektu w pierwszej fazie, w trakcie trwania projektu 

poziom ten maleje, 
− koszty projektu rosną w miarę rozwijania się prac, największe są w fazie środkowej, 

maleją w ostatniej fazie, 
− na początku przedsięwzięcia interesariusze mogą wywierać wpływ na kształt projektu, 

w miarę postępowania prac ich ingerencje maleją 
W tradycyjnym podejściu do wytwarzania oprogramowania najbardziej popularny i intui-
cyjny model wytwarzania oprogramowania to model kaskadowy (zwany czasem wodospa-
dowym). Model ten zakłada, że każdy etap projektu może nastąpić tylko i wyłącznie jeśli 
poprzedni zostanie w pełni zakończony. Powroty do poprzednich etapów nie są możliwe. 
Istnieją wyjątki od tej reguły występujące w innych odmianach tego modelu. Prostota tego 
modelu ułatwia Product Managerom planowanie i kontrolowanie prac. Największą wadą 
tego modelu jest brak elastyczności na zmiany, które w nowoczesnych projektach IT bar-
dzo często pojawiają się właśnie w fazie trwania projektu. W skrajnych przypadkach jeśli 
trzeba wrócić do zakończonego już etapu, takie działania powodują znaczne podwyższenie 
kosztów. Ostatnim największym minusem tej metodyki jest długi czas oczekiwania na wy-
niki projektu. Pomiędzy etapem planowania a dostarczeniem klientowi pierwszej wersji 
produktu upływa bardzo dużo czasu. Biorąc pod uwagę plusy i minusy tego modelu, mene-
dżerowie powinni zdecydować się na wybór przy bardzo małych i małych projektach przy 
niskim poziomie komplikacji.  
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2.2. Agile 

Tradycyjne metodologie wytwarzania oprogramowania, były uważane za zbyt biurokra-
tyczne, powolne i nieefektywne. W latach 90-tych powstała alternatywa dla tradycyjnego 
podejścia opartego o model kaskadowy zwana zwinnym podejściem. W 2001 roku, grupa 
ekspertów przyjęła oficjalną nazwę "Agile methods" określając zwinne, lekkie techniki 
wytwarzania oprogramowania. W tym samym roku powstał dokument "The Manigest of 
The Agile Alliance", w którym znalazły się cztery główne reguły tej metodyki: 
− Zespół programistów i harmonijna praca jest ważniejsza od procesów i narzędzi, 
− Działające oprogramowanie jest ważniejsze od dokumentacji, 
− Współpraca z klientem w trakcie trwania projektu jest ważniejsza od pierwotnych 

ustaleń, 
− Szybka reakcja na zmiany jest ważniejsza od konsekwentnego realizowania planu pro-

jektu, 
Metodyki adaptacyjny z rodziny Agile odchodzą od przyjętego przez TPM procesu plano-
wania. Jak twierdzi P. Schmidt Najlepiej opisana metodyka Agile - SCRUM (młyn) opiera 
swój proces planistyczne za dynamicznie zarządzany, spriorytetyzowany spis niezbędnych 
do wykonania prac opisujący zaplanowane do zaimplementowania funkcjonalności syste-
mu informatycznego (Product Backlog). 

Proces metodyki SCRUM zakłada realizację projektu w krótkich 2-4 tygodniowych 
etapach nazywanych SPRINTAMI. Efektem każdego sprintu powinien być działający 
fragment produktu. Istotne jest aby to co wnosi kolejny sprint były namacalne dla użyt-
kownika, muszą wnosić wartość do projektu. Zespół projektowy składa się z trzech głów-
nych ról: 

1) Product Owner - rola sprawowana przez klienta (odbiorcę produktu). 
2) Scrum Master - lider zespołu, który odpowiada za poprawny przebieg procesu. Peł-

ni funkcję doradcy dla właściciela produktu (Product Owner) i ustaleniu poprzez 
pobranie z Product Backlog-u (planowana  funkcjonalność systemu) funkcjonalno-
ści o najwyższym priorytecie przez zespół w trakcie trwania sprintu. 

3) The Team - zespół projektowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Product backlog Sprint backlog 

Sprint 2-4 
tygodni 

Produkt 

24 h 
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Przedstawiony powyżej model różną sie przede wszystkim podejściem do podstawowych 
parametrów projektu (zakres, czas, budżet przy zachowaniu najwyższej jakości). Tradycyj-
ne metody zakładają, że z góry będzie znany zakres projektu, czas i określone koszty.  
W nowoczesne projektach IT bardzo trudne jest określenie wszystkich trzech parametrów. 
Menedżerowie zaczęli stosować macierz kompromisów, która zakłada, że dokładnie jedna 
zmienna musi być ustalona, dokładnie jedna zmienna może się zmieniać w określonych 
granicach, pozostałe mogą być dowolne. W kaskadowym modelu najmniej elastyczną 
zmienną jest zakres projektu, w projektach zwinnych zakres jest zmienną najbardziej ela-
styczną, koszty i harmonogram natomiast są określone lub optymalizowane. Połączenie obu 
metod zapewnia kontrolę nad obszarami poza programistycznymi oraz pozwala na wytwo-
rzenie oprogramowania mającego przy ustalonych kosztach maksymalną wartość dla od-
biorcy. Menedżerowie wyciągają z każdego modelu to co najlepsze. Z podejścia tradycyj-
nego bierze się model zarządczy na poziomie zarządzania strategicznego i operacyjnego 
projektem, natomiast z Agile pobiera się proces wytwarzania oprogramowania. 

2.3. Komunikacja w projekcie 

Klasyczne podejście do komunikacji w projekcie, zakłada koncentrację na aspektach doty-
czących co komunikować i w jaki sposób. Formalne budowanie planów komunikacji  
w Prince 2 pozwala zaadoptować istniejące w firmie czy korporacji zasady i procedury, 
określić harmonogram raportowania, zapewnić, że odpowiednie procesy, działy i zasoby 
otrzymają konkretną informację na czas i w odpowiedniej postaci. Większość menedżerów 
bazuje jednak na praktyce, bo powyższe zasady są co najmniej niewystarczające. Ramy 
określające co, gdzie i kiedy powinno działać sprawdza się na poziomie raportowania  
a w sytuacjach incydentalnych i pojawieniu się problemów powyższe może okazać się zu-
pełnie nieprzydatne. Lider jakim niewątpliwie powinien być menedżer powinien wykazać 
się czterema podstawowymi cechami: inteligencją, energią, spójnością w działaniu i przede 
wszystkim odpowiedzialnością za projekt. Osoba odpowiedzialna za projekt powinna inwe-
stować swój czas nie tylko w działania operacyjne, nie tylko w szkolenia dotyczące meto-
dologii i prowadzenia projektów, ale również w proces bezustannego doskonalenia komu-
nikacji. 

3. Podsumowanie 

Artykuł jasno przedstawił z jakimi problemami muszą zmierzyć się menedżerowie prowa-
dząc projekty IT. Po pierwsze muszą zdecydować jaka wybrać metodykę czy będzie to 
TPM, który opiera się o proces, w którym po zdefiniowaniu zakresu prac określamy kolej-
ność ich wykonywania, szacujemy czas trwania i koszty na końcu tworzymy harmonogram. 
W poszczególnych krokach stosujemy szereg technik pozwalających na stworzenie opty-
malnego planu a każdy błąd, który nie zostanie wykryty w pierwszej fazie i odstępstwa od 
założeń mogą narazić projekt na niepowodzenie i duże straty. Z drugiej strony mamy meto-
dyki adaptacyjne z rodziny Agile, w którym to zespoły odchodzą od tradycyjnego procesu 
planowania na rzecz opisu funkcjonalnego implementowanego systemu informatycznego 
(Porduct Backlog). Następnie określane są zakresy każdego sprintu zazwyczaj poprzez po-
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branie z Product Backlogu zadań o możliwie najwyższym priorytecie ale możliwym do 
wykonania w czasie trwania sprintu. Niewątpliwie w obu przypadkach najważniejsze jest 
określenie celu projektu a podstawą do określenia prac w obu przypadkach jest zakres. 
Okazuje się, że zakres części softwareowej to około 40-60% całości pozostałe elementy to 
hardware, optymalizacja procesów biznesowych, zmiany organizacji, szkolenia użytkowni-
ków, help-desk, problemy w komunikacji itd. W tym zakresie adaptacja do niczego się nie 
przyda. Wniosek z tego taki, że idealny menadżer w dobie tak dynamicznie zmieniających 
się potrzeb rynku to taki, który będzie potrafił zastosować adaptację w TPM. W takim 
przypadku mamy do czynienia z APF czyli Adaptive Project Framework, który pozwala 
wykorzystać z tradycyjnego modelu model zarządczy na poziomie zarządzania strategicz-
nego natomiast z Agile znakomity proces wytwarzania oprogramowania.  

W projektach informatycznych nie można pominąć roli samego menedżera nie tylko  
w roli mentora ale jako lidera zespołu. Bycie liderem w sytuacji, w której zaangażowanych 
jest wiele osób z różnych działów, na których często nie ma formalnego przełożenia nie jest 
proste. W skomplikowanych strukturach korporacji bycie menedżerem a nie administrato-
rem to wyjątkowe wyzwanie i bez postawy przywódczej żaden menedżer nie zdoła zjednać 
sobie ludzi z różnych departamentów. Więc lider projektu powinien od początku do końca 
utożsamiać się z założeniami projektu i poświęcać czas nie tylko na administrowaniu ale 
przede wszystkim na zespole i pełnym zakresie projektu. 
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MARIUSZ DONIGIEWICZ* 

ZASTOSOWANIE FRAMEWORK'U SAFE1 DO ROZWIĄZANIA  
PROBLEMÓW ROZWIJAJĄCEJ SIĘ ZWINNEJ ORGANIZACJI 

APPLICATION OF THE SAFE FRAMEWORK IN ORDER TO SOLVE  
PROBLEMS IN A GROWING AGILE ORGANIZATION  

STRESZCZENIE. Dokument prezentuje częste problemy, na jakie napotykają rozwijające się organi-
zacje przy skalowaniu zwinnego procesu tworzenia oprogramowania. Przedstawia także jedną z im-
plementacji  - framework SAFe - który dostarcza rozwiązań pozwalających rozwiązywać problemy  
z zastosowaniem zwinnych technik tworzenia oprogramowania w większych organizacjach. Pojawia-
ją się także wnioski czy i jak SAFe framework rozwiązuje przykładowe problemy. 

ABSTRACT. The document presents usual problems which developing organizations are faced with 
during scaling up their software development process. It also presents one of the markets implementa-
tion – the SAFe framework, which delivers solutions helping to solve scaling agile software pro-
cessing issues in mid to high organizations. There are also conclusions about how and if the SAFe 
framework addresses those issues. 

1. Wstęp 

Czym jest agile development ? Jest metodą tworzenie oprogramowania poprzez zmotywo-
wanych i ufających ludzi,  akceptujących zmianę jako normalny element procesu tworzenia 
oprogramowania pracy ludzi ceniących szybki i merytoryczny feedback. 

Agile jest odpowiedzią na rozwijaną od ponad 30 lat, siermiężną i ustrukturyzowaną 
metodologię, która próbowała zastosować narzędzia do zarządzania i przewidywa-
nia/planowania rezultatów stworzone dla takich domen inżynierii jak budownictwo, archi-
tektura czy mechanika - do programowanie komputerów. 

Niektóre praktyki związane z zwinnym programowaniem (agile development) znane 
były  już od wielu lat. Takie praktyki jak pisanie testów (autonomicznych, reużywalnych), 
częste, małe ( przeważnie wewnętrzne wydania, skierowane do konkretnej grupy w celu 

                                                                                                                     
* Mgr inż. Mariusz Donigiewicz, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatyczny-
mi, http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Scaled_agile_framework 
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poddaniu ocenie i otrzymaniu informacji zwrotnej o jakości i adekwatności oprogramowa-
nia) stosowanie takich technik jak programowanie w parach – nie są nowością. 

Zwinne podejście stało się poważną alternatywą dla tradycyjnych metodyk tak szybko 
jak stały się bardziej dojrzałe, kiedy zostały one w pewien sposób skategoryzowane i zsyn-
tetyzowane z innymi aspektami projektów, takimi jak ludzie czy środowiska. Wynik tej 
syntezy potwierdzał ich skuteczność w celu uzyskania sukcesu projektu.  

2. Problemy z rozwojem zwinnej organizacji 

Jak tylko pojawiły się kolejne implementacje tej metodyki w różnych projektach ujawniły 
się pewne cechy niezauważane przez twórców. 

Głównym zarzutem, jakim się stawia tej metodyce jest jej skalowalność. Przyczyną 
tego stanu może być geneza podstaw tej metodyki - a mianowicie –fakt, iż wyrosła ona  
z wewnętrznych mikro projektów ma problemy w przypadku zastosowania w organiza-
cjach/projektach gdzie liczba uczestników przekracza 200.  

Problemy pojawiają się w skalowaniu horyzontalnym jak i wertykalnym.  Jako skalo-
wanie horyzontalne rozumie się sytuację, kiedy pojedyncze zespoły natrafiają na problemy 
z realizacją założeń metodyk zwinnych, jeśli ich wielkości przekracza 12-15 osób i stają się 
kompletnie niezarządzalne przy liczbie 20 kilku członków zespołu. 

Również w przypadku skalowania wertykalnego tzn. podziału zespołu projektowego 
na większą ilość małych teamów - także natrafia na pewne problemy w czasie realizacji 
swoich prac. 

Pojawiające się problemy mogą być wielorakiego typu, biorąc pod uwagę perspektywę 
zewnętrznego inwestora, ryzyka możemy podzielić na trzy kategorie: 

1) ryzyka związane z dostarczanym produktem ( jego czasem, kosztem, jakością) 
2) ryzyka związane z niewłaściwą wartością biznesową projektu 
3) ryzyka związane z niekorzystnym wpływem samego projektu na wewnętrzne pro-

cesy biznesowe w organizacji  

3. Bariery skalowania organizacji w kontekście zwinnej organizacji 

Rozwój organizacji pociąga za sobą rozwój zespołów ich liczebności i/lub ich ilości. Syn-
chronizacja częściowych produktów w jedną wartościową i mających konkretną wartość 
biznesową. W przypadku wielu SCRUM teamów realizujących współbieżnie - różne (za-
leżne od siebie) fragmenty pakietu roboczego tworzącego epik z product backlogu.  Poja-
wiają się problemy z spójną priorytyzacją tasków w backlogach teamów tak, aby jak naj-
szybciej umożliwić integracje modułów w celu dostarczania ‘sprzedawalnej wartości’.  
W celu uniknięcia sytuacji, kiedy zespoły czekają na siebie, opóźniając czas dostarczenia 
wartości biznesowej.  

 Pojawiają się także problemy z kolokowanymi teamami. Jeśli w ramach teamu znaj-
dują się osoby z (znacząco) innych stref czasowych - utrudnia to w znaczny sposób współ-
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prace wewnątrz teamu, jego codzienne spotkania scrumow'e i inne cykliczne spotkania  
w ramach całego teamu jak planowanie sprintu czy retrospektywę. Problem kolokacji ze-
społów pojawia się przynajmniej na dwóch warstwach. Jedną jest odległość geograficzna, 
czasowa pomiędzy członkami wewnątrz teamu. Drugim typem problemów kolokacji jest 
odległość zespołów jako całości. Zespołów realizujący wspólny cel. Jeśli chodzi o pierwszy 
rodzaj kolokacji – nie ma tu łatwych rozwiązań poza przetasowaniami pomiędzy zespołami 
w celu poszukiwania najlepszego kompromisu pomiędzy kompetencjami zespołu a bliską 
lokalizacją jego członków. W przypadku problemów wynikające z komunikacji na pozio-
mie zespołów stosowane są różne rozwiązania. Jednym z możliwych są hierarchiczne spo-
tkania scrumowe (scrum of scrums) w porach pokrywających się z czasem pracy wszyst-
kich zespołów (lub znaczącej ich części). Problem, jaki się tu pojawia to skala. W przypad-
ku zaledwie grupy ludzi większej niż ok. 60-80 osób (przy założeniu 8-10 osób na zespół) 
pojawia się 3 poziom zagnieżdżenia spotkań scrum of scrum's co znacznie już zwiększa 
nakład na komunikację i koordynacje pracy pomiędzy teamami. Problemem może być tak-
że całkowita rozłączność czasu pracy odległych zespołów wynikający z stref czasowych.  
Brak synchronizacji w godzinach dostępności osób w ramach jednego zespołu wpływa na 
spontaniczną komunikację i wyrównywanie kompetencji we teamie. Podobne problemy 
mogą być spowodowane zróżnicowanymi nawykami, tradycjami pracy, różnicami kulturo-
wymi i opcją pracy zdalnej.  

Kolejnym zagrożeniem są zmiany zakresu sprintu w czasie jego trwania, czyli podwa-
żanie jednego z pryncypiów agile development. Tyle mówi teoria - w praktyce jednak nie-
rzadko zdarza się ze nowe wymagania wypływające od właściciel produktu (PO) w czasie 
sprint, powodują 'mutację' task boardu. Rzadko pojawia się odmowa od scrumaster'a do 
zmian w task boardzie (często wynika z presji Product Ownera lub innych interesariuszy),  
a praktycznie nigdy nie spotyka się sytuacji przerwania takiego sprintu i przetasowaniu 
tasków z uwzględnieniem nowych wymagań (back log grooming). Innym źródłem ze-
wnętrznym niezaplanowanych pakietów roboczych w ramach sprintu jest ‘wpadanie’ prac 
utrzymaniowych, które mogą zagłodzić pozostałe elementy do realizacji w sprincie. Poza 
zewnętrznym źródłem dodatkowej, nieprzewidzianej pracy w sprincie jest są też wewnętrz-
ne. Przeważnie nieprzewidziane wcześniej komplikacje, wymagania ograniczenia, które nie 
zostały przewidziane podczas podziału elementów product backlogu na konkretne zadania 
dla zespołu do realizacji w ramach sprintu(ów). 

Próbę rozwiązania większości z tych wspomnianych problemów, ograniczeń podejmu-
je zaprezentowany już w 2007 Scaled Agile Framework. 
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4.  Implementacja framework'u SAFe w zwinnej rozwijającej się  
organizacji 

Jest to całościowy framework pozwalający na dostarczenie produktu o wyższej jakości,  
w szybszym tempie realizowanego przez średnie (duże) organizacje -  a więc projekty  
o dużej złożoności. Framework ten składa się z trzech warstw  

1) Warstwę portfolio 
2) Warstwę programową 
3) Warstwę zespołu 

Każda z warstw definiuje pewne specyficzne dla siebie zwinne kompetencje. 

Całość zorientowana jest na dostarczeniu na każdym z poziomów produktu, który dla 
wyższej warstwy przedstawia dostarczalny artefakt przedstawiający pewną wartość bizne-
sową dającą mierzalną korzyść dla organizacji. 

4.1. Warstwa portfolio 

Na poziomie portfolio operujemy na pakietach pracy - epikach (epics), które są podzielone 
na spriorytyzowane motywy inwestycyjne (Investment Themes). Na poziomie programo-
wym epiki są zdekomponowane na feature’y. Które z kolei dalej rozbijane są na historyjki 
(stories) na poziomie zespołu. Sam framework nie ogranicza jednak tej struktury i możliwe 
jest tworzenie pod-epików czy pod-feature’ów 
 

Rys. 1. Diagram prezentujący elementy Kanban’a warstwy portfolia. Źródło:  
http://scaledagileframework.com/ 
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4.1.1. Rola Portfolio Kanban’a2 

Koncepcja prezentuje się jako :  
− Pomysły lądują w leju koncepcji (Idea funnel) 
− Następuje zgrubna ocena każdego pomysłu, co do jego rozmiaru i proponowanej war-

tości. Na tym poziomie dokładność szacowania kosztu powinna być na poziomie +/- 
75%. 

− Pomysły, które pozytywnie przechodzą weryfikacji kosztów (ROI) względem swojej 
wartości, zostają umieszczone w kolejce do bardziej szczegółowej analizy 

− Dalsze szczegółowa analiza przeprowadzana jest przez analityka (analyst) w celu po-
twierdzenia estymacji czasowej i wartości. W przypadku skomplikowanych inicjatyw 
uzgodnienie może wymagać wielu innych podmiotów w celu uzgodnienia zakresu i 
kosztów.  Dalej pomysł jest dekomponowany na mniejsze jednostki (feature’y) odpo-
wiednie dla warstwy programowej. Na tym poziomie dokładność szacowania kosztu 
powinna być na poziomie +/- 30%. Jest to warunek, aby pierwszy bazowy przyrost 
(funding increment) trafił w postaci epików (epics) do warstwy realizującej dostarcze-
nie programów w celu dalszego doprecyzowania. 

− Feature’y wewnętrznie współzawodniczą o miejsca w bardziej szczegółowo sprioryte-
zowanej kolejce dostarczanych programów. 

Rola warstwy portfolio sprowadza się więc do: 
− Przygotowania i spriorytezowania pomysłów inwestycyjnych (investment ideas) 
− Opracowania i dekompozycji pomysłów (ideas) na mniejsze pakiety robocze odpo-

wiednie by je dostarczyć do warstwy programowej 

4.1.2 Priorytetyzacja portfolio 

SAFe wykorzystuje WSJF (Weighted Shortest Job First) do priorytyzacji pakietów robo-
czych na każdym poziomie framework’a. Zgodnie z wzorem (1). Uogólniając ten współ-
czynnik wyraża się jako stosunek pomiędzy kosztem opóźnienia/niedostarczenia (Cost of 
Delay) a rozmiarem pakietu roboczego. Przy czym koszt opóźnienia jest kombinacją warto-
ści biznesowej (Business Value), kosztów koordynacji (Timing Value) i kosztów ryzyka 
lub szans. 
 

  (1) 

Tradycyjny Agile głównie skupia się na dostarczeniu wartości biznesowej, w podejściu 
SAFe bardzo ważny jest koszt integracji, powodując uwzględnienie w harmonogramach 
kosztów opóźnienia dostarczenia konkretnej wartości biznesowej zależnej od kilku pod-
pakietów rozproszonych po różnych programach (Delivery Programs3). 
                                                                                                                     
2 http://www.kanbanblog.com/explained/ 
3 http://scaledagileframework.com/program-level/ 
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4.2. Warstwa programu 

Na poziomie warstwy programu (Program Layer) część Agile team’ów zgrupowana i zsyn-
chronizowana jest w swoich działaniach by być bardziej wartościowym dla organizacji  
i interesariuszy w dostarczaniu im przewidywalnego i właściwego produktu. 
Na tym poziomie skalowanie przebiega na 3 podstawowych płaszczyznach. 

1) Płaszczyzna wartości (Value), wymaga dodatkowych ‘konstrukcji’ by poprawnie 
opisać zachowanie systemu na wyższych poziomach abstrakcji – szczególnie w du-
żych systemach. Opisami takim mogą być: 

— feature’y systemu zawarte w program backlogu; 
— wizja (vision) definiuje, w którą stronę podąża program 
— roadmapa 

Program backlog jest to repozytorium wszystkich zadań zaplanowanych dla programu. 
Tylko zadania zdefiniowane w tym backlogu mają szansę być zrealizowane w ramach pro-
gramu. Składnikami product backlogu mogą być przyszłe feature’y, z którymi związane są 
konkretne wymagania klientów mające dla nich namacalną wartość biznesową ( jeśli tylko 
zostaną dostarczone), mogą także na liście znaleźć się architektoniczne feature’y (architec-
tural features) umożliwiające wprowadzenie kolejnych klienckich feature’ów w dalszej 
kolejności. Priorytyzacja backlogu odbywa się na podstawie wskaźnika Weighted Shortest 
Job First (WSJF). Wejściem do backlogu jest wizja (Program Vision) 

Wizja opisuje spojrzenie na produkt z perspektywy interesariusza(y). Z reguły ma 
formę wysokopoziomowych proponowanych feature ’ów, wymagań niefunkcjonalnych  
i ograniczeń projektowych - które powinny być uwzględnione dla wszystkich przyszłych 
historii i decyzji podejmowanych w projekcie. Za opracowanie zawartości wizji ( i roadma-
py) odpowiada Product Management (lub odpowiadający mu analityk biznesowy). Naj-
częstsze źródła input’u przedstawione są na (rys. 2). 

Roadmapa jest zestawem synchronizacyjnych punktów odniesienia dla wszystkich ze-
społów zgromadzonych w ramach Agile Release Train (ART). Dostarcza przewidywalność 
dostarczonych rezultatów w założonym horyzoncie czasowym. Ważne jest odpowiednie 
określenie horyzontu, zbyt krótki organizacja może nie nadążać z komunikowanie o przy-
szłych feature’ach - zbyt długi usztywnia organizację i ogranicza innowacyjność, poprzez 
brak odpowiedzi na zmieniające się wymagania klientów.  

2) Płaszczyzna zespołów musi ulec specjalizacji na 
— Product Management Team 
— System Team 
— Release Management Team 
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Zadaniem zespołu Product Management jest utrzymywanie szerszej wizji produktu  
i utrzymywanie ciągłego kontaktu z trendami na rynku; 

System Team pełni rolę integratora i weryfikuje jakość działającego kodu (także pod 
względem wymagań nie funkcjonalnych) dostarczanego regularnie przez zwinne zespoły. 
Ciągła integracja (Continous Integration), zautomatyzowane testy i testowanie całościowe 
(end-to-end testing) to główne narzędzia przy pomocy, których zespół systemowy dostarcza 
szybkiego feedback’u dla zespołów i interesariuszy w przebiegu cyklicznych, co-
iteracyjnych prezentacji (Sprint Demos).   

Zespół Release Management ma niezbędny autorytet by zdecydować czy rozwiązanie 
pasuje do release’u i trafia w potrzeby biznesowe klienta. 

3) Płaszczyzna czasowa (timebox’ów) 
W warstwie programowej inaczej niż na poziomie zespołu 2-3 tygodniowa iteracja jest zbyt 
krótka na planowanie i dostarczanie rozwiązań. W tej warstwie używane jest określenie PSI 
(Potentially Shippable Increments4) – potencjalnie dostarczalnego przyrostu. Na pojedyn-
czy PSI składa się 3-4 sprint + sprint stabilizujący ( w sumie 8-10 tygodni) w czasie któ-
rych równolegle wiele zespołów dostarcza rozwiązanie – zwane także jako Release incre-
ment. 
                                                                                                                     
4 http://agilemakingprogress.blogspot.com/2011/03/ship-it-scrums-potentially-shippable.html 

Rys. 2. Diagram prezentujący backlog warstwy programu. Źródło:  http://scaledagileframework.com/ 
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Dzięki spójnemu zastosowaniu tych płaszczyzn zapewniamy, że program jest właści-
wie ukierunkowany i dostarcza ciągłego efektu końcowego, pomimo że programy są samo- 
organizujące i samo-zarządzane. 

Pojedyncze PSI to kilka iteracji (jedna po drugiej) w wyniku których wartościowe fea-
ture’y i komponenty są tworzone i dostarczane. Release Train poza wykorzystaniem pro-
duktów 5-15 zwinnych zespołów (zależy od złożoności programu), wykorzystuje także role 
i infrastrukturę potrzebną do dostarczenia przyrostu. Dla każdego PSI stworzony jest sprio-
rytyzowany zestaw celi ( PSI objectives), do ustalanie ich kolejności używany jest (wspo-
mniany wcześniej) współczynnik WSJF. Wynikiem każdego PSI jest w pełni przetestowane 
rozwiązania co 8-12 tygodni. 

Pomimo, że PSI w przewidywalnych odstępach czasu wartościowego rezultatu, fak-
tycznie wydanie jest wyzwalane przez wewnętrzne wymagani biznesowe (on-demand pa-
tches) lub zewnętrzne potrzeby rynku. Zgodnie z maksymą: 
 

plan and integrate on a cadence, but release on demand 
 

Skład osobowy Release Train często wymaga specyficznych umiejętności - potrzebnych do 
samego wydania – takich jak integracja, przygotowanie pakietu dystrybucyjnego – te cechy 
znajdują się w współdzielonych zasobach takich jak zespół systemowy, architekt systemo-
wy (System Architect), specjaliści interfejsu użytkownika (User Experience designers) czy 
inni specjaliści domenowi.  Zakres release train’u kontrolowany jest przez jednego lub wię-
cej menadżerów produktu (Product Managers).  Inżynier Release Train’u (często będący 
także menadżerem projekt/program), pełni rolę, ‘nad-scrummaster’ który posiada rolę po-
dobną do scrummaster’a tylko w zakresie całego release train’u. 

Na końcu każdego PSI ma miejsce rodzaj retrospektywy, która ma charakter warsztatu 
rozwiązującego problemy (problem-solving workshop) korzystającego z takich technik jak 
diagramy Ishikawy5, wykresów Pareto6 i innych technik w celu wypracowywania popra-
wek. Poprawki następnie mogą być uwzględnione w następnej iteracji PSI. 

4) Warstwa zespołu 
SAFe framework dostarcza organizacji, zasobów, ról i procesu dla wszystkich działań 
zwinnego zespołu. Każdy team jest odpowiedzialny za definiowanie/budowanie/testowanie 
(Define/Build/Test7) historii użytkownika (User Stories) z ich zespołowego backlogu.  

W celu uzyskania synchronizacji i rytmu dostarczania produktu wszystkie zwinne ze-
społu mają takiej samej długości sprinty i taka sama ilość sprintów (iteracji) mieści się w 
jednym PSI. 

                                                                                                                     
5 http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/3348/3/konstantoulakisi_rootcauseanalysis.pdf 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_analysis 
7 http://scaledagileframework.com/domain-modeling-in-the-dbt-domain/ 
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Każda iteracja reprezentuje wartościowy przyrost nowej funkcjonalności. Efekt ten 
uzyskiwany jest dzięki powtarzaniu swoistej mantry: 
− planowanie iteracji; 
− zobowiązanie się zespołu do dostarczenia pewnej funkcjonalności; 
− zbudowanie i przetestowanie historii; 
− zademonstrowanie nowej funkcjonalności interesariuszom; 
− przeprowadzenie retrospektywy i rozpoczęcie nowej iteracji. 

Z reguły (5-10) zespołów współpracuje razem w celu integracji swoich cząstkowych pro-
duktów by budować produkty wyższego poziomu – feature’y i komponenty. 

Rys. 3. Rysunek obrazujący różnicę pomiędzy odpowiedzialność, a zaangażowanie (Commit-
ment against involvement).  Źródło: http://loudjet.com/a/commitment-vs-involvement/ 

Każdy zwinny zespół indywidualnie jako całość odpowiedzialny jest za praktykowanie 
metodyk zarządzania SCRUM i zwinnych praktyk inżynierskich (głównie XP) – jako pew-
nika dostarczania wysokiej jakości oprogramowania w iteracji (oraz w PSI). 

Do odpowiedzialności team należy: 
− zespół odpowiedzialny jest za samozarządzanie; 
− zespół estymuje rozmiar i złożoność pracy; 
− zespół wybiera konkretne techniczne rozwiązanie; 
− zespół deklaruje pracę, jaką może wykonać w timebox’ie (sprint, PSI); 
− zespół jest odpowiedzialny za dostarczenie produktu; 
− zespół jest odpowiedzialny za jakość produktu; 
− zespół zobowiązany jest do ciągłego poprawiania sposobu, w jaki pracuje (Kaizen8); 

Zwykle każda iteracja kończy się sprintem wzmacniającym tzw. HIP sprintem (Harden-
ing/Innovation/Planning). Zależnie od potrzeby może to być pisanie dokumentacji tech-
nicznej, testy wydajnościowe (lub inne nie funkcjonalne) czy też może poszerzanie hory-
zontów w obszarach związanych z aktualną działalnością. HIP sprint może być też rodza-
jem buforu na wypadek spadku produktywności czy też na zamortyzowanie innych nie-
przewidzianych przeszkód. 

                                                                                                                     
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen 
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Wewnętrznie team składa się z 7- 9 osób - na tyle mało by móc sprawnie się komuni-
kować, na tyle dużo by móc sprawnie realizować powierzone mu zadania – by móc defi-
niować/budować/testować.  

Każdy team musi posiadać rolę Scrum Master’a i Product Owner’a, poza tym kilku 
developerów, testerów. Na co dzień team jest wspierany z zewnątrz przez architekta, do-
kumentalistę (Tech Writer), zespół odpowiedzialny za infrastrukturę. Generalizując obo-
wiązki teamu dzielą się na feature’y i komponenty (feature and component). 
− feature z reguły odpowiadają konkretnym potrzebą klienta; 
− komponenty to raczej wewnętrzne elementy systemu jako takie niewidoczne dla klien-

ta – pozwalające jednak na budowanie feature’ów 

 

Optymalizacja team backlogu (Backlog Grooming) to ciągły proces niemający konkretnego 
sztywnego umiejscowienia w harmonogramie. Rodzaj warsztatów, na których zespół 
uszczegóławia niejasne zadania, dekomponuje je, tworzy testy akceptacyjne, czy usuwa 
redundantne historie.   

5. Proponowane rozwiązania w framework SAFe 

− Wczesna i szczegółowa analiza podejmowanych wyzwań – celem identyfikacji zagro-
żeń. 

− Synchronizacja sprintów - dla teamów realizujących wspólny produkt - w punktach 
kontrolnych PSI; 

Rys. 4. Diagram obrazujący cykl pracy zespołu w sprincie. Źródło:  http://scaledagileframework.com/ 
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− Świadomość teamów scrumowych o wartości biznesowej epicu składającego się na 
taski z scrum backlogu; 

− Priorytyzacja sprint team backlogów na podstawie wspólnych dla wszystkich teamów 
celów wydania (release objectives); 

− Szybkie (tak szybkie jak to możliwe) udostępnienie cząstkowych produktów na po-
trzeby system team’u i ciągłej integracji (Continous Integration9); 

− Geograficznie zlokalizowane team’y; 

6. Wnioski 

Metodologia kładzie silny nacisk na rozumienie zadań już od warstwy programowej.  
W przypadku niejednakowego rozumienia problemu (niezgodności estymacji) poprzez ze-
spół poświęca się dostarczenie wartości biznesowej kosztem realizacji prototypu (Spikes10), 
w celu identyfikacji ryzyk i bardziej realistycznej estymacji.  

Inną z podstawowych cech SAF’e jest wybór i filtrowanie epików już od warstwy 
portfolio powoduje, iż produkt – potencjalnie dostarczalny przyrost (PSI) wytworzony 
przez zespoły w warstwie zespołów (agile teams) powinien zawsze najlepiej ‘trafiać’  
w potrzeby rynku zgodnie ze strategią wyznaczoną dla organizacji. 

Środowisko kładzie też spory nacisk na nie funkcjonalne wymagania (NFR) jako inte-
gralny element wytwarzania oprogramowania i wyspecjalizowaną rolę System Team’u  
w ich weryfikacji. W typowych rozwiązaniach – wymagania niefunkcjonalne – muszą być 
rozpatrywane jak dodatkowe obszary robocze i wymagają dedykowanych testów w scrum 
team’ach. 

Jednakże odgórne nakierowanie teamu (targeting) przez PO na oczekiwany produkt, 
feature nie zastąpi w pełni świadomego scrum team’u. Świadomego faktycznego obrazu 
oczekiwanego produktu, jego celu biznesowego. Jednym z pryncypiów SAFe jest uaktyw-
nienie agile team i podniesienie jego samoświadomości. 

Kwestia komunikacji – wspomniana wcześniej w rozdziale 2 i 3 jest kwestią podsta-
wową i żaden (nawet najlepszy) framework nie zastąpi werbalnej (bez)pośredniej komuni-
kacji. Jakiekolwiek przeszkody stojące tutaj na drodze utrzymaniu dobrej komunikacji we-
wnątrz team’u jaki teamów względem siebie powinny być jak najszybciej rozwiązane.  

W warstwie realizacji (na poziomie zespołów) wewnątrz jednego realease train’u ko-
munikacja podczas trwania PSI jest realizowana poprzez scrum of scrums organizowany 
przez release train engineera – więc przy większej ilości zespołów można tu napotkać pro-
blemy ze skalowalnością scrum of scrums – pewnym rozwiązaniem jakie tu sugeruje SAFe 
jest podział pracy na więcej niż jeden release train. Wydaje się to być jednak przesunięciem 
problemu, gdyż framework nie przewiduje synchronizacji pomiędzy release train’ami. 

                                                                                                                     
9 http://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html 
10 http://scaledagileframework.com/spikes/ 
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Nieumiejętne wdrożenie (tak ciężkiego) framework’u w organizacji może spowodo-
wać nieodwracalne zmiany w procesach biznesowych samej organizacji, dlatego taka 
zmiana może się okazać drogą w jedną stronę. Oczywistym jest, iż metodologia ta ma spo-
ry narzut na organizację i nie jest przeznaczona dla każdego przedsiębiorstwa. 

Pewne istotne elementy framework’a ze sporą dozą prawdopodobieństwa można użyć 
bez całego nakładu na elementy mniej istotne. Uważam, za bardzo trafione pozycjonowanie 
epic’ów, user stories na podstawie wskaźnika WSJF, który jednocześnie jest zorientowany 
na wartość biznesową jak i optymalną ekspozycję przyrostów funkcjonalności interesariu-
szom.  
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 RYSZARD DUDEK* 

PROBLEMY I PRAKTYKI PROWADZENIA PROJEKTÓW  
INFORMATYCZNYCH PRZY OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI  

ZASOBÓW LUDZKICH 

PROBLEMS AND PRACTICES REGARDING LEADING IT PROJECTS  
WITH TIME-LIMITED HUMAN RESOURCES 

STRESZCZENIE. Niniejszy referat ma na celu przybliżenie problemu prowadzenia projektów infor-
matycznych przy użyciu zasobów ludzkich ograniczonych czasowo. Po wprowadzeniu opisującym 
zagadnienie, autor opisał praktyki radzenia sobie z przedstawionym problemem podczas zarządzania 
portfelem projektów współdzielącym zasoby ludzkie. W kolejnych rozdziałach autor wyszczególnił 
metody i techniki stosowane w projektach wykorzystujących ograniczone czasowo zasoby ludzkie, 
prowadzone zarówno metodykami klasycznymi jak i zwinnymi. Na koniec pracy autor przedstawił 
podsumowanie oraz zestawienie najlepszych rozwiązań w radzeniu sobie z projektami, w których 
występuje opisywany problem. 

ABSTRACT. The goal of this article is to present the problem of leading IT projects with use of time-
limited human resources. After the introduction of the subject, the author describes the methods of 
approaching given problem when dealing with project portfolio.  In following chapters author points 
out methods and techniques applied in projects with limited human resources, runned in both classic 
and agile methodologies. In final chapter author presented summary of the best practices used to deal 
with described problem.  

1. Wprowadzenie 

1.1. Omówienie zagadnienia 

W większości firm, których działalność zorientowana jest na projekty można zaobserwo-
wać zjawisko niewystarczającej liczby zasobów przeznaczonych na projekt. Ma to miejsce 
zarówno, jeśli chodzi o zasoby materialne (odpowiedni sprzęt, miejsce) jak i zasoby ludz-
kie. Zjawisko to jest w większości przypadków spowodowane minimalizacją zbędnych 
kosztów. Jako przykład można tutaj podać:  

                                                                                                                     
* Mgr inż. Ryszard Dudek, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatyczny-
mi, http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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1) Wykorzystywanie mniej wydajnych urządzeń do pracy nad projektem 
2) Angażowanie pracowników z zewnątrz, pracujących na część etatu 
3) Prowadzenie pracy zdalnej, bez posiadania lokacji umożliwiającej spotkanie się ca-

łego zespołu.  
W niniejszym referacie skupię się na analizie zjawiska prowadzenia projektów informa-
tycznych przy ograniczonych zasobach ludzkich.  

1.2. Słowniczek 

Aby móc w pełni przeanalizować zagadnienie, konieczne staje się ustalenie pewnych defi-
nicji, których klaryfikacja wydaje się być niezbędna do zrozumienia dalszej części referatu.  

1) Produktywność – rezultat, który pracownik jest w stanie wytworzyć w jednostce 
czasu, pracując nad zadaniem (rezultat pracy nie musi być obiektem materialnym). 
Produktywność pracownika jest zależna od natury zadania oraz jego indywidual-
nych predyspozycji.  

2) Efektywność – suma czasu przeznaczonego na pracę nad projektem w stosunku do 
czasu poświęconego na zajęcia około projektowe, takie jak spotkania biznesowe, 
podnoszenie swoich kwalifikacji, przerwy na kawę, czas bezproduktywny. Efek-
tywność prezentuje się, jako procentowy stosunek czasu produktywnego do niepro-
duktywnego.  

3) Dostępność – ilość czasu spędzonego w pracy w porównaniu do czasu poza pracą. 
Aby określić dostępność pracownika bierze się pod uwagę: 

a. Wymiar etatu (w rozumieniu etatu, który może poświęcić na konkretny 
projekt). 

b. Wymiar urlopu, który może wziąć pracownik (do urlopu wlicza się cały 
czas, gdy pracownik nie znajduje się w miejscu pracy lub gdy zostaje 
przydzielony w całości do innego projektu/zadania).  

2. Problemy ograniczonej dostępności zasobów ludzkich 

Wiele projektów (informatycznych i nie tylko) prowadzonych obecnie w firmach, angażuje 
niejednokrotnie pracowników o różnym stopniu dostępności (ilości czasu, którą mogą na 
projekt poświęcić).  Poniżej przedstawiam realne przykłady powodów, przez które firmy 
decydują się rozpoczynać projekty, w których pracownicy będą wykazywać się niepełną 
dostępnością. Dla każdego z przykładów postaram się wyszczególnić problemy i zagroże-
nia, które mogą wyniknąć.  

1) Firma prowadząca działalność skupiającą się na wytwarzaniu oprogramowania 
realizuje wiele projektów informatycznych równolegle. W poszczególnych pro-
jektach najczęściej występującą rolą jest programista. Firma posiada ograniczoną 
liczbę osób, które pełnią specjalistyczną rolę w projekcie (architekt aplikacji, gra-
fik, testerzy), więc decyduje się, aby podzielić obowiązki tych osób pomiędzy 
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prowadzone projekty. Takie postępowanie powoduje wystąpienie następujących 
trudności: 

a. Trudność ustalenia ścieżki krytycznej dla poszczególnych projektów. 
Pewne akcje w projekcie wymagają zakończenia zanim mogą zacząć się 
następne zadania. Przykładem takiego zadania jest określenie architektu-
ry systemu, który się wytwarza. Jeśli architekt systemów informatycz-
nych jest zaangażowany w projekt tylko na pewien wycinek swojej do-
stępności sprawia to, iż wiele zadań czeka na zakończenie jego zadania 
zanim będzie mogło się zacząć. W tym konkretnym przypadku progra-
miści nie będą w stanie rozpocząć kodowania przed ustaleniem projektu 
systemu. Gdy wiele równoległych projektów przechodzi te same etapy  
w tym samym czasie a etapy te wymagają pracy współdzielonego zaso-
bu, jeden z projektów musi czekać, marnując tym samym inne zasoby 
zaangażowane w projekt.  

b. Trudność ustalenia priorytetów między dwoma projektami. Jeśli dany za-
sób współdzielony jest przez kilka projektów, konieczne staje się ustale-
nie priorytetów wyboru zadania, gdy oba projekty potrzebują pracownika 
w tym samym czasie. Jeśli priorytety nie zostaną jasno ustalone i wybór 
zadania spadnie na współdzielonego pracownika, może dojść do nad-
miernej presji ze strony obu liderów projektów.  

c. Problem współdzielenia zasobów wykonujących zadania, które mają 
charakter cykliczny i stały w projekcie. Przykładem takiego zadania mo-
gą być testy, które często realizowane są współbieżnie z procesem pro-
gramowania. Gdy dany pracownik zmuszony jest do realizowania stałych 
zadań równolegle dla kilku projektów pracując na zmianą w każdym  
z nich, występuje zjawisko tzw. „szamotania” (podobne do zjawiska wy-
stępującego w procesorze komputera podczas przełączania się pomiędzy 
wątkami). Zjawisko powoduje znaczący spadek produktywności danego 
pracownika (dla każdego z projektów) a jest związane z koniecznością 
częstej zmiany kontekstu, czyli zmiany wykonywanego zadania i ko-
nieczności przypomnienia sobie, od którego momentu trzeba zacząć.  

d. Problem braku zaangażowania w projekt. Pracownicy, którzy są zmusze-
ni działać w różnych projektach równocześnie, nie są w stanie wytwo-
rzyć w sobie zaangażowania w konkretny projekt. Tacy pracownicy mają 
trudność z utożsamieniem się, jako pełnoprawni członkowie zespołu, 
przez co trudniej im wziąć na siebie odpowiedzialność za porażki danego 
projektu.  

2) Firma prowadząca działalność o charakterze projektowym decyduje się na zatrud-
nienie studentów studiów dziennych na zasadach umowy zlecenia. Umowa zakła-
da niepełny wymiar etatu dla każdego ze studentów (indywidualnie określany dla 
każdego studenta). Posiadanie pracowników tego rodzaju wiąże się ze znaczną re-
dukcją nakładu pieniężnego, gdyż ten typ umowy oraz relatywnie niska wartość 
rynkowa pracowników wiążą się z mniejszymi kosztami niż w przypadku osób 
pracujących na pełny etat na zasadach umowy o pracę. Projekty zakładają uczest-
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nictwo kilku takich osób. Angażowanie tego typu pracowników w projekt niesie 
ze sobą szereg trudności: 

a. Trudność zorganizowania spotkania wszystkich członków zespołu. Jako 
że pracownicy nie są zaangażowani na 100% swojej dyspozycyjności  
w projekt oraz ich grafiki dostępności różnią się do siebie, organizacja 
spotkania, na którym pojawią się wszyscy członkowie zespołu staje się 
bardzo trudna.  

b. Trudność zorganizowania odpowiedniego podziału prac. Konieczność 
wykonywania niektórych zadań sekwencyjnie wiąże się z wymogiem ta-
kiego przydzielenia zadań, aby ścieżka krytyczna była jak najkrótsza. 
Trudnością dla kierownika projektu może być takie ułożenie grafiku za-
dań, aby pracownicy nie byli zmuszeni do marnowania swojego czasu na 
nieproduktywne działania, czekając na zakończenie zadania przez in-
nych, których dostępność dla projektu wypada później w czasie.  

c. Trudności komunikacyjne wynikające z braku możliwości porozmawia-
nia z innymi członkami zespołu zawsze, gdy jest to konieczne. W zespo-
le programistów pracujących nad jednym zadaniem, możliwość szybkiej 
komunikacji mającej na celu wymianę doświadczeń czy zwiększenie 
wiedzy na temat produktu jest kluczowe do szybkiej pracy. Brak takiej 
możliwości znacząco zmniejsza produktywność pracowników.  

3) Firma decyduje się rozpocząć projekt, który będzie skupiał w swoich szeregach 
specjalistów z całego świata. Na członków zespołu składać się będą osoby pracu-
jące w zagranicznych filiach firmy, operujących w różnych strefach czasowych 
oraz pracownicy pracujący w trybie zdalnym z domu. Prowadzenie projektów rea-
lizowanych zdalnie niesie ze sobą szereg trudności i problemów: 

a. Trudności z zorganizowaniem spotkania członków zespołu, które wiążą 
się z różnymi czasami pracy poszczególnych pracowników. Podczas gdy 
w jednej strefie czasowej rozpoczyna się dzień pracy, w innej strefie cza-
sowej może być akurat przerwa na obiad, lub wręcz okres dziennej pracy 
się już skończył. 

b. Trudności z porozumieniem się. Bezpośrednia rozmowa jest najbardziej 
efektywną metodą komunikacji miedzy pracownikami, zwłaszcza, jeśli 
chodzi o szybką wymianę zdań. Konieczność pisania e-maili bądź orga-
nizowania telekonferencji znacząco wpływa na czas uzyskania odpowie-
dzi a tym samym kontynuowania pracy.  

c. Trudności z określeniem terminów. Zwykle interakcje w procesie wy-
twarzania oprogramowania są ustalane z granulacją dzienną, jednakże 
podczas pracy w różnych rejonach świata ciężko jest określić kiedy 
„dzień pracy zespołu” się kończy, gdyż jeśli w danym miejscu na świecie 
jest już poniedziałek, w innym może już być wtorek. Tego typu trudności 
mogą powodować wiele nieporozumień między interesariuszami.  

Powyżej wymieniłem trzy przykłady firm prowadzących projekty przy ograniczonych za-
sobach ludzkich. W dalszej części referatu postaram się znaleźć rozwiązania problemów, 
które wiążą się z takim trybem pracy.  
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3. Opis praktyk zarządzania portfelem projektów współdzielącym  
zasoby ludzkie  

3.1. Opis problemu 

Zarządzając portfelem projektów manager ma przed sobą trudne zadanie do wykonania, 
poza wytyczeniem ogólnego celu oraz strategii, którą realizować powinny projekty we-
wnątrz portfela, manager powinien umiejętnie planować obłożenie pracowników (Capacity 
Planning). Przy braku odpowiedniego planowania obłożenia w projekcie może nastąpić 
sytuacja, gdy przedsięwzięcia nie są w stanie osiągnąć swojej optymalnej produktywności. 
Projekty mogą walczyć między sobą o zasoby ludzkie, lub zasoby mogą być błędnie wyko-
rzystywane.  

3.2. Planowanie obłożenia pracowników (Capacity Planning) 

Planowanie obłożenia jest to ciągły proces oceny zasobów oraz osiągnięć zmierzający do 
określenia możliwości produkcyjnych (przy wykorzystaniu dostępnych zasobów). Plano-
wanie zakłada określanie celów określonym grupom ludzi (często rozróżnianym na pod-
stawie posiadanych umiejętności) jak również tworzenie metryk pozwalających zmierzyć 
produktywność, celem jak największej optymalizacji.  

W odniesieniu do zarządzania portfelem projektów w firmach, planowanie obłożenia 
możemy podzielić na trzy kategorie, względem zakresu planowania: 

1) Planowanie długoterminowe – zależne od trzech rodzajów obłożenia: 
a. Maksymalne obłożenie (Design capacity) – jest to największe obłożenie, 

jakie można wyciągnąć zakładając idealne warunki otoczenia. Zakłada to 
produktywność pracowników o wysokości 100% 

b. Produkcyjne obłożenie (Production capacity) - jest to największe obłoże-
nie, jakie można osiągnąć przy normalnych warunkach otoczenia. Zakła-
da normalną produktywność pracowników, wynikającą z sytuacji w fir-
mie. 

c. Efektywne obłożenie (Effective capacity) – jest to obłożenie zakładające 
optymalny poziom produktywności pracowników w odniesieniu do kon-
kretnej sytuacji, w której znajdują się projekty na dany moment przy od-
powiednim planowaniu.  

Planując obłożenie długoterminowe dąży się do osiągnięcia produktywnego obłożenia 
pracowników, niwelując tym samym różnicę między obłożeniem efektywnym a produkcyj-
nym. Jest to proces stały i nie ma terminu końcowego.  

2) Planowanie średnioterminowe – jest to planowanie strategii obłożenia w portfelu 
projektów na najbliższe kilka miesięcy. 

3) Planowanie krótkoterminowe – jest to planowanie obłożenia na porządku tygo-
dniowym lub dziennym. 

. 
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4. Opis praktyk zarządzania projektem przy ograniczonych 
 zasobach ludzkich 

W powyższych rozdziałach starałem się przybliżyć problem prowadzenia projektów przy 
ograniczonych zasobach ludzkich, teraz przyjrzę się metodom oraz technikom stosowanym 
w projektach w celu uniknięcia bądź złagodzenia owych problemów. 

4.1. Projekty prowadzone metodykami klasycznymi 

W projektach informatycznych prowadzonych metodykami klasycznymi (waterfall) istnieje 
jasno ustalony porządek realizowania prac. Na każdym etapie prac można w prosty sposób 
wyszczególnić, jakie role projektowe będą używane, oraz jakie będzie średnie obłożenie 
pracowników na każdym etapie projektu. Jednym z najczęściej stosowanych standardów 
podczas prowadzenia projektów metodykami klasycznym jest standard PMBOK.  

“PMBOK jest standardem PMI (Project Management Institute). PMI został utworzony 
w 1969 głównie w celu identyfikacji wspólnych praktyk zarządzania projektami w różnych 
obszarach przemysłowych. Przy identyfikacji zasad PMBOK należy założyć, że są one 
zgodne z zasadami PMI.” (Werewka 2012)   

W standardowym projekcie informatycznym na początku następuje zbieranie oraz ana-
liza wymagań, w której uczestniczą głównie analitycy biznesowi i to oni we współpracy  
z klientem tworzą odpowiednie artefakty inżynierii oprogramowania, następnie odbywa się 
etap projektowania, gdzie główną rolę odgrywają architekci oprogramowania oraz projek-
tanci. W kolejnych etapach możemy wyszczególnić proces implementacji, którego głów-
nym udziałem są programiści a następnie proces testowania. Przy założeniu kaskadowości 
wykonywanej pracy, kierownik projektu może założyć, iż do już odbytych etapów w two-
rzeniu oprogramowania nie będzie się wracać i główne role związane z tymi etapami staną 
się niepotrzebne później w projekcie. Umożliwia to zwolnienie zasobów odpowiedzialnych 
za zakończone etapy i tym samym przeniesienie ich do projektów prowadzonych równole-
gle.  

„W PMBOK planowanie odgrywa centralną rolę, prace, które mają być wykonane są 
planowane, a potem przekazywane do wykonania (zaplanuj – wykonaj zgodnie z planem). 
Kontrola wykonania projektu polega na sprawdzeniu postępu projektu w porównaniu  
z planem. W przypadku odchyłek opracowywane są zmiany (np. w postaci akcji napraw-
czych), a następnie plan projektu jest aktualizowany i przekazywany do wykonania.”    
(Werewka 2012) 

„W PMBOK można wyróżnić dwa typy zdarzeń. Są to: fazy projektu oraz kamienie 
milowe. Sam projekt może składać się z różnych faz, w których mają miejsce czynności 
procesów rozpoczęcia, planowania, wykonania, monitorowania i kontroli, zamknięcia. Faza 
może być traktowana, jaki podprojekt, w którym występuje rozpoczęcie i zakończenie. Ty-
powe zastosowanie fazy może polegać na podziale projektu na różne etapy związane z wy-
konywaniem przez różne zespoły projektowe. Kolejność wykonania prac fazy może być 
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różna, na przykład sekwencyjna. Wówczas warunkiem rozpoczęcia fazy jest zakończenie 
fazy poprzedzającej.” (Werewka2012)   

Projekt, w którym prace prowadzone są sekwencyjnie można przyrównać do łańcucha, 
w którym każde ogniwo połączone jest z poprzednim ogniwem. Łańcuch jest tak silny jak 
jego najsłabsze ogniwo, które według teorii ograniczeń możemy nazwać „Wąskim gar-
dłem”. Aby zabezpieczyć proces pracy na projekcie trzeba w miarę szybko zidentyfikować 
wąskie gardło oraz dołożyć wszelkich starań, aby je wzmocnić. Podstawowa procedura 
postępowania w Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints) prowadząca do zwiększenia 
produktywności składa się z czterech etapów: Zidentyfikowania wąskiego gardła, podjęcia 
decyzji o sposobie wykorzystania wąskiego gardła, podporządkowanie wszystkich innych 
działań decyzją podjętym w etapie drugim, usunięcie wąskiego gardła. Proces szukania 
wąskich gardeł powinien następować cyklicznie w celu ciągłej ich identyfikacji. Bardzo 
często wąskimi gardłami w projekcie są pracownicy, którzy z różnych przyczyn nie są  
w stanie przeznaczyć swojej pełnej produktywności na dany projekt, lub nie są dostępni  
w fazie, w której są najbardziej potrzebni.  

Dobrą praktyką przy prowadzeniu wielu projektów kaskadowych równolegle jest nie 
rozdzielanie obłożenia pracownika pomiędzy zbyt wiele projektów. Najlepszym rozwiąza-
niem byłoby gdyby dany pracownik najpierw skończył swój etap prac w jednym projekcie 
zanim przejdzie do następnego. Nie powinno się zmuszać pracownika do zmiany projektu, 
podczas gdy faza, w której uczestniczy nie została jeszcze zakończona. Takie działanie 
może spowodować opóźnienie zakończenia fazy, a przez to późniejsze rozpoczęcie następ-
nej fazy. Doprowadzanie do sytuacji gdzie pracownik musi rozdzielać swój czas pomiędzy 
różne projekty na bieżąco, prowadzi do zjawiska szamotania (omówionego wcześniej  
w tym referacie).  

Najbardziej granicznym przejawem złego rozdzielenia zadań jest, gdy pracownikowi 
przypada w jednym projekcie około 10 – 20% czasu pracy tygodniowo. Jest to tzw. „wirtu-
alne uczestnictwo w projekcie”. Oficjalnie pracownik jest przydzielony do projektu, jed-
nakże narzut związany ze zmianą kontekstu, przypominaniem sobie gdzie skończyło się 
pracę i gdzie trzeba zacząć oraz zaplanowaniem kolejnych kroków jest na tyle czasochłon-
ne, że de facto nie jest się w stanie wykonać nawet małego zadania do końca. Można z tego 
wyciągnąć wniosek, iż 100% czasu jednego pracownika nie jest równe sumie pracy 5 pra-
cowników po 20%.  

W projektach prowadzonych metodykami klasycznymi, interakcja pomiędzy człon-
kami zespołu nie jest aż tak kluczowa przy technikach zwinnych. Umiejętność tworzenia 
dobrej dokumentacji może pomóc w brakach w kontakcie z innymi członkami zespołu, 
które są spowodowane pracowaniem w różnych harmonogramach, niepasujących do siebie 
nawzajem.  

4.2. Projekty prowadzone metodykami zwinnymi 

Jako przykład projektów prowadzonych metodykami zwinnymi przedstawię projekty reali-
zowane za pomocą metodyki SCRUM, gdyż metodyka ta jest szeroko stosowana w bardzo 
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wielu projektach informatycznych i wielokrotnie jest ona stawiana w opozycji do metodyk 
realizowanych kaskadowo. 

„Podstawowe założenia metodyki wywodzą się z prac prof. Hirotaka Tekeushi i Ikuji-
ro Nonaka. Prace te są wynikiem studiów procesów wytwórczych przeprowadzonych  
w ponadnarodowych koncernach. Zdaniem autorów dopiero ujęcie holistyczne umożliwia 
uzyskanie oczekiwanej produktywności i elastyczności procesu.  H. Takeushi i I. Nonaka 
wyszczególnili sześć cech, którymi ich zdaniem powinien charakteryzować się proces holi-
styczny: 
− Wbudowaną niestabilność, rozumianą, jako duża autonomia działania zespołu, którego 

zadaniem jest opracowanie innowacyjnego produktu o strategicznym znaczeniu, a co 
za tym idzie bez szczegółowych wytycznych, co do postaci końcowej produktu […] 

− Samoorganizacja zespołu, rozumiana, jako rekonstrukcja struktury zespołu w kierunku 
zapewnienia jego autonomii […] 

− Zachodzące na siebie fazy (etapy) rozwoju produktu, pozwalające na ograniczenie 
liczby przekazań produktu pomiędzy grupami czy stanowiskami […] 

− Nabywanie wszechstronnej wiedzy (multilearning), rozumianej, jako kultywowanie 
procesu ciągłego nabywania nowych umiejętności i wiedzy przez członków zespołu 
[…] 

− Subtelna kontrola, pojęcie to opisuje proces kontroli, który z jednej strony nie ograni-
cza kreatywności i spontaniczności jednostki, a z drugiej zabezpiecza zespół i co za 
tym idzie całą organizację przed popadnięciem w chaos.  

− Niezakłócony transfer wiedzy, rozumiany jako swobodny przepływ informacji pomię-
dzy zainteresowanymi stronami, ale także transfer doświadczenia z jednego zespołu do 
innego w obrębie danej organizacji.” (Werewka2012) 

W projektach prowadzonych metodykami zwinnymi (SCRUM) nacisk na komunikację  
w zespole jest dużo większy niż podczas prowadzenia projektu metodykami klasycznymi. 
Zgodnie z manifestem Agile, dokumentacja nie stanowi już takiej kluczowej roli i nie po-
winno się jej tworzyć w nadmiernych ilościach. Bardzo często wiedza o projekcie jest prze-
trzymywana w pamięci jego uczestników. W takim wypadku zniknięcie jednego człowieka, 
bądź jego czasowa niedyspozycja mogą stanowczo spowolnić prace nad projektem. 

W projektach prowadzonych metodykami zwinnymi często ma miejsce tzw. Samoor-
ganizacja pracy. Oznacza to, iż zespół sam ustala sobie porządek prac, według którego chce 
prowadzić projekt, w skład takiego porządku wchodzą min. czas pracy, zasady oraz często-
tliwość spotkań, zasady komunikacji w zespole, przydział prac oraz ewentualna hierarchia  
i procedury.  

„Samoorganizacja oznacza możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w okre-
ślonym, stosunkowo dużym zakresie. Co za tym idzie dostęp do informacji i transparent-
ność, o których wspominałem wcześniej, mają zasadniczy wpływ na poprawność podej-
mowanych decyzji, z którymi wiąże się również odpowiedzialność za ich efekty. Nie mó-
wimy tutaj o narzuconej odpowiedzialności karnej („jeśli coś pójdzie nie tak to zostaniesz 
zwolniony, nie dostaniesz premii, albo pójdziesz na poważną rozmowę z dyrektorem”), ale 
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o odpowiedzialności, którą każdy z nas ma przed samym sobą. Jeśli sam mogę decydować, 
co i jak robię, to sam będę musiał dalej żyć z efektami moich decyzji” (Żołnowski 2013) 

„Aby lepiej zwizualizować to jak istotne jest przeniesienie decyzyjności w dół organi-
zacji spójrzmy na sytuację odwrotną. Jeśli decyzje podejmowane są przez kogoś innego „na 
górze” to w zasadzie mnie, jako szeregowego pracownika nic nie musi obchodzić. Ważne, 
że robię swoje nawet, jeśli wiem, że to bez sensu. Na pewno nie jestem zmotywowany do 
tego by wykonywać swoją pracę, a już na pewno nie do tego żeby robić to dobrze – prze-
cież wystarczy, że zostanie to zrobione – jakoś zrobione.  Jest to pułapka, w którą wpada 
wiele organizacji. Brak poczucia odpowiedzialności pracowników powoduje brak zaufania 
do nich, brak zaufania powoduje mikro-management, mikro-management i podejmowanie 
decyzji „na górze” zdejmuje ciężar i odpowiedzialność i tak spirala się nakręca” (Żołnow-
ski 2013) 

Z powyższych akapitów łatwo można wyciągnąć wnioski, iż zbytnia ingerencja kie-
rownika projektu w samo zorganizowany zespół nie wychodzi na dobre projektowi. Jeśli  
w projekcie występują osoby, które nie pracują na cały etat, bądź są współdzielone z inny-
mi projektami, najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli zespół sam ustali zasady pracy oraz 
sam przyjmie odpowiedzialność za to, co robi. W takim wypadku kierownik podczas roz-
mowy z całym zespołem powinien określić, jaki jest faktyczny zakres prac, jaki zespół jest 
w stanie zrealizować go przy wykorzystaniu dzielonych zasobów.  

W przeciwieństwie do projektów prowadzonych metodykami klasycznymi, w meto-
dykach zwinnych prawie wszystkie etapy projektu są cykliczne oraz powtarzalne. W takich 
projektach określenie zamknięcia jakiegoś etapu prac jest niemożliwe, albowiem wraz ze 
zmieniającymi się wymaganiami często trzeba wracać do przerobionych już kwestii, takich 
jak analiza wymagań czy projektowanie. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia nie można 
jednoznacznie stwierdzić, że osoba specjalizująca się w pewnym określonym aspekcie pro-
jektu skończyła w nim już swoją pracę. Aby temu zaradzić w projektach zwinnych często 
nie występuje jasny przydział ludzi do ról. Zwykle ma miejsce sytuacja gdzie każdy czło-
nek zespołu powinien znać się na wszystkim i często każdy członek zespołu ma prawo gło-
su w kwestiach, w których wydawałoby się, nie ma wiele do powiedzenia ze względu na 
jego profil. Prowadzi to do sytuacji gdzie nie istnieje moment, w którym kontynuacja prac 
jest możliwa tylko przy udziale konkretnej osoby. Wszyscy członkowie zespołu są odpo-
wiedzialni za wszystko oraz praca przebiega cyklicznie.  

W SCRUMie występuje tzw. płynna ilość iteracji. Innymi słowy, nie można na po-
czątku projektu jasno założyć ile on potrwa. Wszystko zależy tutaj od klienta oraz wyma-
gań, jakie będzie stawiał na początku każdej iteracji. Po skończeniu danej iteracji zespół nie 
jest pewny czy nastąpią kolejne iteracje, czy może klient uzna że produkt go satysfakcjonu-
je i zakończy projekt. Taka sytuacja pozwala dowolnym członkom zespołu brać, bądź nie 
brać udziału w konkretnych iteracjach bez większej szkody dla projektu. Skoro i tak każdy 
w zespole projektowym jest do zastąpienia to nie może być mowy o zahamowaniu prac  
z powodu nieobecności któregoś z członków zespołu. Może być mowa, co najwyżej o spo-
wolnieniu prac, jednakże zakres oraz czas iteracji jest ustalany na samym początku, pod-
czas zawierania kontraktu z klientem.  
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Najlepszym rozwiązaniem podczas prowadzenia projektów metodykami zwinnymi 
(SCRUM) z ograniczonymi zasobami ludzkimi jest migracja członków zespołu w chwilach 
pomiędzy iteracjami. Pozwoli to odpowiednio zaplanować czas i zakres prac na następną 
iterację (przy porozumieniu z klientem i wszystkimi członkami zespołu). Dzięki takiemu 
rozwiązaniu wszystko będzie klarowne. Warto w tym momencie zaznaczyć, iż zespół po-
winien odpowiedzialnie przewidzieć jak zmieni się jego produktywność przy określonych 
zmianach. Jeśli dochodzi nowy członek zespołu należy wziąć pod uwagę, iż nie osiągnie on 
pełnej produktywności na początku iteracji gdyż będzie musiał dopiero wdrożyć się w pro-
jekt. Jeśli natomiast nowy członek zespołu będzie przydzielony do iteracji na ułamek swo-
jego etatu, zespół powinien dostosować swoje estymaty do tego faktu.  

Bardzo złą praktyką jest zmiana składu zespołu w trakcje trwania iteracji. Takie za-
chowanie może prowadzić do tego, że zespół nie będzie w stanie sprostać zadaniom ustalo-
nym na początku iteracji, tym samym zawodząc klienta. W odwrotnym przypadku nato-
miast (przy powiększeniu składu zespołu projektowego) nastąpi efekt zmarnowania zaso-
bów, gdyż zespół skończy zakres prac przed czasem a nie będzie w stanie rozpocząć kolej-
nej iteracji bez interakcji z klientem.  

5. Wnioski 

W powyższym opracowaniu starałem się przedstawić problemy wynikające z prowadzenia 
projektów przy ograniczonych zasobach ludzkich (zarówno przy pracy na niepełny etat jak 
i przy współdzieleniu członków zespołu między kilkoma projektami prowadzonymi równo-
legle). Podsumowując zebrane rozwiązania stwierdzam, iż aby efektywnie prowadzić taki 
projekt, kierownik powinien trzymać się kilku podstawowych zasad: 
 

1) Przy dzieleniu czasu pracowników pomiędzy kilka projektów prowadzonych rów-
nolegle, nie powinno się przydzielać mniej niż 20% obłożenia pracownika na jeden 
projekt, gdyż prowadzi to do znacznego obniżenia jego produktywności.  

2) Podczas prowadzenia projektów metodykami klasycznymi powinno się ustalić prio-
rytet projektów, a następnie przenosić pracowników między projektami w chwilach 
zmiany etapu prac.  

3) W projektach prowadzonych metodykami zwinnymi nie powinno się zmieniać 
składu osobowego zespołu w trakcje trwania iteracji.  
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PROCES ADAPTACJI NOWYCH PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
WYSOKICH TECHNOLOGII 

NEW EMPLOYEE INDUCTION PROCESS TO THE HIGH-TECH  
ORGANIZATION 

STRESZCZENIE. Adaptacja nowych pracowników stanowi końcową fazę procesu rekrutacji pra-
cowników i polega na wdrożeniu nowej osoby w jej obowiązki, zapoznaniu z kulturą i celami organi-
zacji oraz współpracownikami. Pierwsze dni w nowej pracy stanowią dla nowego pracownika prze-
ważnie sytuację bardzo stresogenną, wynikającą z rozpoczęcia procesu budowania więzi i zasad 
współpracy z pozostałymi pracownikami oraz pozyskiwaniu niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy 
w poszczególnych projektach. W proces adaptacji powinien być zaangażowany zarówno pracodawca, 
kierownik projektu jak i pozostali doświadczeni pracownicy poprzez wykazanie wyrozumiałości, 
pomocy oraz wsparcia dla nowej osoby. W niniejszej pracy podjęto próbę dokonania przeglądu sto-
sowanych technik i usystematyzowania etapu adaptacji nowego pracownika poprzez zastosowanie 
powtarzalnych procesów i schematów, mających na celu minimalizację stresu oraz wzrost efektywno-
ści podczas wdrażania nowych pracowników. 

ABSTRACT. The adaptation process of new employees is the time when new employee is introduced 
to his duties, colleagues, organization’s culture, aim and goals. It takes place after recruitment pro-
cess. Usually, the first’s days at new work are very stressful for the new employees because they start 
to build new relationships with others and gather a large amount of knowledge which is needed to 
work on their positions. The correct adaptation process should be proceed with some preparation at 
first and the employer the same as whole team and the project manager should take a part in it. There 
are many important factors that determine the successful adaptation process and some of them are 
presented in this article. 

1. Wprowadzenie 

Adaptacja wg definicji w ujęciu społeczno-zawodowym stanowi proces przystosowania się 
jednostki lub grupy do funkcjonowania w nowym, nieznanym dotąd środowisku, wymusza-
jącym zmiany jej dotychczasowych wyuczonych sposobów działania oraz wzorców  
i schematów obowiązujących w danym środowisku pracy. Jest jednym z podstawowych 
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procesów wpływających na dokonywanie się zmian w stosunkach między ludźmi, dotyczy 
każdej instytucji i organizacji.  

Adaptacja jest ostatnim z etapów procesu rekrutacji i powinna wystąpić po etapie se-
lekcji. Według Encyklopedii Zarządzania [2], adaptacją pracownika możemy nazwać 
wprowadzenie nowo zatrudnionej osoby do firmy, tzn. zapoznanie z organizacją, osobami 
w niej pracującymi i wdrożenie do zadań. Celem adaptacji nowoprzyjętego pracownika jest 
jak najszybsze i bezkonfliktowe włączenie go do organizacji oraz jej życia społecznego,  
co w efekcie prowadzi do osiągnięcia przez pracownika normy wydajności. Innymi słowy, 
można wysunąć stwierdzenie, że od właściwego przeprowadzenia tego procesu zależy czas, 
w którym pracownik przyswoi wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia samodziel-
nej pracy na danym stanowisku jak również jego stosunek do firmy i motywacja do dalszej 
pracy. 

Pracownik rozpoczynający pracę w nowej organizacji musi przejść tak zwaną adapta-
cje formalną, która dotyczy charakteru pracy i obowiązków na danym stanowisku. Dodat-
kowo pracownik uczestniczy także w adaptacji nieformalnej – dotyczącej stosunków inter-
personalnych, wartości i więzi społecznych panujących pomiędzy współpracownikami. 
Adaptacja nieformalna ma miejsce podczas luźnych rozmów w czasie przerw, czy 
w pomieszczeniach socjalnych i stanowi niejednokrotnie źródło cennych informacji 
i wskazówek dla nowego pracownika. 

W środowisku IT właściwa adaptacja jest szczególnie ważna, z tego względu, że za-
kres wiedzy wymagającej przyswojenia i potrzebnej do pracy jest bardzo duży, a dobre 
stosunki i współpraca z innymi pracownikami jest często niezbędna podczas wykonywania 
codziennych zadań. Faktem jest, że obecnie ofert pracy na rynku z branży IT jest na tyle 
dużo, że firmy muszą być wystarczająco konkurencyjne, aby przyciągnąć i co najważniej-
sze zatrzymać pracownika na dłużej niż tak zwany okres próbny.   

Czynnikiem, który z pewnością determinuje tempo procesu adaptacji, jak również 
wymaga zastosowania odmiennych technik w celu wprowadzenia nowego pracownika jest 
na pewno doświadczenie posiadane przez danego pracownika, jego wiek oraz indywidualne 
cechy charakteru. Nowi pracownicy, choć niejednokrotnie posiadają ogromną wiedzę, 
a nawet szerokie doświadczenie zawodowe, nie są w stanie pracować tak samo efektywnie, 
jak ich "starsi koledzy" pracujący w danej firmie dłuższy okres czasu. Według Encyklopedii 
Zarządzania [2] fakt ten wynika z różnić kultur organizacyjnych, systemów oceniania, 
przyjętych celów organizacji, norm oraz z nieznajomości zespołu. Niejednokrotnie prze-
szkodą może być również stres związany ze zmianą pracy.  

W przedsiębiorstwach wysokich technologii, w przypadku pracowników technicznych 
IT proces adaptacji przebiega z reguły znacznie dłużej niż w innych branżach, ponieważ 
muszą przyswoić dodatkowo wiedzę dotyczącą procesów biznesowych zachodzących  
w systemach, które będą rozwijać jak również nierzadko nową wiedzę techniczną. Pracow-
nicy często nie mogą bazować wyłącznie na wiedzy wynikającej z ich doświadczenia i od-
bytych kursów, a w przypadku osób wchodzących na rynek pracy –  
z wiedzy akademickiej ze względu na szeroki wybór dostępnych technologii, ich szybki 
rozwój oraz stałe pojawianie się nowych.   
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J.G. Marcha i H.A. Simona w swojej teorii równowagi organizacyjnej wysuwają cie-
kawe wnioski, a mianowicie twierdzą, że pracownik wchodzący do organizacji oferuje 
swoje kwalifikacje, umiejętności i zaangażowanie, a w zamian oczekuje rekompensaty. 
Natomiast organizacja przyjmując pracownika wierzy, że dokonała najlepszego wyboru 
i pragnie docenić zaoferowany wkład.  

Niewątpliwie szybkość przebiegu procesu adaptacji pracownika, jest ściśle związana 
z czasem, w którym osiągnie on wymaganą wydajność w pracy. Wynikają z tego korzyści 
zarówno dla pracownika w postaci satysfakcji z pracy jak i dla pracodawcy, gdyż zadowo-
lony pracownik posiada silniejszą motywację i szybciej zaczyna przynosić zyski dla firmy. 
Dodatkowo Encyklopedia Zarządzania [2] podkreśla, że niewłaściwe przeprowadzenie 
procesu adaptacji pracowników  lub rezygnacja z tego etapu rekrutacji prowadzi do wielu 
negatywnych zjawisk, m.in. niskiej efektywności pracy, braku motywacji do pracy, poczu-
cia alienacji  i zawiedzenia wśród personelu, co niejednokrotnie skutkuje w odejściu z pra-
cy. W rezultacie błędy w procesie adaptacji pracowników mogą odbić się na wyniku finan-
sowym organizacji. 

Podsumowując, celem procesu adaptacji społeczno-zawodowej jest uzyskanie 
w możliwie najkrótszym czasie pełnego zaangażowania i efektywności w pracy nowego 
pracownika, przekazanie wiedzy, umiejętności i wzorów zachowań wymaganych 
w przyszłości na danym stanowisku pracy. Adaptacja przeprowadzona we właściwy sposób 
i dostosowana do pracownika może mieć wpływ na jego lojalność, proces integracji 
z zespołem, zmniejszenie stresu i napięcia, zwiększenie stopnia poczucia przynależności do 
firmy oraz poziom zadowolenia i motywacji do pracy. 

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu był między innymi źle przeprowadzony 
proces adaptacji zawodowej, którego autor był świadkiem na swojej drodze zawodowej. 
Adaptacja nie była dostosowana do doświadczenia nowo przyjętego pracownika, nie miał 
on wyznaczonego mentora jak również pozostałe osoby w zespole nie miały wyznaczonej 
roli w tym procesie. Konsekwencją tego było wiele sytuacji stresujących zarówno dla no-
wej osoby jak i pozostałych osób z zespole. 

2. Przegląd rozwiązań 

Wstępnie, w przedsiębiorstwach z branży IT można zaproponować podział procesu adapta-
cji pracowników w na kilka etapów. Pierwszy z nich stanowią standardowe procedury to-
warzyszące wprowadzeniu każdego nowego pracownika do organizacji, nie tylko zatrud-
nionego na stanowisku związanym z IT. Kolejne etapy natomiast dotyczą wdrożenia pra-
cownika pod kątem przekazania mu wiedzy technicznej niezbędnej do wykonywania po-
wierzonych mu obowiązków na stanowiskach ściśle związanych z branżą informatyczną, 
takich jak programista czy developer systemów. Ostatnim etapem powinno być dokonanie 
oceny postępów pracownika podczas procesu adaptacji, które będzie miało znaczący 
wpływ na decyzję o przedłużeniu umowy nowemu pracownikowi. 
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Encyklopedia zarządzania [2] proponuje, aby do standardowych procedur wprowadza-
jących pracownika do organizacji, które powinny zostać przeprowadzone w pierwszej ko-
lejności można zaliczyć: 
− zapoznanie pracownika z celami oraz strategią organizacji, historią firmy, strukturą, 

kulturą organizacyjną i ogólnymi zasadami pracy  
− dokładne określenie zadań na nowym stanowisku pracy, zakresu odpowiedzialności  

i kompetencji  
− udostępnienie środków potrzebnych do realizacji zadań  
− zapoznanie z metodami pracy stosowanymi podczas realizacji przydzielonych zadań  
− przedstawienie nowo zatrudnionej osoby przełożonym i współpracownikom  
− zapoznanie nowicjusza z regulaminem, zasadami bhp, metodami kontroli  
− ulokowanie pracownika w strukturze organizacyjnej  
− ustalenie zakresu współpracy z grupą  
− przydzielenie stanowiska pracy  
− wskazanie pomieszczeń socjalnych takich jak pokój śniadaniowy, bufet, łazienkę 
− zapoznanie z procedurą załatwiania spraw osobistych oraz z możliwościami stwarza-

nymi przez firmę (dodatkowe świadczenia, kursy, zniżki na określone produkty itp.)  
− udzielenie informacji na temat szkoleń, ścieżki karier itp. 
− zapoznanie pracownika z zawartością intranetu 

Kolejny etap ma na celu uzupełnienie wiedzy technicznej i biznesowej niezbędnej  
do pracy z systemami wytwarzanymi przez daną organizację w pierwszych projektach,  
do których został przydzielony nowy pracownik oraz integrację ze współpracownikami. 
Niewątpliwie wiedza ta może być przekazywana w różnej formie, jednakże powinna być 
pod pewnym kątem usystematyzowana.  

Według Dagmary Lewickiej [1] do najefektywniejszych metod przekazywania wiedzy 
należy zaliczyć szkolenie na stanowisku pracy (indywidualne), szkolenia wewnętrzne do-
stosowane do specyfiki danej organizacji i mentoring. Podstawowe metody stosowane 
w mniejszych firmach oraz dużych korporacjach, których działalność koncentruje się 
na rozwoju systemów informatycznych zostały opisane poniżej. 

2.1. Mentoring 

Mentoring stawia jedną z najpopularniejszych metod i może być zastosowany zarówno 
przez małe firmy jak i duże korporacje. Polega na przydzieleniu nowemu pracownikowi 
osoby będącej jego opiekunem, nauczycielem i przewodnikiem, która wprowadzi nowego 
pracownika w jego obowiązki. Często taką osobą jest bezpośredni przełożony, jednakże nie 
jest to regułą. Taką rolę może pełnić również współpracownik z odpowiednimi kompeten-
cjami. Ważne jest, aby była to osoba posiadająca już jakieś doświadczenie w danej firmie  
i posiadała wiedzę umożliwiającą wdrożenie nowego pracownika ze strony technicznej 
oraz wprowadzić go w grupę współpracowników.  
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Niewątpliwie najważniejszym zadaniem mentora jest przekazanie specjalistycznej 
technicznej wiedzy oraz zasad pracy na danym stanowisku, jednakże równie istotne jest 
wprowadzenie w ogólną kulturę firmy oraz pisanych i niepisanych zasad. Warto podkreślić, 
że poza wiedzą techniczną u takiej osoby duże znaczenie odgrywają również umiejętności 
interpersonalne. Powinna być to osoba cierpliwa, która będzie potrafiła łatwo nawiązać 
kontakt i przede wszystkim efektywnie przekazać wiedzę oraz wytłumaczyć trudne zagad-
nienia techniczne. 

2.2. Szkolenia zewnętrzne 

Ostatnimi czasy szkolenia zewnętrzne zyskały dużą popularność zwłaszcza w przypadku 
większych firm i korporacji, w szczególności, gdy przyjmowanych jest kilku nowych pra-
cowników pełniąc dodatkowo funkcję integracyjną. Organizowane są przez firmy ze-
wnętrzne i mogą mieć miejsce w siedzibie firmy lub po za nią. Szkolenia takie trwają za-
zwyczaj kilka tygodni i posiadają w swoich blokach oprócz szkoleń technicznych mających 
na celu ujednolicenie poziomu wiedzy pracowników również różne zajęcia integracyjne. 
Nowi pracownicy mają możliwość poznać się nawzajem, co korzystnie wpłynie na przyszłą 
współpracę. Szkolenia zewnętrzne są dobrą metodą szczególnie wtedy, gdy nowy pracow-
nik nie ma wyznaczonego mentora.     

Szkolenia te mają na celu uzupełnienie wiedzy pracowników z zakresu technologii 
wykorzystywanych w firmie. Odbywają się one w formie kilkutygodniowych treningów, 
podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna i praktyczna, dotycząca wykorzy-
stania konkretnej technologii. Organizowanie szkoleń jest popularną praktyką  
w większych korporacjach, gdzie przyjmowanych jest wiele osób jednocześnie. 

2.3. Szkolenia wewnętrzne 

Szkolenia wewnętrzne są przeważnie przeprowadzane przez pracowników z dłuższym sta-
żem pracy specjalizujących się w danej dziedzinie. Doświadczeni pracownicy projektują 
poszczególne bloki szkoleń. Szkolenia tego typu mogą obejmować kursy dotyczące wyko-
rzystywanych technologii, architektury i działania systemu oraz wiedzy biznesowej, są do-
stosowane do specyfiki konkretnych systemów wytwarzanych i używanych w danej firmie.  

Zdarza się, że za poszczególne części szkoleń odpowiadają różni pracownicy specjali-
zujący się w konkretnych obszarach systemu. Ich zadaniem, poza przekazaniem wiedzy 
technicznej staje się również stworzenie harmonogramu szkoleń. Uczestnicy otrzymują 
wiedzę dotyczącą działania konkretnych systemów, z którymi będą w przyszłości praco-
wać. Dodatkową korzyścią jest to, iż nowi pracownicy mogą się zintegrować ze sobą i oso-
bami przeprowadzającymi szkolenie oraz dowiedzieć się, kto jest ekspertem, w jakiej dzie-
dzinie lub za którą część systemu odpowiada, co z pewnością będzie stanowiło ułatwienie 
w przyszłej współpracy. 
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2.4. Szkolenia indywidualne 

Kolejną metodą pozyskiwania wiedzy mającej szerokie zastosowanie szczególnie, gdy 
przyjmowanych do pracy jest niewiele osób - są szkolenia mające charakter spotkań indy-
widualnych. Przykładem mogą być szczegółowe szkolenia z wiedzy biznesowej dotyczącej 
rozwiązania konkretnego problemu lub architektury zastosowanej w systemie. Szkolenia 
tego typu często przeprowadzane są przy stanowisku szkolonego i najczęściej są przepro-
wadzane przez bardziej doświadczonego pracownika. Po za wyjaśnieniem problematycz-
nych kwestii mogą się również opierać na demonstracji poszczególnych problemów na 
stacji roboczej nowo zatrudnionej osoby.  

Szkolenia indywidualne są w pełni dostosowane do doświadczenia i poziomu wiedzy 
nowego pracownika, który w trakcie może zadawać dodatkowe pytania. Należy podkreślić, 
że za pomocą tej metody pozyskiwania wiedzy ewentualne braki w wiedzy technicznej czy 
umiejętnościach mają szanse zostać najszybciej zweryfikowane i uzupełnione od razu. Do-
datkowo, część szkoleń dotycząca tych obszarów, które osoba szkolona miała już wcześniej 
opanowane mogą zostać pominięte. Jest to z pewnością jedna z najwydajniejszych metod, 
dzięki której można zaoszczędzić wiele czasu. 

2.5. Tutoriale 

Dosyć często w firmach dla wdrażanych pracowników przygotowuje się różnego rodzaju 
zadanie w formie tutoriali. Tutoriale polegają na wykonywaniu zadania, którego rozwiąza-
nie jest dokładnie opisane w formie wykonywanych krok po kroku czynności. Nowy pra-
cownik zaczyna od wykonywania prostych zadań, aby następnie móc przejść do tych  
o coraz wyższym stopniu trudności. Wykonywanie poszczególnych zadań nadzoruje 
i weryfikuje przydzielony wcześniej opiekun. Do jego zadań należy również wyjaśnienie 
ewentualnych wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na pojawiające się pytania.  

 Jest to dobra metoda do opanowania zupełnie nowej technologii, w której dany pra-
cownik nie ma żadnego doświadczenia. Warto podkreślić, iż przygotowanie zadań 
w formie tutoriali stanowi również pewną formę oszczędności czasu i zasobów. Pomoc 
opiekuna w wykonaniu dobrze opisanych zadań będzie na pewno niewielka, ponieważ no-
wy pracownik będzie w stanie sam je wykonać bez potrzeby angażowania innych osób. 

2.6. Nieformalne spotkania i wyjazdy integracyjne 

Wyjazdy i spotkania organizowane poza czasem pracy mają szczególnie ogromne znacze-
nie w początkowej fazie integracji i wdrożenia nowych osób do zespołu. Nowy pracownik 
ma szansę poznać od innej strony swoich współpracowników i dowiedzieć się jak funkcjo-
nuje dana organizacja od strony nieformalnej. Podczas takich spotkań, nowa osoba może 
dowiedzieć się, kto za co odpowiada i w czym się specjalizuje, oraz do kogo się zwrócić  
z konkretnym problemem. 
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 Nieformalne spotkania warto organizować zarówno, gdy przyjmowany jest jeden no-
wy pracownik jak i grupa kilku nowych osób. Tego typu spotkania są bardzo ważne 
w przypadku, gdy budujemy zupełnie nowy zespół, ponieważ osoby, które będą ze sobą 
współpracować mają szansę się bliżej poznać i współpraca pomiędzy nimi będzie się dużo 
lepiej układała. 

3. Podstawowe błędy popełniane podczas procesu adaptacji 

Z doświadczeń autora wynika, że do najczęściej popełnianych podstawowych podczas pro-
cesu wdrażania nowych pracowników należą: 
− pozostawienie nowej osoby samej sobie 
− powierzenie wdrożenia nowej osoby wyłącznie bardziej doświadczonym pracowni-

kom bez udziału przełożonego 
− brak programów wprowadzających 
− powierzanie nowej osobie zbyt trudnych zadań, których nie jest w stanie w miarę sa-

modzielnie wykonać  
− nie wyznaczenie osoby mentora lub osoby, do której nowy pracownik może się zwró-

cić w różnych kwestiach 
− brak szkoleń z dziedzin, w których pracownik nie ma doświadczenia 

Niestety w wielu firmach proces adaptacji nie jest zorganizowany w odpowiedni sposób 
i zawiera wiele podstawowych błędów. Brak odpowiedniego przygotowania 
i zainteresowania ze strony pracodawcy skutkuje poza wydłużeniem procesu adaptacji na-
rażeniem nowej osoby na niepotrzebny stres i dyskomfort poza tym związanym ogólnie 
z nowym miejscem pracy. W sytuacji, kiedy pracownik zostaje pozostawiony sam sobie 
często zaczyna działać na zasadzie prób i błędów, co wiąże się z dodatkowym stresem 
i znacznie wydłuża proces adaptacji.  

Największym błędem według autora tego artykułu jest brak wyznaczenia osoby opie-
kuna, do której nowa osoba może się zwrócić, wyjaśnienia, jakie role w tym procesie mają 
pełnić poszczególne osoby w zespole oraz przydzielenie zbyt skomplikowanych zadań. 
Skutkuje to przeważnie tym, iż nowa osoba czuje się zagubiona i zwraca się o pomoc do 
poszczególnych członków zespołu, którzy wtedy zostają zmuszeni do oderwania się od 
swojej pracy na dłuższy czas. Zdarza się, że aby wyjaśnić bardziej skomplikowane kwestie 
w sposób spójny i zrozumiały nawet doświadczony pracownik musi poświęcić trochę czasu 
na przygotowanie, dlatego bardzo ważne jest, aby zostało to wcześniej zaakceptowane 
przez przełożonych, aby pracownik uniknął stresu związanego z brakiem czasu 
na wywiązanie się ze swoich obowiązków. Dodatkowo w takiej sytuacji bardzo problema-
tyczna staje się ocena nowego pracownika po okresie próbnym, którą powinien przeprowa-
dzić właśnie przełożony. 

Niewątpliwie na niewłaściwym przyjęciu nowego pracownika traci przede wszystkim 
firma. Zagubiony i zestresowany pracownik na pewno będzie pracował mniej wydajnie, 
popełniał więcej błędów oraz znacznie dłużej się aklimatyzował w nowym środowisku. 
Zdarza się także, że czasem tacy pracownicy zrezygnują z pracy po okresie próbnym. 



 

59 

 

W takiej sytuacji pracodawca może zostać narażony na niepotrzebne dodatkowe koszty 
finansowe. 

4. Warunki poprawnego przeprowadzenia adaptacji 

Faktem jest, że każda firma powinna opracować swoje własne procedury adaptacyjne do-
stosowane do danego stanowiska i charakteru wykonywanej pracy. W małych organiza-
cjach, w których przepływ informacji jest szybki i sprawny, a rozwijane systemy informa-
tyczne nie są bardzo skomplikowane, nieformalne rozmowy, szkolenia indywidualne oraz 
przydzielenie pracownikowi mentora powinno w zupełności wystarczyć. Natomiast 
w dużych przedsiębiorstwach podzielonych na działy i segmenty, z których każdy odpo-
wiada za inne moduły rozwijanych aplikacji konieczne staje się opracowanie bardziej 
szczegółowych systemów wdrażania pracowników, w których zostaną określone kanały 
komunikacji, harmonogram przekazywania wiedzy oraz główne etapy procesu adaptacji. 

Jako dobrą praktykę zaproponowaną przez J. Tyborowską [3] można uznać przygoto-
wanie przewodnika - vademecum dla nowego pracownika. Vademecum to dokument, naj-
lepiej w wersji elektronicznej dostępnej przez intranet, będący przewodnikiem po firmie, 
zawierający omówienie najważniejszych aspektów jej działania. 

Duże znaczenie dla wielu osób ma również uzyskiwanie podczas procesu adaptacji in-
formacji zwrotnej, dotyczącej tego, które działania idą w dobrym kierunku, co robią źle i co 
należy poprawić. Informacja powinna być udzielana w sposób konsekwentny  
i systematyczny. Dodatkowo może się ona przyczynić do uzyskania pewności w działaniu 
i eliminacji stresu u nowej osoby. 

Zwieńczeniem procesu adaptacji, a przynajmniej jego wstępnej części składającej się 
na okres próbny powinna być ocena pracownika. Informacje na temat postępów nowego 
pracownika wchodzące w skład takiej oceny powinny być zbierane w miarę możliwości 
na bieżąco. Największą rolę odgrywa tutaj przełożony, który jest najczęściej odpowiedzial-
ny za ostateczny kształt oceny i przedstawia ją osobom z zarządu decydującym o przedłu-
żeniu umowy nowemu pracownikowi. Cennym źródłem informacji może okazać się opie-
kun przydzielony dla nowej osoby oraz nierzadko cały zespół. Do oceny może zostać zaan-
gażowany również adaptowany pracownik (arkusz samo oceniający, Karta Pracy). Po do-
konaniu oceny przełożony powinien przeprowadzić indywidualną rozmowę z nowym pra-
cownikiem na ten temat oraz poruszyć między innymi takie zagadnienia jak:  
− poziom aklimatyzacji w organizacji  
− współpraca w zespole 
− obszary będące najbardziej problematyczne  i wymagających poprawy  
− plan rozwoju i cele na najbliższy okres  czasu 
− przedstawić możliwości wyboru ewentualnej ścieżki kariery 

W przedsiębiorstwach informatycznych proces adaptacji jest zależny od skomplikowania 
rozwijanych w nich systemów oraz logiki biznesowej i może się pod tym kontem znacznie 
różnić. Zdarza się, że nowa osoba dopiero po kilku latach staje się zupełnie samodzielna  
i jest w stanie rozwiązać sama wszystkie zadania o różnym stopniu trudności, dlatego 
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nie można oczekiwać od nowego pracownika po zakończonym procesie adaptacji pełnej 
biegłości w systemach, nad którymi będzie pracował.  

Według Encyklopedii Zarządzania [2] proces adaptacji można  uznać za zakończony 
sukcesem wtedy, gdy pracownik będzie wykazywał:  
− Osiągnięcie, co najmniej przeciętnej sprawności w wykonywaniu zleconych zadań.  
− Dostosowanie do panującego systemu pracy, co przejawia się w wyraźnym spadku 

zmęczenia.  
− Wykazywanie się własną pomysłowością w trakcie omawiania przez przełożonego 

zleconych czynności.  
− Pełną subordynację w stosunku do przełożonych.  
− Akceptację przez pracowników z najbliższego otoczenia.  
− Przystosowanie się do kultury pracy i organizacji.  
− Określenie własnego stanu emocjonalnego w stosunku do wykonywanej pracy i firmy 

w kategoriach zadowolenia. 
Prawidłowo przeprowadzony proces adaptacji skutkuje znacznie szybszym przystosowa-
niem się nowej osoby do wykonywania pracy na danym stanowisku i zmniejszeniem jej 
poziomu stresu.  W takiej sytuacji zyskuje zarówno pracownik, który będzie chętniej, lepiej 
i efektywniej wykonywał swoją pracę jak i pracodawca, który z tej pracy zacznie szybciej 
czerpać zysk. 

5. Wnioski 

Właściwie przeprowadzony proces adaptacji społeczno – zawodowej,  poprzez umiejętnie 
zastosowane procesy przystosowawcze, pozwala wprowadzić nowego pracownika w życie 
przedsiębiorstwa, dając mu poczucie sensu, zadowolenia oraz satysfakcję z wykonywanej 
pracy, oferując szansę na rozwój i szkolenia, przyczyniając się do wzrostu wydajności  
i jakości pracy, umożliwiając przy tym utożsamianie się z kulturą organizacyjną przy jed-
noczesnym stworzeniu okazji do wnoszenia w nią własnych wartości. 

Efektywność oraz tempo przebiegu procesu adaptacji jest nie tylko uzależnione 
od cech indywidualnych każdego pracownika, gdzie dużą rolę odgrywa przede wszystkim 
posiadane doświadczenie zawodowe, lecz również jest zależne od wielkości przedsiębior-
stwa i rozwijanych w nich systemów informatycznych oraz poprawnego przeprowadzenia 
procesu wprowadzenia nowego pracownika do danej firmy. Pracownik dużo szybciej zo-
stanie wdrożony, gdy otrzyma pełną niezbędną wiedzę do wykonywania powierzanych mu 
zadań, będzie miał wyznaczona osobę, do której może się zwracać z pytaniami i zintegruje 
się z resztą zespołu.  

Proces adaptacji pracowników jest niezwykle ważny z punktu widzenia pracodawcy. 
Jego odpowiednie zaprojektowanie może przynieść znaczące korzyści, natomiast popełnio-
ne błędy mogą skutkować nawet rezygnacją z dalszej współpracy ze strony pracownika. 
Niezależnie od cech indywidualnych danego przedsiębiorstwa, proces adaptacji powinien 
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przebiegać w atmosferze życzliwości i otwartości. Jedynie w takich warunkach będzie 
możliwe sprawne i efektywne wdrożenie pracownika w funkcjonowanie firmy. 
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JAROSŁAW DZIÓB* 

WDROŻENIE METODY KANBAN W PROJEKTACH 
INFORMATYCZNYCH W CELU POPRAWY SPOSOBU 

ORGANIZACJI I MONITORINGU PRACY 

IMPLEMENTATION OF THE KANBAN METHOD IN IT PROJECTS  
TO IMPROVE ORGANIZATION AND MONITORING OF WORK 

STRESZCZENIE. Dostarczanie klientom oprogramowania o wysokiej jakości na czas było głównym 
celem wdrożenia Kanban w zespole programistycznym realizującym kilka projektów. Wirtualna ta-
blica Kanban zwiększyła przejrzystość zarządzania projektami i organizację pracy zespołowi, który 
może pracować i komunikować się w czasie rzeczywistym na wspólnej wirtualnej tablicy. Kanban 
jest narzędziem służącym ciągłemu doskonaleniu procesu wytwarzania oprogramowania i zwiększe-
niu efektywności zespołu. Niniejsza praca przedstawia korzyści i trudności z jakimi borykał się ze-
spół podczas wdrażania Kanban. 

ABSTRACT. Providing customers with high quality software on time was the main objective of the 
implementation of Kanban in the development team implements several projects. Virtual Kanban 
board has increased the transparency of project management and organization of work team who can 
work and communicate in real time on a shared virtual board. Kanban is a tool for continuous im-
provement of software development process and increase team effectiveness. This paper presents the 
advantages and difficulties encountered by the team during the implementation of Kanban. 

1. Wstęp 

Aby sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku i szybkościom zmian zachodzącym w śro-
dowisku biznesowym oraz aby utrzymać innowacyjność realizowanych projektów, ko-
nieczne jest odmienne spojrzenie na proces wytwarzania oprogramowania. Szybko zmie-
niające się wymagania, zmieniające się technologie, problemy z dotrzymywaniem zobo-
wiązań, destrukcyjna wielozadaniowość, konflikty priorytetów były głównym czynnikiem 
poszukiwań efektywniejszych sposobów wytwarzania i rozwoju systemów informatycz-
nych realizowanych w kilkunastoosobowym zespole projektowym. 

Do najpopularniejszych lekkich technik jakie są wykorzystywane w organizacji            
i wspomaganiu procesu wytwarzania oprogramowania należy Kanban. Jest to metoda opar-
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ta o strategię dostarczania produktu w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie, czyli nowe 
zadania są pobierane do realizacji tylko wtedy gdy istnieje możliwość faktycznego rozpo-
częcia pracy.  

2. Zarys metody Kanban 

Kanban po raz pierwszy został opracowany w Japonii w latach pięćdziesiątych jako metoda 
sterowania produkcją w zakładach Toyoty. System śledził postępy prac produktów na li-
niach montażowych. Kanban stał się metodą zarządzania produkcją, tzw. systemem "cią-
gnionym", w którym proces produkcji jest uruchamiany po złożeniu zamówienia przez 
klienta. "Po prostu patrzymy na to co się dzieje od momentu kiedy klient składa zamówienie 
do momentu kiedy płaci nam za produkt. Skracamy ten czas usuwając wszelkie zbędne 
czynności i procesy występujące pomiędzy tymi dwoma punktami." (Ohno 1984). Stwier-
dzono, że metoda Kanban pozwala na zapewnienie ciągłego przepływu podzespołów          
w procesie produkcyjnym, zwiększa wydajność i efektywność pracowników, a także umoż-
liwia optymalizację procesów. Zarządzanie przepływem jest łatwiejsze niż zarządzanie 
harmonogramem, a zarządzanie kolejką jest łatwiejsze niż zarządzanie ludźmi. 

W latach '90 pojawiło się zainteresowanie metodą Kanban wśród osób związanych        
z wytwarzaniem oprogramowania. Prekursorem zastosowania tej metody w pracy nad no-
wymi programami i systemami informatycznymi jest David J. Anderson. Według niego 
Kanban opiera się na trzech głównych zasadach (Anderson 2010): 
− wizualizacji, czyli stworzeniu i rozrysowaniu, na tablicy Kanban, procesu wytwarza-

nia oprogramowania, jak analiza, wytwarzanie, testowanie, wdrażanie, zakończenie, 
− określeniu limitów pracy w toku (WIP Limits - Work In Progress Limits), co oznacza 

że nie można pracować nad większą liczbą zadań niż jesteśmy w stanie wykonać w tej 
samej jednostce czasu, 

− pomiaru i optymalizacji procesu, czyli monitorowaniu i raportowaniu o etapach wyko-
nywania zadań. 
 

Rys. 1. Przykładowa tablica Kanban (Włodarek 2012) 
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Dzięki wizualizacji procesu wytwarzania oprogramowania, Kanban umożliwia wykrywanie 
wąskich gardeł w procesie od momentu pojawienia się pomysłu, aż do wdrożenia oprogra-
mowania. Natomiast poprzez  stosowanie limitów WIP, pozwala uporać się z problemem 
wielozadaniowości na rzecz zadań, które w rzeczywistości mają wysoki priorytet. 

Tablica jest podstawowym narzędziem metody Kanban. Biała, magnetyczna, bądź 
wirtualna, podzielona na kolumny z godnie z etapami procesu wytwarzania oprogramowa-
nia, powinna być dostępna z każdego miejsca o każdej porze. 

Aby system Kanban działał poprawnie, gdyż wymaga on dyscypliny i kultury stoso-
wania, niezbędne jest wdrożenie kilku reguł (Ohno 1984), tzw. kodeks sześciu reguł: 
− odbiorca żąda tyle elementów ile jest opisanych na karcie Kanban, 
− dostawca produkuje tyle elementów ile jest opisanych na karcie Kanban, 
− każdy wytwarzany lub przekazywany element pomiędzy stanowiskami musi mieć kar-

tę Kanban, 
− każdy przetwarzany element w systemie posiada kartę Kanban, 
− dostawca musi zapewnić doskonałą jakość części, 
− aby redukować zapasy, należy zapewnić możliwie najniższe liczby kart Kanban. 

Kanban jest oparty o koncepcję Lean Software Development, która została zaadoptowana 
przez przez Mary i Toma Poppendieck. W szczupłym wytwarzaniu oprogramowania wy-
różnia się 7 zasad (Poppendieck 2006): 
− eliminacja strat, 
− tworzenie jakości i spójności 
− wzmocnienie pozyskiwania wiedzy, 
− podejmowanie decyzji najpóźniej jak to możliwe, 
− wdrażanie najwcześniej, jak to możliwe, 
− respektowanie zespołu, 
− spojrzenie na całość. 

Kanban to także kultura  nastawiona na jakość produktu i ciągłego doskonalenia Kaizen. 
Wymaga ona zaangażowania całego zespołu w ciągłe usprawnianie procesów pracy mały-
mi krokami. Na postęp jest zawsze miejsce i czas, gdyż postęp jest zawsze możliwy. Zespół 
powinien dbać o to, aby w zakresie eliminacji przyczyn błędów dokonywał się stały postęp, 
a także aby zespół potrafił sobie radzić, gdy pojawi się błąd. To brak postępu w zakresie 
jakości, a nie obecność błędów, powinny być źródłem niepokoju (Blikle 2012). 

3. Dlaczego Kanban? 

Ponieważ Kanban nie wymaga gwałtownej zmiany procesu, struktury zespołu, narzędzi, 
jego wdrożenie może się rozpocząć natychmiast. Kanban jest znacznie mniej sformalizo-
wany niż Scrum, gdyż nie estymuje się przed rozpoczęciem pracy, nie wymaga częstych 
spotkań, nie wymaga tworzenia wykresów spalania jak i planowania sprintów czy podsu-
mowywania sprintów. 
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Dla zespołu  najważniejsza powinna być satysfakcja klienta, a można ją osiągnąć 
przez wczesne i ciągłe dostarczanie wartościowego oprogramowania. Sposób pracy zespołu 
w Kanban opiera się na jak najkrótszym czasie realizacji zadania od momentu umieszcze-
nia go w procesie, co pozwala na uzyskanie bardzo krótkiego czasu odpowiedzi na zmiany. 
Nowe wymagania, błędy napływają w nieprzewidywanej ilości i nie da się oszacować ich 
czasochłonności. 

Wprowadzenie Kanban miało przede wszystkim umożliwić zespołowi ciągłe doskona-
lenie procesu wytwarzania oprogramowania, gdyż pełna wizualizacja procesu pomoże zi-
dentyfikować rzeczywiste źródła problemów. 

4. Opis wdrożenia metody 

Wprowadzanie nowości, zmian zawsze budzi pewien niepokój, żeby tylko nie było gorzej 
niż jest.  Poszukiwano więc metody, która poukłada pracę zespołu i pozwoli na wymianę 
wiedzy w zespole. I tak ze Scrum'a zaczerpnięto codzienne spotkania, a wizualizację proce-
su wraz z limitami na tablicy z Kanbana. Poniżej zostały opisane poszczególne etapy wdra-
żania Kanban. 

4.1.  Analiza obecnego procesu 

W pierwszej kolejności dokonano analizy obecnego procesu z podziałem  na czynności  
które dodają wartość do produktu, czynności nie związane z dodawaniem wartości do pro-
duktu (zarządzanie serwerem buildów, repozytorium, testy jednostkowe) i oczekiwania, 
czyli okresy przestojów. Następnie powstał diagram mapowania strumienia wartości dla 
procesu wraz z szacunkowymi czasami trwania poszczególnych etapów oraz wyliczenie 
efektywności procesu (czas poświęcony na dodanie wartości produktu / całkowity czas 
przebywania w systemie). Potem przeprowadzono przegląd i analizy tych elementów pro-
cesu, które nie prowadzą do zwiększenia wartości wytwarzanych produktów, aby               
w miarę postępu wdrożenia zupełnie je wyeliminować. 

4.2. Przygotowanie tablicy Kanban 

Na podstawie aktualnego procesu została zaprojektowana tablica. Kolumny reprezentują 
poszczególne etapy procesu. Zostały stworzone granice procesu poprzez wyznaczenie kole-
jek wejściowej i wyjściową. Kolumnom odpowiadającym  kolejnym etapom procesu, do-
dano bufory (kolejki) np. "To Do", "To Test", "To merge", "T1o Integration Test".  

Wirtualna tablica jest dostępna dla każdego członka zespołu. Jest do niej dostęp na 
stanowiskach pracy jak i w pokoju spotkań, gdzie codziennie jest omawiany przebieg zadań 
w procesie, od prawej strony tablicy do lewej. Szczególną uwagę poświęca się tym elemen-
tom, które dość długo przebywają w systemie, dzięki tablicy jest to teraz dobrze widoczne 
(rys. 2). 
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Dość sporo czasu zostało przeznaczone nad przystosowaniem wirtualnej tablicy do po-
trzeb zespołu, tak aby na przepływającej karcie Kanban znalazły się odpowiednie informa-
cje oraz historia z przebiegu procesu. 

Rys. 2. Model wirtualnej tablicy Kanban 

4.3. Określenie typów żądań 

W pierwszej fazie wdrożenia zostały obsłużone tylko żądania z obecnego procesu wytwa-
rzania, tj. błąd, nowa funkcjonalność, problem. Jednak po pewnym czasie okazało się, że 
aby cały proces był bardziej przejrzysty i odzwierciedlający rzeczywistość, konieczne było 
dodanie nowych żądań takich jak: dług techniczny, dokumentacja, zadania tymczasowe. 
Wszystkie żądania jakie napływały do zespołu miały ustalone typy i przypisane kolory aby 
były lepiej widoczne na tablicy. 

4.4. Klasy obsługi 

W procesie wyróżniono następujące klasy zadań: 
− "blocker", 
− "critical", 
− "major", 
− "minor", 
− "trivial". 

Każdy z nich wyróżnia się innym znaczkiem, ma przypisany również odpowiedni kolor. 
Zadanie o najwyższym priorytecie, czyli "bloker", przepływa w procesie  w osobnym torze 
obsługi. Dzięki temu uzyskano odpowiednią wizualizację na tablicy i pewność, że zadanie 
krytyczne zostanie obsłużone w jak najkrótszym czasie. Tego typu zadania będą nawet mo-
gły łamać limity nałożone na kolejne fazy procesu. 
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4.5. Limity WIP 

Dopiero po pewnym czasie pracy z tablicą, obserwacji przepływu zadań w procesie, zostały 
wprowadzone limity dostosowując je do możliwości produkcyjnej zespołu. Wstępne limity 
WIP prawie w każdej kolumnie były trochę zawyżone, z czasem były stopniowo obniżane. 

Limity były ustalane na podstawie  liczby osób w zespole, ich specjalizacji oraz ilości 
zadań jakie efektywnie mogą być jednocześnie realizowane. 

Czasami zdarzyło się przekroczyć dopuszczalny limit w kolumnie "Doing". Działo się 
tak z kilku powodów: pojawiło zadanie typu "bloker", niekiedy zadania musiały być reali-
zowane jednocześnie lub (czego nie powinno być w Kanbanie, musi to zostać jeszcze po-
prawione) zadanie zostało cofnięte po przeglądzie kodu lub wstępnych testach. 

 4.6. Miary Kanban - śledzenie procesu 

Ponieważ estymacja jest czasochłonna i obarczona dużym ryzykiem, zastosowano monito-
rowanie przebiegu procesu, a zaoszczędzony czas został spożytkowany na dodawanie war-
tości, tj. kodowanie, przegląd kodu czy testy. Monitorowane wartości: 
− "cycle time" : czas upływający pomiędzy kolejnymi wydaniami produktu z systemu, 
− "throughput" : liczba elementów wykonanych w określonym czasie. 

Rys. 3.  Karta kontrolna - analiza czasu cyklu: 1 –  czas cyklu zadania, 2 – średni czas cyklu, 3 – 
średnia skumulowana 
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Na rysunku (rys. 3) jest przedstawiony "cycle time" dla zadań z procesu, ich średnia i suma 
skumulowana. Pozwala wnioskować jaka będzie szybkość procesu w przyszłości. 

5. Wnioski 

Dzięki wdrożeniu Kanbana, proces wytwarzania oprogramowania w zespole zyskał na 
płynności. Powoli zaczęto udoskonalać poszczególne fazy procesu, unikać wąskich gardeł  
i nie tracić czasu na zadani,a które w aktualnym czasie nie są istotne.  

Tablica Kanban w znacznym stopniu zwiększyła dostępność wszelkiego typu informa-
cji związanych z projektem, tj. statusu zadań, odpowiedzialności za nie, postępu prac, po-
jawiających się problemów. 

Ponadto przygotowanie do wdrożenia, wymusza na zespole konieczność uporządko-
wania poszczególnych faz procesu, na które na co dzień nie zwraca się uwagi. Zaczęto 
koncentrować się na procesie, bo przecież najlepszą drogą do jakości jest eliminacja źródeł 
i przyczyn powstawania błędów. 

Na drugi etap korzyści z wdrożenia Kanbana trzeba poczekać dłużej, gdyż wiąże się to 
z konsekwencją działania zespołu i jakością wdrożenia. Charakterystyczne dla Kanbana 
ograniczenie pracy w toku, powinno sprawić, że sposób pracy całego zespołu zacznie się 
powoli zmieniać, czyli jeżeli praca zespołu będzie nieefektywna, lub tam gdzie pojawią się 
problemy, będzie powód do zmiany działania. 

Zespołom które zamierzają wdrożyć Kanbana, aby sprawnie zarządzać zadaniami  
w procesie wytwarzania oprogramowania, zaleca się  aby nie wykonywać żadnych zadań 
'poza' tablicą i przestrzegać limitów WIP. Jeżeli zadanie jest zbyt duże lub nie doprecyzo-
wane, wówczas nie ma gwarancji, że się zmieści w zakładanym czasie cyklu, należy je roz-
bić na mniejsze lub doprecyzować przed wstawieniem do kolejki wejściowej. Warto stoso-
wać równoległe tory obsługi, zwłaszcza przy kilku realizowanych projektach, zwiększa się 
wówczas przejrzystość procesu i utrzymanie stałego przepływu w danym torze. 

Aby nie zmarnować dotychczas poświęconej pracy na wdrożenie Kanbana, potrzeba 
zespołowi codziennej wytrwałości i konsekwencji w korzystaniu z metody. 
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ANALIZA UŻYCIA METODYKI SCRUM W IMPLEMENTACJI I WDROŻENIU 
INFORMATYCZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI PROCESÓW MAGAZYNOWYCH 

W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY LOGISTYCZNEJ  

ANALYSIS OF SCRUM USAGE IN IMPLEMENTATION AND DEPLOYMENT 
PROCESS OF IT WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM IN LOGISTICS 

COMPANY  

STRESZCZENIE. Opracowanie zawiera analizę procesu implementacji i wdrożenia informatycznego 
systemu zarządzania magazynem w firmie z branży logistycznej. Standardową metodologię prowa-
dzenia projektu i wdrożenia bliską metodologii PMBOK zastąpiono metodologią SCRUM. Przez cały 
cykl tworzenia oraz życia produktu stworzonego w fazie implementacji korzystano ze ogólnych zało-
żeń prowadzenia projektu w metodologii SCRUM. Niniejsze opracowanie uwidacznia zalety takiego 
postępowania.  

ABSTRACT. The study contains an analysis of the implementation and deployment of warehouse 
management system in the company of the logistics industry. The standard methodology to manage 
projects and implementation close to PMBOK methodology replaced with SCRUM methodology. 
Throughout the whole development cycle and product life created in the implementation phase bene-
fited from the overall design to manage projects in SCRUM. This study highlights the advantages of 
this procedure. 

1. Wprowadzenie 

1.1. Zdefiniowanie problemu 

W wielu projektach informatycznych wymagana jest ścisła współpraca z klientem ze 
względu na konieczność wprowadzania częstych zmian uwzględniających potrzeby klienta. 

Wymaga to wykorzystania metodyk zwinnych, metody klasyczne muszą być skalowa-
ne w dół poprzez redukcję liczby procesów metodyki i stopnia dokładności ich stosowania.  
                                                                                                                     
* Mgr inż. Sławomir Gaweł-Kucab, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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W opracowaniu zastosowano takie rozwiązanie, w opracowaniu dokonano analizy takiego 
rozwiązania.  

Przesłaniem podstawowym metodyk zwinnych jest osiągnięcie zadowolenia klienta – 
poprzez wczesne i nieprzerwane dostarczanie mu oprogramowania wysokiej jakości, speł-
niającego jego oczekiwania. To z kolei powinno być osiągane przez ścisłą współpracę ze-
społu z klientem oraz iteracyjne, przyrostowe podejście do procesu produkcji oprogramo-
wania. Metoda przyrostowa z wielokrotną wymianą informacji dotyczących wymagań  
w trakcie realizacji projektu umożliwia lepszą przewidywalność i kontrolę ryzyka. Utrzy-
manie tych właściwości wymaga zastosowania szeregu technik i usprawnień na wszystkich 
etapach procesu wytwarzania oprogramowania – od pierwszych prac konceptualnych po 
testowanie i wdrażanie.  

1.2. Cel projektu 

Głównym celem projektu było wdrożenie informatycznego systemu zarządzania magazy-
nem. Dzięki realizacji i wdrożeniu systemu otrzymano narzędzie umożliwiające zaawan-
sowaną kontrolę nad przepływem towaru w magazynie. Powierzony towar mógł być lepiej 
identyfikowany i kontrolowany a każda jego pozycja śledzona od momentu pojawienia się 
w magazynie aż do jego opuszczenia. Lepsza organizacja pracy oraz kontrola przepływów 
w czasie rzeczywistym były elementami, które skłoniły firmę do podjęcia działań mających 
na celu uruchomienia projektu wdrożenia takiego systemu. Koniecznym uzupełnieniem 
systemu informatycznego były drukarki kodów kreskowych oraz mobilne przemysłowe 
komputery wyposażone w czytniki kodów kreskowych. Urządzenia miały za zadanie 
wspierać pracę osób realizujących procesy magazynowe. Jednym z założeń projektu było, 
że zarządzanie i kontrola nad tym co aktualnie odbywa się w magazynie musi się odbywać 
z poziomu terminali komputerowych.  

1.3. Ramy projektu 

Przyjęto, że całość prac jakie należało wykonać aby zrealizować zadanie wdrożenia syste-
mu zarządzania magazynem  w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od momentu podję-
cia decyzji o starcie projektu. Dodatkową przeszkodą był fakt iż firma, która zdecydowała 
się na wdrożenie systemu cały czas prowadziła swoją działalność biznesową a zespół pro-
jektowy nie był zespołem dedykowanym do projektu lecz zespołem składającym się  
z obecnych pracowników operacyjnych firmy.  

1.4. Zespół projektowy 

Podstawowym elementem projektu było stworzenie systemu informatycznego dla przedsię-
biorstwa, którego głównym celem biznesowym jest obsługa logistyczna innych firm zwa-
nych kooperantami. W celu realizacji projektu należało więc odpowiednio skomponować 
zespół specjalistów , który umożliwił by odpowiednią realizację samego projektu. Do ze-
społu projektowego włączono specjalistów branżowych z dziedziny logistyki  jak i specjali-
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stów, inżynierów z dziedziny informatyki, którzy realizowali już podobne projekty dla in-
nych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Dla zespołu ze strony Klienta projekt 
wdrożenia systemu obsługi magazynu był czymś zupełnie nowatorskim. Powołany zespół 
zawierał specjalistów o różnym poziomie wiedzy branżowej. W zespole znaleźli się zarów-
no przedstawiciele struktur zarządczych przedsiębiorstwa, przedstawiciele kadry kierowni-
czej jak i przedstawiciele magazynierów pracujących w magazynie, którzy docelowo mieli 
być grupą odbiorców wdrożonego systemu. Jako przedstawiciela i osoby podejmującej 
decyzje ze strony Klienta wybrano managera, którego odpowiedzialność polegała na zarzą-
dzaniu komórką logistyczną w firmie. Osoba ta miała za zadanie informowanie zespołu  
o kierunku działań w projekcie.  

Ze strony dostawcy główną rolę i udział w zespole odgrywali inżynierowe programi-
ści, testerzy, wdrożeniowcy  oraz analitycy. Cały zespół, który uczestniczył w ustaleniach, 
rozmowach i spotkaniach  składał się z dziesięciu osób.  

1.5. Fazy projektu 

W projekcie bazowano na wcześniej stworzonym zarysie dokumentu analizy biznesowej, 
który był materiałem, źródłowym omawianym podczas spotkań i wyznaczania kolejnych 
prac. Cały zespół został zapoznany z biznesowym otoczeniem firmy, procesami występują-
cymi wewnątrz organizacji oraz z celem jaki należało osiągnąć.  

Z wykorzystaniem materiału zawartego w istniejącej dokumentacji przystąpiono do 
fazy tworzenia systemu informatycznego w zakresie poszczególnych modułów funkcjonal-
nych. Każdy z modułów był projektowany, programowany a następnie testowany i przed-
stawiany Klientowi. Po realizacji wszystkich modułów należało przygotować system  
w środowisku produkcyjnym Klienta po czym należało przeprowadzić serię testów mają-
cych na celu weryfikację poszczególnych założeń. Po fazie testów system został urucho-
miony a projekt przeszedł w fazę obserwacji i opieki serwisowej.  

2. Wybór metodyki 

2.1. Skalowanie metodyki PMBOK 

Metodyka PMBOK wprowadzona przez Project Management Institute (PMI) obecnie uwa-
ża sięga jedną z wiodących metodyk wykorzystywanych przy realizacji projektów. Meto-
dykę można stosować zarówno do projektów informatycznych jak i nie informatycznych. 
Szereg reguł, które zostały opracowane przez członków PMI został opisany i jest systema-
tycznie aktualizowany w dokumencie PMBOK (A Guide to Project Management Body of 
Knowledge). PMI traktuje zarządzanie projektami jako samodzielną profesje i w przewod-
niku zawiera podstawowe założenia i wskazówki dla wykonujących ten zawód. PMBOK 
składa się z trzydziestu dziewięciu procesów, z których każdy przynależy do jednej z pięciu 
grup procesów i jednego z dziewięciu obszarów wiedzy. W myśl standardu PMI projekt to 
przedsięwzięcie realizowane przez ludzi, o ograniczonych zasobach, zaplanowane, zreali-
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zowane i skontrolowane, o charakterze tymczasowym, którego celem, jest stworzenie uni-
katowego produktu (wyprodukowanie wyrobu, świadczenie usługi). Tymczasowość jest tu 
rozumiana jako zamknięty przedział czasu, w jakim będzie zrealizowane określone zadanie 
projektowe. Unikatowość to wyjątkowość, wyróżniająca się pozycja projektowanego pro-
duktu, należącego do danej klasy (grupy) asortymentowej. W myśl metodyki PMI projekt 
składa się z etapów a każdy etap składający się na projekt ma swoje wejście i wyjście. Pro-
dukty będące rezultatem na wyjściu jednego etapu projektu, stanowią elementy na wejściu 
etapu następnego. Kolejne fazy i ich produkty składają się na całościowy cykl życia projek-
tu. Cykl życia projektu decyduje o tym, jakie elementy mają zasilić każdą z faz projektu 
oraz, jakie rezultaty fazy te mają dostarczać. Jest to procesowe podejście do zarządzania 
projektem, charakterystyczne dla podejścia PMI.  

Realizowany projekt z powodzeniem mógł być prowadzony w myśl powyższej meto-
dyki jednak elementem, który należało przemyśleć były koszty związane z liczną dokumen-
tacją prowadzoną przy wykorzystaniu PMBOK. Dlatego było celowe wyskalowanie meto-
dyki w dół poprzez znaczną redukcję stosowanych procesów oraz dokładności ich realiza-
cji. Analizując wielkość projektu, czas w jakim należało go zrealizować odrzucono możli-
wość pełnego wykorzystania metodyki do realizacji projektu. Skorzystano z wielu elemen-
tów dostarczanych przez metodykę jednak postanowiono ograniczyć ich zakres. Przygoto-
wano kartę projektu, zdefiniowano harmonogram, opracowano analizę ryzyka oraz zdefi-
niowano interesariuszy. Powyższe elementy stanowiły główną bazę do rozpoczęcia działań 
projektowych.   

2.2. SCRUM 

Metodyka SCRUM zaliczana do metodyk zwinnych jest iteracyjną i inkremental-
na metodyka prowadzenia projektów zgodną z manifestem Agile. Manifest ten został 
przedstawiony w 2001 roku a jego głównymi założeniami były: 
− zadowolenie Klienta osiągane przez szybkość wytwarzania oprogramowania, 
− okresowe dostarczanie oprogramowania, 
− bliska współpraca pomiędzy biznesem i specjalistami – programistami, 
− bezpośredni kontakt pomiędzy członkami zespołów, 
− samodzielność zespołów, 
− częste modyfikacje tworzonego oprogramowania do zmieniających się wymagań, 
− późne zmiany w specyfikacji nie mają destrukcyjnego wpływu na proces tworzenia 

oprogramowania. 
W metodyce tej rozwój produktu podzielony jest na mniejsze, trwające od tygodnia do mie-
siąca, iteracje zwane sprintami następującymi bezpośrednio po sobie. Po każdym sprincie 
zespół pracujący nad rozwojem produktu jest w stanie dostarczyć działający prototyp pro-
duktu. 

Na początku pracy nad produktem zbierana jest lista wymagań, są one przeważnie 
gromadzone w postaci "historyjek". Każda historyjka opisuje jedną cechę systemu. Właści-
ciel produktu (ang. Product Owner) jest też zobowiązany do przedstawienia priorytetu wy-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Metodyka
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magań oraz głównego celu pierwszego przebiegu. Po tym formułowany jest rejestr wyma-
gań (ang. Product Backlog). Cel przebiegu jest zapisywany w widocznym miejscu  
w pokoju członków zespołu (przykładową tablice zadań przedstawia  rysunek 1).  

Rys.1. Przykładowa postać tablicy zadań [http://pmtips.net/adapting-agile-methodology-startup/] 

Następnie podczas planowania przebiegu (ang. Sprint Planning) wybierane są zadania  
o najwyższym priorytecie, a jednocześnie przyczyniające się do realizacji celu przebiegu. 
Szacuje się czas realizacji, pracochłonność, złożoność i ryzyko każdego zadania. Lista za-
dań wraz z oszacowaną czasochłonnością nosi nazwę rejestru zadań przebiegu (ang.Sprint 
Backlog). Po planowaniu zespół przechodzi do realizacji przebiegu. W jego trakcie Właści-
ciel Produktu powinien cały czas pracować z zespołem nad jak najlepszym zrozumieniem 
wymagań nie ingerując jednocześnie w sposób ich implementacji. Nie powinno się także 
zmieniać zakresu Sprintu. Cały proces tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem me-
todyki SCRUM przedstawia  rysunek 2. 
 

http://pmtips.net/adapting-agile-methodology-startup/
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Rys. 2. Przebieg procesu wg metodologii SCRUM [http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/] 

2.3. Podsumowanie wyboru metodyki 

Obie przytoczone metodologie posiadają swoje zalety oraz wady. Narzucający dużą forma-
lizację oraz konieczną realizację wielu niezbędnych dokumentów PMBOK doskonale 
sprawdza się w całościowym zarządzaniu projektem. Dla zespołu programistów metodyka 
stanowi bardzo dobrą bazę do tworzenia odpowiednio jakościowego oprogramowania. Nie-
stety w celu jej wykorzystania należy poświęcić znaczną część środków na przygotowanie 
odpowiedniej dokumentacji technicznej będącej na wysokim poziomie formalności.  Na 
drugim biegunie wyboru była mniej sformalizowana metodyka SCRUM głównie wykorzy-
stywana do realizacji projektów programistycznych. Metodyka ta nie narzuca konieczności 
tworzenia dokumentów stanowi natomiast odpowiednią bazę dla zespołu programistów 
działających w grupie, których celem jest wykonanie działającego oprogramowania w jak 
najkrótszym  czasie. Postanowiono skorzystać częściowo z metodyki PMBOK jako meto-
dyki zarządzania całościowym projektem ograniczając ją do niezbędnych elementów oraz  
z metodyki SCRUM w zakresie tworzenia, testowania i implementacji rozwiązania infor-
matycznego. Przy wielkości projektu, który miał zakończyć się w okresie około 3ch mie-
sięcy wykorzystanie pełnej metodyki PMBOK mogło by spowodować konieczność przesu-
nięcia terminu oddania systemu już na początku projektu. Wybór SCRUM minimalizował 
ryzyko przesunięcia terminu a do tego umożliwiał wdrażanie poszczególnych modułów 
funkcjonalnych w kilkutygodniowych odstępach czasowych co było bardzo mile odebrane 
przez odbiorcę systemu.  
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3. Realizacja projektu 

3.1. Etap analizy 

Etap analizy wymagał szeregu spotkań z przyszłym odbiorcą systemu. W początkowej fa-
zie projektu nie było możliwe wykorzystanie bezpośrednich reguł, które przytacza metody-
ka SCRUM. Na tym etapie przystąpiono do prac mających na celu przygotowanie materiału 
będącego wkładem do fazy realizacji systemu. Rozpoczęto tworzenie listy wymagań, które 
system musiał spełniać. Początkowo opisano procesy zachodzące w magazynie, które na-
stępnie dzielono na podzadania i odpowiednio klasyfikowano. Powstały materiał był zesta-
wem historyjek tzw. „User Stories” i miał posłużyć do przyszłego tworzenia konkretnego 
rejestru wymagań. Cały zespół biorący udział w projekcie został poinformowany o sposo-
bie realizacji projektu z wykorzystaniem metodologii SCRUM i został krótko z niej prze-
szkolony. Osoby ze strony Klienta nie mające styku z informatyką i tą metodologią ponadto 
zapoznały się z ogólno dostępnymi w Internecie materiałami szkoleniowymi. Zdecydowa-
no, że do technicznego zespołu ze strony odbiorcy zostaną dedykowane dwie osoby mające 
pełną możliwość podejmowania merytorycznych, technicznych i biznesowych decyzji do-
tyczących przyszłego działania systemu. Całość niezbędnych prac analitycznych została 
zrealizowana w zakładanym czasie dwóch tygodni. Prace ograniczały się do minimum ko-
niecznego z rozpoczęciem fazy realizacji działań programistycznych.  

3.2. Etap realizacji 

Realizację projektu w zakresie prac programistycznych rozpoczęto od przeprowadzenia 
spotkania planowania sprintu, które miało na celu wyznaczenie prac jakie należało prze-
prowadzić w okresie najbliższego przedziału czasu, który zdefiniowano na dwa tygodnie. 
Opracowano i zdecydowano się oprzeć na uprzednio przygotowanym harmonogramie 
i zaplanowano pełne wykonanie jednego z procesów logistycznych. Pierwszy okres two-
rzenia oprogramowania musiał ponadto zawierać elementy niezbędne do rozpoczęcia prac. 
Jako cześć planowanych zadań zdecydowano się więc na uwzględnienie takich elementów 
jak przygotowanie zaplecza technicznego: serwera, bazy danych, systemu kontroli plików  
i zasobów współdzielonych.  Dzięki udziałowi przedstawicieli odbiorcy w spotkaniu pla-
nowania oraz w kolejnych codziennych spotkaniach projektowych można było unikać sze-
regu nieporozumień, które mogły skutkować negatywnym wpływem na projekt. Częste 
zmiany funkcjonalne i zmieniającego się środowiska produkcyjnego nie uwarunkowane 
bezpośrednimi wymaganiami odbiorcy były rozpoznawane w trakcie tworzenia oprogra-
mowania a zespół w błyskawiczny sposób odpowiednio na nie reagował. Pomimo fazy 
analizy, która wydawał się być wystarczająco szczegółowa na etapie prac programistycz-
nych również istniała konieczność modyfikacji pewnych kluczowych algorytmów. Pierw-
szy etap wytwórczy (tzw. Sprint) został zakończony o czasie jednak nie udało się w pełni 
zrealizować wyznaczonych zadań. Pojawiły się komplikacje związane z modyfikacją ze-
społu wynikające z konieczności oddelegowania jednego członka do innego projektu. Me-
todyka SCRUM zakłada realizację projektu przez stały zespół jednak realia nakazują zakła-
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dać dodatkowe ryzyko związane nieplanowaną modyfikacją zespołu. Część prac musiała 
zostać odłożonych jako prace o najniższym priorytecie. Podczas kolejnego spotkania plani-
stycznego prace te zostały uwzględnione jako prace z najwyższym priorytetem.  

Drugi okres wytwórczy oprogramowania został zaplanowany także na dwa tygodnie  
i zakładał realizację kolejnego procesu biznesowego ważnego z punktu widzenia obsługi 
magazynu. Codzienne piętnastominutowe spotkania, rozmowy o problemach i rozwiąza-
niach jakie stosowali programiści borykający się zarówno z problemami technicznymi jak  
i biznesowymi umożliwiły całemu zespołowi poznanie zagadnień, które do tej pory były 
realizowane przez innych członków. Zespół coraz bardziej wdrażał się w biznesowe proce-
sy magazynowe co skutkowało koniecznością coraz częstszego konsultowania procesów  
z przyszłymi użytkownikami systemu.  
 

 

 

 

Rys.3. Przebieg fazy implementacji 

3.3. Testowanie 

Proces testowania jest jednym z ważniejszych elementów projektu tworzenia aplikacji. Te-
stowanie ma na celu wykrycie jak największej ilości usterek w oprogramowaniu dzięki 
którym można uniknąć przyszłych awarii systemu. Wszystkie niewykryte usterki podczas 
procesu testowania, które uwidocznią się na systemie produkcyjnym mogą generować bar-
dzo niepożądane efekty a w konsekwencji  prowadzić do strat finansowych firmy.  
W związku z powyższym proces testowania w zależności od każdego projektu należy od-
powiednio zaplanować i dostosować do różnych sytuacji. Przebieg procesu, który został 
zrealizowany przy implementacji i wdrażaniu systemu obsługi magazynu został podzielony 
na dwa etapy. Pierwszy etap procesu obejmował cześć zawierająca testy jednostkowe pro-
cedur oraz podstawowe testy funkcjonalne, drugi etap służył do dokładnego przeanalizo-
wania procesów biznesowych i integracji poszczególnych modułów systemu.  

Podczas analizy i pierwszego spotkania zespołu zdecydowano się iż pierwszy etap te-
stów zostanie zrealizowany podczas fazy programowania w zespole SCRUM. Do zespołu 
zostały włączone osoby odpowiedzialne za testowanie a w późniejszym etapie także za 
wdrożenie systemu u odbiorcy. W pierwszym etapie podczas prac esterskich i programi-
stycznych na bieżąco wychwytywano i poprawiano zarówno proste drobne błędy jak i błę-
dy, których niewykrycie mogło spowodować poważne konsekwencje. Zespół testowy dzia-
łał wg procedury podwójnego testowania poszczególnych funkcji. Każdy moduł musiał być 
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przetestowany dwukrotnie co zmniejszyło ryzyko przyszłego powstania awarii. Przygoto-
wywane przypadki testowe były modyfikowane a dane wejściowe za każdym razem obej-
mowały inny zakres wartości. Dzięki pracy grupowej w zespole SCRUM zespół testowy 
mógł liczyć na szybkie poprawy znalezionych błędów a oprogramowanie na koniec po-
szczególnych etapów tj. sprintów było dostarczane zgodnie z oczekiwaniami. Kolejną gru-
pę testów stanowiły testy biznesowe oraz integracyjne. Testy te obejmowały całościowe 
ścieżki procesów logistycznych, które mogły zostać wykonane dopiero po uprzednio przy-
gotowanym i wstępnie przetestowanym systemie. W testach uczestniczył także zespół przy-
szłego odbiorcy, który w znacznym stopniu ułatwił generowanie przypadków testowych, 
które bazowały na prawdziwych danych oraz był pomocny w samej realizacji testów. Testy 
przebiegały w środowisku testowym ale w miejscu docelowo przeznaczonym jako środo-
wisko produkcyjne. Całość testów biznesowych realizowana byłą w oparciu o środowisko 
odbiorcy na docelowym, produkcyjnym sprzęcie. Wykrywane problemy były natychmiast 
usuwane przez dedykowanego programistę wspierającego pracę testerów.  

3.4. Wdrożenie 

Etap wdrożenia systemu w środowisku docelowym odbiorcy rozpoczął się zasadniczo już 
w fazie testów biznesowych, do których został powołany zespół, którego głównym trzonem 
byli specjaliści odbiorcy. Przyszli operatorzy systemu w tym etapie musieli poznać system, 
nauczyć się obsługi nowych urządzeń oraz sprawnie realizować dotychczasową pracę co 
było największą przeszkodą podczas wdrożenia. Codzienne, poranne, krótkie spotkania 
dawały informację zwrotną od poszczególnych osób z czym poprzedniego dnia mieli naj-
większe problemy, co poszło nie tak jak powinno lub z czego były bardzo zadowoleni. 
Dzięki spotkaniom i szybkiej reakcji zespołu po stronie dostawcy wdrożenie mogło prze-
biegać bez większych zakłóceń a pewne funkcje modułów mogły być zmieniane po infor-
macji o takich oczekiwaniach. Z racji uczestniczenia kilkuosobowego zespołu po stronie 
odbiorcy na spotkaniach podejmowano decyzje czy pewne modyfikacje, uproszczenia są 
zasadne i czy należy je realizować. Zadania ponadto otrzymywały odpowiednie priorytety. 
Zwrotne informacje od odbiorcy przekazywane do zespołu SCRUM w wielu przypadkach 
usprawniły system jeszcze przed jego produkcyjnym uruchomieniem. Dzięki zaangażowa-
niu całego zespołu udało się przeszkolić przyszłych operatorów i ponownie dokonać testów 
systemu. Pod koniec fazy wdrożenia została przeprowadzona seria testów akceptacyjnych, 
która dała zielone światło na gotowość uruchomienia systemu w środowisku produkcyj-
nym. 
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3.5. Uruchomienie i obserwacja systemu 

Uruchomienie sytemu w środowisku produkcyjnym jest pewnego rodzaju etapem kończą-
cym każdy projekt informatyczny. Rozpoczęcie tego etapu w większości przypadków 
oznacza iż system został wykonany, przetestowany oraz przygotowany do uruchomienia 
tak aby można było dzięki niemu realizować cele biznesowe przedsiębiorstwa. Na tym eta-
pie można było zdezorganizować poprzednio ustalone sformalizowane zespoły 
SCRUM’owe zdecydowano się jednak zachować formułę codziennych spotkań mających 
na celu omawianie problemów i zagadnień, które powstają podczas korzystania z systemu. 
Zdecydowano się przeprowadzać spotkania pod koniec pracy aby w godzinach popołu-
dniowych można było przeanalizować lub zaplanować pewne działania. Niektóre zagad-
nienia wymagały natychmiastowej interwencji a pewne były odkładane właśnie na popołu-
dniowe spotkania. Z dnia na dzień system uzyskiwał coraz większą stabilność a operatorzy 
nabywali większej wiedzy o systemie i jego możliwościach. Nie uniknięto także sporów 
dotyczących niedomówień merytorycznych, które zdecydowano się zaimplementować  
w kolejnej wersji systemu. Na pierwszym miejscu postawiono stabilność systemu i naukę 
operatorów nad nowe funkcjonalności. Opieka wsparcia operatorów w pierwszych dniach 
działania produkcyjnego systemu była wykonywana na obiekcie odbiorcy z czasem zdecy-
dowano się na wsparcie zdalne.  

4. Wnioski 

W projektach informatycznych można wykorzystywać różne metodyki. Zarówno PMBOK 
jak i SCRUM daje wiele możliwości i mogą być wykorzystana w wielu różnych przedsię-
wzięciach jak np. realizacja projektu informatycznego dla firmy z innej branży. Wydaje się 
iż PMBOK zdecydowanie bardziej nadaje się zarówno do projektów informatycznych jak  
i nie informatycznych natomiast SCRUM zaliczany do metodyk zwinnych bardziej pasuje 
do realizacji projektów informatycznych. Najlepsze rezultaty udaje się uzyskać w przypad-
kach, w których zespół, pracujący zazwyczaj w jednym miejscu, doskonale się uzupełnia 
merytorycznie i bardzo efektywnie realizuje zdefiniowane zadania. Wartym podkreślenia 
elementem jest fakt odpowiedniego przygotowania zadań, które mają być w kolejnym kro-
ku implementowane. Metodyka ta wykorzystana podczas realizacji i wdrożenia systemu 
informatycznego dla firmy z innej branży niż informatyczna była wyzwaniem. W począt-
kowej fazie pojawiły się obawy czy wykorzystanie jej nie skomplikuje, a w konsekwencji 
nie wydłuży całego przedsięwzięcia. Jak się okazało po realizacji projektu pomimo drob-
nych opóźnień obawy nie zostały potwierdzone w rzeczywistości. Dzięki odpowiedniemu 
podejściu i przeszkoleniu części zespołu, który nie miał do czynienia ze SCRUM uniknięto 
nieporozumień a sam proces realizacji projektu stał się bardziej czytelny i przejrzysty dla 
przyszłych odbiorców. W pewnych momentach projektu zdecydowano się nie korzystać  
z zasad SCRUM tylko odwołać się do metodyk klasycznych. Pewne prace wstępne, opra-
cowanie harmonogramu, rozpoczęcie projektu, notatki ze spotkań, zdefiniowanie ryzyk 
projektowych oraz samo wdrożenie przebiegło już w oparciu o doświadczenia bazujące na 
metodykach klasycznych bliskich PMPBOK. W związku z powyższym pewne aspekty tej 
metodyki wykorzystano także do prowadzenia nadrzędnej dokumentacji projektowej. 
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SCRUM, jak się okazało jest znakomitym narzędziem wykorzystywanym przez zespół pro-
gramistów pozwala dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia, szybko reagować na 
zmiany. Zarówno podczas prac deweloperskich jak i testowych osoby uczestniczące w pra-
cach zespołu szybko wykorzystywały zalety takiej pracy. Członkowie uzupełniali swoje 
informacje, uzupełniali kompetencje dzięki czemu projekt zakończył się prawie w zakłada-
nym harmonogramie. Pewne nowe funkcjonalności spowodowały przesunięcie terminu 
oddania o kilka tygodni. Bardzo dobrze sprawdziło się także wykorzystanie pewnych prak-
tyk SCRUM podczas fazy wdrożenia, które nie było już realizowane z pełnym wykorzysta-
niem zasad metodyki. Codzienne spotkania zespołu, który był szkolony przez specjalistów 
umożliwiły wymianę informacji o brakach, lukach i pozytywnych reakcjach systemu. Pod-
czas realizacji projektu dało się więc zaobserwować, że metodyki można łączyć wykorzy-
stując ich zalety i najlepsze cechy.        
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JOANNA GAWĘDA 

STUDIUM PRZYPADKU:  
BŁĘDY NIEDOŚWIADCZONEGO KIEROWNIKA PROJEKTU.  

CZY DAŁO SIĘ ICH UNIKNĄĆ STOSUJĄC SIĘ DO NAJLEPSZYCH PRAKTYK? 

CASE STUDY:  
MISTAKES OF AN INEXPERIENCED PROJECT MANAGER. WOULD IT BE 

IMPOSSIBLE TO AVOID THEM BY APPLYING BEST PRACTICES? 

STRESZCZENIE. Dany artykuł analizuje przypadek projektu prowadzonego przez młodego kierow-
nika, któremu powierzono odpowiedzialność za kompleksowy projekt informatyczny, pomimo braku 
doświadczenia czy też choćby wiedzy z zakresu metodyk wdrażania systemów. Pomimo starań i do-
brych chęci, spójność projektu została mocno naruszona: zamiast sześciu miesięcy projekt trwał pra-
wie dwa lata; zamiast zysków, firma poniosła ogromne koszty, żeby móc doprowadzić projekt do 
końca. A najgorsze jest to, że klient nie wydaje się zadowolony z otrzymanego rezultatu. Artykuł 
analizuje popełnione błędy jak również konkretne rozwiązania, które mogły pomóc młodemu kierow-
nikowi w ich uniknięciu. Rozwiązania te zostały oparte na najlepszych praktykach zawartych w me-
todyce tradycyjnej PMBOK jak i metodyce zwinnej SCRUM. Artykuł stawia sobie za cel odpowiedź 
na pytanie czy któraś z tych dwóch metodyk mogła zapobiec porażce opisywanego projektu.  

ABSTRACT. The given article is analyzing a sample project led by an inexperienced project manag-
er, who was given the responsibility for a complex IT project, regardless the fact that he had no expe-
rience or knowledge in terms of methodologies of software implementation. However hard he/she 
tried, the project integration has been significantly affected; instead of six months, the project last 
almost two years; instead of bringing profits, the company incurred considerable costs to lead the 
project to the end. The worst of all, is the fact that at the end of the day, the customer does not seem 
satisfied with the results of the work. The article analyzes made mistakes as well as practical solutions 
that could have helped the young manager to avoid them. These solutions were based on best practic-
es from both PMBOK traditional methodology, as well as agile methodology called SCRUM. The 
article purpose is to answer the question which of them was the most appropriate to prevent the fail-
ure of the analyzed project.  

1. Wprowadzenie 

Nie bez powodu zawód kierownika projektu plasuje się wśród najtrudniejszych do obsa-
dzenia stanowisk tuż po wykwalifikowanych pracownikach fizycznych. Rzeczywiście, że-
by zostać dobrym kierownikiem projektu potrzebne jest dużo więcej niż rozległa wiedza na 
temat przelicznych metodyk prowadzenia projektów. Sukces projektu zależy od zbyt wielu 
czynników wykraczających poza zdolności i wiedzę samego kierownika. Równie ważne 
jest wsparcie od strony całej organizacji, jej kultura i organizacja. Nie bez znaczenia jest 
również kultura i organizacja firmy zamawiającej, która w dużym zakresie wpływa na cały 
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projekt i może być czynnikiem przyczyniającym się do jego sukcesu, ale może również 
powodować opóźnienia i błędy.  

Poniższy artykuł analizuje konkretny przypadek, w którym niedoświadczony kierow-
nik projektu został zaangażowany w prowadzenie złożonego projektu wdrożeniowego 
trzech niezintegrowanych ze sobą do tej pory systemów informatycznych u klienta zagra-
nicznego władającego innym niż polski, czy nawet angielski, językiem o innej kulturze  
i sposobie pracy. Niedoświadczenie kierownika, złożoność projektu, niepoprawne plano-
wanie, odmienność kulturowa i dystans geograficzny, spowodowały, że popełnionych zo-
stało wiele błędów, które nie pozwoliły zachować spójności projektu, jego zakresu, budżetu 
ani czasu, zgodnie z założeniami metodyki wdrożeniowej dostawcy – PMBOK.  

W ramach analizy przypadku, przedstawiony zostanie opis omawianego projektu, po-
dejście do zarządzania projektami, które miało zostać użyte, a następnie opis rzeczywistego 
podejścia zastosowanego w projekcie. Na koniec zastanowimy się czy dało się uniknąć 
popełnionych błędów i w jaki sposób projekt powinien był być poprowadzony.  

2. Opis projektu  

Omawiany projekt zakładał wdrożenie trzech złożonych niezintegrowanych ze sobą syste-
mów informatycznych zarządzanych przez trzy rozproszone geograficznie zespoły. Każdy 
zespół posiadał własnego kierownika zespołu, własne narzędzia i technologie. Systemy te 
miały w sposób automatyczny i bezbłędny wymieniać się między sobą danymi o klientach  
i tranzakcjach zakupowych w celach: marketingowych (system zarządzania kampaniami 
marketingowymi i zadaniami działu marketingu, a także CRM do zarządzania programem 
lojalnościowym dla klientów sklepu), ale też w celach analitycznych (system klasy Busi-
ness Intelligence dla raportowania  i przeprowadzania ad-hoc analiz eksploracji danych 
(ang. data mining).  

Celem biznesowym projektu było: podniesienie sprzedaży, zwiększenie bazy stałych 
klientów, stworzenie jednolitej hurtowni danych dla przeprowadzania zaawansowanych 
analiz i cyklicznego raportowania do wszystkich działów firmy. Firma zamawiająca stawia-
ła sobie również za cel obniżenie kosztów marketingowych poprzez automatyzację proce-
sów marketingowych i wybieranie grup docelowych do działań marketingowych w oparciu 
o zaawansowane analizy. Uzasadnieniem projektu po stronie dostawcy było zdobycie no-
wej referencji na nieznanym dotąd rynku i w nowej branży.  

Ponieważ projekt planowo miał się skończyć w sześć miesięcy, a trwał prawie dwa la-
ta, przeanalizujemy na początek jakie mogły być tego przyczyny, a następnie spróbujemy 
się zastanowić jak można było uniknąć popełnionych błędów.  

2.1. Założenia odnośnie metodologii zarządzania projektem 

Jak większość firm wdrożeniowych, firma dostawcy również wypracowała swoją metodykę 
wdrożeń w oparciu o istniejące standardy, praktyki i własne kilkunastoletnie doświadcze-
nie. Można powiedzieć, że metodologia ta była bardzo zbliżona do metodologii opracowa-
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nej przez Project Management Institute i zawierała w sobie standardy ISO 9001:2000 jeśli 
chodzi o zarządzanie jakością. 

Metodyka opracowana przez firmę IT Kosmos zakładała zarządzanie dziewięcioma 
obszarami wiedzy w sposób zbliżony do metodyki PMBOK:  
− zarządzanie integralnością projektu 
− zarządzanie zakresem 
− zarządzanie czasem 
− zarządzanie kosztami 
− zarządzanie jakością 
− zarządzanie zasobami ludzkimi 
− zarządzanie komunikacją 
− zarządzanie ryzykiem 
− zarządzanie zaopatrzeniem 

Z tych dziewięciu obszarów, osiem zostało poważnie naruszonych ze względu na nie re-
spektowanie założeń metodyki. W rezultacie, zakres, czas, koszty zostały znaczenie prze-
kroczone, a jakość dostarczonego produktu i projektu zdecydowanie obniżona. Przykłado-
wo, zamiast planowanych sześciu miesięcy, projekt trwał prawie dwa lata.  

Metodyka wewnętrzna firmy definiuje również pięć procesów w sposób zbliżony do 
metodyki PMBOK:  
− procesy rozpoczęcia 
− procesy planowania 
− procesy realizacji 
− procesy kontroli 
− procesy zakończenia 

Spośród wymienionych pięciu procesów, największa ilość błędów wystąpiła przy procesie 
rozpoczęcia i planowania, które oczywiście wpłynęły na proces realizacji. Na tych proce-
sach skupimy się w kolejnej części artykułu.  

2.2. Procesy rozpoczęcia: jakie popełniono błędy i jakie były ich następstwa? 

Etap rozpoczęcia projektu informatycznego, pokrywa się bardzo często z wewnętrznym 
etapem przygotowywania oferty dla klienta – potencjalnego użytkownika końcowego sys-
temu. W większości wypadków, w danym momencie obserwujemy następujące zachowa-
nia, które w wielu przypadków obarczają projekt bardzo dużym ryzykiem:  
− jak w większości projektów informatycznych klient końcowy ma bardzo niewyraźnie 

sprecyzowane wymagania: klient zna dokładnie swój cel biznesowy (np. zwiększona 
sprzedać, zwiększona baza danych klientów, mniejsze koszty komunikacji z klientami 
etc.), ale nie ma wiedzy co do konkretnych środków dzięki, którym uda mu się osią-
gnąć postawione sobie cele strategiczne firmy;  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_integralno%C5%9Bci%C4%85_projektu
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_zakresem&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_czasem
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_kosztami&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_jako%C5%9Bci%C4%85
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_zasobami_ludzkimi
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_komunikacj%C4%85&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_ryzykiem
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_zaopatrzeniem&action=edit&redlink=1
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− dostawca IT nie do końca rozumie przedstawionego celu biznesowego klienta, ale 
przekonuje klienta, że jest w stanie pomóc mu osiągnąć ten cel dzięki wdrażanym na-
rzędziom;  

− w wyniku rozmów powstaje niewyraźny opis rozwiązania, bez szczegółowego opisu 
czy też analizy co konkretnie ma być zrobione i w jaki sposób nowe narzędzia pomogą 
klientowi osiągnąć cel;  

− rezultatem tych rozmów jest podpisana umowa zawierająca ogólny, niedokładny har-
monogram bazujący na niejasnych zamysłach klienta i nikłym zrozumieniu zakresu 
przez dostawcę.   

Po podpisaniu umowy, klient zastanawia się „co dokładnie kupił”, a przyszły kierownik 
projektu zastanawia się „co dokładnie ma dostarczyć”. Wtedy właśnie rozpoczyna się ana-
liza funkcjonalna i techniczna, ale jest już za późno. Kierownik projektu trzyma w rękach 
obiecany klientowi harmonogram – zbyt mało szczegółowy, zbyt krótki, nie adekwatny do 
zakresu projektu; a także z góry określony, niedoszacowany, budżet, a oczywiste jest, iż 
koszty dostawcy będą rosły wraz z każdym dniem opóźnienia, wraz z każdą zmianą w za-
kresie.  

Dodatkowo, istotne jest, i to już na etapie inicjowania projektu, jasne ustalenie kryte-
riów sukcesu projektu. Osiągnięcie celu typu „wzrost sprzedaży” będzie bardzo ciężkie do 
zmierzenia i jest zależne od zbyt wielu czynników zewnętrznych. Dlatego też należy 
wspólnie zdefiniować co stanowi konkretny, wymierzalny, namacalny rezultat projektu, 
który da się obiektywnie ocenić w celu ocenienia czy projekt zakończył się porażką czy też 
sukcesem (nawet pomimo opóźnień).  

2.3. Procesy planowania: jakie popełniono błędy i jakie były ich następstwa? 

Wynikiem procesu planowania, według założeń metodologii PMBOK, powinien być okre-
ślony zakres prac, zadania do wykonania, a także zdefiniowany szczegółowy harmono-
gram. Wielu niedoświadczonych kierowników projektów banalizuje etap analizy i plano-
wania, a jest od najważniejszym elementem zapewniającym w przyszłych etapach wdroże-
nia dotrzymanie spójności projektu, tzn. zakresu, budżetu i czasu.  

W przypadku omawianego projektu, w celu osiągnięcia celi projektu w miarę szybkim 
okresie czasu, projekt został błędnie podzielony na trzy następujące fazy (tab. 1):  
− faza 1: minimalny zakres wdrożenia systemu CRM, wdrożenie systemu analitycznego 

dla uzyskania możliwości generowania raportów,  
− faz 2: uzupełnienie zakresu systemu CRM o nowe funkcjonalności, wdrożenie syste-

mu do zarządzania kampaniami marketingowymi,  
− faza 3: uzupełnienie zakresu systemu CRM o dodatkowe funkcjonalności założone  

w umowie.  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_integralno%C5%9Bci%C4%85_projektu
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zarz%C4%85dzanie_zakresem&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_czasem
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Tabela 1 
Założenia projektu odnośnie harmonogramu vs rzeczywiste  daty 
Założenia odnośnie czasu Rzeczywiste okresy trwania  

Faza 1: 3 miesiące  
Faza 2: 4 miesiące  
Faza 3: 3 miesiące  

Faza 1: 15 miesięcy  
Faza 2: 5 miesięcy  
Faza 3: 5 miesięcy  

W rezultacie, nie możliwe okazało się dostarczenie poprawnych raportów już w pierwszej 
fazie, ze względu na brak pełnego zakresu danych z innych systemów, a zespół wdrażający 
system analityczny musiał uczestniczyć w każdej z faz projektu dla dodawania kolejnych 
możliwości analitycznych w oparciu o nowo wdrażane funkcjonalności bez dodatkowych 
opłat po stronie klienta, a dodatkowych kosztach po stronie dostawcy.  

Ten przykład bardzo dobrze obrazuje błędy popełnione przy procesie planowania.  

2.4. Proces realizacji: jak zrealizować źle zaplanowany projekt? 

Jeśli klient często sięga po argument „mamy to w umowie” oznacza to, że projekt jest obar-
czony sporym ryzykiem, a partnerstwo między obiema stronami zamienia się w codzienną, 
nieprzyjemną negocjację. Oznacza to również, że klient stracił zaufanie do swojego do-
stawcy, że czuje się nie zrozumiany, co jednocześnie zwiększa ryzyko nie dostarczenia 
właściwego produktu o właściwej jakości, która pozwoliłaby osiągnąć cele biznesowe 
klienta. Złe planowanie: nierealistyczny harmonogram, podział na nielogiczne fazy, obie-
cane rezultaty mogą wywołać bardzo silną frustrację u klienta i totalny brak zaufania  
w dostarczane rozwiązanie, pomimo wszelkich starań zespołu projektowego.  

Na podstawie obserwacji, największą frustracje i niezadowolenia ze sposobu prowa-
dzenia projektu wywoływały następujące zdarzenia:  
− powtarzające się pytania odnośnie procesów biznesowych klienta: jakie akcje marke-

tingowe, jakie promocje, itd. Najczęstsza odpowiedź klienta w takim przypadku to 
„Przecież już wam to mówiliśmy”. W tym przypadku, oznacza to, że klient jest już 
zmęczony, i prawdopodobnie spowoduje to efekt przeciwny do oczekiwanego przez 
dostawcę – dostarczenie niepełnej odpowiedzi.  

Można było tego uniknąć poprzez wnikliwą analizę procesów biznesowych klienta, której 
rezultatem była by pełna dokumentacja procesów biznesowych – omówiona i zaakcepto-
wana przez klienta. Najlepszym sposobem na otrzymanie pełnego obrazu jest rozrysowanie 
konkretnych procesów czy przypadków użycia z pomocą popularnych narzędzi takich jak 
MS Visio albo darmowych takich jak Bizzagi. Dla osób technicznych, użyty może być 
również język UML. Tylko w ten sposób możemy potwierdzić pełne zrozumienie procesów 
biznesowych i założyć wszelkie możliwe przypadki użycia.   
− dostarczanie elementów systemu nie mających bezpośredniego przełożenia na odnie-

sienie celów biznesowych w oczach klienta. Istotnie, droga komunikacji pomiędzy 
użytkownikiem końcowym, a programistą jest bardzo długa. Bywa, że przekazana 
przez klienta w czasie spotkania informacja, przechodzi przez „usta” nawet dwunastu 
osób zanim dotrze do programisty w formie zadania do wykonania. Programista z re-
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guły nie wie „w jakim celu” dana zakładka czy funkcjonalność ma zostać wykonana. 
W rezultacie, może się wydarzyć, że zaimplementowana funkcjonalność rzeczywiście 
nie wspiera określonego celu. Może się również wydarzyć, że być może spełnia, ale  
i programista i klient nie są tego świadomi.  

Narzędzie wspomagające powiązanie każdej dostarczanej funkcjonalności z celem bizne-
sowym, który to jest jedynym elementem projektu, na którym zależy klientowi i według, 
którego klient będzie oceniał sukces i jakość projektu jest tak zwana „impact map” albo po 
polsku mapa wpływu (rys. 1). Pozwala ona powiązać funkcjonalności z jego celem strate-
gicznym, a także użytkownikiem danej funkcjonalności. Powinna ona być na bieżąco oma-
wiana, i oczywiście zaakceptowana przez klienta przed zakończeniem procesu planowania. 
Tylko tak unikniemy problemu dostarczania „nieużytecznych” w oczach klienta funkcjo-
nalności, zmniejszymy poziom frustracji i zwiększymy poziom zrozumienia. Dodatkowo, 
może się zdarzyć, że klient zrezygnuje z danej funkcjonalności gdyż nie ma ona wpływu na 
biznes, a wpływa na harmonogram projektu.  

 

 
 

− brak architekta technicznego odpowiedzialnego za całą platformę informatyczna zbu-
dowaną z trzech systemów i brak spójności pomiędzy nimi. Rzeczywiście, dostarczane 
systemy zostały przedstawione jako w pełni zintegrowane i zakładały w pełni automa-
tyczną wymianę danych, a jeden z nich był odpowiedzialny za raportowanie. Kluczo-
we dla klienta była, więc jakość i wierzytelność danych używanych w celach anali-
tycznych, ponieważ celem klienta była cykliczna wysyłka raportów do wszystkich de-
partamentów firmy i podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie otrzymanych 
rezultatów. Brak architekta spowodowała również błędne podejście do kwestii testów. 
Testy robił każdy z zespołów oddzielnie, na własną rękę, a należało zrobić spójne te-
stowanie całej platformy złożonej z trzech systemów dla zapewnienia poprawności za-
łożeń odnośnie integracji.   

W tym przypadku, złamana została podstawowa zasada metodologii PMBOK, która zakła-
da rolę architekta technicznego w projekcie. Osoba ta powinna wziąć odpowiedzialność za 
spójność danych we wszystkich systemach, za zbudowanie obrazu architektury z przedsta-
wieniem wymiany danych. Każda zmiana wynikająca z realizacji poszczególnych zadań 

Rys. 1. Mapa wpływu 
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związanych z wdrożeniem jednego systemu, powinna była zostać od razu ukazana w tym 
dokumencie i zakomunikowana zespołom odpowiedzialnym za inne systemy w projekcie. 

 Na podstawie tych kilku przykładów, widoczne jest jak bardzo naruszenie choćby 
kilku zasad wspierających zachowanie spójności projektu powoduje kaskadę niepowodzeń, 
nad którymi ciężko zapanować już w trakcie trwania projektu. Dodatkowo, jak było już 
wspomniane, kierownik zarządzał zespołami operującymi z różnych miast. Kontrola nad 
zespołami, a szczególnie komunikacja między zespołami również nie została poprawnie 
wykonana i wpłynęła na negatywny wynik projektu.  

2.5. Proces kontroli: jak kontrolować projekt z rozproszonymi zespołami? 

Rozproszone geograficznie zespoły i bariera językowa to problemy, z którymi borykamy 
się dzisiaj w większości przypadków. Istnieje ryzyko, iż dystans (czy to geograficzny czy to 
językowy) spowoduje błędy w komunikacji i zrozumieniu, błędy w planowaniu i konse-
kwencji działań, problemy w monitorowaniu postępu działań i raportowaniu wszystkim 
interesariuszom o tym postępie. Dlatego też, dodatkowe procesy muszą być wprowadzane, 
w celu zmniejszenia ryzyka.  

W omawianym projekcie, kierownik projektu zarządzał trzema zespołami wdrożenio-
wymi zlokalizowanymi w trzech różnych miastach; a klient miał swoje biura w innym kraju 
oddalonym o prawie cały dzień podróży samolotem.  

Nieodzowną pomocą w trakcie podobnego projektu są na pewno: 
− repozytorium projektowe, w którym przechowywane są wszelkie dokumenty projek-

towy wraz z ich poprzednimi wersjami dla możliwości odszukania podejmowanych 
decyzji i wykorzystywania ich w procesie zarządzania zmianami proponowanymi 
przez klienta. Należy jednak zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie owego 
repozytorium przed rozpoczęciem projektu w oparciu o doświadczenie z poprzednich 
wdrożeń, gdyż uporządkowanie dokumentacji nie jest proste, a nieporządek w repozy-
torium jest gorszy niż nie posiadanie go. Należy również od samego początku prowa-
dzenia projektu, wprowadzić kulturę „aktualizacji” dokumentów, tak, aby wszystkie 
zespoły miały świadomość wagi tego procesu.  

− raportowanie do wszystkich interesariuszy jest kluczowe dla zachowania spójności  
w projekcie  

Tylko przejrzystość, wspólne omawianie i walidacja poszczególnych elementów pozwoli 
na zadowolenie klienta, który będzie rozumiał co się dzieje i co próbujemy osiągnąć. Brak 
zrozumienia, brak komunikacji, brak kontroli nad procesami są głównymi czynnikami nie-
powodzenia projektu. Odpowiednia dokumentacja jest kluczowym elementem wprowadza-
jącym ład w projekcie silnie wspierając proces kontroli projektu.  

2.6. Proces zakończenia: sukces czy porażka?  

Jak wspominaliśmy na początku artykułu, celem biznesowym projektu było głównie pod-
niesienie wyników sprzedaży i zwiększenie bazy stałych klientów. Przy takich założeniach, 
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nie mogąc jasno powiązać tych elementów z wdrażanymi narzędziami, jak określić czy 
projekt zakończył się porażką czy sukcesem? 

Nawet jeśli kierownik projektu potwierdzi zgodność z dokumentami specyfikacji, nie 
będziemy mieć pewności, że można projekt uznać za udany patrząc z perspektywy satys-
fakcji klienta. Dodatkowo, obserwując fakty, wiemy, że projekt przekroczył planowany 
budżet i harmonogram, więc ciężko mówić o spójności projektu, więc z tej znowu perspek-
tywy można by powiedzieć, że projektu zakończył się sromotną porażką.  

Jednakże, co w przypadku jeśli klient, po zakończeniu wdrożenia, zaobserwuje wzrost 
sprzedaży i zwiększoną liczbę stałych klientów w bazie? Czy projekt dalej będzie uznawa-
ny za nieudany czy też może zmieni się sposób jego postrzegania przez klienta ze względu 
na osiągnięcie celów strategicznych firmy?  

Ten przykład obrazuje jak ważne jest określenie jeszcze na etapie rozpoczęcia projektu 
wymierzalnych celi, tak aby nikt nie mógł zarzucić nam porażki bez jej konkretnej definicji 
rozumianej przez obie strony w ten sam sposób. Zaleca się przechowywanie takich infor-
macji przez cały okres trwania projektu w ogólnodostępnym repozytorium projektowym.  

3. Jak można było tego uniknąć? 

Po wstępnej analizie popełnionych błędów, zastanowimy się w jaki sposób można było 
uniknąć takiej sytuacji. Wiele rekomendacji zostało już opisanych w poprzednim rozdziale 
jako rozwiązania w odpowiedzi na konkretne błędy, dlatego też w dalszej części artykuły 
skupimy się na ogólnym przeglądzie wybranych praktyk metodyk PMBOK i AGILE  
i słuszności (lub nie) ich zastosowania w danym projekcie.  

3.1. Czy PMBOK mógł pomóc zachować spójność projektu? 

Celem metodyki PMBOK jest podpowiedzenie kierownikom projektów jakie są najlepsze, 
sprawdzone praktyki zarządzania projektami, których zastosowanie zapewnia spójność pro-
jektów i zwiększa znacząco szansę sukcesu projektu. Przeanalizujemy teraz wybrane ele-
menty, które wydają się być istotne w przypadku opisywanego projektu. 

3.1.1. Proces rozpoczęcia: co można było zrobić lepiej?  

Metodologia PMBOK wprowadza podstawowy element zatwierdzający pewne kluczowe 
założenia projektu: karta projektu. Karta ta, która nie została zrealizowana w omawianym 
projekcie, opisuje na wysokim poziomie między innymi następujące elementy:  
− kierownik projektu, zakres jego obowiązków i praw,   
− uzasadnienie projektu,  
− wysokopoziomowy opis wymagań lub dostarczanego produktu,  
− zarys budżetu,  
− zarys ryzyka,  
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− wstępne oszacowanie kamieni milowych,  
− cele projektu, kryteria sukcesu dotyczące: zakresu, czasu, kosztów, budżetu, jakości,  
− osoby decydujące i akceptujące kamienie milowe.   

Posiadając daną kartę, posiadamy wspólnie wypracowany dokument, który jasno określa 
ramy projektu, warunki akceptacji nie tylko odbioru produktu końcowego projektu, ale 
także jego poszczególnych etapów. Dokument ten byłby bardzo pomocny przy zarządzaniu 
zmianą lub w procesie akceptacji protokołów odbioru poszczególnych faz. Przy tworzeniu 
owego dokumentu, zalecana jest obecność wszelkich kluczowych interesariuszy po stronie 
klienta. To oni, przyszli użytkownicy systemu,  będą w stanie przekazać konkretne wyma-
gania i ich wpływ na sukces projektu. Metodologie PMBOK zaleca nawet aktualizację da-
nego dokumentu przy rozpoczęciu każdej fazy dla ponownego przyjrzenia się celowi bizne-
sowemu projektu i dopasowaniu do niego założonych w danej fazie funkcjonalności.  
W omawianym projekcie, karta projektu nigdy nie powstała, a kierownik projektu został 
tak naprawdę wyznaczony w trakcie trwania projektu, co dodatkowo wpłynęło negatywnie 
na spójność i opóźnienia w dostarczeniu jakościowego produktu. Zważając na to, iż wy-
mieniliśmy błędy takie jak: niepoprawne zaplanowanie harmonogramu (bez udziału zespo-
łu wdrożeniowego), niejasne określenie kryteriów sukcesu projektu; te dwa elementy, po 
wspólnym opracowaniu i zatwierdzeniu, mogły bardzo pozytywnie wpłynąć na przebieg 
projektu i jego rezultat.  

Metodologia PMBOK zakłada również identyfikację wszystkich, bardziej lub mniej 
istotnych, interesariuszy w projekcie. Ważne jest wykonanie danego zadania jeszcze przed 
procesem zbierania wymagań, gdyż niezidentyfikowany interesariusz (który, w którymś 
momencie z pewnością się pojawi) zazwyczaj oznacza nowe nieznane nam dotąd wymaga-
nia, które będą wpływać na dokument specyfikacji i oczywiście na harmonogram. W oma-
wianym projekcie, kilku fazowość doprowadziła do tego, że nowi użytkownicy-
interesariusze, pojawiali się dopiero w poszczególnych fazach projektu, a wraz z nimi no-
we, zaskakujące wymagania, które wpływały czasami na podstawowe funkcjonalności sys-
temu i burzyły dotychczasowe założenia technicznego opisu rozwiązania. Dodatkowo, takie 
podejście może powodować niezrozumienie wymagań poprzez wewnętrzne zespoły klien-
ta: te mogą wykluczać się nawzajem, albo powodować błędy w budowanym rozwiązaniu ze 
względu na brak pełnego obrazu procesów i wymagań. W naszym projekcie, problemy wy-
nikające z ciągle pojawiających się nowych interesariuszy i ich liczba znacznie wpłynęły na 
harmonogram i zakres projektu.  

Można więc jednoznacznie stwierdzić, że zastosowanie procesów opisanych w meto-
dyce PMBOK, mogło pomóc uniknąć popełnionych przez kierownika błędów.  

3.1.2. Proces planowania: co można było zrobić lepiej?  

Proces planowania w projekcie informatycznym pokrywa się w rzeczywistości z etapem 
analizy funkcjonalno-technicznej, ponieważ planowanie odbywa się poprzez proces zbiera-
nia wymagań. Taka analiza w dużym projekcie może trwać nawet kilka miesięcy do roku. 
Problem polega na tym, że, jak zobaczymy na przykładzie omawianego przypadku, wy-
mienione niżej procesy dzieją się, już po uprzednim określeniu harmonogramu dla klienta, 
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często nawet zawartego w umowie jako kryterium sukcesu i którego nie dotrzymanie może 
skutkować w karach.  

Poniżej, przedstawiono rekomendacje metodyki PMBOK odnośnie wybranych proce-
sów planowania i ich zastosowanie (lub nie) w omawianym projekcie.  
 
Plan zarządzania projektem  
PMBOK zakłada stworzenie i przedstawienie klientowi dokumentu, opisującego jak będzie 
zarządzany projekt. Omawiany projekt zminimalizował to zadanie do przedstawienia klien-
towi bardzo wysoko poziomowej prezentacji w trakcie pierwszego spotkania zwanego po-
tocznie „kick-off meeting”. Takie podejście, nie pozwoliło na dopasowanie planu zarządza-
nia do specyfiki projektu, gdyż odbyło się na pierwszym spotkaniu bez uprzedniego omó-
wienia samego projektu i jego założeń. Po drugie, prezentacja w bardzo niewielkim stop-
niu, opisywała proces zarządzania zmianą. W wyniku takiego podejścia, zarządzanie zmia-
ną odbyło się w chaosie i bez formalnej podstawy określającej przyjęte warunki akceptacji 
lub odrzucenia nowego wymagania pojawiającego się już po oficjalnej akceptacji fazy po-
przez podpisanie protokołu odbioru przez klienta.  

 
Planowanie zakresu 
Metodyka PMBOK opisuje bardzo różne narzędzia wspomagające proces zbierania wyma-
gań klienta od spotkań, po przeróżne diagramy wspierające modelowanie zebranej informa-
cji w formie grafów i map myśli. Definiuje również rolę „analityka biznesowego” wyspe-
cjalizowanego w zbieraniu i dokumentowaniu wymagań klienta.  

W omawianym projekcie, rolę analityka pełnili szefowie zespołów wdrożeniowych 
poszczególnych systemów, a spotkania prowadzone były w oparciu o rozmowy klient-
dostawca.  Na tym etapie, powinny powstać dokument opisujący zakres projektu (opis pro-
duktu końcowego projektu) jak i dokument zawierający strukturę podziału prac; do których 
będzie można się odnosić w czasie trwania projektu. Ten ostatni nigdy nie powstał w oma-
wianym przypadku, co nie negatywnie wpłynęło na prace trzech, rozproszonych zespołów.   
 
Planowanie czasu  
Procesy planowania czasu (czy to identyfikacja zadań, czy ustalenie ich sekwencji, czy 
estymacji zasobów i prac, czy też w końcu stworzenie harmonogramu) z góry były skazane 
na niepowodzenie w danym projekcie ze względu na nierealne obietnice odnośnie daty za-
kończenia projektu jeszcze na etapie początkowych rozmów z klientem przed zapoznaniem 
się z konkretnymi wymaganiami przez zespoły wdrożeniowe i de facto, przez kierownika 
projektu.  
 
Planowanie komunikacji  
Proces planowania komunikacji składa się z dużej ilości wspólnie omawianych i zatwier-
dzanych dokumentów, której wagi powinni być świadomi wszyscy uczestnicy projektu. 
Według zaleceń metodologii PMBOK, dokumenty te powinny być stale omawiane na po-
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czątku każdej fazy. Podkreślmy ponownie, że to taki właśnie, okrojony z kontekstu i wyja-
śnień dokument, trafia do programistów, którzy wykonują swoją pracę dostarczając kolejne 
funkcjonalności bez zastanawiania się dlaczego i w jakim celu. Dlatego też, jakość i szcze-
gółowość tych dokumentów musi być naprawdę wysoka, a wszelkie punkty niedomówione 
powinny zostać dodatkowo przemyślane i opisane przed rozpoczęciem realizacji.  

W analizowanym projekcie, zabrakło porządnego repozytorium projektowego (głów-
nie ze względu na nieudane zachęcenie klienta do korzystania z udostępnionego narzędzia). 
Również komunikacja między zespołami w trakcie prac była bardzo limitowana. Brakowa-
ło na przykład warsztatów do omówienia funkcjonalności w każdym z systemów (a były 
one od siebie bardzo zależne jeśli chodzi o ich funkcjonalności). W rezultacie, przy odda-
waniu systemów w poszczególnych fazach, okazywało się na przykład, że nie wszystkie 
operacje i dane klientów będą mogły być wzięte pod uwagę w analizach i raportach modułu 
analitycznego.  

Dobre, sprawdzone szablony dokumentów używanych dla zarządzania projektu są 
kluczowym elementem wspierającym zachowanie spójności. Permanentne wprowadzanie 
nowych szablonów raportów, nieuporządkowane repozytorium, niepoprawnie wypełnianie 
dokumenty wprowadzają dodatkową niestabilność i wrażenie braku kontroli nad projektem. 
Dobre dokumenty:  
− stanowią dowody rozmów i ustaleń, do których można powrócić w każdym momen-

cie, szczególnie w procesie zarządzania zmianą,  
− zawierają elementy (via pola, kolumny, wiersze), które podpowiadają jakie procesy 

należy wykonać, jakie zadania/operacje należy monitorować,  
− odpowiednie repozytorium pozwala na zachowanie i porównywanie poprzednich wer-

sji dokumentów.  
 
Planowanie zasobów  
Zdecydowanie najgorszą sytuacją w projekcie jest brak odpowiednich zasobów z określo-
nymi kompetencjami. Jeśli projektu nie ma odpowiedniego wsparcia od strony sponsora-
klienta, zaangażowanie uczestników będzie zdecydowanie mniejsze, odpowiedzi nie kom-
pletne, wymagania nie sprecyzowane, a brak świadomej wspólnej wizji produktu powoduje 
chaos i ciągłe zmiany. Wysoka rotacja pracowników po stronie firmy zamawiającej prze-
rywa spójność rozmów i spowalnia postęp w pracach. To samo tyczy się zaangażowania 
sponsora po stronie dostawcy. Dlatego ważne jest odpowiednie zaplanowanie zasobów  
i potwierdzenie tych planów u kierownictwa, które następnie będzie brało udział w komite-
tach sterujących rozwiązujących problemy w projekcie (w tym problem niedostępności 
zasobów).  
 
Planowanie ryzyka  
PMBOK zakłada procesy i dokumentację wymaganą do odpowiedniego zarządzania ryzy-
kiem w celu jego antycypacji i obniżenia jego wpływu na projekt. Procesy te zostały zupeł-
nie pominięte w omawianym projekcie. W rezultacie, ryzyka pojawiały się na każdym eta-
pie i znacząco obniżały jakość projektu.  
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3.1.3. Podsumowanie 

Przeanalizowaliśmy jaki wpływ na projekt mogło mieć stosowanie się do założeń metodyki 
PMBOK. Analiza objęła procesy rozpoczęcia i planowania, gdyż to właśnie w tych proce-
sach popełniono najbardziej znaczące błędy, których następstwa odczuwano w dalszych 
etapach projektu. Bez wahania, możemy odpowiedzieć, że zastosowanie najlepszych prak-
tyk miało by bardzo pozytywny wpływ na rezultat projektu.  

3.2. Czy AGILE mógł pomóc zachować spójność projektu?  

Według manifestu Agile, ogólne założenia metodyk zwinnych to przede wszystkim:  
− dostarczanie kolejnych, coraz bardziej kompletnych wyników projektu  (tzw. iteracyj-

ny przyrost produktu) 
− włączanie się przyszłych użytkowników po stronie klienta w proces twórczy  
− samo-organizacja zespołu projektowego.  

Istnieje wiele przyczyn, dla których metodyka zwinna, typu SCRUM mogła zostać użyta 
przy zarządzaniu opisywanego projektu. Rzeczywiście, metodykę tą stosuje się, między 
innymi: 
− w projektach o dużym poziomie ryzyka,  
− w projektach o dużej złożoności systemów,  
− gdy nie ma szczegółowych wytycznych co do postaci końcowego produktu,  
− gdy tworzony jest nowy, innowacyjny produkt bez możliwości czerpania z doświad-

czenia w poprzednich projektach,  
− gdy zakłada się nachodzące na siebie fazy rozwoju produktu,  
− gdy wymagania zmieniają się dynamicznie, a zmiany wymagań przyjmowane są  

z aprobatą nawet w późnym cyklu rozwoju,   
− gdy większą wagę przykłada się do działającego oprogramowania niż wyczerpującej 

dokumentacji,  
− gdy zakłada się reagowanie na zmiany ponad trzymaniem się planu,  
− gdy zakłada się długoletnią współpracę z klientem ponad negocjowanie kontraktu,  
− gdy najwyższym priorytetem jest zaspokajanie klienta,  
− gdy osoby reprezentujące biznes współpracują z produkcją dzień w dzień przez cały 

okres realizacji projektu, 
− gdy działające oprogramowanie jest głównym wskaźnikiem postępu. 

Powyższe elementy charakteryzują bardzo dobrze omawiany projekt szczególnie jeśli cho-
dzi o brak wytycznych co do końcowego produktu i bardzo wysokie ryzyko ze względu na 
wdrażanie trzech niezintegrowanych ze sobą systemów, które wspólnie tworzą innowacyj-
ną, nigdy dotąd nie wdrażaną platformę.  

Ponieważ reprezentacja od strony klienta składała się głównie z osób biznesowych, za-
jętych bieżącymi operacjami działu marketingu, wdrażanie opierało się głównie na intuicji 
zespołu IT „wyobrażającego” sobie czego oczekuje klient.  



 

93 

 

Z pewnością zabrakło w projekcie promowanej przez manifest Agile przejrzystości, 
tak aby każdy proces był zrozumiały i tak aby każda funkcjonalność była połączona z ce-
lem biznesowym.  

Jednakże, że pomimo wszelkich użytecznych praktyk i zasad, prowadzenie danego 
projektu opisaną metodyką wprowadziłoby więcej chaosu ze względu na bardzo dużą 
zmianę w kulturze organizacyjnej firmy dostawcy. Zastosowanie metodyki PMBOK  
w projekcie prowadzonym przez niedoświadczonego kierownika zmniejszyło by ryzyko 
niepowodzenia ze względu na świadomość obowiązkowych procesów dobrze znanych ze-
społom wdrożeniowym.  

4. Wnioski 

Na przykładzie opisanego projektu możemy stwierdzić, że prowadzenie projektów nie jest 
proste i tylko odpowiednie połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem, swoim albo 
członków zespołu może uchronić przed porażką projektu. Bardzo ogóle cele projektu, nie 
wymierzalne, nie konkretne, nie do sprawdzenia; nieświadomość klienta co do własnych 
celów i oczekiwań, nierealny harmonogram, nadmuchane oczekiwania klienta po spotka-
niach z konsultingiem, bariera językowa, zbędna dokumentacja robiona tylko ze względu 
na prośby klienta, która nie wnosi nic do projektu to tylko przykłady popełnionych błędów. 
Jeszcze raz powtórzmy, że porażka w projekcie, to nie tylko nie doprowadzenie projektu do 
jego końca, ale także nie zachowanie spójności projektu, tzn. znaczne przekroczenie cho-
ciażby jednego z podstawowych elementów: zakresu, budżetu, czasu albo jakości. Przede 
wszystkim, porażką jest nie spełnienie oczekiwań klienta co do końcowego produktu, po-
mimo poniesionych kosztów, zużytej energii i czasu po stronie klienta i zamawiającego.  

Zastanowiliśmy się w danym artykule na ile zastosowanie się do zaleceń metodyk 
mogło zapobiec popełnieniu tylu zasadniczych błędów. Jednoznacznie można stwierdzić, 
że dobra ich znajomość podnosi świadomość standardowych procesów i ról w projekcie 
których nie należy lekceważyć. Poprawne planowanie, poprawny monitoring i komunika-
cja, poprawne zarządzanie zasobami zdecydowanie polepszyło by osiągnięte rezultaty. Ze 
względu na dokładność opisów najlepszych praktyk i propozycje szablonów dokumentacji 
projektowej, metodyka PMBOK może być ogromnym wsparciem dla niedoświadczonego 
kierownika, który może śledzić rekomendacje instytutu kierując swoimi zespołami. W da-
nym projekcie, wykazano jasno na kilku przykładach w poprzednich rozdziałach, jakie pro-
cesy i techniki mogły zostać wykorzystane z pozytywnym wpływem na przebieg projektu. 
Jednakże, w tym przypadku, w danym obszarze biznesowym (handel detaliczny), gdzie 
wymagania rynkowe i strategie zmieniają się dynamicznie, prowadzenie projektu w modelu 
kaskadowym wydaje się być znaczącym minusem wymienionej metodyki. Nawet przy za-
łożeniu, że projekt będzie trwał maksimum rok, początkowe wymagania, które, przypo-
mnijmy nie były jasno sprecyzowane w momencie rozpoczynania projektu, z pewnością 
zmienią się w przeciągu kilku miesięcy co ponownie zwiększa ryzyko niepowodzenia ze 
względu na niezadowolenie klienta z otrzymanych rezultatów (czyt. niedopasowanych do 
obecnych potrzeb).  
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Czy w takim razie, metodyki zwinne, akceptujące, a nawet zachęcające do zmian  
w wymaganiach w czasie trwania projektu były by bardziej adekwatne w tym przypadku? 
Metodyki zwinne, bez doświadczenia i zespołu przyzwyczajonego do samoorganizacji, 
mogły by wprowadzić jeszcze więcej chaosu, a kierownik, który de facto, nie powinien 
„zarządzać” według praktyk głoszonych w metodykach zwinnych straciłby całkowitą kon-
trolę nad projektem. Metodyki zwinne nie dają jasnych wytycznych odnośnie samych pro-
cesów zarządzania, dlatego też, nie były by silną wskazówką dla młodego kierownika i jego 
zespołów. Z tego też względu, dobrze zastosowana metodyka PMBOK wydaje się lepszym 
rozwiązaniem.  

Na koniec warto ponownie podkreślić, że sukces projektu jest składową wielu czynni-
ków wychodzących poza same umiejętności i wiedzę jego kierownika. Samo zarządzanie, 
jakkolwiek było by sprawne i zgodne z założeniami powszechnie uznanych metodyk pro-
wadzenia projektów, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów jeśli za planami nie podąża 
kierownictwo firmy zamawiającej i dostawcy. Tylko silne zaangażowanie w projekt i uzna-
nie go za strategiczny w portfolio programów firmy, pozwoli na utrzymanie odpowiedniej 
liczby zasobów na zakończenie procesu z sukcesem i bez opóźnień. Bez tych elementów, 
nawet doświadczony kierownik z obszerną wiedzą na temat metody nie zachowa spójności 
projektu, tzn. budżetu, czasu, zakresu i jakości. 

5. Literatura 

PMI. 2008: PMBOK Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition. PMI, USA 
Bartyzel Michał. 2012: Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który 

nie wie, czego chce. Helion, Gliwice.  
Chrapko Mariusz. 2013: SCRUM. O zwinnym zarządzaniu projektami. Helion, Gliwice.  
Drejewicz Szymon. 2013: Zrozumieć BPNM. Modelowanie procesów biznesowych. Helion, 

Gliwice.  
Koszlajda Adam. 2013: Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach. Helion, 

Gliwice.  

 



 

95 

 

WIKTOR JASTRZĘBSKI 

ZARZĄDZANIE ZAANGAŻOWANIEM PRACOWNIKÓW  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE O MACIERZOWEJ STRUKTURZE  

ORGANIZACYJNEJ 

MANAGING THE EMPLOYEE INVOLVEMENT  
IN MATRIX ORGANIZATIONS 

STRESZCZENIE. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie zagadnienia zarządzania 
zaangażowaniem pracowników w przedsiębiorstwach z branży IT o macierzowej strukturze organiza-
cyjnej. Wyzwania przed którymi stoją menagerowie w tego typu organizacjach zostaną przedstawione 
na podstawie zawodowych doświadczeń autora. W oparciu o literaturę przedmiotu, zaproponowany 
zostanie zbiór dobrych praktyk, które mogą mieć pozytywny wpływ na zaangażowanie i rozwój pra-
cowników. W szczególności, zaakcentowane zostaną metody motywowania w tego typu organiza-
cjach. 

ABSTRACT. The purpose of this paper is making an analysis of issues related to the management of 
employee involvement in matrix structured IT companies. Challenges that managers face in such 
organizations will be described based on author’s professional experience. Basing on the literature, 
author will create a source of best practices, which can have a positive impact on the involvement and 
self-development of the employees. In particular, author will focus on the methods improving em-
ployee motivation. 
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KAMIL JUREK* 

ZAGADNIENIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM TECHNICZNYM  
ROZWIJANEGO OPROGRAMOWANIA 

ISSUES CONCERNING THE MANAGEMENT OF TECHNICAL DEBT  
IN SOFTWARE DEVELOPMENT 

STRESZCZENIE. Jednym z czynników, które są bodźcem do wytwarzania oprogramowania, jest 
ogólnie pojęty biznes. To on głównie steruje całym procesem wytwórczym, a wymagania biznesowe, 
często zmieniające się w trakcie trwania projektu, zmuszają do zmiany harmonogramów, planów, 
sposobów i technik rozwiązywania problemów. Właśnie w odpowiedzi na takie zapotrzebowanie 
powstały zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania, aby móc szybciej i skuteczniej adaptować 
się do zmian rynkowych. Niestety notorycznie można zauważyć, iż presja ze strony biznesu jest na 
tyle duża, że zapomina się, aby dbać o jakość wytwarzania oprogramowania. Niweluje się wtedy czas 
potrzebny na mądre projektowanie, dodaje się nowe funkcjonalności kosztem zmniejszenia lub nawet 
pominięcia pisania testów. Lekceważy się również dokładne dokumentowanie, co przekłada się na 
niską jakość kodu. Zdarza się, że interesariusze, aby zwiększyć zyski, mają zazwyczaj na uwadze 
tylko dodawanie wartości biznesowej do oprogramowania. Dla nich nie ma znaczenia dobrze sporzą-
dzona dokumentacja, testy czy samo projektowanie, gdyż nie da się ich przeliczyć na wymierne ko-
rzyści finansowe. To właśnie jakość oprogramowania ma bezpośredni związek z opisanym proble-
mem długu technicznego (Technical Debt). Nazwa ta nawiązuje do pożyczki zasięgniętej w banku. 
Tak jak w bankowości niespłacony dług będzie rósł do pokaźnych rozmiarów, tak w inżynierii opro-
gramowania, dług techniczny będzie się pogłębiał, aż dostaniemy kod niezwykle ciężki w utrzyma-
niu. Dlatego też, każdy pominięty test, nieudokumentowana funkcjonalność, niedbale napisany kod, 
dodanie czegoś ad-hoc – bez odpowiedniego zaprojektowania, prowadzi do obniżenia szeroko pojętej 
jakości projektu, co w rezultacie prowadzi do wyraźnego spowolnienia prac w dłuższej perspektywie 
czasowej. 

ABSTRACT.  One of the factors, which is at the same time an incentive to the software development, 
is generally understood business. It mainly controls the entire manufacturing process and business 
requirements (often changing over the duration of the project) force to change schedules, plans, meth-
ods and techniques of solving problems. In response to the demand, the agile software development 
methodology was created in order to be able to quickly and effectively adapt to market changes. Un-
fortunately, it can be notoriously noticed, that the pressure of business is so huge, that one forgets to 
take care of the quality of software development. Then, the time needed for smart design is reduced. 
Moreover, new functionalities are added to the project at the expense of decreasing or skipping writ-
ing tests. Also the accurate documentation is ignored, which translates into the poor quality of source 
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code. Sometimes, the stakeholders add more business value to the software, in order to increase prof-
its. For them, well prepared documentation, tests or design does not matter, because they cannot be 
converted into tangible financial benefits. The quality of software is directly related to the technical 
debt issue. The name refers to the bank loan. As in the banking the outstanding debt will grow to con-
siderable size, in software engineering, technical debt will get worse until we get extremely hard code 
to maintain. Therefore, each omitted test, an undocumented functionality, a carelessly written code 
and adding something “ad-hoc” (without proper design) leads to lowering of the overall quality of the 
project, which in turn leads to explicit slowdown of development in the long time perspective. 

1. Wprowadzenie 

 1.1. Omówienie terminu długu technicznego 

W 1992 roku, Ward Cunningham – twórca pierwszego Wiki – opublikował raport na kon-
ferencji OOPSLA (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications),  
w  którym zaproponował koncepcję długu technicznego (Theodoropoulos 2010). Zdefinio-
wał go w kategoriach niedojrzałego kodu: „Dostarczenie oprogramowania pierwszy raz jest 
jak zadłużanie się. Niewielki dług przyspiesza wytwarzanie oprogramowania, pod warun-
kiem jeśli jest spłacany natychmiast poprzez przepisanie kodu źródłowego. Niebezpieczeń-
stwo pojawia się, gdy dług nie jest spłacany. Każda minuta spędzona nad nie do końca po-
prawnym kodem nalicza odsetki od tego długu” („Shipping first time code is like going into 
debt. A little debt speeds development so long as it is paid back promptly with a rewrite. 
The danger occurs when the debt is not repaid. Every minute spent on non-quite-right code 
counts as interest on that debt”). Dług techniczny nie jest jednak ograniczony tylko do 
„początkowego” kodu. Istnieje wiele sposobów i powodów (nie wszystkie są złe), aby za-
ciągnąć dług techniczny. 

Dług techniczny często wynika z napięcia między inżynieryjnymi, dobrymi praktyka-
mi, a innymi czynnikami (data dostarczenia produktu, koszty narzędzi, umiejętności i do-
świadczenie inżynierów, dostępność zasobów ludzkich). Innymi słowy, dług techniczny 
powstaje, gdy zespół projektowy, aby osiągnąć cel, używa skrótów nie zawsze zgodnych 
z przyjętymi zasadami. Unika się wtedy abstrakcji, ponieważ jest ona zbyt trudna lub nie-
możliwa aby rozwiązać problem we właściwy sposób, oszczędza się na dokumentacji (za-
równo zewnętrznej jak i poprzez komentarze w kodzie źródłowym) stosując niejasne, nie-
pełne, nieaktualne komunikaty, ponieważ zbyt długo czasu wymaga stworzenie pełnowar-
tościowej dokumentacji, implementuje się proste i powolne algorytmy, mimo tego, że wia-
domo, iż w przyszłości trzeba będzie użyć bardziej wydajnego, pomija się również kwestie 
bezpieczeństwa, nie pisze się testów, nie trzyma się standardów obowiązujących w danej 
organizacji, duplikuje się kod, osadza się go w nieperspektywistycznej architekturze opro-
gramowania. Takie problemy są powszechnie spotykane i chyba każdy programista popeł-
nił co najmniej jeden z wymienionych powyżej „grzechów” wytwarzania oprogramowania. 
Jednak zadłużać można się również z premedytacją, jako strategia, aby zaoszczędzić czas 
lub pieniądze (Theodoropoulos 2009). 

Nie każdy dług (zarówno techniczny jak i finansowy) jest zły. Zakup mieszkania na 
kredyt nie jest nieodpowiedzialny gdy mamy plan i wiemy jak ten kredyt spłacić. Nato-
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miast ciągłe kupowanie przy użyciu karty kredytowej, wiedząc że wypłata nie pokryje dłu-
gu, oznacza katastrofę. Zaimplementowanie prostego, ale niewydajnego algorytmu w pro-
totypie może być właściwym sposobem na osiągnięcie krótkoterminowego celu, pod wa-
runkiem jeśli posiada się plan, jak uaktualnić kod o wydajny algorytm przed wydaniem 
pełnowartościowej wersji oprogramowania. Zadłużenie może poprawić lub też uratować 
naszą płynność finansową, czyniąc możliwym jakiekolwiek funkcjonowanie. Dług nierzad-
ko powoduje, że możemy mieć do zdobycia więcej, aniżeli gdybyśmy się nie zadłużyli. Tak 
więc zadłużenie samo w sobie nie jest złe, o ile jest zaplanowane i obsługiwane.  

Zrozumienie i zarządzanie długiem technicznym może stanowić ogromną różnicę w 
krótko i długoterminowym sukcesie projektu, czy też produktu. Należy zauważyć, że mimo 
tego, iż skupiam się w tym artykule na długu technicznym w dziedzinie inżynierii opro-
gramowania, wiele z przedstawionych zasad może być zastosowane w innych dziedzinach 
technicznych. 

1.2. Porównanie z długiem finansowym 

Zadłużenie finansowe ma zazwyczaj trzy ważne właściwości. Po pierwsze, osoba ubiegają-
ca się o kredyt, chce go kiedyś spłacić. Po drugie, zawsze trzeba spłacić kredyt wraz z od-
setkami. Innymi słowy traci się więcej pieniędzy. Po trzecie, jeśli okaże się, że nie jest się 
w stanie spłacić długu, ponosi się finalnie bardzo duże koszty (ogłoszenie upadłości, utrata 
domu, inne konsekwencje natury egzystencjalnej). 

Dług techniczny jest podobny w nie wszystkich, ale w wielu aspektach do długu fi-
nansowego. Mimo, iż nie musisz spłacać długu w ściśle określonym czasie (niektóre nawet 
nie muszą być spłacane w ogóle), dług prędzej czy później zacznie nam przeszkadzać i bę-
dziemy musieli go spłacać (np. poprzez przepisanie kodu źródłowego lub naprawa powsta-
łego problemu w inny sposób). „Odsetki” pojawiają się każdorazowo, gdy obecny, czy 
przyszły programista, pracownicy ze wsparcia technicznego lub nawet klienci, pracując  
z systemem będą opóźniani z powodu bug’ów, czyli problemów wydajnościowych, niewy-
tłumaczalnych rozbieżności funkcjonalnych, czasu spędzonego nad analizowaniem co za-
działało w systemie nie tak jak powinno, podczas gdy system mógł od razu zasygnalizować 
o powstałym błędzie. Długotrwała naprawa systemu, czy przedłużające  się wdrażanie no-
wych funkcjonalności, może spowodować, że system staje się zbyt skomplikowany na dal-
szy rozwój i nadaje się tylko na przepisanie od nowa lub też firma zamyka projekt, bądź 
klient rezygnuje. 

Istnieją również znaczące różnice. Być może najbardziej szkodliwą jest to, że osoba 
która zaciąga dług nie jest osobą, która musi ten dług spłacić. Często w rzeczywistości oso-
ba tworząca dług, może rozłożyć koszty tego długu na inne osoby, które „zachęca” do bra-
nia kolejnego długu. Zazwyczaj programiści nie utrzymują kodu własnego autorstwa. Wie-
le firm prowadzi politykę, która przenosi oprogramowanie z poziomu rozwoju, nad którym 
pracują ich najlepsi programiści do poziomu utrzymania, nad którym pracują drugorzędni 
inżynierowie oprogramowania (zarabiają oni mniej, ale często lepiej rozwiązują zadania niż 
poprzedni zespół). Czasami nie ma nawet nikogo w organizacji, kto może spłacić odsetki 
od zaciągniętego długu. Użytkownik końcowy cierpi z powodu braków i niedociągnięć 
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zespołu projektowego i to na nim w pewnym sensie ciąży ten dług. Zdarza się, że inżynie-
rowie są lepiej nagradzani, jeśli implementują system szybciej, na czas. Nie daje to dobrej 
motywacji, aby stworzyć prawidłowy kod za pierwszym razem. Sytuacja taka stwarza pu-
łapkę, gdyż programiści nie patrzą na długoterminowy rozwój i utrzymanie oprogramowa-
nia. Gdy w projekcie problem długu technicznego będzie znacznie przeszkadzać i opóźniać 
prace rozwojowe, programiści zaczną się zniechęcać, zadowolenie z wykonywanej pracy 
spadnie, co może skutkować odejściem z firmy. Wtedy na ich miejsce przychodzą nowi 
pracownicy i to oni muszą zacząć spłacać dług.  

W przeciwieństwie do długu finansowego, techniczny dług prawie nigdy nie musi być 
spłacony w całości. Większość (prawdopodobnie wszystkie) systemy mają „zadłużone” 
miejsca, które nieznacznie wpływają na użyteczność i długoterminowe utrzymywanie sys-
temu. Istnieje niewiele systemów, które nie mają zaszytych gdzieś w kodzie źródłowy ko-
mentarzy typu; „TODO” czy „FIXME”. Należy zauważyć, że koszt spłacenia długu tech-
nicznego rozpatruję się w kategoriach ilości czasu, jaką inżynier musi przeznaczyć na na-
prawienie problemu (np. poprzez przepisanie, zrefaktoryzowanie kodu) (Fowler et al. 
1999). Jeśli odsetki, które aktualnie rosną są mniejsze niż koszt spłacenia długu, nie ma 
sensu, aby ten dług spłacać od razu. Problem tkwi w tym, że trudno jest powiedzieć z wy-
przedzeniem, który konkretnie dług będzie miał ostatecznie najwyższy koszt spłaty. Do-
brym przykładem jest Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, w którym system pocztowy 
CalMail uległ awarii w listopadzie 2011 roku. Problemem były decyzje podjęte odnośnie 
utrzymania systemu. W szczególności było to odroczenie aktualizacji systemu przechowy-
wania danych.  Z powodu nadmiernego obciążenia systemu, przez kilka miesięcy przed 
awarią cały system zaczął zwalniać. Ponadto nastąpił bezprecedensowy wzrost liczby urzą-
dzeń i użytkowników łączących się z serwerem. Długo było wiadomo o problemie, ale nie 
powzięto żadnych działań interwencyjnych. Oszczędności były ważniejsze. W konsekwen-
cji macierz dyskowa uległa uszkodzeniu, pociągając za sobą bazę danych zawierającą 
wszystkie informacje na temat kont pocztowych. System należało postawić od początku. 
Jak później oświadczył dyrektor ds. informatycznych Shelton Wahhener, to on podjął decy-
zję, aby nie wydawać ponad miliona dolarów na uaktualnienie systemu, bo i tak musieli 
migrować do nowej technologii za 12 miesięcy. Tłumaczył się, że chcieli być rozważni, 
biorąc pod uwagę kiepską kondycję uniwersyteckiego budżetu. Ten przypadek doskonale 
pokazuje, że dług techniczny był zaciągnięty z premedytacją, jednak w skutkach nieopła-
calny. Jeśli system przetrwałyby 12 miesięcy, uniwersytet zaoszczędziłby ponad milion 
dolarów. Nie przetrwał. Koszty długu były znacznie większe. 

Inżynierowie od lat powtarzają następujące powiedzenie kierownikom projektów: 
„Możesz mieć to zrobione dobrze, szybko lub tanio. Wybierz dwa”. Inaczej rzecz ujmując, 
każdy projekt wymaga zrównoważenia „trójkąta” obejmującego czas, pieniądze i dostęp-
ność zasobów – nie można zmienić jednego aspektu bez wpływu na jeden lub oba pozosta-
łe. Odpowiednie dobranie tych trzech parametrów umożliwia zdefiniowanie zakresu i jako-
ści produktu (Sabak J. 2012). W rzeczywistości zawsze w cieniu tych trzech wartości stoi 
dług techniczny.  

Dług może początkowo być zupełnie niewidoczny. Im dłużej trwa projekt lub też im 
szybciej potrzeba wdrożyć jakąś nową funkcjonalność pod presją czasu, a nie dysponujemy 
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wystarczającymi zasobami lub pieniądze nie są adekwatne do tego, jakie działania należy 
wykonać, dług techniczny będzie rósł. 

2. Rodzaje długów technicznych 

Steve McConnell, dyrektor generalny oraz główny inżynier oprogramowania w firmie Con-
strux Software, rozróżnia dwa rodzaje długów technicznych: niezamierzony i zamierzony. 
Ten ostatni dzieli się jeszcze na krótkoterminowy (taktyczny) oraz długoterminowy (strate-
giczny). Zauważa, że gdy czas życia systemu (projektu) się kończy, pojawienie się długu 
staje się bardziej korzystne, ponieważ cały dług jest zniwelowany, gdy system zakończy 
swój żywot. Próbuje on również pokazać w jaki sposób przedstawić koncepcję długu tech-
nicznego osobom nietechnicznym. Należy stworzyć listę długów (ang. debt backlog) 
i przedstawić w odniesieniu do pieniędzy, aniżeli do czegoś bardziej zorientowanego tech-
nicznie.  

Martin Fowler, specjalista w dziedzinach analizy obiektowej, projektowania oraz me-
todyk zwinnych, przenosi podział długu technicznego na układ współrzędnych, gdzie od-
powiednio oś „x” nazywa „lekkomyślny/rozważny” (ang. reckless/prudent), a oś „y” na-
zywa „celowy/nieumyślny” (ang. deliberate/inadvertent). Rysunek 1. przedstawia opisany 
podział długu technologicznego wraz opisami jakie proponuje Fowler (Fowler 2009). 

 

   celowy   

 „nie mamy czasu na projek-
towanie” 

  „musimy dostar-
czyć natychmiast 
i zmierzyć się z 
konsekwencjami 

 

lekkomyślny     rozważny 

 „co to jest podział na war-
stwy?” 

  „teraz wiemy jak 
powinno to być 
zrobione” 

 

   nieumyślny   

Rys. 1. Kwadrant długu technicznego zaproponowany przez Martina Fowlera 

Rozważny dług to taki, który pozwala nam osiągnąć założone krótkoterminowe cele. Lek-
komyślny dług zaciągamy wtedy, gdy jesteśmy świadomi problemu, ale mimo wszystko 
idziemy na łatwiznę. Celowy dług zaciągamy, gdy nie znamy lepszego sposobu na rozwią-
zanie problemu lub źródło długu nie jest naszą winą. Nieumyślny dług zaciągamy, gdy np. 
posiadamy niedoświadczony zespół lub wymagania projektowe się zmieniają. 

Wcześniej podałem przykład awarii uniwersyteckiego systemu pocztowego, aby poka-
zać, że dług techniczny nie jest terminem unikatowym w odniesieniu do programistów. 
Unikanie zaktualizowania sprzętu, wymiany dysków w macierzy to był kompromis między 
długiem technicznym a kosztami finansowymi. Długiem może być również unikanie roz-
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ważania czy zakupić dodatkowy, bardziej zużywający energię system chłodzący podczas 
gdy dodaje się nowy, generujący duże ilości ciepła sprzęt w serwerowni. Długiem może 
być manualne wykonywanie prostych, monotonnych i czasowych procesów zamiast ich 
zautomatyzowanie. Kolejnym przykładem mogą być administratorzy, którzy nie dokumen-
tują (z braku chęci, inspiracji lub czasu) systemu, który wspierają, ani nie szkolą innych 
pracowników, aby w razie ich nieobecności, niezauważalnie ktoś mógłby ich zastąpić. Po-
równanie długu technicznego z zarządzaniem ryzykiem jest często silniejsze w odniesieniu 
do problemów natury nie-programistycznej: zakłada się, że system nie osiągnie dopusz-
czalnej przestrzeni dyskowej albo przepustowości, że nie nadejdzie upalny dzień i nie 
zniszczy urządzeń w serwerowni, że produkt nie odniesie takiego sukcesu, gdy zautomaty-
zuje się linie produkcyjną. Pewne problemy kadrowe mogą prowadzić do innej formy długu 
technicznego np. systemu, którego część jest rozumiana tylko przez jedną osobę.  Dzieje się 
tak dlatego, że np. zespół jest zbyt rozproszony lub specjaliści od poszczególnych części 
chcą być pewni tego, że są niezastąpieni, aby ich pozycja w firmie była jasna. Problem 
w końcu następuje, bo pracownicy nie pracują wiecznie w jednym przedsiębiorstwie. 

3. Zarządzanie długiem technicznym 

Dług techniczny jest nieunikniony. Problemem nie jest eliminowanie zadłużenia, tylko jego 
odpowiednie zarządzanie. Kiedy projekt się rozpoczyna, zespół prawie nigdy nie ma cał-
kowitego obrazu na temat końcowego produktu. Jest to podstawą problemu w kaskadowym 
modelu wytwarzania oprogramowania (Werewka et al. 2012), który zakłada, że wszystkie 
wymagania będą zdefiniowane przed rozpoczęciem projektowania, które z kolei musi być 
ukończone przed rozpoczęciem fazy implementowania itd. W tym modelu koszt zmiany 
rośnie geometrycznie w stosunku do postępujących prac. Najlepszy sposób jest taki, aby 
zmiany dokonać jak najwcześniej. W rzeczywistości zazwyczaj nie jest tak, że zmiany biz-
nesowe nie następują. W odpowiedzi na te zmiany powstały metodyki zwinne (Werewka et 
al. 2012), które przyjmują, że lepiej mieć działający prototyp (nawet jeśli nie jest komplet-
ny lub idealny) i dzięki temu klienci mogą namacalnie rozpocząć pracę z systemem, a ze-
spół może jak najszybciej uzyskać informację zwrotną odnośnie tego co należy poprawić 
lub zmienić. Taka jest filozofia zwinnego programowania, która akceptuje pewien dług 
techniczny jako nieunikniony i jednocześnie znajduje miejsce na wdrożenie procesu na-
prawczego.  

W miarę upływu czasu, programiści przechodzą do innych przedsiębiorstw, ludzie, 
którzy zgodzili się na różne kompromisy przenoszą się do innego projektu i zastępują ich 
ludzie z zupełnie innym postrzeganiem oraz sposobem rozwiązywania problemów. Niedo-
stosowanie się do pisania wewnętrznej jak i zewnętrznej dokumentacji może być w począt-
kowym stadium projektowym dobrym kompromisem, w końcu jest to praca czasochłonna, 
niewnosząca żadnych biznesowych wartości, a efekty pracy należy bardzo szybko pokazać 
klientowi. Jednak im dalej w głąb prac projektowych, tym ciężej jest pisać dokumentację. 
Wyobraźmy sobie, że nowy programista musi dokonać zmiany w nieudokumentowanym 
kodzie źródłowym lub udokumentowanym, lecz niekompletnym bądź nieaktualnym. Anali-
za skomplikowanego kodu i dochodzenie do tego, co autor miał na myśli pisząc w taki a nie 
inny sposób, może zająć bardzo dużo czasu. Nieaktualna dokumentacja może być jeszcze 
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gorsza, gdyż wprowadza w błąd. Programista wtedy opierając się na złej dokumentacji bę-
dzie poszukiwał błędów w innym obszarze kodu źródłowego, co jeszcze bardziej wydłuży 
czas wprowadzenia zmian. Demonstracyjny kod, który ma mieć ograniczony czas życia, 
może być odporny na te problemy, ale w końcu prototypowe projekty trafiają do klienta 
i często stają się rozwojowymi projektami. 

Należy zauważyć, że niektóre formy długu technicznego są niezwykle drogie i powin-
ny być unikane. Bezpieczeństwo jest dziedziną, w której tworzenie czegoś „na skróty” mo-
że prowadzić do katastrofy. W prototypowych wersjach używa się uproszczonych algoryt-
mów, autoryzacji i autentykacji. Często na rzecz „debugowej” wersji wyłącza się jakiekol-
wiek weryfikacje, mając na uwadze, że tylko inżynierowie mają mieć dostęp do takiej wer-
sji, a przypadkowe wydanie takiego kodu może oznaczać kłopoty. Z pomocą może przyjść 
opisany wcześniej dzienniczek długów, którego pomysłodawcą jest Steve McConnell. Taką 
listę można zatytułować: „lista długów, które musimy spłacić przed wydaniem”. Cykle 
wydawnicze mogą mieć znaczny wpływ na cenę pojawienia się i spłacenia długu technicz-
nego. Współczesny trend „wydawaj wcześnie i często”, w szczególności w odniesieniu do 
rozwiązań webowych (w których możemy niezwykle szybko uzyskać informacje zwrotną 
od szerokiego grona użytkowników docelowych), przyczynia się do łatwego zaciągania 
długu, jak również do łatwego spłacania. Częste wydawanie nawet zadłużonej wersji 
(oczywiście o dopuszczalne długi) jest bardzo przydatne, gdyż nasz produkt kształtuje się 
szybko, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom biznesowym i aby być bardziej ela-
stycznym na potrzeby użytkowników. Jeśli zadłużona wersja nie zostanie spłacona bez-
zwłocznie, odsetki będą rosły i później nie będziemy tak szybko reagować na zmiany biz-
nesu. Nasz produkt nie będzie już taki podatny na zmiany jak na początku. Dobrym przy-
kładem długu technicznego, istniejącym w odniesieniu do aplikacji internetowych, może 
być użycie bardzo niewydajnego, ale szybkiego we wdrożeniu algorytmu. Na krótki okres 
takie rozwiązanie jest idealne, bo użytkownik może szybko otrzymać nową funkcjonalność, 
ale koszt utrzymania serwerów (zwiększone zużycie transferu wynikiem niewydajnego 
rozwiązania) znacznie rośnie i w przyszłości trzeba zaimplementować prawidłowy, wydaj-
ny algorytm. Widzimy, że taki typ zadłużenia lepiej jest natychmiast spłacić, gdyż dług 
ciągle będzie dawał znać o sobie, spisując nas na straty, a i tak go kiedyś będziemy musieli 
uregulować. Na szczęście ten rodzaj długu technicznego można z łatwością przeliczyć na 
kategorie finansowe tak, aby nietechniczni interesariusze mogli łatwiej zrozumieć proble-
my, jakie wiążą się z wydajnością i utrzymaniem. 

Nie każdy dług techniczny jest wynikiem lenistwa czy zaniedbania programisty. Nie-
które długi mogą zostać zaciągnięte przez osoby zarządzające, w szczególności, kiedy nie 
zdają sobie one sprawy, jak zgubny może być taki dług. Zdarza się, że klienci chcą nowych 
funkcjonalności, niedługotrwałych w utrzymaniu (np. wdrożone na jakiś okres), więc wy-
dział marketingowy zachęca inżynierów, aby zaczęli pracę nad kolejnym etapem, pomijając 
etap dokumentowania, refaktoryzacji, ulepszania, czyszczenia po sobie. Według ludzi  
z biznesu taki etap nie jest konieczny i niepotrzebnie naraża ich na dodatkowe koszty. Dla 
nich system działa „dzisiaj” i to się dla nich liczy. 

Jest jeszcze kolejny aspekt długu technicznego do rozważenia i występuje w wielu 
formach. Może pochodzić ze sposobu i zwyczajów działania przedsiębiorstwa. Np. podłą-
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czenie komputera do UPS (ang. uninterruptible power supply - zasilacz awaryjny) jest bez-
użyteczne w momencie odcięcia prądu, gdy zasilacz nie zostaje sprawdzany pod względem 
awaryjności, konserwowany i czy są w nim wymieniane baterie. Macierze dyskowe mogą 
być odpowiednie w danej chwili, ale jeśli system rośnie muszą być rozbudowane o odpo-
wiednie podzespoły. Może to być szczególnie trudne, gdy z punktu widzenia zarządzają-
cych wydawanie pieniędzy na coś co działa dobrze jest bezcelowe. Zarządzający często 
pomagają rozwijać się takim problemom. Wszystko byłoby dobrze, gdyby interesariusze 
byli wystarczająco cierpliwi i świadomi „nagrody” w postaci długoterminowych wartości. 
Zamiast tego istnieje tendencja, do myślenia o np. kwartalnych wynikach na rzecz długo-
terminowych zysków, co z kolei nakłada na przedsiębiorstwo konieczność szybkiej pro-
dukcji, nie zwracając uwagi na długoterminowe koszty. Odkładanie kosztów w przyszłość 
dla interesariuszy wydaje się dobrym rozwiązaniem i dodatkowo zachęca do zadłużania się. 

Oczywiście nie należy całej winy za dług techniczny przypisywać zarządzającym. 
Czasem zarząd ma pewne zobowiązania wobec klientów, inwestorów, którzy mogą nałożyć 
pewne niewygodne wymogi. Podkreślam ponownie, iż nie każdy dług jest zły, niektóre 
wręcz należałoby zaciągać, ale świadomie, z rozsądkiem. Shelton Wahhener postąpił nie-
właściwie w sprawie CalMail, ale mógł dużo zaoszczędzić. Wziął jednak odpowiedzialność 
za popełniony błąd i nie szukał innego winowajcy. Problem polega na tym, że management 
może nie rozumieć, że częste i łatwe zadłużanie się bez żadnego planu na spłacenie, jest 
zgubne. Czasami bywa tak, że zespół projektowy interweniuje, gdyż potrzeba więcej czasu 
na wdrożenie nowych rozwiązań, z powodu pojawiającej się wysokiej awaryjności syste-
mu, co było bezpośrednio związane ze sztucznie krótkim harmonogramem, który został 
ustalony bez zgody kierującego zespołem. Zarządzający nie rozumieją długu i lekceważą 
ostrzeżenia oraz nie biorą jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe opóźnienia. Należy 
więc wcześnie uświadamiać jak duże konsekwencje może przynieść dług techniczny. 

Aby skutecznie zarządzać ryzykiem, warto stosować cztery reguły D.E.B.T (to akro-
nim od angielskich wyrazów discover, estimate, break down, task and track):  
− odkrywaj (ang. discover) w którym miejscu znajduje się zadłużony obszar projektu, 

pytaj, rozmawiaj ze swoimi współpracownikami, testuj, używaj oprogramowania ana-
lizującego jakość kodu źródłowego (Duvall 2012) (doskonałym przykładem jest Sonar 
– oprogramowanie do wykonywania analizy statycznej kodu wraz z Technical Debt 
Plugin, który to informuje o zaciągniętym długu, mierząc cztery wartości: złożoność, 
duplikacje kodu, kompletność komentarzy, naruszenia standardów), 

− szacuj (ang. estimate) ile będzie nas kosztował zaciągnięty i niespłacony w najbliższej 
przyszłości dług. Załóż, że wysokość długu to koszt naprawy, a wysokość odsetek to 
niekorzystny wpływ na dalszy development (wymienione wcześniej narzędzie Sonar, 
ma możliwość estymowania kosztów znalezionego długu), 

− dziel (ang. break down). Każdy dług dzieli się na dwie kategorie: te, które spłacimy od 
razu oraz te, których odsetki będziemy ciągle spłacać, 

− twórz zadania (odnośnie długów) i je śledź (ang. task and track) w używanym opro-
gramowaniu do śledzenia bugów (ang. bug tracker). (Koncept listy długów zapropo-
nował Steve McConnell). 
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4. Koszty długu technicznego z różnych perspektyw 

Dług techniczny spotyka każdego, ale na różne sposoby. Stanowi to ogromny problem za-
rządzania długiem. 

4.1. Klienci 

Może się wydawać, że klienci są zarówno sprawcami jak i ostatecznymi ofiarami całego 
problemu. Przecież, gdyby byli bardziej cierpliwy i mniej roszczeniowi wobec produktu, za 
który mają zapłacić oraz dawali wytwarzającym dużo więcej czasu, aby od razu zrobić 
wszystko jak należy, projekty ciągnęłyby się latami. Niestety klientów interesuje tylko war-
tość biznesowa dodana do produktu, a nie sposób długotrwałego utrzymywania go na ryn-
ku, problemy techniczne bezpieczeństwa i niezawodność. Mimo wszystko to oni są najbar-
dziej poszkodowani. To oni ostatecznie płacą, za każde potknięcie np. kiedy nie mogą wy-
konać swojej pracy z powodu awarii systemu, który służy im w pozyskiwaniu nowych 
partnerów biznesowych i zarządzaniem całą swoją działalnością. To oni w końcu mogą 
ponieść straty. Przecież, bez nich nie byłoby nawet potrzeby wytwarzania oprogramowania, 
więc cała branża informatyczna by nie istniała. To właśnie inżynierowie muszą sprostać 
wymaganiom klientów:  aby system działał, mogli go zrozumieć, utrzymywać, dodawać do 
niego kolejne wartości biznesowe. Klient chce mieć również pewność, że produkt zawsze 
będzie wspierany i że spełni jego oczekiwania. Nie może się to udać bez odpowiedniego 
zarządzania długiem technicznym na każdym etapie procesu wytwarzania oprogramowania. 
Klienci rzadko mają jakąkolwiek kontrolę nad tym, w jaki sposób dług jest zarządzany. 
Warto zauważyć, że klienci, którzy płacą za indywidualne rozwiązania, mają jednak więk-
szą kontrolę od tych, którzy kupują już gotowe produkty. W tym samym czasie, gdy tworzy 
się produkt dla indywidualnego klienta, można negocjować z nim wydania produktu,  
w których będzie się spłacało powstały długu techniczny. Istotną rzeczą jest informowanie 
klienta o zagrożeniach, jakie niesie niespłacony dług oraz o tym, że dług techniczny  
w branży IT jest rzeczą zupełnie powszechną. 

4.2. Inżynierowie oprogramowania 

Steve McDonnell tak definiuje dług techniczny (w odniesieniu do pracy programisty): 
„[Dług techniczny to] zobowiązania zaciągane przez wytwórcę oprogramowania, gdy sto-
suje on takie podejście projektowe lub konstrukcyjne, które jest korzystne krótkotermino-
wo, ale zwiększa złożoność [oprogramowania] i jest bardziej kosztowne w perspektywie 
długoterminowej.” To właśnie jakość kodu (oprogramowania) ma bezpośredni związek  
z opisanym problemem długu technicznego 

Inżynierowie dzielą się na tych, którzy piszą kod i na tych, którzy ten kod naprawiają, 
rozszerzają lub utrzymują (oczywiście mogą to być ci sami programiści). Na pierwszy rzut 
oka, programista może wydawać się główną przyczyną powstawania długu technicznego 
i że to on ma najsilniejszy wpływ na zadłużanie się, ale jak pokazałem wcześniej wcale tak 
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nie musi być i dług może pochodzić z wielu źródeł. Skupmy się jednak na źródłach istnie-
nia długu od strony programisty, a są nimi m.in.: 
− nieprzetestowany kod – ile czasu traci się, gdy naprawa lub zmiany powodują po-

wstawanie innych błędów? 
− lekceważenie obsługi błędów lub zakładanie, że jakiś przypadek powodujący błędy się 

nie wydarzy,  
− mylący kod, niespójności, obejścia – ile czasu traci się, analizując potocznie nazywany 

kod spaghetti? 
− nadmierne, bezpodstawne używanie dziedziczenia, które dodatkowo komplikuje kod, 
− kod, który nie przestrzega standardów – jest ciężki w czytaniu i pochłania dużo czasu, 

aby go zrozumieć, 
− zduplikowane bloki kodu – mogą być rozwiązaniem, na szybkie rozwiązanie proble-

mu, ale później stają się ciężkie w utrzymaniu i wprowadzaniu zmian, 
− oraz rzeczy pośrednio wpływające na kod źródłowy: 
− nieistniejący lub źle używany system kontroli wersji, 
− niestabilny proces wdrożenia, 
− brak poprawnej dokumentacji, 
− brak przepływu wiedzy, 
− zewnętrzny kod, biblioteki, frameworki, które wymagają uaktualnienia 
Wszystkie te elementy, mogą mieć uzasadnienie w występowaniu (prudent technical 
debt), pod warunkiem, że to nie będzie zjawisko nadmiarowe oraz: 
− pozwala to osiągnąć termin, 
− pozwala eksperymentować, 
− kod jest rzadko używany (zmieniany), 
− kod jest u progu swojej żywotności (system przestaje być utrzymywany). 

Istnieje również duża pułapka we wdrażaniu początkowych i szybkich implementacji, gdyż 
zespół nie jest świadom zaciągającego się długu, a dodatkowo są zapewniani przez zado-
wolony zespół projektowy o dobrym kierunku rozwoju prac. Zatem tworząc we wczesnym 
stadium prac programowych dług, jest on niemalże niewidoczny, ponieważ „odsetki” nie 
rozpoczęły się jeszcze „naliczać”. W związku z tym, doświadczony programista, którego 
kod jest wysokiej jakości, ale który tworzy kod ze średnią prędkością, jest lepszym wybo-
rem w długotrwałej perspektywie niż młody, który szybko tworzy prototypy, ale nigdy nie 
utrzymywał dojrzałego kodu. 

4.3. Martketing 

Ludzie pośredniczący w kontakcie między zespołem projektowym, a klientem często mu-
szą brać na siebie ciężar skarg i niezadowolenie klienta. Mogą oni twardo nalegać na szyb-
kie wdrożenia, ponieważ mogą być pod presją interesariuszy, aby jak najszybciej dostar-
czyć nowe funkcjonalności. Marketingowców należy więc uświadamiać, iż nacisk na szyb-
kie dostarczanie nowych funkcjonalności może oznaczać, że dostarczanie ich w przyszłości 
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zajmie znacznie więcej czasu. Doświadczeni ludzie od marketingu rozumieją to, ale też 
wiedzą, że to nie jest koncepcja, która pasuje do marketingowego modelu na świecie. 

4.4. Kierownictwo 

Kadrę zarządzającą możemy podzielić na dwoje. Tych, którzy rozumieją, zarządzają ryzy-
kiem i równoważą wymagania wszystkich działów oraz tych, którzy faworyzują jeden dział 
na szkodę innych. Jeśli preferowany jest dział marketingu lub sprzedaży, zarządzający będą 
skłonni do zaciągnięcia długu technicznego bez zrozumienia konsekwencji w kosztach. 
Jednak to oni płacą cenę długu. 

4.5. Help desk 

Help desk jest pierwszą linią starcia między szerokim gronem klientów, a produktem. 
Trzeba przyznać, że pracujący tam ludzie, nie mają łatwo i przyjemnie. Rzadko zdarza się, 
że użytkownicy kontaktują się, aby powiedzieć jak bardzo są szczęśliwi mogąc korzystać 
z naszego systemu i pogratulować nam świetnej roboty. Personel wsparcia cierpi w każdym 
aspekcie długu technicznego: nie intuicyjnie zaprojektowany interfejs, zła lub nieistniejąca 
dokumentacja, powolne działanie systemu itp. W dodatku rzeczy mogące nie wpływać na 
nich bezpośrednio (np. bałagan w kodzie) mogą mieć pośredni wpływ: klienci stają się bar-
dziej nieuprzejmi, gdy dłużej zajmuje naprawa błędów. Choć help desk jest pierwszym 
ogniwem kontaktu klientów z całym procesem produkcyjnym, personel wsparcia nie ma 
bezpośredniego dostępu do ludzi, którzy mogą rozwiązać ich problemy. 

5. Wnioski 

Dług techniczny można określić, jako wszystkie skróty, które potencjalnie oszczędzają pie-
niądze, przyspieszają postęp dzisiaj na rzecz ryzyka wysokich kosztów lub spowalniają 
postęp w przyszłości. Dług zazwyczaj jest nieunikniony. Może być dobry, pod warunkiem, 
że jest odpowiednio zarządzany. Jednak nie jest to trywialne zadanie, gdyż dług techniczny 
ma wiele źródeł i trudne do przewidzenia skutki. Zazwyczaj występuje wraz z długiem 
pewna losowość związana z tym, co wydarzy się w przyszłości. Występuje wiele podo-
bieństw między zarządzaniem długiem, a zarządzaniem ryzykiem i wiele podobnych tech-
nik może być zastosowanych. Jeśli dług techniczny nie będzie zarządzany, jest wielce 
prawdopodobne, iż będzie on narastał, aż do rozmiarów, które nie pozwolą na jego zredu-
kowanie, co może zakończyć się kryzysem. Dług może występować na wszystkich pozio-
mach organizacji i może być zarządzany poprawnie tylko z pomocą i zrozumieniem 
wszystkich zaangażowanych. Szczególnie ważne jest doinformowanie nietechnicznych 
współpracowników o istnieniu takiego zjawiska, aby zrozumieli jak duży koszt niesie za 
sobą niespłacony dług. Zatem zadłużajmy się rozsądnie, dużo rozmawiajmy o długu, nie 
zwlekajmy z jego spłatą, a nigdy nie zbankrutujemy. 
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KRZYSZTOF KAPLUK 

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH INFORMATYCZNYCH 

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ENTERPRISES OF INFORMATION 

STRESZCZENIE. Wszystkie przedsiębiorstwa, nie tylko firmy z branży informatycznej gromadzą 
wiedzę, która przekłada się na ich ciągły rozwój. Z tej skoncentrowanej wiedzy bezpośrednio wynika 
wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań, odnajdywanie nowych metod działania, rozwią-
zywanie problemów w nowatorski sposób w firmie będącą właścicielem tego cennego zasobu. To ten 
zasób powinien być umiejętnie przetwarzany i gromadzony tak, aby nie uciekł np. wraz  
z odejściem kluczowych pracowników. Na  zarządzanie wiedzą składają się podstawowe umiejętno-
ści, infrastruktura informatyczna, struktura i kultura organizacyjna firmy. To nie zasoby twarde  
a zasoby niematerialne tworzą przewagę konkurencyjną w świecie branży IT.  

ABSTRACT. All companies, not just companies in the information gathering knowledge, which 
translates into their ongoing development. In the concentrated knowledge stems directly introducing 
new and innovative solutions, finding new methods, solving problems in innovative ways in the com-
pany that owns this valuable resource. This is the resource should be skillfully processed and collect-
ed so as not to run away e.g. with the passing of employees. The knowledge management consists of 
basic skills, infrastructure, structure and corporate culture. It's not hard resources and intangible re-
sources create a competitive advantage in the world of IT industry. 
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ALEKSANDER KARDAS* 

EFEKTYWNE SPECYFIKOWANIE I ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI  
W PODEJŚCIU ZWINNYM Z PERSPEKTYWY MANAGERA PRODUKTU 

EFFECTIVE REQUIREMENTS SPECIFICATION AND MANAGEMENT  
IN AGILE APPROACH FROM PRODUCT MANAGER PERSPECTIVE 

STRESZCZENIE. Przedmiotem pracy jest próba zarysowania podejścia i praktyk stosowanych  
w procesie definiowania i zarządzania wymaganiami w podejściu zwinnym.  Przedstawiona zostanie 
diagnoza konkretnych sytuacji, gdzie zarządzanie wymaganiami produktowymi jest mało skuteczne 
wraz z propozycja naprawy sytuacji w oparciu o konkretne praktyki. Uzupełnienie stanowić będzie 
nakreślenie ram i ograniczeń dotyczących stosowalności i optymalności przedstawionych elementów 
zwinnego podejścia w zarządzaniu wymaganiami. 

ABSTRACT. The object of this paper is to outline the approaches and practices used in the process of 
defining and managing product requirements in an agile approach. Presented is going to be the diag-
nosis of a particular situation where product requirements management is ineffective with a proposal 
to remedy the situation introducing specific practices. To complement, outlined will be frames and 
restrictions affecting the applicability and optimality of presented elements of agile approach to re-
quirements management. 

1. Wprowadzenie 

1.1. Czym są wymagania 

W ogólnym ujęciu wymaganie można zdefiniować jako cechę lub zdolność jaką musi speł-
niać system aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. Wyróżnić można kilka 
poziomów wymagań: 
− wymagania biznesowe – określają wysokopoziomowe oczekiwania klienta w stosunku 

do dostarczanego rozwiązania 
− wymagania systemowe – precyzują kluczowe cechy lub funkcjonalności systemu któ-

ry będzie dostarczany 

                                                                                                                     
* Mgr inż. Aleksander Kardas, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  
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− wymagania produktowe – najbardziej szczegółowy poziom wymagań dotyczący sa-
mego oprogramowania (aplikacji) 

W dalszej części pracy poruszane zagadnienia będą dotyczyć głównie wymagań produkto-
wych.  

1.2. Klasyfikacja wymagań 

Z punktu widzenia rodzaju wymagań można je podzielić na: 
− wymagania funkcjonalne – dotyczące tego co ma realizować system; jakie ma spełniać 

funkcje, jakich dostarczać usług, jak zachowywać się w określonych sytuacjach 
− wymagania niefunkcjonalne – dotyczące tego jak system powinien realizować swoje 

zadania; np. wymagania dotyczące koniecznych zasobów, ograniczeń czasowych, nie-
zawodności, bezpieczeństwa, przenośności, współpracy z określonymi narzędziami  
i środowiskami, zgodności z normami i standardami, a także przepisami prawnymi,  
w tym dotyczącymi tajności i prywatności, itp. 

 1.3. Jakość wymagań 

Istnieje szereg kryteriów jakościowych jakie stawiane są wymaganiom: 
− poprawność - odpowiadają temu co system ma robić 
− kompletność - obejmują wszystkie istotne aspekty 
− zgodność - nie ma sprzeczności między wymaganiami 
− jednoznaczność - podlegają jednej interpretacji 
− weryfikowalność - mogą zostać przetestowane 
− zdefiniowany priorytet – mogą zostać uszeregowane względem ważności  

Typowe wyzwania i problemy związane z jakością wymagań dodatkowo obejmują: 
− brak jasno zdefiniowanych celów 
− niestabilność, silna zależność od uwarunkowań biznesowych 
− ogólnikowość sformułowań 
− rozminięcie się dostarczonego rozwiązanie z rzeczywistymi potrzebami lub oczekiwa-

niami klienta 
Należy zwrócić uwagę na fakt że produkt czy system który został zbudowany poprawnie  
według specyfikacji wymagań niekoniecznie przechodzi walidacje pod kątem potrzeb  
i wymagań użytkownika.      

2. Wymagania w metodykach zwinnych 

Punktem wyjścia dla zarządzania wymaganiami w metodykach zwinnych jest próba za-
adoptowania się do sytuacji gdzie potrzeby i wymagania klienta pozostają trudne to zdefi-
niowania na początku projektu lub też mogą podlegać ciągłej ewolucji wynikającej ze 
zmian otoczenia biznesowego. W takiej sytuacji klasyczne podejście do zbierania, analizy  
i dokumentowania wymagań staje się nieskuteczne, jest obarczone dużą bezwładnością  
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i prowadzi do dostarczenia systemu który nie spełnia aktualnych oczekiwań zamawiające-
go. W związku z tym nie postuluje się tworzenia jednego złożonego dokumentu określają-
cego wymagania a kładzie raczej nacisk na stałe odkrywanie i specyfikowanie wymagań 
dla kolejnych, częstych iteracji systemu (klient ocenia aktualną iteracje pod kątem zgodno-
ści z jego oczekiwaniami i ma wpływ na określenie wymagań do kolejnej iteracji). Kryteria 
poprawnościowe określa się w oparciu to kryteria akceptacyjne (sprawdzane podczas te-
stów) a nie poprzez  szczegółową specyfikację. 
 

Rys. 1. Realizacja wymagań w metodykach zwinnych. Źródło: http://zenexmachina.wordpress.com 

2.1. Właściciel produktu 

Metodyki zwinne zakładają, że w sytuacji gdzie brak precyzyjnie udokumentowanych 
oczekiwań klient wykazuje chęć uczestnictwa w iteracyjnym określaniu, priorytetyzowaniu 
i walidowaniu wymagań. W Scrum'ie rola właściciela produktu (może być to przedstawi-
ciel klienta lub tez osoba z wewnątrz organizacji zorientowana na potrzeby klienta czy ryn-
ku) polega na bliskiej współpracy z zespołem celem nadania kierunku prac oraz nadzoru 
nad ich postępem. Od właściciela produktu oczekuje się: 
− zarządzania rejestrem produktowym (dodaje, modyfikuje, priorytetyzuje funkcjonal-

ności pod kątem wartości biznesowej)  
− odpowiadania na pytania związane w wymaganiami (w tym określanie kryteriów ak-

ceptacyjnych) 



 

112 

 

− opiniowania oraz zatwierdzania wykonanej pracy (przegląd iteracji) 
Zespół projektowy powinien posiadać różnorodne umiejętności i w miarę możliwości po-
krywać wszystkie wymagane dyscypliny w projekcie (analityk, programista, tester, projek-
tant UI, administrator). 

2.2. Opowieści użytkownika 

Kluczowe dla opowieści (historyjki) użytkownika jest spojrzenie na funkcjonalność syste-
mu w kontekście wartości dla konkretnego użytkownika. Często stosuje się wzorzec: „Jako 
[rola użytkownika] chciałbym [wykorzystanie funkcji systemu] tak aby [oczekiwana ko-
rzyść lub realizacja funkcji biznesowej]”. Często zespół wprowadza tzw. persony reprezen-
tujące konkretne role użytkowników, które pozwalają jeszcze lepiej zrozumieć potencjalne 
oczekiwania użytkowników systemu. Opracowanie historyjki użytkownika sprowadza się 
do zasady „trzech C”: 
− „Card”  -  zwięzłe ujęcie czego dotyczy historyjka (bardziej udokumentowanie idei niż 

wyczerpujący opis funkcjonalności)  
− „Conversation” - szczegóły dotyczące opowieści użytkownika są wypracowane  

w trakcie rozmowy z właścicielem produktu (wszelkie istotne założenia i ograniczenia 
są dokumentowane) 

− „Confirmation”- ustalenie i udokumentowanie  warunków akceptacyjnych które okre-
ślają jak zaimplementowana historia powinna działać 

Dobrze skonstruowana historia użytkownika spełnia zasady określane jako INVEST czyli 
jest: 
− Niezależna (Independent) – na ile to możliwe nie posiada zależności do innych histo-

ryjek (wymagań)  
− Negocjowalna (Negotiable) – szczegóły opisywanej funkcjonalności pozostają do do-

precyzowania i uzgodnienia w interakcji z właścicielem produktu   
− Wartościowa (Valuable) – musi reprezentować funkcjonalność posiadającą wartość 

dla użytkownika końcowego   
− Estymowalna (Estimable) – można oszacować jest pracochłonność   
− Mała (Small) – możliwa jest jej realizacja w ramach krótkiej iteracji cyklu wytwór-

czego 
− Testable (Testowalna) – istnieje możliwość jej weryfikowalna (na poziomie przyrostu 

funkcjonalności widocznej dla klienta) 
Wymagania niefunkcjonalne należy definiować jako ograniczenia dla konkretnych wyma-
gań funkcjonalnych powiązanych historyjkami użytkownika. 

2.3. Zarządzanie historyjkami 

Rejestr produktowy zawiera opisy wszystkich wymaganych funkcjonalności uszeregowa-
nych wg reprezentowanej wartości biznesowej. Jest z definicji otwarty na modyfikacje  
i uszczegółowienie istniejących elementów bądź dodawanie nowych. Najczęściej rejestr ten 
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jest dobrze zdekomponowany i zawiera szczegółowo określone funkcjonalności w ramach 
elementów o największej wartości biznesowej. Na bieżąco natomiast dokonuje się dekom-
pozycji dalszych elementów w miarę jak jest to potrzebne.  

2.4. Kryteria akceptacyjne  

Zasadniczym elementem historyjki użytkownika jest zestaw kryteriów akceptacyjnych zde-
finiowanych z perspektywy użytkownika systemu. Typowo opisują one pewien scenariusz 
testowy do wykonania na działającym systemie. Kryteria akceptacji muszą zostać zdefi-
niowane jeszcze przed przekazaniem historyjki użytkownika to implementacji. Podejście 
oparte na dostarczaniu funkcjonalności w oparciu o realny scenariusz biznesowy określa się 
jako Behaviour Driven Development lub Acceptance Tests Driven Development. 

3. Wybrane problemy związane z wymaganiami,  
propozycje „uzwinnienia” podejścia 

Przedstawione dalej obserwacje dotyczą średniej wielkości organizacji zajmującej się roz-
wojem własnej linii produktów 'off-the-shelf' w technologi .NET. Struktura organizacyjna 
ma charakter funkcyjny (mamy niezależne działy analizy, architektury, implementacji, te-
stów oraz dokumentacji) przy czym określone osoby z danego działu są na stałe oddelego-
wane do prac na kolejnymi wersjami konkretnego produktu. 

Skład typowego zespołu to manager produktu / analityk (zbiera i definiuje wymaga-
nia), architekt (opracowuje wysokopoziomowy projekt systemu, dostarcza specyfikacje 
API i interfejsów ale nie bierze udziału w implementacji), kilkuosobowy zespół deweloper-
ski, kilkuosobowy zespół testowy, dokumentalista.   

3.1. Specyfikacja wymagań  

3.1.1. Uwarunkowania i problemy 

O ile wymagania definiowane i dokumentowane są w sposób spójny i jednoznaczny, za-
znacza się tendencja specyfikowania konkretnego sposobu rozwiązania (techniczne aspek-
ty) przy jednoczesnym pominięciu perspektywy biznesowej tj jasnego określenia komu  
i w rozwiązaniu jakich problemów ma pomóc dostarczana funkcjonalność. Prowadzi to 
często do niejawnych założeń dokonywanych na etapie tworzenia architektury lub imple-
mentacji - istnieje możliwość powstania błędów logicznych uniemożliwiających zrealizo-
wanie podstawowego wysokopoziomowego scenariusza użycia produktu (nie udokumen-
towanego nigdzie przez analityka). Spojrzenie na oprogramowanie z perspektywy końco-
wego użytkownika (walidacja systemu) następuje dopiero na etapie przygotowywania do-
kumentacji oraz szkoleń a zatem bardzo późno w cyklu wytwórczym.  
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3.1.2. Propozycja rozwiązań 

Dobrze zdefiniowane wymaganie powinno mieć odniesienie to tła biznesowego, w szcze-
gólności wysokopoziomowe ujęcie problemu jaki produkt ma pomóc rozwiązać. Dobrym 
sposobem może być koncepcja 'impact mapping'. Równie ważne jest zdefiniowanie  wyso-
kopoziomowego scenariusz użycia funkcji produktu (w oparciu o technikę 'specification by 
example') jako część  kryteriów akceptacyjnych. Zespół będzie w stanie w szerszym kon-
tekście co ma zostać osiągnięte. Kryteria akceptacyjne powinny być wypracowane przez 
zespół deweloperski oraz analityka (komunikacja, feedback, lepsze zrozumienie obustron-
nych pomysłów).  Konieczność przeprowadzenia częstych prezentacji funkcjonalności pro-
duktu zaraz po zakończeniu implementacji (a nie po testach i dokumentacji) dostarcza in-
formacji zwrotnej na temat jakości oraz poprawności i daje możliwość skorygowania funk-
cjonalności. Kryteria akceptacyjne wyrażone językiem domeny biznesowej są łatwe do 
zrozumienia dla dokumentalistów czy inne osoby mniej techniczne zaangażowane w pro-
jekt. 

3.2. Szacowanie pracochłonności 

3.2.1. Uwarunkowania i problemy 

Ocena pracochłonności jest dokonywana w oparciu o szacowanie eksperckie przeprowa-
dzane przez architekta. Częstym problemem jest brak uwzględnienia czasu potrzebnego na 
takie elementy procesu jak testy jednostkowe, refaktoryzacja kodu, przegląd kodu, konfigu-
racja infrastruktury (buildowej / deweloperskiej / testowej) oraz dokumentacja. Wobec bra-
ku konsultacji z zespołem developerskim architekt może nie posiadać realnej oceny czasu 
jaki pochłaniają wspomniane zadania jak również ma  mniejsza świadomość obecnego 
kształtu kodu. Prowadzi to może do opóźnień bądź jeśli termin jest nieprzesuwalny do ob-
niżenia jakości lub powstania długo technicznego  

3.2.2. Propozycja rozwiązań 

Szacowanie kolektywne (planning poker, dyskusja zespołu) daje szanse na lepsze zrozu-
mienie zadań składowych jakie muszą zostać wykonane. W przypadku gdy realizowana 
funkcjonalność nie daje się łatwo zdekomponować na mniej złożone zadania (nowe zagad-
nienie / technologia) można posiłkować się szacowaniem porównawczym w odniesieniu do 
zrealizowanych już funkcjonalności (dane historyczne).  Dyskusja wewnątrz zespołu prze-
prowadzana celem osiągnięcia konsensusu pozwala wcześnie zidentyfikować potencjalne 
problemy (wynikające z istniejącego długu technicznego, obecnej architektury systemu, 
itp.) przekładające się na czas realizacji. 
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 3.3. Planowanie wydań i priorytetyzacja wymagań 

3.3.1. Uwarunkowania i problemy 

Dość długi (kwartalny) cykl releasowy pozwala na definiowanie dużych, monolitycznych 
wymagań. Przy braku pośredniej walidacji (nie ma pośrednich iteracji zakończonych we-
wnętrznym dostarczeniem działającego oprogramowania) istnieje ryzyko, że końcowy 
kształt  funkcjonalności mocno rozminie się z oczekiwaniami bądź managera produktu 
bądź użytkowników końcowych. Brak wyróżnienia które aspekty i wymagania są najbar-
dziej priorytetowe i dostarczają największa wartość biznesową. 

3.3.2. Propozycja rozwiązań 

Zakładając, że zewnętrzny kwartalny cykl releasowy jest ograniczeniem biznesowym 
(nie może zostać zmieniony) szansą na walidacje funkcjonalności i gotowości oprogra-
mowania mogą być częste wewnętrzne wydania (np. co miesiąc) oraz  udostępnianiem 
wersji beta czy rc celem otwarcia na feedback i problemy ze strony klientów. Dobrym 
sposobem na unikniecie monolitycznych wymagań jest stosowanie się do kryteriów 
INVEST. Skutecznym podejściem do dekompozycji wymagań może być zasada rosnącej 
głębi odwzorowania (ang. „fidelity” ) - od początku pokrywamy cały scenariusz użycia 
funkcjonalność, z przyrostowym realizowaniem konkretnych detale i zdejmowaniem 
ograniczeń.   

3.4. Realizacja wymagań, śledzenie postępów 

Realizacja wymagań wiąże się z ogółem czynności związanych z przygotowaniem projektu 
architektury,  implementacją, weryfikacją jakości oraz opracowaniem dokumentacji dla       
użytkownika końcowego.  

3.4.1. Uwarunkowania i problemy 

Z perspektywy pojedynczego wymagania kolejne fazy realizacji następują kaskadowo, przy 
czym najczęściej występuje pewien odstęp czasowy np. pomiędzy dostarczeniem architek-
tury a rozpoczęciem implementacji lub między implementacją z testowaniem. Wynika to  
z faktu ze każdą z czynności zajmuje się oddzielny zespół który w danym momencie może 
mieć danym momencie inne zobowiązania, priorytety, krótkoterminowe harmonogramy 
(wyznaczone przez swojego kierownika).  
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Rys. 2. Modele: kaskadowy oraz iteracyjny. Źródło: http://www.ppmstudio.com/Agile-Software-

Development.aspx 

Dodatkowo częstą praktyką jest oczekiwanie na zgromadzenie się większego pakietu pracy 
(kilka wymagań) przez rozpoczęciem kolejnej fazy (np. testów).  Przy takim podejściu brak 
jest bezpośredniej pętli sprzężenia zwrotnego i informacja o wszelkich problemach dociera 
w momencie kiedy prace nad dana funkcjonalnością były uważane za zakończone (np. 
przez zespół deweloperski). Powoduje to duży narzut związany z konieczności przerywania 
nowych zadań, kumulacje błędów oraz problem z rzeczywistą oceną gotowości i jakości 
produktu.  

3.4.2. Propozycja rozwiązań 

Wprowadzenie zespołu interdyscyplinarnego z rotacyjnymi zmianami pełnionej roli 
(projekt, implementacja, testy, dokumentacja) rozwiązuje większość problemów komu-
nikacyjnych i zapewnia naturalną 'osmozę' informacji. Zespół skupiony jest na  wspól-
nym celu i poczuwa się do odpowiedzialności za całość dostarczanego rozwiązania. Eli-
minuje to przerzucanie się odpowiedzialnością oraz zjawisko optymalizacji wysiłków na 
celach związanych z samym procesem a nie rzeczywistej walidacji produktu (np. celem 
działu testów jest zgłoszenie możliwie jak największej liczby defektów podczas gdy ce-
lem zespołu deweloperskiego jest minimalizacja tej liczby przez odrzucanie zgłoszeń). 
Na ile to możliwe zadania związane z kolejnymi częściami procesu wytwórczego po-
winny być realizowane bezpośrednio po sobie, tak aby na bieżąco rozwiązywać pojawia-
jące się problemy. Kryterium zakończenia prac powinna być gotowość do przeprowa-
dzenia demonstracji produktu.  
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4. Wnioski 
Zastosowanie elementów praktyk zwinnych do realizacji projektów możliwe jest w organi-
zacjach gdzie istnieje pewna elastyczność struktury organizacyjnej pozwalająca na tworze-
nie zespołów realizujących wszystkie elementu procesu wytwórczego w ramach krótkich 
iteracji. Dodatkowym założeniem jest stabilność i stałość składu oraz motywacja i samoor-
ganizacja takiego zespołu. W projektach w których wymagana jest wiedza ekspercka oraz 
gdzie wymagania są dobrze sprecyzowane i nie ulegają zmianom podejście   zwinne nie 
jest efektywne. Od strony współpracy w klientem, przy braku kontraktowej deklaracji za-
kresu prac projektu, warunkiem koniecznym jest stałe zaangażowanie klienta w projekt  
i regularna informacja zwrotna od istotnych interesariuszy dotycząca walidacji produktu z 
ostatecznymi potrzebami biznesowymi.    
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TOMASZ KLIMCZAK* 

USPRAWNIENIE PROCESU WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA W CELU 
POPRAWY JAKOŚCI PRODUKTU 

SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS IMPROVEMENT  
FOR A BETTER PRODUCT QUALITY 

STRESZCZENIE. Artykuł ten przedstawia problem pracy z projektem o niskiej jakości pod presją 
częstych zmian klienta w tradycyjnym modelu wytwarzania oprogramowania. W artykule zostanie 
przedstawiona jedna z możliwych dróg ulepszenia procesu wytwarzania oprogramowania w celu 
poprawy jakości produktu. 

ABSTRACT. This article describes the problems encountered in a low-quality programming project, 
managed in a traditional development model and affected by frequent changes introduced by the cus-
tomer. The article suggests one of the possible ways to improving the development process, thus in-
creasing the quality. 

1. Wprowadzenie 

W trakcie wytwarzania oprogramowania zdarza się czasami, że na grupę programistów 
działają następujące czynniki: 
− presja czasu; 
− presja klienta; 
− zmieniające się zewnętrzne  komponenty; 
− niska jakość kodu; 
− dług technologiczny; 
− nowe osoby w zespole; 
− specyficzne środowisko uruchomieniowe; 
− kilku interesariuszy; 
− brak dokumentacji wykorzystywanych komponentów. 

Wszystkie powyższe czynniki maja negatywny wpływ na jakość produktu, w szczególności 
w tradycyjnym modelu wytwarzania oprogramowania. Presja czasu klienta oraz częste 
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zmiany powodują, że programiści aby dotrzymać terminów przykładają coraz mniejsza 
wagę do jakości kodu, komentarzy, poprawnej architektury, refaktoryzacji, testów jednost-
kowych i testów manualnych. W takich warunkach pracy dochodzi do momentu, w którym 
więcej czasu poświęcimy na poprawianie błędów niż  na dodawanie nowych funkcjonalno-
ści. Im więcej wyżej wymienionych czynników oddziałuje  na zespół programistów, tym 
szybciej osiągniemy ten stan. W takich warunkach zespół nie dostanie dodatkowego czasu 
wyłącznie na dokonanie refaktoryzacji, ulepszenia procesu i testowanie oprogramowania. 

2. Usprawnienie procesu 

W wyniku pojawiających się czynników wymienionych we wprowadzaniu mogą pojawić 
się następujące problemy: 
− duża ilość błędów; 
− rzadkie wydania dla grupy testowej; 
− zmieniające się zewnętrzne  komponenty; 
− niska jakość kodu; 
− dług technologiczny; 
− brak dokumentacji wymagań; 
− brak komentarzy; 
− brak czasu na refaktoryzację; 
− często zmieniające się priorytety zadań; 
− problemy komunikacyjne w zespole; 
− gruboziarnistość zadań; 
− brak testów jednostkowych; 
− brak teksów integracyjnych; 
− brak środowiska testowego; 
− brak środowiska CI; 
− brak środowiska do tworzenia wydań; 
− wiele pakietów instalacyjnych; 
− zewnętrzna grupa testowa;  
− kilka grup projektowych działających na różnych komponentach. 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której uczestniczymy w projekcie będącym już w zaawan-
sowanym stadium wykonania, mającym dużo błędów, nie mającym testów integracyjnych  
i testów jednostkowych. Dodawanie nowych funkcjonalności generuje mnóstwo błędów, 
nie mamy ciągłej integracji, brak jest też ścisłej współpracy z grupą testową (wydania pro-
duktu raz na 2 tygodnie). W pewnym momencie uświadomimy sobie, że należy coś zmie-
nić. Powstaje pytanie jak to zrobić? W poniższych punktach zostaną przedstawione 
usprawnienia, które mogą być dodawane sukcesywnie do procesu powstawania oprogra-
mowania. 

Poniższe usprawnienia przedstawiam na podstawie doświadczeń z projektu typu 
klient-serwer, w którym brałem udział. Projekt ten rozwijało kilka współpracujących ze 
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sobą grup programistów, cześć serwerowa zwierała kilkanaście projektów (instalatorów),  
a wersja klienta była uruchamiana na urządzeniu zewnętrznym. 

2.1. Inspekcje kodu 

Nawet najlepsi i najbardziej doświadczeni programiści robią błędy. Rysunek 1 przedstawia 
koszty usuwania błędu w poszczególnych fazach życia projektu. Koszt usunięcia błędu na 
etapie programowania jest znacznie mniejszy niż na etapie testowania i wdrożenia. 
 

 
Rys. 1. Koszty usuwania błędu w poszczególnych fazach życia projektu  

Badania wykazują, że inspekcja kodu jest w stanie wychwycić średnio 65% błędów. In-
spekcja kodu poprawia również czytelność kodu i ma dodatkowo aspekt edukacyjny. Mniej 
doświadczeni programiści mogą się wiele nauczyć przeglądając kod seniora i odwrotne. 
Inspekcje kodu podwyższają jakość kodu, a programista implementując rozwiązanie pro-
blemu będzie starał się napisać rozwiązanie bardziej czytelnie, będzie pisał komentarze  
i stosował się do standardów pisania kodu w danej organizacji  ponieważ wie, że zostanie 
przeprowadzona inspekcja tego co napisał. Inspekcję kodu można wpleść  w cykl życia 
zadania dodając odpowiednie kolumny „Do przeglądnięcia” oraz „W przeglądzie” na tabli-
cy z zadaniami, co przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Cykl życia zdania wraz z inspekcją kodu 

Inspekcję kodu można wprowadzić do każdego procesu, niezależnie od przyjętego 
modelu wytwarzania oprogramowania. Czas przeznaczony na przeglądy nie jest czasem 
straconym,  nawet przy silnym nacisku otoczenia biznesowego na „szybkie” tworzenie no-
wych funkcjonalności. Koszty znalezienia błędów na etapie pisania testów integracyjnych 
lub za pomocą testerów są dużo większe. Dodatkowo czas potrzebny na przywrócenie kon-
tekstu rozwiązywania problemu po kilku lub kilkunastu dniach jest dużo większy niż tego 
samego dnia. 
Zalety:  
− większa przejrzystość kodu; 
− wykrywanie błędów na wczesnym etapie; 
− migracja wiedzy. 

2.2. Ciągła integracja 

Idea ciągłej integracji (CI) jest odpowiedzią na ciągle rosnące koszty integracji systemów. 
Jest to praktyka wytwarzania oprogramowania, która zakłada ciągły proces budowania  
i instalacji projektu. Pozwala to na minimalizację kosztów związanych z wdrożeniem go-
towego produktu. 

CI służy do wspomagania pracy programistów poprzez szereg narzędzi sprzężonych  
i zebranych w jednym miejscu. Narzędzie CI kompiluje kod, tworzy wersje produktu, uru-
chamia serwer aplikacji (jeżeli jest to konieczne), wykonuje instalację, testy automatyczne 
oraz szereg statycznych analiz kodu (FxCop, StyleCop). Jeżeli którykolwiek z etapów nie 
powiedzie się, narzędzie CI automatycznie wysyła maila do osób zaangażowanych w dany 
projekt. Projekty są uruchamiane po wykryciu przez narzędzie CI zmian w repozytorium 
kodu. Pozwala to na utrzymywanie kodu, który w dowolnej chwili można pobrać, skompi-
lować i uruchomić. Rysunek 3 przedstawia idee systemu ciągłej integracji. 
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Rys. 3. Ciągła integracja 

Najbardziej popularnym narzedziem do cigałej integracji jest Jenkins. System ten posiada 
wiele dodatków, jednym z ciekawszych jest “wall display” (rys.4), który pozwala na 
wyswietlenie aktualnego statusu zadan. Wiele zespołów programistycznych monitoruje 
stan projektów poprzez wyświetlenie ich za pomoca tego dodatku na monitorze 
powieszonym w pokoju. 
 

 
Rys. 4. Wizualizacja projektów za pomocą dodatku „Wall display” 
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2.3. Tworzenie wersji 

Do tworzenia wersji możemy również wykorzystać serwer ciągłej integracji. Tworzymy 
projekty odpowiedzialne za tworzenie wersji i konfigurujemy czas uruchomienia na godzi-
ny nocne (rys 5). Jeżeli wersja składa się z wielu pakietów instalacyjnych,  można rozwa-
żyć zdekomponowanie każdego pakietu na osobny projekt w systemie Jenkins. W takim 
przypadku należy pamiętać, aby projekty kompilowały się ze źródeł ściągniętych w jednym 
momencie czasowym. Można to osiągnąć poprzez stworzenie projektu, który ściągnie 
wszystkie potrzebne źródła, a wszystkie kolejne projekty będą się kompilowały na katalogu 
źródłowym tego projektu. Jeśli wersja składa się z wielu pakietów instalacyjnych, to proces 
tworzenia wersji  może być odpowiednio długi. 

Jeżeli istnieje możliwość wydzielenia pewnych grup projektów np. cześć serwerowa, 
integracyjna, kliencka, to warto rozważyć stworzenie grup projektów tworzenia wersji. 
Jeżeli któryś z komponentów nie działa poprawnie, to ponowne stworzenie wersji po 
wprowadzaniu poprawki może być czasochłonne i dzień tworzenia wersji może ciągnąć się 
w nieskończoność. Docelowo przy odpowiednio małych i powiązanych komponentach 
można wprowadzić osobne wersjonowanie i ustawić wyzwalanie tworzenia wersji na zmia-
nę w kodzie.  Skoro nie zmienił się dany komponent, to nie ma potrzeby aby wydawać go 
do testów ponownie. Można użyć poprzedniej wersji, która została już przetestowana. Te-
sterzy będą mogli poświęcić mniej czasu na testowanie tego obszaru i skupią się na obsza-
rach które zostały zmienione. 
 

 
 

Rys. 5. Tworzenie wersji 

2.4. Instalowanie części serwerowej 

Tworząc projekty z rozwiązaniami typu klient-serwer żmudnym elementem jest instalowa-
nie najnowszych wersji na serwerach deweloperskich. Proces ten można w łatwy sposób 
zoptymalizować poprzez stworzenie skryptów instalacyjnych. Wyzwalanie procesu instala-
cji części serwerowej można skonfigurować zaraz po stworzeniu wersji (rys. 6). Rozpoczy-
nając dzień pracy mamy zainstalowaną najnowsza wersje systemu.  

Czasami zdarzają się niezapowiedziane kontrole przełożonych, którzy chcą sprawdzić 
aktualny stan projektu. Warto w takich sytuacjach posiadać dodatkowy serwer demonstra-
cyjny, który również będzie instalowany codziennie. Nie musimy się wtedy martwić że 
mamy rozgrzebany system i chwilowo nic nie działa.  

 



 

124 

 

 
 

Rys. 6.  Instalowanie wersji serwerowej 

2.5. Testy pakietów instalacyjnych 

Korzystając ze skryptów do automatycznych instalacji może się zdarzyć, że istnieje jakiś 
nierozwiązany problem uniemożliwiający poprawne zainstalowanie w skryptach instalacyj-
nych lub w oprogramowaniu. Wtedy, raz na jakiś czas, na wszystkich serwerach dewelo-
perskich mamy niedziałające oprogramowanie. Odinstalowanie wszystkich pakietów na 
serwerach, poprawa skryptów instalacyjnych lub instalatora jest procesem żmudnym i cza-
sochłonnym. Należy wówczas poświęcić trochę czasu i przygotować serwer do testowania 
skryptów instalacyjnych. Pierwszą czynnością będzie przygotowanie nowego serwera wir-
tualnego. Mając dostęp do serwera wirtualizacji należy przygotować skrypty do przywraca-
nia serwera z snapshot’a. Następnie, po odtworzeniu czystego systemu, uruchamiamy pro-
ces instalacji i deinstalacji. Jeśli przebiegnie on poprawnie archiwizujemy wersje (rys. 7). 
Takie odtworzenie obrazu systemu gwarantuje, że poprzedni test nie wpłynie na kolejny (w 
szczególności jeżeli proces deinstalacji nie przebiegł poprawnie w poprzednim teście). 

 
Rys. 7. Testy pakietów instalacyjnych 

Jeżeli kilka zespołów rozwija różne elementy grupy serwerowej i są one zależne od siebie, 
należy rozważyć podzielenie tworzenia wersji i testów pakietów instalacyjnych na kompo-
nenty. Przykładowo posiadamy komponenty A i B, komponent B jest zależny od kompo-
nentu A, nie da się go zainstalować bez zainstalowanego komponentu A. Proces tworzenia 
wersji obu komponentów będzie wyglądał jak na rysunkach 8 i 9. Rysunek 8 przedstawia 
proces tworzenia wersji komponentu A. Należy zwrócić uwagę, że ostatnim etapem  
w przypadku poprawnego przejścia procesu instalacji jest archiwizacja wersji. 
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Rys. 8. Tworzenie wersji komponentu A 

 
Przed zainstalowaniem komponentu B, po przywróceniu czystego obrazu serwera należy 
ściągnąć z repozytorium wersji komponent A (mamy pewność, że zainstaluje się popraw-
nie) i go zainstalować. Następnie instalujemy komponent B, jeżeli proces instalacji prze-
biegł poprawnie archiwizujemy komponent B (rys. 9). 

 
Rys 9. Tworzenie wersji komponentu B 

W repozytorium wersji posiadamy zawsze stabilne wersje komponentu A i B. Ustawiamy 
procesy instalacji serwerów tak, aby wykonywały się po procesach tworzenia komponen-
tów (rys 10). Takie rozwiązanie z podziałem na komponenty sprawdza się kiedy pojawiają 
się problemy w komponencie A, ponieważ proces wydania nowej wersji trwa stosunkowo 
długo. Dzięki temu w sytuacji kiedy tworzenie wersji komponentu A nie powiedzie się,  
a grupa projektowa zajmuje się rozwijaniem komponentu B, zawsze rano będzie posiadała 
najnowsza wersje komponentu B z trochę starszą (o 1 dzień) wersja komponentu A. Można 
stosować powyższe rozwiązanie dla większej ilości komponentów.  
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Rys. 10. Instalowanie na serwerze całego rozwiązania 

2.6. Testy integracyjne na środowisku wdrożeniowym 

Każdego dnia mamy zainstalowaną najnowszą wersję na serwerach deweloperskich, co 
pozwala rozpocząć prace nad testami integracyjnymi produktu na środowisku wdrożenio-
wym. Tak jak w poprzednich rozdziałach, należy zautomatyzować proces instalacji opro-
gramowania klienta na środowisku wdrożeniowym. Jeżeli jest to możliwe należy wykorzy-
stać gotowe produkty do testowania aplikacji. Gdy nie jest to możliwe należy stworzyć 
własny framework’a do testów. Tworzymy i udostępniamy interfejs w naszej aplikacji do 
sprawdzania stanu i wymuszaniu akcji. Od tego momentu należy przyjąć zasadę, że do każ-
dego błędu powinno się napisać test integracyjny. Na samym początku jest to mozolny pro-
ces i nie będzie opłacalny do wszystkich rodzajów błędów. Jednak w ramach rozwijania 
framework’a testowego zbiór kategorii błędów, do których możliwe będzie stworzenie te-
stów będzie coraz większy. Na samym początku wpłynie to na spowolnienie pracy, ale 
później grupa testowa nie będzie zgłaszała tych samych błędów. Dzięki temu grupa projek-
towa może poświecić więcej czasu na pisanie nowych funkcjonalności lub na tworzenie 
nowych testów. Dodając nowa funkcjonalność należy również dodawać nowe testy integra-
cyjne. Testy uruchamiane są w nocy na środowisku wdrożeniowym (rys. 11). W miarę 
możliwości należy rozwijać i tworzyć nowe testy. 

  
Rys 11. Uruchomienie testów integracyjnych na środowisku wdrożeniowym  

Codziennie rano grupa projektowa otrzymuje raporty z testów z nocnych wydań. Testy 
integracyjne pozwalają unikać popełniania tych samych błędów i chronią przed błędami  
w nowych funkcjonalnościach. Po pewnym czasie można podjąć się refaktoryzacji kodu 
bez obawy, że znowu pojawią się te same błędy, które trzeba ponownie poprawić. Testy 
integracyjne testują funkcjonalność aplikacji bez względu na to jak jest ona napisana i ta 
funkcjonalność się nie zmieni podczas refaktoryzacji. Podpinając narządzie do pokrycia 
kodu z testów integracyjnych otrzymujemy informację które obszary są pokryte testami. 

2.7. Zacieśnienie współpracy z grupa testową 

W iteracyjnym modelu wytwarzania oprogramowania grupa testowa dostaje produkt raz na 
jakiś określony czas. Poprawiony defekt w oprogramowaniu zostanie wysłany do retestów 
przy najbliższym wydaniu. Następnie testerzy przeprowadzają testy regresyjne i zamykają 
bądź otwierają błąd na nowo. Informację o tym, czy błąd został poprawiony, dostajemy 
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przy 2 tygodniowych cyklach wydań maksymalnie po 4 tygodniach (w zależności w jakim 
momencie iteracji rozwiązaliśmy problem). Jeśli cykl wydań mamy dłuższy, to czas infor-
macji zwrotnej się wydłuży. Już po kilku godzinach od rozwiązania błędu czas przełączenia 
umysłu z powrotem do problemu jest stosunkowo długi, a po 4 tygodniach wydłuża się 
jeszcze bardziej. Zmieniając cykl życia zadania można uzyskiwać informacje znacznie 
szybciej. Mając do dyspozycji skrypty instalacyjne można zainstalować produkt u grupy 
testowej, po nocnych wydaniach na ich środowisku. Po rozwiązaniu błędu lub stworzeniu 
nowej funkcjonalności testerzy mogą codziennie rano sprawdzić czy problem został roz-
wiązany lub nowa funkcjonalność  jest zgodna z wymaganiami. Rysunek 12 przedstawia 
cykl życia zadania wraz z porannymi testami. Została dodana nowa kolumna „W trakcie 
testów”. Programiści po rozwiązaniu zadania zmieniają stan zadania na „Rozwiązane”,  
a testerzy codziennie rano biorą wszystkie zadania z tej kolumny i sprawdzają na nowo 
zainstalowanej wersji. 

 
Rys. 12. Cykl życia zdania wraz z porannymi testami 

2.8. Uruchomienie testów integracyjnych na serwerach 

Mając testy integracyjne, które uruchamiane są na urządzeniu produkcyjnym, można symu-
lować urządzenie i uruchamiać testy na serwerach. Można rozproszyć je na kilka serwerów, 
w celu zmniejszenia czasu wykonywania testów. Mając możliwość uruchomienia testów na 
serwerach, ustawiamy ich uruchamianie pod ciągłą integracje. Dzięki temu zmniejszamy 
czas otrzymania informacji zwrotnej, mówiącej czy aktualna wersja jest poprawna. Prze-
kłada się to bezpośrednio na całościowy czas poprawy błędu. W przypadku gdy testy nie 
przejdą poprawnie, od razu mamy informacje w jakich obszarach nasze zmiany spowodo-
wały problemy. Istotne jest, aby czas wykonywania testów nie był dłuższy niż 15 minut. 
Jeśli testy trwają dłużej, to wrzucając rozwiązanie na system kontroli wersji, tracimy czas 
czekając na wynik testów i nie wiemy czy można rozpoczynać kolejne zadanie. 

2.9. Refaktoryzacja i testy jednostkowe 

Mając odpowiednia ilość testów integracyjnych uruchamianych na serwerach, można roz-
począć prace nad refaktoryzacją kodu. Powinno się zaczynać refaktoryzację od modułów, 
w których zostało znalezionych najwięcej błędów lub, w których zmiany powodują poja-
wianie się nowych błędów. Nie jest najlepszym rozwiązaniem poświęcenie nawet tygodnia 
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na próbę przepisania komponentu na nowo, ponieważ czas poświecony na poprawę 
wszystkich błędów wykrytych w testach integracyjnych oraz problemy z scalaniem kodu 
będzie wielokrotnie większy niż czas poświecony na przepisanie tego fragmentu. Należy 
się postarać rozpisać zadania związane z refaktoryzacja na jak najmniejsze zadania, mak-
symalnie kilkudniowe. Można wrzucać te małe zadania do aktualnej listy zadań i sukce-
sywnie ulepszać kod wykorzystując to, że mamy testy integracyjne podpięte do systemu 
ciągłej integracji. Kończąc nawet tak małe zadanie kod jest trochę lepszy. Należy rozwijać 
testy jednostkowe nawet klas nie najlepiej napisanych, w których pojawia się wiele pro-
blemów.  

Zdarza się, że architektura nie pozwala na stworzenie testów jednostkowych. W tej sy-
tuacji należy poświecić trochę czasu na poprawę części komponentu wydzielając pewną 
spójną funkcjonalność bez zmiany zachowania, obłożyć interfejsami i dopiero wtedy napi-
sać testy jednostkowe. W sytuacji kiedy zachowanie klasy jest obłożone testami jednost-
kowymi można się skupić na refaktoryzacji tej klasy. Nie należy zaczynać refaktoryzacji 
klasy nie mając testów jednostkowych, ponieważ dokonując zmian w klasie nie mamy 
100% pewności, że jej zachowanie nie zostało zmienione. Testy jednostkowe są najlepszą 
bronią przeciwko błędom, ponieważ dostarczają najszybciej informacji zwrotnej o działa-
niu danej funkcjonalności. 

3. Wnioski 

W artykule tym zostały opisane usprawnienia, które mogą pomóc w procesie wytwarzania 
oprogramowania produktu posiadającego dużą ilość błędów. Kolejność proponowanych 
zmian jest bardzo istotna. Każde kolejne usprawnienie niesie za sobą wartość dodaną oraz 
jest etapem wejściowym do kolejnego usprawnienia co przedstawia rysunek 13. 

 

 
Rys. 13. Zależności pomiędzy poszczególnymi ulepszeniami 

Nie jest możliwe efektywne np. przeprowadzenie refaktoryzacji kodu bez testów jednost-
kowych oraz testów integracyjnych. Jedynym usprawnieniem które należy wprowadzić od 
razu i które nie jest powiązane z innymi usprawnieniami jest inspekcja kodu, która przynosi 
efekty od razu. Tworzenie wersji, instalacja części serwerowej i testy pakietów instalacyj-
nych powalają zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie środowiska pracy i  skupić 
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się na istotnych dla projektu problemach. Zacieśnienie współpracy z grupa testową zaowo-
cowało zmniejszeniem czasu potrzebnego na poprawę błędów oraz polepszeniem  komuni-
kacji. Testy integracyjne na środowisku wdrożeniowym wyeliminowały powracające błędy, 
dodatkowo grupa testowa zauważyła, że jakość dostarczanego produktu znacznie wzrosła. 
Powodem uruchamiania testów integracyjnych na serwerach był długi czas testów na śro-
dowisku wdrożeniowym (ponad 2 godziny). Pozwoliło to podpiąć te testy pod system cią-
głej integracji. Refaktoryzacja  i unit testy mogą zostać przeprowadzone tylko pod warun-
kiem posiadania odpowiedniej ilości testów podpiętych do systemu ciągłej integracji. Gru-
pa deweloperów może zmieniać kod bez obawy, że spowoduje to wygenerowanie nowych 
błędów.  

Kolejność usprawnień wprowadzonych w projekcie, w którym uczestniczyłem, nie 
wyglądała dokładnie tak, jak zostało przedstawione na rysunku 13. Przykładowo testy pa-
kietów instalacyjnych zostały dodane dopiero po pojawieniu się problemów z instalatorami. 
Grupa projektowa straciła wtedy wiele czasu na przywrócenie serwerów deweloperskich do 
działającej wersji.  

Jeżeli brakuje czasu na wprowadzanie usprawnień, należy przekonać otoczenie bizne-
sowe (manager, właściciel produktu), że nie jest to czas stracony i wkrótce zauważą korzy-
ści płynące ze zmian. 
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ROLA I POŻĄDANE CECHY LUDZI 
ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE 

W FIRMACH INFORMATYCZNYCH 

ROLE AND DESIRED QUALITIES 
OF MANAGERS IN IT COMPANIES 

STRESZCZENIE. Celem artykułu jest omówienie kluczowych cech jakie kierownicy funkcyjni  
i kierownicy projektów powinni posiadać, aby efektywnie motywować swoich pracowników i zarzą-
dzać ich umiejętnościami. Narracja jest prowadzona w pierwszej osobie, ponieważ tekst zawiera opi-
sy prawdziwych sytuacji, które autor doświadczył w swojej karierze zawodowej, a także by wzbudzić 
i podtrzymać zainteresowanie czytelnika. Umiejętność zdobywania zainteresowania, w oczach autora 
stanowi bowiem najważniejszą cechę każdego kierownika, cechę która pozwala być prawdziwym 
przywódcą. 

ABSTRACT. The aim of this article is to illustrate the key characteristics and qualities which both 
functional and project managers should possess to effectively motivate their employees and stimulate 
their capabilities. A first-person narration focuses on pointing out some of author's professional career 
real-life situations and its purpose is to stimulate readers interest. The ability to stimulate one's desire 
is considered by the author to be the most important quality of each manager that proves his leader-
ship skills. 

1. Wprowadzenie 

Pewnego dnia w roku 2012 postanowiłem zapisać się na studia podyplomowe. Stwierdzi-
łem, że jestem jeszcze młody, bez zobowiązań, bez dzieci. Od dłuższego czasu marzyły mi 
się studia z zakresu zarządzania projektami informatycznymi. Myślałem wtedy, że w jakiś 
cudowny sposób podniosą moje kwalifikacje zawodowe i już w niedługim czasie zostanę 
project managerem, od ręki dostanę podwyżkę i będę mógł sterować pracą innych ludzi. 
Będąc jednak na ostatniej prostej, tuż przed wakacjami, które definitywnie zakończą przy-
godę związaną ze studiami, jestem w stanie przyznać jak bardzo się myliłem. Nie otrzyma-
łem awansu w pracy, nikt mnie nie obrzucił laurami w związku z tym, że zdecydowałem się 
dokształcić w dziedzinie zarządzania projektami. Moja praca wygląda tak jak poprzednio, 
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no może doszło tylko sto razy więcej obowiązków i zadań, które są nieuchronnym wyni-
kiem zdobywania wiedzy i doświadczenia. W korporacji liczy się przede wszystkim to, jak 
sprzedajesz siebie innym,  jak potrafisz się przypodobać swoim przełożonym. To co te stu-
dia jednak zmieniły to szeroko pojęta świadomość. Przychodząc z korporacji, będąc już 
przesiąknięty pewnymi ideami, sposobami wykonywania zadań, sposobami komunikacji  
z innymi pracownikami spotkałem się na tych studiach z człowiekiem, który wywrócił mo-
je ideały i wyobrażenia. Do tamtego momentu nie byłem w stanie zdefiniować na czym 
polega moja motywacja do pracy i uważałem, że nie potrzebuję zmian, ponieważ żyję  
w środowisku, które mi odpowiada i daje satysfakcję. Po pierwszych zajęciach z Tomkiem 
Włodarkiem wyszedłem lekko ogłupiały. Mętlik w głowie nie dawał spokoju. Od tamtego 
momentu zacząłem myśleć i z wielką radością muszę stwierdzić, że myślę nadal i dochodzę 
do pewnych wniosków, które potem próbuję stosować w swoim życiu. Tomek pokazał mi 
ogromne znaczenie pewnych podstawowych wartości jakie człowiek powinien stosować 
wykonując swoją pracę.  

2. Przywództwo 

Kierownik, jak sama nazwa wskazuje – kieruje. Można by przyrównać go do kierowcy 
autobusu, który decyduje którędy i jak szybko on i pozostali pasażerowie dojadą. Odpo-
wiada za bezpieczeństwo, komfort, samopoczucie każdego podróżującego. Decyduje gdzie 
i na jak długo urządzić postój, kiedy jechać wolno, a kiedy przyspieszyć. Podobnie w real-
nym świecie kierownik pełni rolę przywódcy. Jego zadanie jest jednak zdecydowanie trud-
niejsze. Musi prowadzić ludzi, kierować ich działaniami i stymulować ich motywację. Ze 
względu na różnorodność ludzkich charakterów nie jesteśmy w stanie przewidzieć w jaki 
sposób interakcja pomiędzy dowolnymi dwiema osobami może przebiec. Od dziecka zosta-
ły nam wpojone pewne wzorce zachowań, których staramy się w kontaktach z innymi 
utrzymać, jakkolwiek nie gwarantują one, że właśnie tak, a nie inaczej się zachowamy. Ta 
nieprzewidywalność niesie ze sobą wiele wyzwań w szczególności w miejscu pracy  
i w szczególności właśnie dla kierowników. Jako jednostki, które zarządzają pracą innych 
ludzi muszą oni umieć słuchać i rozmawiać z podwładnymi. Muszą umieć okazywać sza-
cunek. Cała gama innych cech ma swoje źródło i promieniuje właśnie z tej jednej. 

2.1. Szacunek 

Umiejętność okazywania szacunku to cecha pożądana u każdego z liderów Kiedyś w mojej 
krótkiej jeszcze karierze zawodowej doświadczyłem dwóch podobnych sytuacji, których 
skutki i oddziaływania były kategorycznie różne.  

Mój kolega, z którym bardzo dużo współpracuję z wielką ambicją podchodzi do kwe-
stii swojej kariery zawodowej. Od dłuższego czasu z powodzeniem próbuje zwrócić na 
siebie uwagę kierownictwa by pójść tzw. ścieżką menadżerską. Zostało mu więc w końcu 
powierzone wiele zadań z tym związanych, także nadzorowanie prac i postępów innych.  
W pewnym projekcie, jak to się często zdarza, nie zostały wykryte wszystkie błędy podczas 



 

132 

 

testów. Na środowisku produkcyjnym spowodowało to kilka problemów, które szczęśliwie 
zostały szybko zauważone i poprawione. Kolega szybko zidentyfikował winowajcę i na 
cały głos, przy wszystkich ostro skrytykował programistę. Mogłem zobaczyć minę odbiera-
jącego burę, która wyrażała zawstydzenie i zdołowanie. Dostrzegłem również minę kolegi, 
który wyglądał na zadowolonego z siebie. W rezultacie od tamtej pory programista nie pra-
cował już w żadnym projekcie nadzorowanym przez mojego kolegę. Relacje pomiędzy 
nimi również się ochłodziły.  

Innym razem jeden z menadżerów działu operations, odpowiadający za obsługę incy-
dentów przyszedł do kolegi siedzącego w boksie obok. Rzadki gość wywołał moją cieka-
wość i nie mogłem się powstrzymać, by nie podsłuchać ich rozmowy. Rozmawiali ze sobą 
cicho. Menadżer zaczął od zwykłej rozmowy w stylu „Jak tam leci”, po czym powoli za-
czął zadawać pytania i nakierowywał rozmowę tak, by w końcu powiedzieć, że przyszedł  
w związku z tym, że wykryto naruszenie procedur i kolega wykonał kilka modyfikacji na 
środowisku produkcyjnym bez żadnej autoryzacji, co z kolei wywołało kilka błędów  
w działaniu aplikacji. Menadżer nie domagał się ukorzenia programisty, ani przeprosin,  
a jedynie zrozumienia błędu i wyciągnięcia z niego wniosków. Wnioski nie ograniczyły się 
jedynie do zmiany zachowania kolegi. Menadżer stwierdził, że niektóre procedury mogą 
być niejasne i podejmie działania, by je uprościć oraz szerzej rozpowszechnić. Po dodat-
kowych, kilku zdaniach „o niczym” rozmowa zakończyła się uściskiem dłoni.  

Jednym z największych wyzwań dla kierownika jest więc umiejętność okazywania 
szacunku. Nie może to być umiejętność jednorazowa, ale taka którą kierownik posiada  
i jest w stanie użyć o każdej godzinie i minucie dnia i nocy. Jej brak, gdy sytuacja tego 
wymaga, w znaczący sposób osłabia pozycję kierownika i obniża stopień zaufania, jaki 
mają do niego współpracownicy. Człowiek już tak ma, że łatwiej zapamiętuje i zdecydo-
wanie intensywniej przeżywa momenty negatywne niż te pozytywne. 

2.2. Charyzma 

W mojej firmie miałem przywilej zetknięcia się z człowiekiem o bardzo dużej charyzmie. 
Nie był on menedżerem, ani kierownikiem, ale sprawował niemniej ważną funkcję GSA 
(Global Solution Architect). Jako programista często musiałem konsultować z nim sposoby 
rozwiązania różnorodnych pomysłów na biznes dostarczanych przez klientów. Nigdy nie 
narzucał swojego sposobu rozwiązania, najpierw słuchał moich propozycji, potem  dysku-
towaliśmy, a na końcu dochodziliśmy do wspólnych wniosków i ustalaliśmy najlepsze 
rozwiązanie. Patrząc na to z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że 80% pomysłów wy-
chodziła od niego. Zawsze jednak potrafił dyskusję przeprowadzić w ten sposób, że rzucał 
pewną ideę, którą pozwalał mi później wypełnić swoimi spostrzeżeniami. Te spostrzeżenia 
w większości przypadków na pewno były już zbieżne z tym co zdążył sobie poukładać  
w głowie. W ten sposób rozwiązanie, które on wymyślił stawało się również moim rozwią-
zaniem. Ta świadomość z kolei znacząco wpływała u mnie na motywację i chęć działania. 
Kod nie stanowił później już większego wyzwania, a satysfakcja była nieporównywalnie 
większa od implementacji funkcjonalności zdefiniowanych i opisanych przez innych. Mu-
szę podkreślić, iż ten kolega potrafi zaszczepić swoje pomysły również większemu gronu 
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odbiorców. Jest to niezwykłe uczucie, gdy jeden człowiek potrafi wywołać zbiorową ekscy-
tację wśród słuchaczy. Umiejętność zdobycia zainteresowania to kolejna z istotnych cech 
lidera. 

2.3. Zdobywanie zainteresowania 

W swoim życiu, jak każdy człowiek, nasłuchałem się wielu przemówień, referatów, wystą-
pień, nauk, kazań, czy rozmów. Z tych wszystkich dźwięków pewnie zdołałem zarejestro-
wać w swoim mózgu jedynie 5%, z czego 4% nie do końca rozumiem i nie jestem w stanie 
ich powtórzyć, tak by zbudować logiczną całość. Ten 1% to przede wszystkim to z czym 
się mogłem bezpośrednio zidentyfikować, coś co do mnie przemówiło, coś co ktoś opowie-
dział mi w postaci historyjki (user story). Odkąd przeczytałem książkę Steve'a Denninga 
[1] zacząłem zauważać pewną prawidłowość, której nie byłem do końca świadomy. Ludzie 
uwielbiają słuchać historyjki, zarówno te prawdziwe, jak i te wymyślone. W mojej parafii 
był kiedyś ksiądz, który jako jedyny wzbudzał moją ciekawość podczas kazań, niezależnie 
od ich długości. Większość księży traciła (i niestety traci) moje zainteresowanie już po kil-
ku minutach. W przypadku tego księdza było jednak inaczej. Swoje kazania najczęściej 
zaczynał właśnie od historyjek. Były one proste, opowiedziane powoli, a najważniejsze 
fragmenty były wyraźnie zaznaczone. Każda z opowieści niosła ze sobą pewne przesłanie, 
które było później wyjaśniane. Potrafiłem więc połączyć fakty z historyjki  z wnioskami, 
które były potem prezentowane. Przez całe kazanie byłem skupiony, a po wyjściu z kościo-
ła wiedziałem o czym ono było i po dziś dzień pamiętam niektóre historyjki i ich znaczenia. 
Mechanizm zdobywania zainteresowania poprzez mówienie i objaśnianie historyjek jest 
potężnym narzędziem, które każdy lider musi znać i umieć używać. Osobiście wypróbowa-
łem ten sposób zdobywania zainteresowania w trakcie jednej bardzo udanej rozmowy kwa-
lifikacyjnej. Jestem pewny, że to właśnie opowiedziana przeze mnie sytuacja wzbudziła 
zainteresowanie respondentów i przesądziła o moim sukcesie. Podczas samych studiów 
podyplomowych z przykrością muszę stwierdzić, że niewielu wykładowców wykorzysty-
wało tę technikę. Ci, którzy jej używali, m.in. Tomek Włodarek, zaskarbili sobie najwięk-
szy szacunek i podziw wśród „pracujących” studentów. Większość informatyków jest bo-
wiem z reguły empirystami domagającymi się przykładów „z życia wziętych”, które by 
potwierdzały słuszności i skuteczność prezentowanych teorii. Żaden programista nie jest 
bowiem pewien poprawności utworzonego kodu dopóki nie zobaczy działającego progra-
mu, no chyba, że program wyświetla tylko napis „Hello World”. 

2.4. Podtrzymywanie zainteresowania 

Zadaniem historyjki jest zdobycie zainteresowania słuchacza. Opowiedziana bez słowa 
komentarza nie przyniesie żadnych wartości, tak więc powinna zostać omówiona i poparta 
odpowiednimi argumentami. Każdy lider musi więc umieć obronić sens i znaczenie swojej 
opowieści. Znany prezenter telewizyjny Maciej Orłoś został kiedyś zatrudniony przez pew-
ną firmę informatyczną do wygłoszenia wykładu na temat technologii i oprogramowania, 
którego produkcją dana firma się zajmuje. Wszyscy znamy zdolność przekazu informacji  
w Teleexpressie przez Pana Macieja. Wykład okazał się wielkim sukcesem. Prezenter ze 
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spokojem i pewnością na twarzy mówił o czymś, o czym praktycznie nie miał pojęcia. 
Również po wykładzie udzielał odpowiedzi na najróżniejsze pytania, których pewnie nie do 
końca był świadom. Jednak jego wystąpienie przyczyniło się do późniejszych sukcesów 
zatrudniającej go firmy. Firma potrafiła bowiem obronić swoje rozwiązania, wykorzystując 
do tych celów osobę obdarzoną dużą charyzmą i zdolnościami „pięknego” mówienia. Spo-
śród wykładowców na studiach, Tomek najlepiej argumentował przedstawiane przez siebie 
tezy. Zawsze w skupieniu wysłuchiwał wszystkie przedstawiane kontrargumenty. Nie starał 
się z nimi walczyć, a jedynie dokładał więcej argumentów i przykładów popierających jego 
tezę. Po sobotnich i niedzielnych zajęciach każdy z nas miał więc głowę pełną nowych po-
mysłów i umiał je dobrze uargumentować. Z tymi pomysłami później szliśmy do naszych 
firm i próbowaliśmy je tam implementować. Pamiętam, jak jeden z kolegów studentów 
zażartował, że dziwnym trafem w poniedziałki po zajęciach z Tomkiem ma głowę pełną 
pomysłów. W pracy często jednak musieliśmy się zderzyć z rzeczywistością, w moim 
przypadku bardzo odporną na oddolne zmiany korporacyjną rzeczywistością. Nie udało mi 
się nic zmienić, ale moje starania zostały zauważone. Zauważony został również wzrost 
mojej świadomości, co w moim odczuciu zaniepokoiło kierownika funkcyjnego i jego prze-
łożonego. 

2.5. Rozmowa z podwładnymi 

Pewnego dnia szef business unitu wezwał mnie do siebie na rozmową w związku z pro-
gramem dla „młodych zdolnych” wprowadzanym w mojej firmie. Celem rozmowy było 
wypełnienie ankiety, która następnie trafiała „wyżej” i na podstawie której miałem być do 
programu zakwalifikowany, bądź też nie. Pytania dotyczyły kwestii motywacji, ścieżki 
rozwoju i kariery, zadowolenia i technologii, w jakich chciałbym się dalej rozwijać. Pytania 
zastymulowały rozmowę, którą już wcześniej chciałem przeprowadzić, jednak brakowało 
mi odwagi. Zostałem wychowany tak, by robić swoją pracę cicho i solidnie, nie wychylając 
się zbytnio, by przypadkiem nie ponieść negatywnych konsekwencji. Dlatego od dłuższego 
czasu nosiłem się z zamiarem odejścia z firmy, a na odchodnym mógłbym już bez konse-
kwencji wypowiedzieć litanię swoich żalów i frustracji. W przeprowadzonej rozmowie 
odważyłem się w końcu powiedzieć, co mi tak bardzo nie pasuje. O dziwo zostałem wysłu-
chany, a nawet otrzymałem podziękowania za feedback. Jak się dowiedziałem, byłem po-
strzegany jako gość, który dobrze i z uśmiechem wykonuje swoją pracę. W korporacji 
zmiany Twojego nastroju są zauważane z półrocznym opóźnieniem, chyba że wcześniej 
sam poinformujesz przełożonego. Następnego dnia mój bezpośredni przełożony podszedł 
do mnie, klepną po plecach i powiedział: „Wojtek, ja to Cię podziwiam. Sam już bym nie 
dał rady z tym klientem, a Ty zachowujesz anielską cierpliwość”. Poczułem wyrzut sumie-
nia. Poprzedniego dnia rozmawiałem z szefem mojego szefa i nienaturalne, wymuszone  
i sztuczne zachowanie kierownika uświadomiło mi, że po mojej rozmowie dostał on burę. 
Cieszę się jednak, że od tamtego czasu kierownik poświęca mi i moim kolegom z zespołu 
więcej czasu niż zwykle. Stara się z nami rozmawiać, rozpoznawać nasze problemy i szyb-
ko je rozwiązywać. Nauczył się także nas chwalić.  
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2.6. Pochwała 

Od początku mojej pracy w korporacji uderzyło mnie, że ludzie nie są doceniani za pracę, 
którą wykonują. Jeśli funkcjonalność okazywała się poprawna, mogła ona spokojnie żyć na 
środowisku produkcyjnym, a pracownik mógł odetchnąć z ulgą. Gorzej było w przypadku 
błędów. Często kolejka ludzi obwiniających, czy też mających pretensje do innych współ-
pracowników za to, że popełniony błąd przysparza im dodatkowej pracy wydawała się nie 
mieć końca. Zdecydowałem się przeprowadzić eksperyment. Po zakończonym powodze-
niem wdrożeniu jednej z pierwszych funkcjonalności jaką stworzyłem podszedłem do teste-
ra i pochwaliłem go za bardzo sprawne testy oraz podziękowałem mu za współpracę. Chło-
paka zamurowało. W pierwszej chwili nie wiedział co powiedzieć, następnie zaczerwienił 
się i w końcu wydukał „Nie ma sprawy”. Zaskoczony jego reakcją zrobiłem mały wywiad 
środowiskowy. Okazało się, że kierownicy niezwykle rzadko używali tego potężnego na-
rzędzia wzrostu motywacji jakim jest pochwała. Po półtorej roku pracy temat ten poruszy-
łem na rozmowie z szefem biznes unitu. Stąd to „podziwiam Cię”, które pojawiło się  
w ustach kierownika następnego dnia po rozmowie. Lider musi umieć chwalić, ponieważ 
samo „podziwiam Cię” nie stanowi żadnej pochwały. Pracownika należy jednoznacznie 
chwalić za jego poszczególne dokonania w pracy, a nie tylko za ogół. Pochwalić pracowni-
ka za „dobrą pracę” to tak jakby powiedzieć mu, że jego praca nikogo nie interesuje, ale 
niech ją wykonuje tak jak do tej pory, skoro nie ma na niego skarg. 

2.7. Motywacja 

Już kilkukrotnie przewinęło się słowo „motywacja”. Z mojego punktu widzenia jest to naji-
stotniejszy czynnik wpływający na jakość, szybkość, dokładność, solidność i wiele innych 
pożądanych cech wykonywanej pracy. Kierownicy, menedżerowie i liderzy każdego dnia 
stoją przed bardzo trudnym zadaniem stymulowania wzrostu, czy przynajmniej utrzymania 
poziomu motywacji podległych im pracowników. Motywacja wynika bezpośrednio z po-
trzeb człowieka. Już w latach 50 ubiegłego stulecia zostały one zidentyfikowane i zhierar-
chizowane przez Abrahama Maslova [3]. Podstawową potrzebą człowieka jest praca w go-
dziwych warunkach. Jako informatyk domagam się od pracodawcy dostarczenia mi dobre-
go sprzętu komputerowego, przestronnego biurka,  wygodnego i mobilnego krzesła, dobrej 
pensji, a także dostępu do kuchni i toalet. Brak któregokolwiek z wymienionych elementów 
spowodowałby, że nigdy bym się w takiej firmie nie zatrudnił. Warto zwrócić tutaj uwagę 
na czynnik, jakim jest wysokość zarobków. Zanim zacząłem pracować myślałem, że czło-
wiek potrzebuje częstych podwyżek, by chcieć pracować. Dziś ze zdumieniem muszę 
stwierdzić, że odkąd osiągnąłem zadowalający mnie poziom zarobków podwyżka wcale nie 
stanowi zachęty do większego wysiłku w pracy. Brak pieniędzy, niska pensja jest potężnym 
demotywatorem. Gdy jednak pieniądze przestają być problemem, wtedy należy zadbać  
o wyższe potrzeby pracownika. 

W ostatnich latach z powodu kryzysu upadło wiele dużych, a jeszcze więcej małych 
firm. Wiele przetrwało wyłącznie dzięki restrukturyzacji, co zakończyło się masowym 
zwolnieniem wielu pracowników. W korporacji, w której pracuje czuję się „pewny jutra”. 
Jestem spokojny o wypłatę, o to, że za rok nadal będę miał pracę. Trudno jest mi sobie wy-
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obrazić sytuację ludzi, żyjących w ciągłym strachu przed zwolnieniem. Z jednej strony mo-
że to ich zmuszać do lepszej jakości wykonywanej pracy, darmowych nadgodzin, wykony-
wania dodatkowych prac, jednak brak bezpieczeństwa na pewno odbija się na ich stanie 
psychicznym i zdrowiu.  

W październiku 2012 realizowałem ze swoim zespołem kilka projektów jednocześnie. 
Ze względu na dużą liczbę zadań i goniące nas terminy decyzją odgórną niedawno przyjęty 
kolega został włączony w jeden z projektów. Brak doświadczenia pozwolił mu jedynie na 
uzupełnianie dokumentacji. Nikt z nas nie miał wtedy czasu, by go uczyć. Pół roku później 
na wyjeździe integracyjnym szef business unitu przygotował prezentację podsumowującą 
nasze dokonania. Na slajdzie dotyczącym naszego projektu z zadowoleniem mogłem zoba-
czyć swoje nazwisko. Zabrakło jednak nazwiska kolegi, który zajmował się dokumentacją. 
Po prezentacji podszedł do mnie i z żalem w głosie stwierdził „Szkoda, że mnie tam zabra-
kło”. Tak naprawdę wykonał masę trudnej i żmudnej pracy przy dokumentacji, a w jednej 
chwili jego praca została przyrównana do zera, tak jakby nie istniał w naszym zespole. 
Odezwała się w nim potrzeba przynależności, szacunku i uznania. 

Jak już wcześniej wspomniałem najbardziej lubię wykonywać zadania, których sam 
jestem autorem. Jeśli spotykają się one z ogólnym uznaniem, wtedy czuję, że posiadam 
potencjał do rozwiązywania zadań trudnych,  samorealizuję się. Pomimo, że Douglas 
McGregor już w latach 60 dwudziestego wieku sformułował tzw. teorię Y [4], wg której 
pracownik jest ambitny, kreatywny i samodzielny, dopiero wraz z rozpowszechnieniem się 
w informatyce metodyk agilowych firmy zaczęły rozumieć, że dając pracownikowi auto-
nomię i czas na implementację własnych pomysłów, jego praca staja się niezwykle efek-
tywna i niesie ze sobą olbrzymią satysfakcję. Materiał filmowy firmy RSA Animate [2] 
podaje przykład firmy Atlassian, której sztandarowym produktem jest wszechobecna JIRA. 
Raz na kwartał, przez 24 godziny firma pozwala swoim pracownikom robić „co dusza za-
braknie”. W tym czasie spotykają się oni poza budynkiem i organizują imprezę. Po dobie 
wracają do „normalnego życia” prezentując rezultaty swojej 24 godzinnej wolności. Okazu-
je się, że ten jeden dzień wielokrotnie już przyczynił się do stworzenia poprawek dla istnie-
jących bugów, jak również dał początek nowym i śmiałym pomysłom na nowe produkty. 
Najprawdopodobniej w  normalnych warunkach pracy te idee nigdy by się nie narodziły.  

Po dwóch latach pracy w korporacji sam jestem już w stanie zidentyfikować zadania, 
które najbardziej mnie demotywują. W pracy jako programista nie znoszę powtarzalności,  
a często jest tak, że jak się już coś zrobi to z dużym prawdopodobieństwem, gdy pojawia 
się podobne zagadnienie trafi ono do tej samej osoby. Jest to zrozumiałe z punktu widzenia 
firmy. Za drugim, trzecim razem to samo zadanie wykonuję zdecydowanie szybciej, a do-
starczone rozwiązanie jest wysokiej jakości. Produktem ubocznym jest wtedy moje znu-
dzenie i zniechęcenie, a jak raz się w tym stanie znajdę to ciężko mi z niego wybrnąć. Za-
daniem lidera jest więc dobór zadań, tak by zapewnić różnorodność problemów, z którymi 
musimy się w pracy zmierzyć. 

Kiedyś dostałem do realizacji zlecenie zmiany (Request For Change) ze świetnie opi-
sanymi prze klienta niskopoziomowymi wymaganiami. Właściwie gdybym skopiował do-
starczony opis do edytora tekstu to miałbym wrażenie, że mam do czynienia z pseudoko-
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dem. Implementacja nie powinna więc kosztować mnie wiele wysiłku. Było jednak całko-
wicie inaczej. Po przeczytaniu dokumentacji zapytałem kierownika projektu, o co właści-
wie chodzi w tym co mam wykonać. Kierownik stwierdził, żebym się nie czepiał, skoro 
klient już prawie napisał kod za mnie, ale sam nie był w stanie zidentyfikować celu zmiany. 
Wysłałem więc zapytanie do klienta i otrzymałem krótką odpowiedź, która nadal niczego 
nie wyjaśniała. Siadłem więc do implementacji, ale nie mogłem sobie z nią poradzić. Każda 
linijka kodu wydawała mi się nie mieć sensu. W męczarniach zakończyłem implementację. 
Klient zaczął testować. Rezultaty okazały się odmienne od tych, które oczekiwał, pomimo 
tego, że on sam był w 90 % autorem kodu. Dopiero wtedy, po krótkiej rozmowie z pracow-
nikiem klienta dowiedziałem się, co tak naprawdę chciał uzyskać. Już po jednym dniu mia-
łem gotowy przejrzysty kod, który odzwierciedlał dokładnie to czego klient się domagał. 
Kierownik projektu był na siebie zły. Gdyby wcześniej zmusił klienta do przedstawienia 
choćby jednego scenariusza użycia, zaoszczędziłby mi nerwy i frustrację, a mój czas prze-
znaczył na wykonanie innych istotnych zadań.  

Innym razem otrzymałem od klienta dokumentację liczącą multum stron. Tę doku-
mentację można porównać do opowiadania: „Spotkałem się wczoraj, albo przedwczoraj,  
w sumie to może w środę, a nie środa przecież jest dzisiaj. W każdym razie spotkałem się  
z Tomkiem, no wiesz, moim kolegą z podstawówki, tym co mieszkał parę bloków ode 
mnie, a jego siostra bardzo mi się podobała. Spotkałem się z nim na rynku, gdzie akurat 
odbywał się festiwal piosenki. Fajnie śpiewali. Posłuchaliśmy i poszliśmy na kawę do tej 
nowej restauracji z żółtymi parasolami”. Upłynęło kilka dni zanim wyłowiłem potrzebne 
mi informacje: „Spotkałem się z Tomkiem na kawie”. Ponownie straciłem czas, nerwy. 
Byłem znudzony i sfrustrowany.  Po tamtych doświadczeniach zawsze domagam się od 
klienta kilku scenariuszy użycia, które w prosty sposób opowiadają o tym jak, przez kogo  
i do czego dana funkcjonalność będzie używana, opowiadają niejako historyjkę. W ten spo-
sób potrafię łatwo zidentyfikować się z problemem i szukam najbardziej optymalnych roz-
wiązań. 

2.8. Konflikty 

Moja koleżanka z zespołu od dłuższego czasu sygnalizowała kierownikowi, że chce wziąć 
udział w dużym projekcie migracyjno-wdrożeniowym. Na początku 2013 roku w końcu 
pojawił się projekt dla jednego z naszych klientów i została ona włączona w prace nad nim. 
Nad migracją pracowali i nadal pracują jedni z najlepszych programistów w całym business 
unicie, wszyscy jednak o bardzo trudnych i dominujących charakterach. W niedługim cza-
sie doszły nas słuchy o wielu kłótniach pomiędzy nimi. Kierownik projektu postanowił 
jednak nie reagować, ponieważ pomimo złej atmosfery w zespole prace szły bardzo szyb-
ko, a dostarczane rozwiązania były bardzo wysokiej jakości. Po pięciu miesiącach, w maju 
szef oznajmił nam, że koleżanka nie będzie już dłużej z nami pracować i odchodzi z projek-
tu. Przeszła do innego działu. Przyznała się potem, że miała dość ludzi, z którymi przyszło 
jej pracować podczas migracji. Codzienne kłótnie zraziły ją tak bardzo, że musiała zmienić 
swoje otoczenie i odpocząć. Stała się „ofiarą” projektu, który zakończył jej wieloletnią pra-
cę w naszym dziale. Kierownik projektu zrozumiał wtedy, że dobre wyniki pracy nie sta-
nowią o pełnym sukcesie, ponieważ jego brak troski o dobrą atmosferę doprowadził do 
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utraty doświadczonego pracownika. Dzisiaj stara się gasić powstające konflikty w zalążku  
i zdołał ugruntować swoją pozycję lidera w zespole. 

2.9. Szybkie decyzje 

We wszystkich aspektach życia bardzo lubię i szanuję ludzi stanowczych, którzy umieją 
szybko podejmować swoje decyzje. Sam kiedyś wymyśliłem sobie motto „Życie składa się 
z szybko podejmowanych decyzji” i staram się nim kierować na co dzień. Nie każda moja 
decyzja jest trafna, popełniam błędy, jednak czas zaoszczędzony w chwili podejmowania 
decyzji można wykorzystać, by choć w niewielkim stopniu skorygować swoje działania.  
W pracy odczułem bardzo mocno, jak negatywne dla programistów skutki miała chwila 
zawahania mojego kierownika.  

Najważniejszym klientem centrum, w którym pracuję jest jeden z europejskich gigan-
tów telekomunikacyjnych. Ze względu na swój prestiż, a przede wszystkim pieniądze, 
wszystkie projekty realizowane dla tego klienta mają najwyższy priorytet. Pewnego dnia 
dotarła do nas informacja, że życzy on sobie byśmy przedstawiali wszystkie błędy z na-
szych testów jednostkowych, systemowych i integracyjnych. Zdecydowaną większość pra-
cowników wiadomość ta oburzyła. Po co klient chce znać wyniki naszych testów? Chce nas 
klasyfikować? Decydować, kto może, a kto nie może dla niego pracować? Dla nas odpo-
wiedź była jasna: „Nie zgadzamy się” i przekazaliśmy ją kierownikowi. Ten nie do końca 
przekonany, czy możemy odmówić zaczął powoli przygotowywać oficjalnego maila, z ob-
szernymi wyjaśnieniami, tak by klient nie poczuł się urażony. W tym czasie klient nie 
próżnował i oficjalny mail poszedł aż „na samą górę”. Szef centrum nie był przez nikogo 
poinformowany o wewnętrznej dyskusji i jej rezultatach. Przeczytał więc maila, stwierdził 
pewnie, że pokazanie testów nie będzie stanowiło żadnego problemu i poinformował klien-
ta, że się zgadza. Od tego czasu klient dostaje pełne raporty z testów. Ostatnio również 
otrzymuje od nas co tydzień raporty z postępu prac w projektach. W business unicie pogor-
szyły się relacje pomiędzy programistami i testerami. Każdy znaleziony błąd to wprost rysa 
na reputacji. Nad sobą czujemy baczne oko „Wielkiego Brata”. W takim środowisku spa-
dek motywacji jest rzeczą nieuchronną. A wszystko jest spowodowane brakiem komunika-
cji na szczeblach menedżerskich i brakiem zdecydowania mojego kierownika w kluczo-
wym momencie. 

3. Podsumowanie 

Zbierając moje dotychczasowe doświadczenia jestem w stanie przyznać, że wyzwania 
przed jakimi stoją kierownicy są ogromne i bardzo trudno im sprostać. Do tej pory nie spo-
tkałem się jeszcze z człowiekiem, który posiadałby wszystkie z wymienionych w artykule 
cech. Jedni świetnie motywują podwładnych, ale nie potrafią podejmować decyzji. Inni 
wręcz przeciwnie, szybko podejmują decyzje, ale nigdy nie biorą pod uwagę odczuć i spo-
strzeżeń swoich pracowników. Jesteśmy tylko i aż ludźmi. Wśród nas nie ma ideałów.  
Z pewnością mogę jednak stwierdzić, że najgorsi kierownicy to Ci, którzy myślą, że już są 
świetnymi przywódcami. Troska o własną karierę, wyniki i pieniądze sprawia, że zapomi-
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nają oni o tych, dla których tak naprawdę zostali powołani na stanowisko kierownicze – 
swoich podwładnych. Najlepsi z kolei to Ci, którzy zdają sobie sprawę ze swoich słabości i 
 starają się z nimi każdego dnia walczyć, którzy przyjmują krytykę i wyciągają z niej wnio-
ski , którzy słuchają swoich pracowników i starają się im pomagać.  

Dzięki studiom z zakresu zarządzania projektami informatycznymi zrozumiałem zna-
czenie i wagę funkcji kierownika. Zrozumiałem, że sam tytuł nie czyni go liderem. Na mia-
no lidera musi on sam zapracować. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie mi 
dane kierować pracą innych ludzi. Wierzę, że już dziś mam wiedzę i umiejętności, by  
w przyszłości służyć swoją pracą innym. 
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WOJCIECH KOWALIK* 

ZAGADNIENIE ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI  
WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA W OPARCIU O METODYKI ZWINNE 

ISSUE OF INCREASE PRODUCTIVITY MANUFACTURING SOFTWARE  
BASED ON AGILE METHODOLOGIES 

STRESZCZENIE. Praca jest przedstawieniem wpływu jakie mają metodyki zwinne na proces wytwa-
rzania oprogramowania. W obecnym czasie, każda firma informatyczna, która zajmuję się tworze-
niem oprogramowania ma do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi które umożliwiają zwiększenie 
produktywności, takich jak biblioteki czy odpowiednie techniki. W pracy oprócz przedstawienia 
wpływu metodyk zwinnych na wydajność wytwarzania oprogramowania, zostanie przedstawiony 
praktyczny przykład z wykorzystaniem techniki TDD, który ukaże w jaki sposób można zoptymali-
zować proces implementacji kodu. 

ABSTRACT. The work is the presentation of the impact that agile methodologies have on the soft-
ware development process. At the present time, each IT company, which is engaged in software de-
velopment has at its disposal a wide range of tools that allow you to increase productivity, such as 
libraries and appropriate technology. In addition to the presentation of work affect the performance of 
agile methodologies in software development, will be presented a practical example of using TDD 
technique, which will be on how you can optimize the process of implementation of the code. 

1. Wprowadzenie 

Zmienne potrzeby rynku oraz klientów spowodowały, że nastąpiła ewolucja w podejściu do 
wytwarzania oprogramowania. Obecne metody wytwórcze oprogramowania musiały zostać 
zweryfikowane i dopasowane. Podejście „zwinne” (Agile) umożliwiło efektywne i szybkie 
wytwarzanie produktów, które spełniają oczekiwania odbiorców.  

Każda metodyka wymaga ustandaryzowania, dlatego też wprowadzono podstawowe 
wartości (manifest), na których bazują metodologie Agile. Czytając manifest odnosi się 
wrażenie, że znaczenie procesów, narzędzi oraz dokumentacji jest umniejszane. Wrażenie 
to jest dodatkowo wzmocnione sposobem, w jaki zapisano każde z wartości. Odczucie to 
jest jak najbardziej słuszne. Należy jednak pamiętać, że manifest nie neguje zasadności 
istnienia tych elementów, lecz kładzie nacisk na te aspekty wytwarzania oprogramowania, 
                                                                                                                     
* Mgr inż. Wojciech Kowalik, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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którym dotychczas nie poświęcano wystarczającej uwagi lub pomijano w klasycznej meto-
dzie wodospadowej.  

Wspomniane metodyki kładą nacisk na efektywną formę przekazywania informacji 
jaką jest bezpośredni kontakt między ludźmi. Zespołowe podejmowanie decyzji rozwija 
komunikację oraz decyduje o porozumieniu w kluczowych sprawach związanych z projek-
tem. Zaletą takiego podejścia jest podejmowanie lepszych decyzji, integracja w zespole 
oraz lepsza identyfikacja. 

Projektowanie i dokumentowanie w podejściu zwinnym rozłożone jest w czasie trwa-
nia projektu, a dokumentacja zawiera tylko te elementy, które są istotne. Oznacza to, że 
system jest wytwarzany modułowo i tylko najważniejsze elementy są dokumentowane. 
Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko wystąpienia problemu jaki istnieje w klasycznym cy-
klu wytwarzania oprogramowania a mianowicie problemu integracji kodu. W klasycznym 
modelu zazwyczaj integracja jest dokonywana na końcu cyklu wytwarzania oprogramowa-
nia, a do tego czasu każdy moduł jest implementowany i testowany osobno. Podejście takie 
zwiększa prawdopodobieństwo niespójności modułów oraz znalezienia znacznej ilości błę-
dów związanych z ich integracją pod koniec cyklu. Natomiast w metodzie zwinnej kod jest 
projektowany, implementowany i integrowany cześć po części, co powoduje, ze każda no-
wa funkcja jest projektowana z uwzględnieniem już zaimplementowanych modułów. 

Kontakt i ciągła współpraca z klientem to kolejny element charakteryzujący metodyki 
zwinne. Takie porozumienie z klientem ma na celu wyeliminowanie nieaktualnych, mało 
istotnych wymagań przy jednoczesnym utrzymaniu budżetu projektu. Ciągła współpraca  
z klientem realizowana jest poprzez dostarczanie klientowi w regularnych odstępach czasu 
działającego oprogramowania zawierającego najbardziej wymagane funkcjonalności,  
a następnie analizowaniu informacji zwrotnej w celu aktualizacji priorytetów na liście po-
zostałych wymagań. Zwinne metodologie zalecają implementowanie nowych funkcjonal-
ności w stałych odstępach czasowych (iteracje) oraz integrowanie ich z funkcjonalnościami 
poprzednio stworzonymi (inkrementacje). 

Metodyki Agile określają, że zwinne zespoły wyróżniają trzy poziomy planowania tj. 
całość procesu wytwórczego, iteracja i pojedynczy dzień. Architektura i planowanie rozło-
żone są w czasie i podlegają podejściu iteracyjnemu. Iteracyjne podejście do planowania 
następujących po sobie cykli wytwórczych umożliwia zespołowi stosunkowo szybką od-
powiedź na zmieniające się warunki zewnętrzne (potrzeby rynku, nowe technologie, itp.). 
Im krótsze iteracje, tym szybciej zespół ma możliwość uwzględnienia nowych faktów w 
planowaniu. Podział planowania na trzy poziomy zapewnia dodatkowo dobrą kontrolę nad 
aktualnym i przewidywanym stanem projektu. Planowanie projektu w skrócie można opi-
sać jako posortowanie wymagań według rozmiaru i ważności oraz przypisanie ich do itera-
cji. Planowanie iteracji to analiza i rozbicie wymagań na zadania. Planowanie dnia to zo-
bowiązywanie się członków zespołu do wykonania zadania z listy zadań w iteracji. Postęp 
pracy zmierzony po każdym dniu daje nam wiedzę o stanie iteracji, postęp pracy po każdej 
iteracji daje nam wiedzę o stanie projektu. Wraz z upływem czasu zespół z coraz większą 
dokładnością jest w stanie określić datę wypuszczenia produktu na rynek. 
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Metodyki zwinne w znacznym stopniu mogą zwiększyć produktywność wytwarzania 
oprogramowania m.in. poprzez konsolidacje zespołu, ułatwienie komunikacji czy iteracyjne 
tworzenie kolejnych modułów oprogramowania. W celu zobrazowania tego zagadnienia 
przedstawiona zostanie metodyka  Extreme Programming (XP) oraz wywodząca się z niej 
technika Test Driven Development, także w ujęciu praktycznym. 

2. Zwinne wytwarzanie oprogramowania 

Projektowanie systemów informatycznych związane jest z ciągłą potrzebą dostosowywania 
metodologii do coraz to nowych warunków. Warunki kluczowe takie jak założony budżet 
czy określony czas dostarczenia produktu są zazwyczaj nadwyrężane i przekraczane. Te 
właśnie problemy stały się punktem wyjścia metodyki Extreme Programming opracowanej 
w latach dziewięćdziesiątych przez Kenta Becka, Warda Cunninghama i Rona Jeffrisa 
(Górbiel 2009).  

2.1. Metodyka Extreme Programming 

Programowanie ekstremalne (ang. eXtreme Programming, XP) - to paradygmat i metodyka 
programowania mające na celu wydajne tworzenie małych i średnich projektów wysokiego 
ryzyka, czyli takich, w których nie wiadomo do końca, co się tak naprawdę robi  
i jak to prawidłowo zrobić. Przyświeca temu koncepcja prowadzenia projektu informatycz-
nego, wywodząca się z obserwacji innych projektów, które odniosły sukces (Wikipedia 
2012). Głównymi wartościami stanowiącymi filary działania tej metodyki są: Komunikacja, 
Prostota, Sprzężenie zwrotne, Odwaga. Wartości te łączy ze sobą efekt synergii, u podstaw 
którego leży dążenie do szybkiego dostarczenia dobrej jakości oprogramowania zgodnego  
z oczekiwaniami klienta. Elementem podstawowym programowania ekstremalnego jest  
synergia wynikająca z zastosowania różnych praktyk, które z założenia są trudne do  
połączenia. Łączne użycie tych praktyk ma zapewniać wyeliminowanie niedogodności 
każdej z nich. Wymienione wartości są dwunastoma praktykami podzielonymi na trzy gru-
py, będącymi fundamentem programowania ekstremalnego (Górbiel 2009). 

1) Odpowiedni sposób kodowania, który jest charakterystyczny dla stylu XP, w tej 
grupie zalicza się: 

— Testowanie – tworzone są testy wszystkich modułów oraz testy funkcjo-
nalności 

— Prostota projektu – projekt jest bardzo dobrze rozumiany przez grupę 
developerów oraz jest łatwy do zmiany 

— Refactoring – ciągła ewolucja systemu jest zapewniona dzięki przekształ-
ceniom kodu źródłowego 

— Ciągła integracja – każdy nowo powstały moduł jest łączony z istnieją-
cym systemem zaraz po jego napisaniu i przetestowaniu 

2) Grupa praktyk decydujących o zachowaniu zespołowym, która ustala sposób 
współpracy i komunikacji w zespole a tym samym umożliwia wydajną pracę: 
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— Programowanie w parach – kodowanie projektu odbywa się przy jednym 
stanowisku komputerowym w dwuosobowym zespole 

— 40h tydzień pracy – ze względu na uzyskanie optymalnej wydajności sto-
suje się odpowiednie ramy czasowe dla wykonywanej pracy 

— Wspólna własność kodu – każdy z programistów ma takie samo prawo 
dostępu do kodu 

— Standardy kodowania – dzięki zastosowaniu systemów do przestrzegania 
standardów kodowania, kod napisany przez różnych programistów w ze-
spole wygląda tak samo 

— Metafora systemu - kształt systemu jest określany przez porównanie do 
idei opisującej jego działanie 

3) Zewnętrzna warstwa metodyki jako współpraca z klientem, określająca sposób do-
starczenia systemu dla klienta: 

— Dostępność klienta – klient ma bezpośredni kontakt z zespołem progra-
mistycznym w czasie trwania projektu 

— Iteracyjność - program jest dostarczany klientowi modułowo w krótkich 
odstępach czasu 

— Planowanie – programiści estymują a klient decyduje o zakresie i czasie 
dostarczenia fragmentu systemu 

Przedstawione praktyki i ich wartości określają cel, który przyświeca ekstremalnemu pro-
gramowaniu a mianowicie tworzenie oprogramowania o wysokiej jakości za pomocą pro-
stych środków, przy uczciwej komunikacji wewnątrz zespołu i w relacji z klientem, ciągłej 
orientacji na potrzeby klienta oraz odważnym podejmowaniu trudnych decyzji. Praktyki 
pomimo pozornej dowolności w doborze, są ściśle związane ze sobą i wspólnie realizują 
założone cele metody. Analizując praktyki XP można wybrać tą która w znacznym stopniu 
może decydować o zwiększeniu wydajności wytwarzania oprogramowania tj. programo-
wanie w parach.  

Programowanie parami jest najbardziej znaną, ale i kontrowersyjną praktyką XP. To 
nowatorskie podejście zyskało już sobie liczne grono entuzjastów, jednak wciąż spotyka się 
z wyrazami krytyki. Programiści piszą w parach: jedna osoba pracuje przy klawiaturze  
i jest głównym koderem, druga obserwuje pierwszą, zgłasza poprawki, zadaje pytania wy-
jaśniające. Programiści programujący w parze zamieniają się rolami co kilkadziesiąt minut. 
Ta technika umożliwia wyłapanie wielu błędów oraz wzajemną naukę. Kod, którym zajmu-
je się tylko jedna osoba, ma tendencje do stawania się całkowicie niezrozumiałym dla ko-
gokolwiek innego niż autor, więc dodatkowy programista zwiększa jakość kodu. Suma-
rycznie łączna wydajność pracy przy takiej metodzie jest wyższa niż w tradycyjnym pro-
gramowaniu indywidualnym. Programowanie parami w znaczny sposób ułatwia komunika-
cję pomiędzy członkami zespołu.  

Reasumując, programowanie ekstremalne to efektywna metodyka, ograniczona do 
tworzenia systemów tworzonych przez niewielkie zespoły. Skierowana jest do klientów, 
którzy nie planują w przyszłości dużych zmian rozbudowy systemu oraz dokumentacji. 
Spełnienie założeń XP umożliwia tworzenie w krótkim czasie  dobrych jakościowo syste-
mów zgodnych z oczekiwaniami klienta. Korzyści wynikające z obrania tej metodyki staną 
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się jeszcze wyraźniejsze w przypadku zmiennego otoczenia oraz dużego ryzyka z tym 
związanego. 

2.2. Technika Test Driven Development 

Obecne techniki wytwarzania oprogramowania korzystają z wielu dobrodziejstw metodo-
logii zwinnych. Praktycznie każdy obiektowy język programowania ma swoje implementa-
cje bibliotek służących do testowania, generowania kodu. Jednym z przykładów są wdroże-
nia narzędzi z rodziny xUnit. Biblioteki te umożliwiają tworzenie klas testowych  
a tym samym praktyczną realizację jednego z  założeń programowania ekstremalnego – 
programowanie w oparciu o testy – Test Driven Development (TDD). 

Test Driven Development jest techniką zaliczaną do metodyk zwinnych, wywodzącą 
się z programowania ekstremalnego (XP) i obecnie stanowiącą samodzielną technikę. 
Główny nacisk w tej technice skierowany jest na tworzenie testów a następnie implementa-
cje zamierzonego kodu. Według twórcy tej metodyki Kenta Becka, można jej też używać 
do poprawiania istniejącego kodu (Beck K. 2002). TDD polega na wielokrotnym powta-
rzaniu trzech kroków nazywanych kolorami Red, Green, Refractor. 

1) Red – stworzenie testu jednostkowego w możliwie jak najprostszej formie, aby 
uniknąć popełnienia błędu.  W tym kroku projektant analizuje funkcjonalność i stara 
się napisać tak testy aby bezpośrednio ją pokryć – tworzy zarówno testy pozytywne 
jak i negatywne 

2) Green – implementacja kodu zadanej funkcjonalności, która spełnia założenia testu 
jednostkowego. Napisany kod powinien spełniać warunki testu po czym urucha-
miany jest cały zestaw testów.  

3) Refractor – porządkowanie kodu oraz weryfikacja czy zaimplementowana funkcjo-
nalność spełnia wymagania. Podczas porządkowania kodu pomocnym wyznaczni-
kiem okazują się reguły standardu kodowania, które umożliwiają programiście im-
plementacje zagadnienia zgodnie z założeniami. Zmiany wprowadzane podczas re-
faktoryzacji nie mogą generować błędów w wykonaniu zarówno testu jednostkowe-
go z pierwszego kroku, jak i tych, które powstały wcześniej. 

Zaletą stosowania TDD jest szybkie wychwytywanie błędów. Zgodnie z zasadą „im szyb-
ciej błąd zostanie znaleziony tym lepiej” unikamy kosztów związanych z opóźnieniami 
związanymi z poprawą usterek w kodzie. Kod pisany przy pomocy tej techniki jest bardziej 
przemyślany, ponieważ w pierwszym kroku tworzony jest kod testu, który zazwyczaj jest 
bardzo prosty i elegancki. Stworzony test wymaga, aby tworzona klasa była schludna i pro-
sta do wykorzystania. Duża zaletą tej metodyki jest możliwość przetestowania funkcjonal-
ności bez uruchamiania całego oprogramowania – kod jest uruchamiany częściowo. Nie ma 
to szczególnego znaczenia w małych projektach, ale już przy średnich i dużych czas jest 
niezwykle istotny.  

Największą zaletą programowania opartego na testach jest automatyczne tworzenie 
dokumentacji. Każdy test jednostkowy pokazuje jak korzystać z danej klasy, modułu czy 
udostępnionego API. 
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Oprócz oczywistych zalet mamy do czynienia również z wadami. Metodologia wyma-
ga dodatkowego czasu na stworzenie testów jednostkowych oraz wymaga czasu w na 
utrzymanie testów. Utrzymanie testów w tym wypadku eliminuje jeden z problemów 
współczesnego testowania a mianowicie problem „paradoksu pestycydów”. Jeżeli te same 
testy są powtarzane bez zmian, to w końcu przestaną znajdować nowe usterki. Żeby prze-
zwyciężyć „paradoks pestycydów”, testy muszą być regularnie przeglądane i uaktualniane. 
Nowe, odmienne przypadki testowe muszą być projektowane w celu przetestowania róż-
nych części oprogramowania lub systemu, żeby umożliwić odszukanie nowych usterek 
(Grupa Robocza ISTQB 2012).  

3. Praktyczne wdrożenie 

Tradycyjne wytwarzanie oprogramowania skupia się głównie na implementowaniu kodu  
a następnie na przetestowaniu stworzonego modułu przez zespół testerów. Ten sposób pra-
cy wyznacza określony podział ról i powoduje, że czas projektu nieznacznie wydłuża się ze 
względu na sekwencyjne tworzenie a następnie testowanie kolejnych elementów. Za pomo-
cą technik zwinnych możliwe jest zoptymalizowanie procesu tworzenia, gdyż programista 
może tworzyć testy jednostkowe do tworzonego kodu a tym samym zwiększyć produktyw-
ność swojej pracy i pracy innych – testerzy będą mogli skupić się na weryfikacji modułów, 
testach integracyjnych. Dobrze przemyślany i stworzony test jednostkowy w przyszłości 
może zaoszczędzić czas oraz ewentualne koszty związane z poprawkami.  

W celu zobrazowania działania metodyki TDD w praktyce, zostanie przedstawiony 
przykład w języku PHP z wykorzystaniem biblioteki PHPUnit. PHPUnit jest narzędziem 
programistycznym, który umożliwia pisanie testów jednostkowych z wykorzystaniem za-
ślepek (mock). 

3.1. Problem do rozwiązania 

Załóżmy, że jesteśmy programistą w zespole projektowym i otrzymaliśmy za zadanie za-
implementowanie funkcji dzielenia wyrazów w tekstach. W tym przypadku musimy utwo-
rzyć klasę, która jest w stanie formatować dowolny tekst dostarczany jako wejście. Wyni-
kiem będzie odpowiednio podzielony tekst w zależności od wprowadzonej długości słowa. 
Reguły zawijania tekstu powinny być zgodne z regułami jakie występują w ogólnodostęp-
nych narzędziach takich jak edytory tekstu, pola tekstowe w stronach internetowych. Moduł 
powinien działać na tyle intuicyjnie aby klient nie musiał domyślać się zasad działania ale 
mógł komfortowo wpisywać swoje teksty.  

Podejście TDD wymusza na programiście wypracowanie umiejętności planowania  
z wyprzedzeniem, czyli projektowanie funkcjonalności z uwzględnieniem wszystkich moż-
liwych aspektów w danej dziedzinie – przypadków testowych.  
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3.2. Projektowanie i implementacja 

W celu uproszczenia prezentacji przykładu całe środowisko zostało wcześniej przygotowa-
ne i skonfigurowane a przedstawiona część kodu posłuży jedynie zobrazowaniu opisu 
słownego. Pierwszym elementem do stworzenia jest klasa testu WrapperTest (faza red)  
a następnie szablon klasy testowanej Wrapper.  

/** 

 * Wrapper class 

*/ 

class Wrapper{ 

} 

 

require_once dirname(__FILE__) . '/../Wrapper.php'; 

  

class WrapperTest extends PHPUnit_Framework_TestCase { 

 

 private $wrapper; 

  

   function setUp() { 

      $this->wrapper = new Wrapper(); 

   } 

} 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Pierwszy test i jego efekt 

Na rysunku 1 przedstawiony został pierwszy test jaki został przeprowadzony na szablonie 
Wrapper. Test przeszedł pomyślnie i jest jak na razie wstępem do dalszej pracy.  Kolejnym 
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krokiem jest przeprowadzenie analizy funkcjonalnej, czyli wybranie takich przypadków 
testowych, które umożliwiłyby pokrycie najbardziej oczywistych problemów. Jednym  
z nich jest podanie na tyle krótkiego słowa, które spowoduje, że na wyjściu otrzymamy 
słowo bez jakiejkolwiek zmiany. 

require_once dirname(__FILE__) . '/../Wrapper.php'; 

  

class WrapperTest extends PHPUnit_Framework_TestCase { 

   // rest of body class 

   public function testDoesNotWrapAShorterThanMaxCharsWord() { 

     $this-> assertEquals('word', $this->wrapper->wrap('word', 5)); 

   } 

} 
Kolejna z metod testDoesNotWrapAShorterThanMaxCharsWord() jest przypadkiem testo-
wym uwzględniającym brak zmian na wyjściu. W tym wypadku uruchomiony test generuje 
brak metody wrap(). Zgodnie z TDD (faza green) wymagane jest dopisanie funkcjonalno-
ści w klasie testowanej. Analizując wszystkie możliwe przypadki klasa zostaje ustawicznie 
zmieniana zgodnie z wymaganiami (faza refractor).  

Projektowanie zgodnie z TDD narzuca nam styl iteracyjny. Implementujemy test 
przypadku, sprawdzamy czy test przeszedł, jeśli nie kodujemy docelową funkcjonalność  
i sprawdzamy ją testem. Każdy sprawdzony przypadek zwiększa niezawodność modułu  
a tym samym zaufanie do jego jakości. Tak jak zostało to pokazane na Rysunku 2, ciągła 
weryfikacja odpowiednim testem jednostkowym ułatwia nam rzetelne zrozumienie dzie-
dziny problemu. Pisząc kolejne testy rozwiązujemy kolejne problemy, które w podejściu 
klasycznym moglibyśmy pominąć. Każdy napisany test to jak najbardziej aktualna doku-
mentacja naszego kodu, zatem inny programista, który nie uczestniczył w budowie klasy 
może szybciej zrozumieć jej zasadę działania. Końcowym efektem jest klasa uwzględniają-
ca najbardziej oczywiste przypadki użycia, która będąc częścią modułu może zostać pod-
dana testom integracyjnym.  

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Jeden z kolejnych testów jakie są przeprowadzane podczas tworzenia modułu 
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4. Wnioski 

Zaprezentowany przykład pokazał, że zastosowanie technik zwinnego wytwarzania opro-
gramowania przynosi zamierzone rezultaty. Programista projektując kod zgodnie z zasa-
dami TDD jest w stanie zmniejszyć w znacznym stopniu prawdopodobieństwo wystąpienia 
defektów a tym samym zwiększa wydajność procesu wytwarzania oprogramowania. Pisa-
nie testów jednostkowych dla docelowego kodu likwiduje większość problemów które za-
zwyczaj występują w czasie klasycznego programowania.  

Metodyki zwinne ułatwiają lepsze zrozumienie problemu, gdyż programista poprzez 
cykliczne testowanie swojego modułu po czasie jest bardziej pewny co do jego niezawod-
ności oraz funkcjonalności. Głównym zadaniem testera, który otrzymuje moduł w ten spo-
sób zaprojektowany jest sprawdzenie założeń wywodzących się ze specyfikacji.  

Pisanie testów jednostkowych wymaga poświęcenia dodatkowego czasu. Biorąc pod 
uwagę zalety jakie wynikają ze zastosowania technik zwinnego wytwarzania do których 
można zaliczyć: 
− spójny i lepiej zarządzalny kod poddawany optymalnym zmianom 
− dokumentacja oparta na testach 
− zwiększenie prawdopodobieństwa wykrywania defektów 
− wstępnie przetestowany kod 

Można stwierdzić, że większy nakład czasu staje się dobrą inwestycją, która zapewnia inte-
resariuszom otrzymanie produktu spełniającego ich oczekiwania. 
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DOROTA KOCZAR* 

ZAGADNIENIE WPŁYWU KOMPETENCJI KIEROWNIKA PROJEKTU  
NA SUKCES PROJEKTU 

AN INFLUENCE OF THE COMPETENCE OF THE PROJECT MANAGER  
ON PROJECT SUCCESS 

STRESZCZENIE. W opracowaniu przedstawiono zagadnienie wpływu kompetencji kierownika pro-
jektu na sukces projektu. W szczególności zaprezentowano powszechnie znane na całym świecie 
modele oceny kompetencji kierownika projektu, którymi są IPMA Competency Baseline and Project 
Manager Competency Development Framework. Dziedzina zarządzania projektami informatycznymi 
jest często poddawana różnorakim badaniom i jedno z takich badań zostało zaprezentowane w odnie-
sieniu do kierownika projektu. 

ABSTRACT. The paper describes and elaborates on how the success of the project is affected by the 
competences of the project manager. In particular, it presents well-known models of project manag-
ers’ assessment, which are IPMA Competency Baseline and Project Manager Competency Develop-
ment Framework. Nowadays project management expertise is still research to continuous improve-
ment of processes and one of these studies was presented in relation to the project manager. 

1. Wprowadzenie 

Celem pracy będzie omówienie wpływu  kompetencji kierownika projektu na sukces pro-
jektu i związana z tym sytuacja w firmach informatycznych na polskim rynku. Przez kom-
petencje rozumie się możliwość osiągnięcia zakładanego celu poprzez wykorzystanie swo-
ich zdolności, umiejętności, wiedzy oraz cech osobowości.1 Można to odnieść do osoby 
kierownika projektu, ponieważ w jego przypadku osiągniecie celu to między innymi sukces 
projektu. Kierownicy projektów w firmach IT się specjalistami, ekspertami w dziedzinie 
zarządzania projektami, jest to wąska grupa ludzi, która ciągle wymaga rozwoju kompeten-
cyjnego wynikającego z zmienności. W Polsce przedsiębiorstwa informatyczne zauważają 
aspekt, że w ludziach jest ta potęga, która jest wyznacznikiem ich wartości. Chociaż są tego 

                                                                                                                     
* Mgr Dorota Koczar, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
1 D. Lewicka, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie informatycznym, [w:] Zarządzanie 
projektami w przedsiębiorstwie informatycznym, pod red. Jan Werewka, Kraków 2012, s. 121 
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świadomi to dalej borykają się z różnymi problemami, a jednym z takim problemów są 
projekty informatyczne, które nie zawsze kończą się powodzeniem, czego przyczyną są 
często braki kompetencyjne. Firmy, aby się rozwijać muszą stwarzać warunki dla rozwoju 
kompetencyjnego swoich pracowników. W przypadku kierownika projektu i jego kompe-
tencji  pomocne w tej kwesti są sformalizowane modele kompetencji, którymi jest IPMA 
Competency Baseline i Project manager Competency Development Framework.  

2. Modele oceny kompetencji kierownika projektu 

Kierownik projektu jest kluczową rolą w projekcie, od jego wiedzy, umiejętności i do-
świadczenia zależy zarządzanie całym projektem. Osoba ta, jest od samej inicjalizacji pro-
jektu, to właśnie do niego należy podejmowanie większości decyzji w projekcie. W dzisiej-
szych czasach rola kierownika projektu oraz dziedzina zarządzania projektami zostały 
szczegółowo zbadane pod wieloma kątami. Jedno z takich badań wykonał S. Spałka, który 
wskazał sześć głównych czynników wpływających na powodzenie projektu. Czynniki pre-
zentują się następująco: 
− ustanowienie kierownika projektu ma 93% wpływ na sukces projektu, 
− kompetencje kierownika projektu mają 88% wpływ na sukces projektu, 
− wysoki autorytet kierownika projektu ma 85% wpływ na sukces projektu, 
− jasno definiowany cel projektu ma 90% wpływu na sukces projektu, 
− ustanowienie zespołu projektowego ma 86% wpływ na sukces projektu, 
− poparcie zarządu firmy dla projektu ma 85% wpływ na sukces projektu2 

Analizując powyższe czynniki, można zauważyć, że trzy pierwsze dotyczą samego kierow-
nika projektu, czyli w dużej mierze od niego zależy sukces projektu. Kierownicy projektów 
są wyznaczani przez organizację i ich zadaniem jest wykonanie wszelkich czynności zwią-
zanych z zarządzaniem projektu, aby umożliwić osiągnięcie celu w ramach założonego 
zakresu prac i przy założonym czasie oraz budżecie. Ogólnie mówiąc osoba kierownika 
projektu jest jasno określana, a do jego głównych obowiązków należą przede wszystkim: 
− przygotowanie struktury podziału pracy, 
− przygotowanie harmonogramu projektu, 
− planowanie budżetu, 
− wybór członków zespołu projektowego, 
− utrzymanie kontaktu z klientem, sponsorem, 
− monitorowanie statusu projektu, 
− odpowiednie motywowanie członków zespołu, 
− zarządzanie stronami zaangażowanymi w projekt, 
− zarządzanie zespołem projektowym, 
− zarządzanie ryzykiem projektu, 

                                                                                                                     
2 S. Spałek, Krytyczne czynniki sukcesu  w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Ślą-
skiej, Gliwice 2004, s. 99 
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− zarządzanie budżetem projektu, 
− zarządzanie konfliktami3. 

Powyższe obowiązki obrazują wysokie wymagania dotyczące wiedzy,  cech osobowości 
oraz umiejętności osoby na powyższym stanowisku, dlatego międzynarodowe organizacje, 
które zrzeszają specjalistów, naukowców i praktyków zarządzania projektami  opracowały 
standardy zarządzania i w tym modele kompetencji kierownika projektu. 

W niniejszym opracowaniu zostaną zaprezentowane dwa modele kompetencji a mię-
dzy innymi: 
− IPMA Competency Baseline stworzony przez International  Project Management As-

sociation4, 
− Project Manager Competency Development Framework stworzony przez Project 

Management Institute5. 
International Project Management Association jest międzynarodową organizacją non-
profit, skupiającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami z 55 krajów 
na całym świecie. Organizacja ta odgrywa dużą role w rozwój kompetencji kierownika pro-
jektu poprzez IPMA Competence Baseline (ICB IPMA®), w której określa standardy  
i wskazówki dla pracy wielu specjalistów zarządzania projektami. W Polsce organizacją  
w ramach IPMA jest Stowarzyszenie Project Management Polska, która w 2009 roku wy-
dała polską wersję 3.0 Wytycznych Kompetencji IPMA. Opracowanie to  zawiera: 
− zbiór 46 kompetencji, które powinny cechować kierownika projektu, 
− zestaw czterech poziomów certyfikacji (A, B, C, D) wraz z wymaganiami kompeten-

cyjnymi, 
− szczegółowy model, schemat oceny i system certyfikacji oparty na zestawie i pozio-

mach kompetencji w zarządzaniu projektami. 
Zbiór 46 kompetencji zarządzania projektami w powyższym standardzie zostało uporząd-
kowanych do następujących trzech grup: 
− kompetencji technicznych, 
− kompetencji behawioralnych, 
− kompetencji kontekstowych. 

Symbolem takiego podejścia jest „Oko kompetencji”, które łączy trzy powyższe grupy 
kompetencji jako obszary, którymi każdy kierownik projektu musi wykazać się, zarówno 
wiedzą i doświadczeniem.  

                                                                                                                     
3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kierownik_projektu 
4 NBC Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, wersja 3.0, 2009 
5 Project Management Competency Development Framework, PMI, USA 2007 
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Rys. 1. Grupy kompetencji według IPMA. 
 Źródło: NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0, 2006, s.2 

Kompetencje techniczne jest to grupa do której zalicza się kompetencje potrzebne do ini-
cjowania i rozpoczynania przedsięwzięcia, zarządzania jego realizacją oraz jego zamyka-
nia.6  

Kompetencje behawioralne jest to zbiór, w której kompetencje zostały uszeregowane 
od kompetencji dotyczących samego kierownika projektu, czyli jego postawy, zachowania 
oraz wartości do kompetencji szerokich oddziałujących na duże społeczności.  

Kompetencje kontekstowe omawiają zagadnienia związane z pojęciami projektu, pro-
gramu i portfela oraz związki między tymi zagadnieniami a organizacją lub organizacjami 
zaangażowanymi w projekt.7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                     
6 NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, wersja 3.0, 2009, s.40 
7 NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, wersja 3.0, 2009, s.39 
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Rys. 2. Elementy grup kompetencji według IPMA. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie NCB Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, wersja 3.0, 

2009, s.40 

Na powyższym rysunku zostały zaprezentowane wszystkie kompetencje i dodatkowo usze-
regowane do poszczególnych grup kompetencyjnych, które powinien posiadać kierownik 
projektu. W standardzie IPMA poszczególne kompetencje zostały szczegółowo opisane  
i usystematyzowane do czteropoziomowej certyfikacji, która przez specjalistów uznawana 
jest za najlepiej zaprojektowaną do oceny kompetencji. Każdy z poziomów dotyczy innego 
zakresu odpowiedzialności: 
− Poziom A skierowany jest do osób, które posiadają umiejętności w nadzorowaniu  

i budowaniu struktury firmy pod kątem realizacji programów i portfeli projektów 
(Project Director), 

− Poziom B skierowany dla osób, które posiadają umiejętności w prowadzeniu bardzo 
złożonych projektów (Senior Project Manager), 

− Poziom C dotyczy umiejętności osób, którym bezpiecznie można powierzyć proste 
projekty (Project Manager), 
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− Poziom D jest bardziej szczegółowy, ponieważ dotyczy określonego zakresu wiedzy 
na temat zarządzania projektami i osoby te mogą rozpocząć pracę w zespole projekto-
wym prowadzonym przez kierownika projektu certyfikowanego na wyższym pozio-
mie (Project Management Associate). 

Dla każdego poziomu  IPMA opracowała skale oraz profile kompetencji w celu umożli-
wienia kompletnej oceny poziomu kompetencji osoby, a także określono poziom wiedzy  
i kompetencji wymagany od osoby podlegającej ocenie.  

Drugim modelem kompetencji kierownika projektu, który zostanie zaprezentowany  
w niniejszej pracy to standard PMCDF (Project Manager Competency Development Fra-
mework). Został on stworzony przez Project Management Institute (PMI), która jest świa-
tową organizacją non-profit zrzeszająca osoby profesjonalnie zajmujące się zarządzaniem 
projektami. PMI opracowało „Guide to the Project Management Body of Knowled-
ge(PMBOK)”, który jest powszechnie obowiązującym standardem w dziedzinie zarządza-
nia projektami. PMCDF wpisuje się w metodologię zarządzania projektami PMBOK, który 
zawiera wskazówki dla określenia kompetencji kierownika projektu, a konkretnie stanowi 
ramy definicji, oceny i rozwoju kompetencji. Definiuje kluczowe wymiary kompetencji  
i określa te kompetencje, które są najbardziej prawdopodobne, które mają wpływ na wy-
dajność kierownika projektu. PMCDF został opracowany, aby zapewnić zarówno osobom  
i organizacjom wytycznych w sprawie sposobu dokonywania oceny, planu i zarządzania 
rozwoju zawodowego kierownika projektu.  
Wymiary kompetencji kierownika projektu w niniejszym standardzie przedstawiają się 
następująco: 
− wiedza (Project Manager Knowledge) – co kierownik projektu wie o stosowaniu pro-

cesów, narzędzi i technik zarządzania projektem; 
− wydajność (Project Manager Perfromance) – jak kierownik projektu zastosowuje 

wiedzę w zakresie zarządzania projektami w celu spełnienia wymagań projektowych; 
− osobowość  (Personal Competency) – jak kierownik projektu zachowuje się podczas 

wykonywania różnych aktywności w projekcie, jego nastawienie oraz cechy osobowo-
ści. 

Struktura standardu PMCDF prezentuje się tak, że powyższe wymiary dzielą się na sekcje 
(Units of Competence), natomiast sekcje kompetencji definiują się na składowe (Elements 
of Competence), a te z kolei posiadają obserwowalne kryteria (Perfromance Criteria), a te 
dodatkowo mają rezultaty i dowody działań (Types of Evidence). Uszczegółowiając to 
przez sekcje  kompetencji rozumie się główne obszary i typy aktywności, natomiast skła-
dowe kompetencji to między innymi wiedza, umiejętności lub postawy kierownika projek-
tu. Zbiór obserwowalnych kryteriów są to zachowania i działania, które są wymagane, aby 
uzyskać daną kompetencje.  

PMI oferuje program certyfikacji podobnie jak IPMA, który obejmuje trzy certyfikaty 
specjalistyczne: 
− Certified Associate in Project Management(CAPM) 
− Project Management Professional (PMP) 
− Program Management Professional (PgMP) 
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Osoba kierownika projektu za pomocą powyższego modelu może rozwijać swoje kompe-
tencje oraz przy pomocy certyfikacji potwierdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Pro-
ject Management Professional(PMP) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnym certyfika-
tem w zakresie zarządzania projektami. Aby przystąpić do tego rodzaju egzaminu trzeba 
złożyć obszerne oświadczenie o sobie i swoim doświadczeniu, ponieważ konieczne jest 
udowodnienie 36 miesięcy pracy na projektach. W przypadku gdy kandydat, który nie po-
siada dużego doświadczenia, może zdawać egzamin o stopniu niższym, czyli CAPM, a dla 
osób, które zajmują się prowadzeniem programów i portfeli projektów, w takim przypadku 
można zdawać egzamin PgMP. 

Zaprezentowane w opracowaniu powyższe dwa modele oceny kompetencji kierowni-
ka projektów są powszechnie znane i uznawane na całym świecie, dzięki nim każdy kie-
rownik projektu może udoskonalić oraz potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności w zakre-
sie zarządzania projektami. Dzięki tym, firma inwestując w rozwój swoich pracowników 
może zwiększać konkurencyjność oraz zaufanie klientów, co w pewnym sensie przekłada 
się na to, że projekty informatyczne kierowane przez kompetentnego kierownika projektu  
i zespół będą zakończone sukcesem. 

 3. Aktualna sytuacja na polskim rynku dotycząca projektów IT  
w kontekście kierownika projektu 

W dzisiejszych czasach świat idzie z ogromnym postępem, zamieniają się technologie  
i wiele dziedzin rozwija się w szalonym tempie i tak też dzieje się z szeroko pojmowaną 
dziedziną zarządzania projektami w przedsiębiorstwach informatycznych, a w szczególno-
ści zainteresowanie osobą kierownika projektu i jego kompetencji, które zostały już do-
głębnie zbadane przez organizacje, które zostały zaprezentowane w punkcie 2. Zdarzają się 
jednak sytuacje, które ukazują, że do realizacji projektów zostaje przydzielona nieodpo-
wiednia osoba do kierowania projektem i przez to w konsekwencji prowadzi to do niepo-
wodzenia całego projektu. 

W 2010 roku w Polsce przeprowadzono pierwsze badanie Projektów IT, które wyko-
nała Politechnika Wrocławska – Instytut Informatyki wraz z Stowarzyszeniem Project Ma-
nagement Polska i Project Management Institute Wrocław Branch, a także Polskim Towa-
rzystwem Informatycznym – Oddział Dolnośląski. Do badania wzięto 80 wyselekcjonowa-
nych projektów IT z pośród 300. Badanie to dotyczyło różnych obszarów zarządzania pro-
jektami informatycznymi, a między innymi odpowiadało na pytania: 

1)  Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? 
2)  Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą 

się sukcesem? 
3)  Jaki charakter projektu (development, wdrożenie…) wpływa na jego powodzenie? 
4)  Czy udaje się mieścić w czasie i budżecie? 
5)  Które podejścia są najpopularniejsze, czy faktycznie Agile zdominował świat? 
6)  Co organizacja i kierownik projektu mogą zrobić, aby efektywnie zarządzać ryzy-

kiem? 
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7)  Jaka część PM posiada certyfikaty? 8 
W opracowaniu zostaną zaprezentowane wyniki z badania, które bezpośrednio albo po-
średnio odnoszą się do kompetencji kierownika projektu. Biorąc pod uwagę pierwsze pyta-
nie dotyczącego jaka część projektów IT zakończyła się sukcesem, wyniki prezentują się 
następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 3. Sukces i porażka projektów. 
Źródło: Raport z Polskiego badania projektów It 2010, Wrocław 2011, s.3 

Definicje sukcesu projektu można określić jako osiągniecie zakładanego celu, w zaplano-
wanym czasie i przy określonym budżecie oraz przy określonych parametrach jakościo-
wych. Z powyższego wykresu możemy odczytać, że tylko 21% projektów informatycznych 
kończy się sukcesem, większość projektów kończy się częściowym sukcesem. Natomiast 
33% projektów informatycznych kończy się porażką. Ten wynik mówi sam za siebie, że 
projekty informatyczne realizowane w Polsce nie są wykonywane w należyty sposób, że 
coś przeszkadza w osiągnięciu sukcesu. W powyższym badaniu wzięto też pod uwagę od-
powiedź na pytanie dotyczące metodyk projektowych, jakie podejścia są wybierane przez 
kierowników projektów podczas realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     
8 Raport z Polskiego badania projektów IT 2010, Wrocław 2011 
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Rys. 4. Popularność metodyk. 

Źródło: Raport z Polskiego badania projektów IT 2010, Wrocław 2011, s.9 

Z wykresu odczytujemy, że tylko 11% projektów realizowane są metodyką zwinną AGILE, 
chociaż te metodyki ostatnimi czasy są bardzo spopularyzowane to jednak badanie ukazuje, 
że nie są wykorzystywane tak często jakby się wydawało. Prawie jedna trzecia projektów 
realizowana jest bez jakichkolwiek zdefiniowanych metodyk zarządzania projektami, reali-
zowane są tylko na podstawie wiedzy i doświadczenia kierownika projektu, co może 
świadczyć o tym, że kierownik nie posiada odpowiednich kompetencji, umiejętności i wie-
dzy do zarządzania co w konsekwencji może prowadzić do porażki projektu. Tego dowo-
dem jest poniższy wykres, który potwierdza, że zarządzanie projektem przez kierownika 
projektu na podstawie swojej wiedzy i umiejętności prowadzi do porażki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Metodyki projektowe. 
Źródło: Raport z Polskiego badania projektów It 2010, Wrocław 2011, s.9 

Można śmiało powiedzieć, że ta niedostateczna wiedza i umiejętności kierownika projektu 
blokują większość projektów w osiągnięciu sukcesu. Przedsiębiorstwa informatyczne nie 
powinny tego aspektu zaniedbywać i powinni pomagać w zdobywaniu odpowiednich kom-
petencji. 
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W badaniu projektów IT wzięto także pod uwagę posiadane certyfikaty, jaki procent 
osób pełniący role kierownika projektu posiada dowolny certyfikat i okazuje się tylko 1/3 
badanych posiadała certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zarządzaniu projek-
tami, te wyniki dają do myślenia, że tą sferę zarządzania projektami warto rozwijać, bo 
kompetentny kierownik potrafi dobrze zarządzać projektem . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Posiadanie dowolnego certyfikatu zarządzania projektami 
Źródło: Raport z Polskiego badania projektów IT 2010, Wrocław 2011, s.15 

4. Podsumowanie 

Podsumowując zagadnienie wpływu kompetencji kierownika projektu na sukces projektu 
można śmiało powiedzieć, że posiadane kompetencje odgrywają znaczącą rolę w zarządza-
niu projektami informatycznymi. Dowodem tego jest zaprezentowana aktualna sytuacja na 
polskim rynku dotycząca projektów informatycznych, z której jasno można wywniosko-
wać, że na sukces projektu ma także wpływ sama osoba kierownika projektu. Firmy infor-
matyczne, które realizują projekty powinny zastanowić się nad działaniami jakie powinny 
zrealizować, w celu przeciwdziałania sytuacjom, w których projekt kończy się porażką lub 
częściowym sukcesem. Propozycją rozwiązania dla tego typu sytuacji, które były już 
wspomniane w opracowaniu to rozwój kompetencyjny pracowników na stanowiskach kie-
rowniczych i specjalistycznych, a w szczególności kierownika projektu, poprzez stworzenie 
odpowiednich warunków pracy, które sprzyjają rozwojowi i uczeniu się.9 Wszelakie inwe-
stycje w ten obszar wiedzy z perspektywy czasu z pewnością przyniosą oczekiwane zyski 
dla przedsiębiorstwa, bo to ludzie realizują projekty i są jednym z największych czynników 
wpływających na sukces nie tylko projektów, ale na sukces dobrze prosperującego przed-
siębiorstwa informatycznego.  

                                                                                                                     
9 D. Lewicka, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie informatycznym, [w:] Zarządzanie 
projektami w przedsiębiorstwie informatycznym, pod red. Jan Werewka, Kraków 2012, s. 133 
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MARCIN KULIŚ * 

ZAGADNIENIE UŻYCIA METODYKI KANBAN 
W ZESPOLE PRACUJĄCYM WEDŁUG SCRUM  

THE PROPOSAL TO USE KANBAN METHODOLOGY 
BY TEAM WORKING WITH SCRUM  

STRESZCZENIE. Opracowanie stanowi propozycję wprowadzenia tablicy Kanban do wizualizacji 
pracy przykładowego zespołu działającego zgodnie z metodyką Scrum. Przedstawione zostały cechy 
wspólne metodyk oraz występujące pomiędzy nimi różnice. Zaproponowane rozwiązanie wizualizacji 
przepływu zadań procesu Scrum i procesów pobocznych przy pomocy wspólnego narzędzia może 
pomóc w usystematyzowaniu wszystkich etapów prac prowadzonych przez opisywany zespół.  

ABSTRACT. A proposal to introduce the Kanban board to visualize the work process of sample 
Scrum team. The paper presents the differences between both Scrum and Kanban methodologies. The 
solution to visualize Scrum process workflow together with maintenance or unplanned tasks using 
single tool may help to systematize all work phases of the featured team.  

1. Wprowadzenie 

Metodyki zwinne cieszą się wśród organizacji związanych z technologiami informatycz-
nymi bardzo dużą popularności. Coraz więcej firm stosuje lub zamierza w najbliższym cza-
sie wprowadzić zwinne metody zarządzania do swojego przedsiębiorstwa. Według badań 
statystycznych, przeprowadzonych przez jedną z firm produkujących oprogramowanie do 
wspomagania zarządzania, wzrasta świadomość oraz doświadczenie organizacji pracują-
cych w sposób zwinny (VersionOne, 2013). Większość ankietowanych potwierdza, że 
wprowadzenie metodyk zwinnych znacznie poprawiło produktywność zespołów oraz ich 
umiejętność radzenia sobie ze zmianami wymagań. Innymi wymienianymi zaletami były 
polepszenie jakości finalnego produktu, minimalizacja ryzyka i strat oraz zwiększenie 
przejrzystości realizowanego projektu. 

Niewątpliwie jedną z najbardziej popularnych i najczęściej używanych metodyk zwin-
nych jest Scrum oraz jego warianty. Według przeprowadzonych badań Scrum wykorzysty-
wany jest przez około siedemdziesiąt procent firm deklarujących zwinną organizację pracę. 
Pomimo dominacji Scrum wyniki badania pokazują wzrost zainteresowania środowiska IT 
                                                                                                                     
* Mgr inż. Marcin Kuliś, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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innymi metodykami zwinnymi, między innym Kanban. W porównaniu z rokiem poprzed-
nim odnotowano około dziesięcioprocentowy wzrost liczby zespołów stosujących tablicę 
Kanban jako główne narzędzie wizualizacji procesu. Metodyka Kanban oparta jest na pro-
stych zasadach co w połączniu z jej skutecznością powoduje, że jest wykorzystywana przez 
coraz więcej zespołów. Inną niewątpliwą zaletą jest fakt, że może być stosowana wraz  
z innymi metodykami stanowiąc ich uzupełnienie. 

Niniejsze opracowanie opisuje propozycję wdrożenia zasad Kanban do pracy przykła-
dowego zespołu pracującego zgodnie z wytycznymi metodyki Scrum. Propozycja obejmuje 
przede wszystkim aspekty związane z wizualizacją oraz zarządzeniem przepływem pracy. 
W opracowaniu zostało zawarte również zestawienie obydwu metodyk pokazujące ich ce-
chy wspólne i różnice oraz zwięzły opis możliwości metodyki Kanban.  

2. Porównanie metodyk Scrum i Kanban 

Zarówno Scrum jak i Kanban to metodyki pozwalające na zwiększenie efektywności wy-
konywanej pracy. Scrum to przede wszystkim reguły określające postępowanie w konkret-
nych fazach realizacji procesu wytwórczego. Kanban natomiast dostarcza informacji po-
mocnych w optymalizacji i wprowadzeniu do niego zmian.  

Metodyka Scrum największy nacisk kładzie na iteracyjność procesu wytwórczego, 
skupia się na samoorganizacji pracy w ramach zespołu oraz na jej podziale na małe, precy-
zyjne zadania. Zespoły powinny być względnie małe, a członkowie zespołu dysponować 
szerokim zakresem umiejętności. Według Scrum zadania powinny być realizowane w moż-
liwe krótkich i stałych okresach czasu. Każdy zakończony cykl podlega analizie i jest źró-
dłem wniosków pozwalających zoptymalizować pracę w kolejnych cyklach. 

Głównym zadaniem na jakim koncentruje się metodyka Kanban jest wizualizacja 
przepływu pracy. Każde z zadań posiada graficzną reprezentację w formie karty umiesz-
czonej na tablicy etapów. Dla każdego etapu określona zostaje nieprzekraczalna górna gra-
nica liczby zadań, które w danym etapie mogą być realizowane. Kanban pomaga w opty-
malizacji czasu potrzebnego do wdrożenia pojedynczego zadania od momentu zaistnienia 
pomysłu jego realizacji (lead time). 

Obydwie metodyki dzielą prace na zadania oraz określają limity w ich realizacji.  
W obydwu przypadkach kładziony jest duży nacisk na samoorganizację oraz na optymali-
zacje procesu na podstawie wyciągniętych wniosków. Co najważniejsze, obydwie metodyki 
skupiają się na szybkim oraz częstym dostarczaniu posiadających wartość biznesową funk-
cjonalności. 

2.1. Różnice pomiędzy metodykami 

Pomimo istnienia wspólnych cech obydwu metodyk występuje między nimi również wiele 
istotnych różnic. Metodyki zwinne w odróżnieniu od tradycyjnych mają charakter bardziej 
adaptacyjni niż nakazowy. Porównując jednak metodyki Scrum i Kanban można zauważyć, 
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że zbiór reguł w przypadku taj drugiej jest znacznie mniejszy (Kniberg H., Skarin M. 
2010). 

Scrum definiuje role odpowiedzialnego za dostarczanie zadań właściciela produktu 
(Product Owner), kierownika procesu (Scrum Master) oraz zespołu (Scrum Team) realizu-
jącego dostarczone zadania. Kanban w odróżnieniu nie narzuca istnienia konkretnych ról, 
ale również ich nie wyklucza. 

Kanban nie narzuca sprecyzowanych ram czasowych (timeboxing), natomiast Scrum 
wymaga wyznaczania długości cyklu, w ramach którego realizowane będą prace. Określo-
na podczas organizowania zespołu długość iteracji przestrzegana jest wraz z postępem pro-
cesu. Na początku iteracji zespół pobiera określoną liczbę zadań oraz deklaruje zobowiąza-
nie do ich wykonania. W czasie cyklu następuje realizacja zadań. Koniec cyklu wyzwala 
prezentację zrealizowanych funkcjonalności oraz analizę przebiegu prac. Kanban w odróż-
nieniu od Scrum jest bardziej elastyczny jeżeli chodzi o dobór kadencji. Scrum przyjmuje 
jedną kadencję dla wszystkich aktywności. W przypadku Kanban poszczególne kadencje 
mogą się różnić, a dodatkowo wybrane aktywności mogą być następstwem zaistniałych 
podczas procesu zdarzeń. Zespół lub osoby biznesowe w przedsiębiorstwie mogą zadecy-
dować, że przykładowo wdrożenie nastąpi wtedy gdy zrealizowana zostanie określona licz-
ba zadań o konkretnej wartości biznesowej, a retrospektywa będzie miała miejsce każdego 
ostatniego dnia miesiąca. 

Istotne różnice pomiędzy metodykami występują również na etapie doboru zadań i ich 
realizacji. Metodyka Scrum wymaga, aby zadania przeznaczone do realizacji były względ-
nie małych rozmiarów. Ważnym jest aby każde z zadań mogło zostać zrealizowane w ob-
rębie jednego cyklu. Co więcej Scrum definiuje zasadę INVEST. Rozwinięcie akronimu 
zawiera cechy jakie powinno spełniać zadanie aby mogło zostać podjęte do realizacji  
w ramach iteracji. Zadania zgodne ze Scrum powinny być niezależne i negocjowalne (przed 
włączeniem do iteracji). Każde zadanie powinno posiadać wartość biznesową, dającą się 
określić złożoność, powinno być małe oraz testowalne. Kanban nie jest restrykcyjny w do-
borze zadań. Nie narzuca ich konkretnego rozmiaru czy charakteru i nie wymaga od zespo-
łu deklaracji zobowiązań co do wykonania konkretnej ich listy. W przypadku Scrum zespół 
przed każdą iteracją zobowiązuje się do wykonania konkretnego zestawu zadań. Co prawda 
nowoczesny Scrum dopuszcza wymianę jednego zadania na inne o podobnej estymacji, 
jednak przy klasycznym podejściu w czasie trwania sprintu nie ma możliwości zmiany lub 
dodania nowych zadań do listy. W przypadku Kanban wyznacznikiem nie jest rama czaso-
wa i zamknięta lista zadań natomiast liczba aktualnie zgłoszonych do realizacji prac. Nowe 
zadania może być dodane zawsze, pod warunkiem że limit na ilość nowych zadań nie został 
przekroczony. 

Zarówno Scrum jak i Kanban wprowadzają do procesu ograniczenie co do ilości reali-
zowanych prac. Różnica polega na tym, że w przypadku Scrum limit ten jest definiowany 
pośrednio. Wynika on ze zobowiązania podjętego przez zespół na iterację. W Kanban limit 
określa się bezpośrednio i jest on ściśle związany ze stanem w którym znajduje się zadanie. 

Tablica Kanban, w przeciwieństwie do rejestru zadaniowego w Scrum, może być 
współdzielona przez wiele zespołów. Tablica ma charakter stały, więc przepływ zadań jest 
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stale widoczny. W przypadku Scrum, nowa iteracja oznacza całkowitą reorganizację zadań 
na tablicy. Domyślnym czynnikiem pozwalającym na optymalizację procesu w przypadku 
metodyki Kanban jest czas dostarczenia gotowego zadania. Na podstawie danych znajdują-
cych się na tablicy zespół powinien być w stanie określić w jakim czasie zadanie trafiło ze 
stanu początkowego do stanu końcowego oznaczającego gotowość. Proces Scrum z kolei 
charakteryzuje przed wszystkim szybkość pracy zespołu (velocity). 

Rys. 1. Przykładowy diagram CFD, z którego można odczytać między innymi aktualną ilość zadań w 
kolejce do realizacji oraz czas oczekiwania na wdrożenia pojedynczego zadania 

Żadna z rozpatrywanych metod nie narzuca konkretnych diagramów do obrazowania po-
stępu prac, jednak stosowane popularnie diagramy dopasowane są do głównych miar cha-
rakteryzujących poszczególne procesy. W przypadku Scrum najczęściej wykorzystywany 
jest diagram wypalania (Burn down chart) dostarczający informacji o szybkości pracy ze-
społu i pozostałej do wykonania pracy. Kanban najczęściej wykorzystuje diagramy CFD 
(Cumulative flow diagram) obrazujące ilość prac w systemie na poszczególnym etapie  
w zadanym czasie. Z diagramu CFD można odczytać między innymi aktualną ilość zadań 
czekających w kolejce do realizacji oraz aktualny czas produkcyjnego wdrożenia pojedyn-
czego zadania. Przykładowy diagram CFD przedstawiony został na rysunku 1. 

3. Możliwości metodyki Kanban 

Metodyka Kanban w swojej pierwotnej formie opracowana została w Japonii przez Taiichi 
Ohno w celu usprawnienia oraz obniżenia kosztów obsługi linii produkcyjnych w zakła-
dach Toyota. Pomimo, że w produkcji metoda ta znana i używana jest od wielu lat, jej ad-
aptacja do potrzeb IT jest stosunkowo nowym podejściem. Wnosi do procesu rozwoju 
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oprogramowania wybrane zasady stosowane w produkcji, pozwalając między innymi na 
minimalizację strat oraz na skrócenie czasu realizacji gotowych funkcjonalności. Metodyka 
Kanban w dużej mierze skupia się na wizualizacji przepływu pracy i w przypadku IT czę-
sto jest rozwinięciem popularnie stosowanych metodyk zwinnych, między innymi Scrum 
(Boeg J. 2011). 

Kanban w kontekście rozwoju oprogramowania skupia się na kilku podstawowych za-
sadach. Jak już wspomniano najważniejszą z nich jest wizualizacja przepływu pracy. Każdy 
etap, na którym może znaleźć się zadanie powinien być jasno sprecyzowany i uwidocznio-
ny. Dotyczy to zarówno etapu formułowania zadania jaki i jego gotowości do wdrożenia. 
W praktyce przepływ pracy przedstawiony jest przy pomocy tablicy zawierającej poszcze-
gólne etapy oraz karty zadań. Ważną zasadą jest również wyznaczenie wyraźnych limitów 
ograniczających ilości wykonywanych zadań na każdym z etapów. Kolejnymi zasadami są 
pomiar i zarządzanie przepływem pracy oraz identyfikacja możliwości usprawnienia proce-
su. 

Zastosowanie limitów dla poszczególnych etapów i wizualizacja przypływu pracy po-
zwalają na szybką lokalizację problemów występujących w procesie. Problem na jednym 
etapie zwykle rzutuje na wykonanie prac w etapach kolejnych, a dzięki metodyce wszelkie 
tzw. wąskie gardła mogą zostać zidentyfikowane i zoptymalizowane przykładowo poprzez 
modyfikację limitów lub zwiększenie liczby zasobów dla etapu. Precyzyjny pomiar pomaga 
w podejmowaniu świadomych decyzji oraz pozwala na wizualizację ich skutków. 

Kanban pozwala również na wizualizację prac kilku zespołów funkcjonujących w ra-
mach danego przedsiębiorstwa jednocześnie. Umożliwia śledzenie zależności pomiędzy 
poszczególnymi zespołami, dzięki czemu widać w jakich sytuacjach lub na jakiej linii po-
wstają problemy.  

4. Propozycja wdrożenia rozwiązania 

Propozycja rozwiązania przedstawiona została w formie studium przypadku. Jako przykład 
posłużył ośmioosobowy zespół programistów pracujących zgodnie z wytycznymi metodyki 
Scrum. Zespół odpowiedzialny jest za utrzymanie oraz rozwój aplikacji działającej we-
wnątrz przedsiębiorstwa. Aplikacja służy jako narzędzie codziennej pracy grupie około stu 
osób. Dodatkowo zespół wspomagany jest przez dwuosobowy zespół testerów. 

Zespół programistów pracuje w trybie czterotygodniowym, przy czym na pierwsze 
trzy tygodnie iteracji przewidziany jest rozwój nowych funkcjonalności oraz ich bieżące 
testy. Po trzech tygodniach przygotowana zostaje przedprodukcyjna wersja aplikacji. 
Ostatni tydzień to czas na poprawki błędów zgłoszonych dodatkowo przez osoby bizneso-
we. Czterotygodniowy okres iteracji kończy się wdrożeniem nowych funkcjonalności na 
środowisku produkcyjnym. Całemu procesowi towarzyszą spotkania wynikające ze specy-
fiki Scrum. Każdą iterację poprzedza spotkanie planistyczne, podczas którego zespół zo-
bowiązuje się do realizacji wcześniej estymowanych zadań. Każdy dzień pracy rozpoczyna 
spotkanie podsumowujące dzień poprzedni oraz aktualny stan realizowanych prac. Każda 
iteracja kończy się retrospektywą. Dodatkowo zespół wprowadził cotygodniowe spotkanie 
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techniczne, na którym poruszane są bieżące problemy techniczne, zbyt złożone na spotka-
nie codzienne. 

Aplikacja, ze względu na charakter prowadzonej przez firmę działalności, posiada kil-
ka odrębnych obszarów. Za każdy obszar odpowiedzialny jest osobny właściciel produktu  
i każdy z nich zgłasza osobno zapotrzebowanie na nowe funkcjonalności. Końcowe zobo-
wiązanie co do listy realizowanych zadań jest wynikiem ustaleń podczas spotkania plani-
stycznego. 

Równolegle istnieje kolejka zgłoszeń dodawanych na bieżąco poza procesem Scrum. 
Są to małe nieplanowane zgłoszenia, zarówno błędy wychwycone na instancji produkcyjnej 
jak i nowe funkcjonalności. Każdego dnia do obsługi listy wydelegowany zostaje jeden  
z programistów, w rezultacie zespół Scrum liczy w rzeczywistości siedem osób. 

W rozpatrywanym przypadku Kanban ma być uzupełnieniem metodyki Scrum. Zakła-
da się, że jego wprowadzenie pomoże w ustaleniu wspólnych etapów prac oraz jej wizuali-
zacji zarówno w kontekście zadań planowanych jak i tych nieplanowanych. 

4.1. Wizualizacja przepływu pracy 

W pierwszym kroku skupiono się na wizualizacji aktualnego przepływu pracy, gdyż będzie 
on punktem wyjściowym do przygotowania tablicy Kanban. Rysunek 2 przedstawia grafy 
przepływów pracy procesu Scrum oraz zadań nieplanowanych będących poza procesem. 

Rys. 2. Grafy wyjściowego przepływu pracy realizowanej przez zespół 

W przypadku Scrum zadania zgłaszane są do kolejki przez poszczególnych właścicieli pro-
duktu. Podczas comiesięcznego spotkania zespół określa złożoność zgłoszonych zadań es-
tymując jej wartość przy pomocy punktów. Następnie lista zadań podlega dyskusji  
w czasie spotkania planistycznego, a jej wynikiem jest zbiór zadań gotowych do kodowania 
w kolejnej iteracji. W czasie trwania sprintu każde z zadań przechodzi kolejno przez etapy 
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kodowania, przeglądu kodu, a na końcu testów. Gotowe zadania trafiają do kolejki wdroże-
nia i wraz z zakończeniem iteracji wypuszczane są na produkcję. 

Zadania nieplanowane trafiają bezpośrednio do listy zadań gotowych do podjęcia. 
Programista przystępując do realizacji zadania z listy kieruje się priorytetami ustalonymi 
przez poszczególnych właścicieli produktu lub osoby biznesowe. Z uwagi na fakt, że więk-
sza część zadań zamyka się w stosunkowo krótkim czasie realizacji oraz wprowadza nie-
znaczne zmiany do kodu aplikacji etap przeglądu kodu bywa pomijany, a testy przeprowa-
dzane są zwykle przez programistę realizującego dane zadanie. Zrealizowane zadania tra-
fiają do listy zadań gotowych do wdrożenia, z której podnoszone są na produkcję każdego 
dnia o stałej porze. Wyjątek stanowią błędy krytyczne, które mogą mieć znaczący wpływ 
na pogorszenie jakości pracy użytkowników. Poprawienie błędu krytycznego skutkuje na-
tychmiastowym podniesieniem wszystkich gotowych zadań czekających na wdrożenie. 

4.2. Priorytety i klasy serwisowe 

Priorytety realizacji zadań sprintowych ustalane są wstępnie przez właścicieli produktu 
aczkolwiek mogą one ulec zmianie jeżeli okaże się, że wprowadzona kolejność może być 
trudna do osiągnięcia np. ze względów technicznych. Zobowiązanie do wykonania  
i realizacja listy zadań zgodnie z określonym priorytetem jest istotna ponieważ gwarantuje 
dostarczenie najważniejszych zadań w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych proble-
mów. W przypadku zadań nieplanowanych kolejność realizacji ustalona zostaje odgórnie  
i nie podlega zmianie. Zadania nieplanowane nie są ze sobą powiązane zatem kolejność ich 
realizacji zwykle nie dostarcza dodatkowych problemów. Jeżeli zadanie nie posiada jasno 
określonego priorytetu kryterium realizacji będzie stanowiła zwykle data dodania zgłosze-
nia. 

Na tablicy zadania o wysokim priorytecie znajdować się będą na górze, a te o niższych 
priorytetach odpowiednio w jej dolnej części. Zadania Scrum oraz nieplanowane współ-
dzieląc tą samą tablicę i kolumny mogą się w zależności od przyjętych priorytetów wizual-
nie przeplatać.  

Fakt umieszczenia zadań różnego typu na współdzielonej tablicy pociąga za sobą ko-
nieczność wprowadzenia odrębnych klas serwisowych przy czym zadania poszczególnych 
klas powinny być łatwo rozróżnialne. Najczęściej wprowadza się osobne kolory dla kart 
zadań lub osobne tory dla odseparowania przepływów. Należy pamiętać, że każda z klas 
może wiązać się z wprowadzeniem odrębnych reguł co do samego przepływ pracy. W roz-
patrywanym przypadku wyróżnione zostały następujące klasy serwisowe zgłoszeń: 
− standardowe, czyli zadania, które zespół zobowiązał się zrealizować w ramach iteracji, 

wraz z błędami powstałymi przed jej zakończeniem, 
− nieplanowane, czyli drobne błędy wychwycone w środowisku produkcyjnym oraz 

nowe funkcjonalności nie wymagające analizy czy estymacji, 
− krytyczne, czyli poważne błędy wychwycone w środowisku produkcyjnym, które za-

grażają stabilności aplikacji lub uniemożliwiają pracę. Zadania krytyczne traktowane 
będą z najwyższym priorytetem. 
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4.3. Limity, kadencje i zarządzanie przepływem pracy 

Kanban nie narzuca iteracyjności procesu, ale również go nie wyklucza. Dzięki temu  jed-
noczesne jego wykorzystanie wraz ze Scrum pozwala na zachowanie dotychczasowych 
kadencji stosowanych przez zespół. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby w przy-
szłości zmienić lub całkowicie zrezygnować z iteracyjności procesu, gdyż jednym z głów-
nych założeń Kanban jest stała optymalizacja. 

Dla przepływów opisanych w punkcie 4.1. wyznaczono wspólne etapy, a następnie 
współdzieloną przedstawioną na rysunku 3 tablicę Kanban. W zależności od obsługiwanej 
klasy serwisowej część etapów może zostać pominięta podczas realizacji zadania. W ko-
lumnie Nowe znajdują się wszystkie nowe zadania, błędy oraz pomysły właścicieli produk-
tu lub zespołu. Jest to również miejsce, do którego trafiają drobne błędy, których czas reali-
zacji przekracza czas przewidziany na ich poprawę. Kolumna Do iteracji zawiera zadania 
wybrane do bieżącej iteracji przez właściciela produktu. Zadania posiadające estymację 
trafiają do kolumny Estymowane, a podczas spotkania planistycznego wybrane z nich trafią 
do etapu Do kodowania. Do kodowania trafiają również wybrane do realizacji zadania nie-
planowane. Do etapu Do poprawek trafiają zadania jeżeli istnieją uwagi do kodu po etapie 
przeglądu lub gdy na etapie testów zostaną wykryte nieprawidłowości. W zależności od 
charakteru zadania z etapu kodowania może ono trafić do przeglądu lub bezpośrednio do 
testów. Do wdrożenia trafiają zadania, które przeszły procedurę testową. Etapem końco-
wym przepływu jest wdrożenie funkcjonalności na serwerze produkcyjnym.  

Bez względu na klasę serwisową zadania zawsze zostaje ono zgłoszone jako nowe. 
Może to być zarówno pomysł na nową funkcjonalność lub zgłoszenie błędu występującego 
w wersji produkcyjnej. Należy zaznaczyć w tym miejscu, że nie każde nowe zgłoszenie 
zostanie zrealizowane przez zespół. Cześć zgłoszeń może zostać odrzucona, inne z kolei 
mogą zostać przekazane do realizacji do innych zespołów. 

Rys. 3. Zaproponowana tablica Kanban. Na tablicy znajdują się zadania należące do wyznaczonych 
klas serwisowych. Każda z klas serwisowych została oznaczona osobnym kolorem 

Standardowy przepływ pracy opiera się o Scrum dlatego jeden z etapów będzie odpowied-
nikiem rejestru produktu. Nie jest to jednak klasyczny rejestr ze względu na rozwojowy 
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charakter aplikacji. Jest dynamiczny i zawiera głównie zadania przewidziane do realizacji 
w najbliższym jednym lub dwóch sprintach. Ilość zadań przekracza zwykle możliwości 
wykonawcze zespołu dlatego rejestr ten jest przycinany w rezultacie spotkania planistycz-
nego. Podsumowując, do iteracji trafią zadania wybrane przez poszczególnych właścicieli 
produktu. Zadania będą mogły być dodawana na bieżąco, oczywiście z uwzględnieniem 
obowiązującego limitu. Początkowo można na przykład przyjąć limit pięciu zadań przypa-
dających na programistę. Zespół nie rezygnuje z comiesięcznych estymacji dlatego do po-
detapu Estymowane będą trafiały zadania, których złożoność została określona na spotkaniu 
estymacyjnym. Limit dla tego etapu jest istotny, gdyż nie ma sensu aby zespół estymował 
złożoność zadań w znacznie większej ilości niż jest w stanie zrealizować podczas iteracji. 
Estymacja obowiązuje zwykle przez pewien krótki czas. Przy zbyt dużej liczbie estymowa-
nych a następnie odłożonych zadań, może się okazać, że wyznaczone estymacje przestają 
być aktualne. 

Kolejny etap to bufor na zadania do kodowania zarówno te, co do których podjęte zo-
stało zobowiązanie podczas sesji planistycznej, jak i zadania pozostałych klas serwisowych. 
Wszystkie błędy oraz drobne funkcjonalności trafią do podetapu Nieplanowane. W przy-
padku zadań należących do iteracji przyjęcie określonego limitu nie jest konieczne, ponie-
waż wynika on niejawnie z szybkości pracy zespołu. W przypadku zadań nieplanowanych 
wprowadzenie ograniczenia ma większy sens. 

Dotychczasowo zadania nieplanowane realizowane były przez wydzielonego do tego 
celu jednego z programistów. Aktualnie można spróbować realizacji zadań równolegle, 
wprowadzając jednocześnie ograniczenie co do liczby nieplanowanych zadań w obiegu. 
Programista podejmując się kodowania weryfikowałby ilość nieplanowanych zadań w rea-
lizacji lub w testach i w zależności od ich aktualnej liczby przystępowałby do zadania stan-
dardowego lub naprawiałby błąd. Taka zmiana nie będzie miała wpływu na szybkość pracy 
zespołu ponieważ dotychczasowo wydzielony programista był pomijany w obliczeniach. 

Etap kodowania zawiera zadania wszystkich klas serwisowych będących aktualnie  
w realizacji. Dla etapu przyjęto ograniczenie równe liczbie programistów pomnożonej 
przez półtora. Początkowo zakłada się, że każdy z programistów może realizować jedno 
zadanie, a co najwyżej połowa z nich może dodatkowo poprawiać poprzednio realizowane 
zgłoszenia. 

Do kolejnego etapu Do przeglądu trafiają zadania po kodowaniu lub poprawkach. Sam 
etap przeglądu może być pominięty jeżeli realizujący zadanie programista uzna, że wpro-
wadzone zmiany nie ingerują znacząco w istniejący kod aplikacji. Dla etapu przyjęto ogra-
niczenie jednego aktywnego zgłoszenia. Wymusza to aby każda osoba, za wyjątkiem sytu-
acji gdy kolumna do przeglądu jest pusta, przystąpiła do realizacji przeglądu zadania kolegi 
w przypadku gdy sama ukończy zadanie. W etapie przeglądu natomiast przyjęto ogranicze-
nie równe liczbie dostępnych programistów. Nie ma potrzeby aby limit był większy ponie-
waż  jeden programista zwykle pracuje nad przeglądem jednego zadania. 

Do etapu Do testów mogą trafić zadania bezpośrednio z kodowania lub po przeglądzie. 
Etap jest buforem pozwalającym gromadzić funkcjonalności wymagające przetestowania 
przez zespół testerów. Dla etapu przyjęto ograniczenie równe ilości dostępnych programi-
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stów. Zbyt duży limit mógłby spowodować opóźnienia w realizacji testów przez samych 
testerów. Aktualnie gdy limit zostanie osiągnięty zespół programistów powinien zabiegać  
o realizację zaległych testów lub ewentualnie wspomóc proces testowania. Dla testów przy-
jęto limit równy dwukrotnej liczbie osób w zespole testerów. 

W przypadku etapów przeglądu i testów istnieje możliwość powrotu zadania do etapu 
kodowania. Gdy wykryte zostanie błąd w kodzie lub funkcjonalności osoba realizująca 
dany etap może przekazać zadanie z powrotem do poprawek. Należy dodać, że również  
w tym przypadku powinny być respektowane przyjęte ograniczenia. 

Do wdrożenia trafią wszystkie przetestowane zarówno planowane jak i nieplanowane 
zadania. Dla etapu nie przewidziano limitów ponieważ tak jak już wcześniej wspomniano 
zespół zachowuje iteracje wynikające ze Scrum. Nowe funkcjonalności wdrażane są wraz  
z końcem sprintu, a w przypadku zadań nieplanowanych wdrożenie następuje każdego 
dnia, zaraz po codziennym spotkaniu. Wdrożone zadania trafiają do kolumny o tej samej 
nazwie, która stanowi reprezentację etapu końcowego całego procesu i jednocześnie daje 
czasowy podgląd na zadania zrealizowane w ostatnim czasie. Przyjęto, że zgłoszenia kry-
tyczne mają najwyższy priorytet, dlatego też realizacja zadania krytycznego wymusza 
wcześniejsze wdrożenie czekających w kolejce nieplanowanych zadań. 

5. Podsumowanie 

W artykule przedstawione zostało zestawienie najważniejszych cech wspólnych oraz różnic 
pomiędzy metodykami Scrum i Kanban oraz w skrócie opisane zostały możliwość tej dru-
giej. Następnie zaproponowano przykład wdrożenia wybranych aspektów metodyki Kan-
ban do pracy zespołu działającego zgodnie z metodyką Scrum. 

W kontekście rozpatrywanego przypadku wprowadzenie tablicy Kanban może pomóc 
w usystematyzowaniu wszystkich, nawet złożonych procesów zachodzących podczas pracy 
opisywanego zespołu. Zarówno przepływ prac związanych z metodyką Scrum jak i pozo-
stałe nieplanowane zadania mogą zostać jednocześnie zwizualizowane w jasny i przejrzysty 
sposób. Wprowadzenie tablicy pozwoli dodatkowo na uwidocznienie problemów mogą-
cych wystąpić pomiędzy poszczególnymi etapami prac oraz w komunikacji z pozostałymi 
zespołami. Ograniczenia ilości pracy na poszczególnych etapach procesu wymusza również 
na członkach zespołu konsekwentną realizację zadań. 
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ROBERT LASKO* 

ZASTOSOWANIE SKALOWANIA METODYKI SCRUM W KORPORACJACH 
Z BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ WYTWARZAJĄCEJ ZAAWANSOWANE 

ROZWIĄZANIA W NOWOCZESNYCH TECHNOLOGIACH 

THE APPLICATION OF SCRUM SCALLING IN TELECOMMUNICATION 
ENTERPRISES PRODUCING ADVANCED SOLUTIONS 

IN HIGH TECHNOLOGIES 

STRESZCZENIE. Wiele współczesnych przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem oprogra-
mowania zmuszone jest do szybkiej reakcji na zmieniające się wymagania rynku. W dobie szybko 
zmieniających się technologii informatycznych firmy muszą szukać nowych, bardziej efektywnych 
metodyk pracy, aby pozostać konkurencyjnymi oraz aby oferować nowe rozwiązania jako pierwsza 
firma na rynku. Tradycyjny kaskadowy model pracy w wielu przypadkach przestał już się sprawdzać, 
niski przyrost wartości biznesowej w pierwszych miesiącach / latach pracy oraz brak elastyczności 
przestał zadowalać coraz bardziej wymagających klientów. Widać to szczególnie w przypadku branży 
telekomunikacyjnej, gdzie firmy które zostały w tyle z opracowaniem nowoczesnych modeli smartfo-
nów niezwykle szybko utraciły dominującą pozycję na rynku producentów telefonów komórkowych. 
Odpowiedzią na zapotrzebowania rynku i dynamikę zmian nowoczesnych technologii jest zastosowa-
nie zwinnych metodyk zarządzania projektami. Artykuł zawiera zestawienie sposobów przyjętych 
przez przedsiębiorstwa na integrację metodyki Scrum w strukturze firmy oraz informacje o efektyw-
ności pracy z wykorzystaniem metodyk zwinnych.  

ABSTRACT. Many of today's companies involved in software development are forced to react quick-
ly to changing market demands. Due to rapidly changing technologies companies must find new, 
more efficient working methodologies in order to remain competitive and to provide new solutions as 
the first company on the market. The traditional cascade model of work in many cases ceased to be 
sufficient solution, the low growth of business value in the first months / years of work and the lack of 
flexibility no longer satisfy increasingly demanding customers. This is particularly visible in the case 
of the telecommunications industry, where companies which have been behind in the development of 
modern smartphones very quickly lost their dominant position among the mobile phone manufactur-
ers. In response to market demand and the dynamics of modern technology is the use of agile project 
management methodologies. Article summarizes methods adopted by companies to integrate Scrum 
framework in their structures, and information about the efficiency of using the agile methodologies. 
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1. Wstęp 

Większość opracowań traktuje metodyki zwinne, jako rozwiązanie przeznaczone dla ma-
łych zespołów, których klienci nie są w stanie jasno sprecyzować swoich wymagań i prefe-
rują model pracy opierający się na wielokrotnych iteracjach i retrospektywach. Ostatnie lata 
pokazały jednak, że również duże przedsiębiorstwa z powodzeniem zmieniają swoją struk-
turę organizacyjną oraz przechodzą na tryb pracy opierający się o metodyki zwinne, najczę-
ściej w oparciu o metodykę Scrum. 

Największym problemem przed jakim stoi kadra zarządzająca rozważająca przejście  
z kaskadowego modelu pracy w kierunku metodyk zwinnych, jest brak pomysłu na reorga-
nizację firmy oraz sceptyczne nastawienie. Negatywne nastawienie jest być może powodem 
braku gotowych rozwiązań oraz szczegółowego opisu rzeczywistych problemów z jakimi 
mogą borykać się duże firmy w fazie transformacji. 

Jak zostało już wspomniane, typowe opracowania opisują ramy pracy zespołu Scrum 
liczącego od 5 do 10 osób. Ciężko jest zatem wyobrazić sobie jakim sposobem Scrum, 
u którego podstaw leży utrzymywanie niewielkiego, bardzo efektywnego zespołu, można 
wyskalować do poziomu obejmującego międzynarodowe korporacje. 

Nie wystarczy zastosowanie metodyk zwinnych w kilku zespołach, aby całe przedsię-
biorstwo mogło uważać się za zwinne, zbyt wiele narzutów procesowych wyniesionych 
z czasu stosowania kaskadowego modelu pracy nakłada zbyt wiele ograniczeń na Scrum 
zespoły. Po początkowych sukcesach zespołów pilotażowych, cała organizacja musi przejść 
proces trudnych przekształceń, aby przyjąć i umożliwić prawdziwie zwinny model pracy. 
Menedżerowie muszą zrozumieć cel jaki przyświeca temu przedsięwzięciu, widząc sukcesy 
jakie odniosły pierwsze Scrum zespoły. 

W literaturze, jak również z historii opisanych przez same korporacje, znaleźć można 
kilka sprawdzonych rozwiązań opisujących zagadnienie skalowania metodyki Scrum, które 
pozwalają wytyczyć cel oraz nałożyć odpowiednie ramy pracy na przedsiębiorstwo rozpo-
czynające pierwsze kroki w metodykach zwinnych. 

Autor zakłada, że podstawy metodyk zwinnych oraz główne pojęcia są znane czytel-
nikowi. Jeżeli jakieś pojęcie nie jest jasne, należy odwołać się do literatury udostępnionej 
na końcu artykułu (Werewka et al. 2013), (Beck et al. 2001), (Włodarek 2013), (Schwaber 
et al. 2010). 

2. Wyzwania związane ze skalowaniem Scrum 

W rozdziale zestawione zostaną najważniejsze zagadnienia, będące fundamentami Scrum, 
których skalowalność wymaga określonych założeń co do organizacji pracy. 
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2.1. Zespół Scrum - kompetencje 

Pomimo tego, że firma zatrudnia kilkadziesiąt, kilkaset lub nawet kilka tysięcy osób, Scrum 
sprowadzony do dużej skali, w odczuciu każdego członka zespołu nie powinien zmieniać 
swoich głównych postulatów i pozbywać się swoich największych zalet. Należy zatem zro-
zumieć, jak zapewnić możliwość współpracy kilku - kilkunastu zespołom Scrum, tak aby 
była ona dostosowana do standardowych zasad opisywanego szkieletu pracy. 

W tradycyjnych metodykach pracy, poszczególne zespoły rozwijają określone moduły 
oprogramowania uzgadniając między sobą interfejsy wzajemnych oddziaływań komponen-
tów (rys. 1). Członkowie zespołów mogą nie rozumieć wizji całego produktu, będąc ogra-
niczonymi do ustalonych interfejsów i posiadają wąskie kompetencje.  

Rys. 1. Przykład podziału kompetencji w rozwoju współpracujących ze sobą modułów oprogramo-
wania na grupie 3 zespołów pracujących zgodnie z tradycyjnymi metodykami wytwarzania 

 oprogramowania 

Standardowy zespół Scrum powinien posiadać szerokie kompetencje i rozwijać znajomość 
wszystkich komponentów, z którymi ma styczność. Zespół powinien być w stanie przekro-
jowo rozwijać produkt, bez znaczących zależności od komponentów w których nie ma wy-
starczających kompetencji. Zamiast specjalizować się w rozwoju pojedynczych komponen-
tów, zespół powinien realizować poszczególne elementy rejestru produktowego rozwijając 
wszystkie komponenty na które dana zmiana wpłynęła (rys. 2). 

Tego typu podejście do organizacji pracy może wzbudzić sprzeciw u pracowników 
zakorzenionych w tradycyjnym, kaskadowym modelu pracy. Nie istnieje już bowiem tra-
dycyjny podział na grupę analityków, architektów, programistów i testerów oraz dalsze 
podgrupy zajmujące się wyłącznie pojedynczymi komponentami. Wymagany jest wielki 
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wysiłek ze strony kierownictwa, aby utworzyć odpowiedzialne, samoorganizujące się ze-
społy oraz zmienić oczekiwania co do wykonywanej pracy. 

 

Rys. 2. Przykład przenikania kompetencji pomiędzy 3 zespołami rozwijającymi moduły  
oprogramowania zgodnie ze zwinnymi metodykami wytwarzania oprogramowania 

Zwinność jest krytycznym elementem przy skalowaniu Scrum. Zwinne zespoły posiadające 
szerokie kompetencje potrafią realizować dowolne elementy rejestru produktowego, mogą 
się nimi wymieniać w razie zauważenia problemów lub dependencji (Larman et al. 2008), 
(Larman et al. 2010). 

2.2. Zespół Scrum – realizacja wymagań 

W tradycyjnym modelu pracy zespoły odpowiedzialne za różne komponenty muszą reali-
zować te same wymagania. Najczęściej implikuje to konieczność, uczestniczenia w spotka-
niach synchronizujących oraz tworzenie dokumentacji opisującej interakcje pomiędzy 
komponentami, czyli tak naprawdę zespołami za nimi stojącymi. Każda zmiana w interfej-
sie musi zostać zakomunikowana pozostałym zespołom i uzyskać ich akceptację wydłuża-
jąc proces wytwarzania oprogramowania (rys. 3). 
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Rys. 3. Przykład realizacji różnych wymagań przez zespoły odpowiedzialne za pojedyncze  
komponenty pracujące w metodykach tradycyjnych 

Dzięki skalowaniu Scrum wymagania / elementy rejestru produktowego realizowane są 
przez pojedyncze zespoły o szerokich kompetencjach. Jeżeli konieczna jest modyfikacja 
wielu komponentów w celu realizacji jednego wymagania, całość prac wykonywana jest 
przez jeden zespół. Koordynacja międzyzespołowa w celu uzgodnienia interfejsów pomię-
dzy komponentami nie jest już potrzebna (rys. 4). Problemem staje się integracja. Z pomo-
cą przychodzą środowiska do automatycznego testowania i ciągłej integracji. 

Rys. 4. Przykład realizacji wymagań przez zwinne zespoły o szerokich kompetencjach.  
Każdy z zespołów realizuje jedno wymaganie, modyfikując kilka komponentów 

Po przejściu z realizacji wymagań metodykami klasycznymi do metodyk zwinnych, podej-
ście do pracy członków zespołów Scrum zmienia się, przestają oni dbać jedynie o moduły, 
którymi od zawsze się opiekowali. Zespół zaczyna rozumieć rozmiar projektu, kiedy ko-
nieczne staje się rozwinięcie wszystkich modułów, aby zrealizować wymaganie do którego 
zobowiązał się podczas spotkania planistycznego sprintu. Właśnie świadomość osiągnięcia 
zamierzonego celu i doprowadzenie do niego dzięki współpracy zgranych ze sobą ludzi 
pozwala czerpać większą satysfakcję z wykonywanej pracy przez samych pracowników, 
zwiększa ich motywację oraz przyczynia się do zwiększenia wartości biznesowej i jakości 
produktu. 
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2.3. Zespoły rozproszone globalnie 

Ze szczególnym problemem w organizacji pracy zespołów Scrum muszą się zmagać mię-
dzynarodowe korporacje posiadające swoje ośrodki w różnych państwach i strefach czaso-
wych.  

Jeżeli jedna lokacja posiada większą ekspertyzę w ramach danego komponentu, może 
okazać się pomocne podzielenie pracowników na zespoły, których członkowie pracują 
w dwóch lokacjach przez pewien okres czasu. Początkowo może to pomóc w transferze 
wiedzy, jednak docelowo każdy zespół Scrum powinien posiadać wszechstronne kompe-
tencje i ciągle się rozwijać.  

Obecność wszystkich członków zespołu na codziennym spotkaniu Scrum zwiększa 
efektywność przepływu informacji, sprzyja przekazywaniu wiedzy, szybszemu rozwiązy-
waniu problemów i usuwaniu przeszkód. 

Konieczne staje się organizowanie regularnych telekonferencji, czy to w celu organi-
zacji spotkań Scrum of Scrums, czy też w celu pracy nad rejestrem produktowym lub pod-
czas potkania przeglądu sprintu. 

Bardzo pomocne okazuje się utrzymywanie dokumentacji w łatwo dostępnej formie 
poprzez przeglądarkę internetową - popularne strony Wiki.  

2.4. Przyrost produktu 

Każdy Sprint powinien zakończyć się wytworzeniem produktu potencjalnie gotowego do 
sprzedania, zwiększając jego wartość biznesową. Stanowi to sporą różnicę w porównaniu 
z kaskadowym modelem pracy, gdzie z powodu narzutu faz analizy, projektowania, im-
plementacji i testowania następujących po sobie, produkt może nie być w stanie gotowym 
do potencjalnego dostarczenia nawet przez rok i dłużej. 

Aby comiesięczne dostarczanie nowej wersji produktu było możliwe, konieczne jest 
zapewnienie odpowiednich mechanizmów ułatwiających współpracę pomiędzy zwinnymi 
zespołami. 

Ponieważ artefakty poszczególnych rodzajów nie są wytwarzane jedynie przez dedy-
kowane zespoły zajmujące się wyłącznie analizą lub wyłącznie pojedynczym modułem 
oprogramowania, konieczne jest zapewnienie spójności oraz jakości wytwarzanego opro-
gramowania. 

Ponieważ praca nad nową funkcjonalnością obejmuje swoim zakresem wszystkie mo-
duły, a zespół Scrum może projektować wszelkie interakcje pomiędzy nimi wewnątrz wła-
snego grona, w interesie wszystkich pracowników leży utworzenie czytelnego kodu i łatwej 
i wystarczająco dokładnej dokumentacji opisującej zmiany wprowadzane w poszczegól-
nych modułach i stosowane rozwiązania. Przepływ informacji jest konieczny dla sprawnej 
współpracy pomiędzy zespołami. 
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2.5. Rozwiązania techniczne 

Automatyzacja testów – z uwagi na ilość osób pracujących nad tym samym kodem, ko-
nieczne staje się zapewnienie wysokiej jakości i stabilności oprogramowania. Środowisko 
do uruchamiania testów jednostkowych powinno obejmować tyle komponentów oraz gene-
rować wyniki testów na tyle szybko, aby nie spowalniać pracy wszystkich programistów.  

Środowisko ciągłej integracji – członkowie różnych zespołów mogą w ciągu dnia wie-
lokrotnie wprowadzać zmiany w głównej gałęzi kodu, każda taka zmiana powinna być od-
powiednio śledzona, po poprawnej kompilacji nowej wersji kodu i uzyskaniu wyników 
testów automatycznych kod uważa się za stabilny. Zamiast delegowania do pracy pracow-
ników odpowiedzialnych wyłącznie za budowanie oficjalnych wersji oprogramowania i ich 
weryfikację, odpowiedzialność ta spada na każdego członka zespołu. 

Standaryzacja zasad kodowania – stosowanie dobrych praktyk inżynierii oprogramo-
wania, korzystanie z samodokumentującego się kodu pozwala ujednolicić kod i ułatwić 
pracę nad nim nawet kilkuset programistom. 

Gildie – pomimo istnienia zespołów realizujących wielomodułowe funkcjonalności, 
dobrze sprawdza się stworzenie wyspecjalizowanych gildii, w których członkostwo jest 
dobrowolne. W ramach gildii członkowie zespołu skupieni np. na testach integracyjnych 
mogą wymieniać ze sobą spostrzeżenia, dzielić się wiedzą, a nawet wytworzonym opro-
gramowaniem ułatwiającym testowanie kodu produkcyjnego. 

3. Przegląd dostępnych rozwiązań 

Literatura podaje różne sprawdzone sposoby skalowania Scrum w wielkich korporacjach. 
Wyszczególnione zostaną dwie wybrane metody dostosowane do rozmiaru projektu (Lar-
man et al. 2013). 

3.1. Scrum obejmujący do 10 zespołów 

Pierwszy z opisywanych wariantów najlepiej sprawdzi się w sytuacji, kiedy projektem za-
rządza jeden właściciel produktu, który jest odpowiedzialny za kierowanie pracami więk-
szej ilości zespołów. Ilość zespołów powinna być tak dobrana, aby właściciel produktu był 
w stanie sprawnie zarządzać postępami prac oraz rejestrem produktu. 

Podobnie jak w tradycyjnej metodyce Scrum istnieje jeden rejestr produktowy, po-
szczególne zespoły posiadają natomiast swój własny rejestr zadaniowy sprintu oraz jasno 
sprecyzowany cel sprintu. 

Odbywa się pojedyncze pierwsze spotkanie planistyczne sprintu. Z uwagi na ilość ze-
społów, a co za tym idzie, ilość członków zespołów, konieczne jest oddelegowanie jednej – 
dwóch osób z każdego zespołu do uczestnictwa w tym spotkaniu. Delegaci, w oparciu 
o sugestie właściciela produktu powinni przedyskutować między sobą plan prac i podzielić 
między sobą rejestr produktowy wybierając zadania do zrealizowania przez swoje zespoły 
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w nadchodzącym sprincie. W razie zdefiniowania ryzyk, zależności oraz konieczności roz-
bicia pracy pomiędzy dwa zespoły, niezbędna stanie się ściślejsza współpraca pomiędzy 
nimi w nadchodzącym sprincie. 

Drugie spotkania planistyczne powinny być osobne dla każdego zespołu, mogą odby-
wać się równolegle lub na zakładkę, jeżeli konieczna lub pożądana jest obecność członków 
innych zespołów (zwłaszcza gdy zdefiniowane zostały zależności pomiędzy dwoma zespo-
łami). 

Codzienne spotkania zespołów Scrum powinny odbywać się osobno wewnątrz zespo-
łów. Czas tych spotkań powinni ustalić ze sobą delegaci podczas planowania sprintu. Jak 
zostało wspomniane, obecność członków innych zespołów może okazać się pożądana. 

Dwa razy w tygodniu lub częściej powinny odbywać się spotkania Scrum of Scrums. 
Delegaci zespołów powinni na nich omawiać bieżące problemy, postęp prac oraz usuwać 
zidentyfikowane przeszkody. 

Raz na tydzień oddelegowane osoby ze wszystkich zespołów powinny spotykać się na 
kilka godzin celem analizy elementów rejestru produktowego. Estymowany jest czas pracy 
wymagany do wykonania zadań, mogą też nastąpić wymiany zadań pomiędzy zespołami, 
o ile nie spowoduje to zmiany ogólnego celu sprintu. 

Spotkanie przeglądu sprintu – pojedyncze spotkanie na którym poszczególne zespoły 
prezentują rezultaty swojej pracy przed właścicielem produktu i interesariuszami. W przy-
padku współpracy zespołów rozproszonych globalnie, należy utworzyć telekonferencję 
i zaprosić wszystkich członków zespołów do uczestnictwa. 

Wspólna retrospektywa jest pojedynczym spotkaniem, na którym Scrum masterzy 
oraz wybrani członkowie zespołów dyskutują o przebiegu ostatniego sprintu, rozmawiają 
o problemach, które dotknęły większą liczbę zespołów oraz dyskutują akcje jakie należy 
podjąć, żeby naprawić te niedoskonałości. 

3.2. Scrum obejmujący kilkadziesiąt zespołów 

W przypadku liczby zespołów większej niż 10 jeden właściciel produktu nie jest w stanie 
zadbać o postęp prac i opiekować się rozbudowanym rejestrem produktowym z należytą 
starannością. 

Literatura wprowadza pojęcie rejestru strefowego. Strefy nie zawierają pojedynczych 
komponentów, są zbiorami wymagań, które można przypisać do określonego typu. Cały 
rejestr produktowy powinien zostać skategoryzowany, a następnie podzielony na poszcze-
gólne rejestry stref z zachowaniem priorytetów przyrostu wartości biznesowej. 

Za nadzorowanie prac nad każdą ze stref odpowiada właściciel produktu danej strefy, 
odpowiadający przed głównym właścicielem produktu. Strefy powinny być na tyle małe, 
aby swoim rozmiarem nie objęły więcej niż 10 zespołów, ponieważ nie pozwoli to skutecz-
nie zarządzać rejestrami stref. 
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Strefowi właściciele produktu komunikują się z głównym właścicielem produktu od-
nośnie koordynacji prac oraz wstępnego wyboru elementów z rejestrów produktu poszcze-
gólnych stref, które zostaną zrealizowane w nadchodzącym sprincie. 

Spotkanie przeglądu sprintu powinno obejmować wybrane elementy o najwyższej 
wartości biznesowej, nie sposób przejść przez wszystkie elementy ze względu na skalę 
przedsięwzięcia i ilość osób rozwijających produkt. W podobny sposób powinna być zor-
ganizowana retrospektywa sprintu. 

4. Uwarunkowania biznesowe branży telekomunikacyjnej, a Scrum 

W przypadku firmy działającej w branży telekomunikacyjnej nie sposób uciec od więk-
szych wydań produktu, na które podpisywane są kontrakty z odbiorcami rozwiązań i urzą-
dzeń do świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

Klienci nie zawsze mają czas, środki oraz model pracy sprzyjający dostarczaniu no-
wych funkcjonalności w miesięcznych odstępach czasu. 

Stabilność działania przykładowo, sieci komórkowej, jest krytyczna dla jej operatora. 
Kryteria akceptacji wydania zazwyczaj zakładają odebranie oraz wielomiesięczne testy 
akceptacyjne nowej wersji produktu zawierającej funkcjonalności opracowywane przez 
kilka sprintów. Dopiero po spełnieniu wielu kryteriów niezawodności klient zdecyduje się 
na wdrożenie nowej wersji oprogramowania (rys. 5). 

Rys. 5. Przykład dostarczania wydań dla klienta w oparciu o metodykę Scrum 

Z uwagi na specyfikę nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych takich jak LTE, 
WLAN, Bluetooth etc, konieczne staje się wydzielenie niezależnego zespołu testerów sys-
temowych. To do tego zespołu należy finalna weryfikacja opracowywanego produktu, 
sprawdzenie zgodności ze standardami oraz kompatybilności z innymi urządzeniami do-
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stępnymi na rynku. Jeżeli nie istnieją jeszcze komercyjne rozwiązania (w przypadku no-
wych technologii), niezbędna jest współpraca z firmami dostarczającymi prototypy lub 
symulatory urządzeń końcowych. W czasie sprintu przed zbliżającym się wydaniem Scrum 
zespoły powinny mieć zarezerwowane więcej czasu na wspomaganie zespołu testerów sys-
temowych oraz naprawę błędów. Można powiedzieć, że ostatni sprint w danym wydaniu 
stanowić będzie sprint czyszczący z mniejszą ilością nowych funkcjonalności. 

5. Podsumowanie 

W artykule opisane zostały wyzwania, przed jakimi stoją menedżerowie chcący wprowa-
dzić metodykę Scrum w swoich przedsiębiorstwach. Podkreślono konieczność dostosowa-
nia zasad Scrum (przeznaczonych dla pojedynczego zespołu) do skali dużego międzynaro-
dowego przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej. Zwrócono uwagę na konieczność 
posiadania szerokich kompetencji przez zespoły realizujące całe wymagania w dużych pro-
jektach, oraz na różnice w realizacji wymagań pomiędzy klasycznymi metodykami, a me-
todyką Scrum. Opisana została również kwestia zespołów rozproszonych globalnie oraz 
dostępnych rozwiązań technicznych wspomagających pracę wielu Scrum zespołów. 

Jak zostało pokazane, istnieją sprawdzone rozwiązania skalowania metodyki Scrum, 
chociaż nie są one łatwo dostępne wśród większości literatury opisującej głównie szkielet 
pracy pojedynczego zespołu. Rozwiązania te znalazły zastosowanie w wielkich korpora-
cjach (Ericsson R&D Center Finland 2012) oraz stanowią dowód na to, że nawet w projek-
tach, przy których pracuje kilkuset ludzi, metodyki zwinne są kluczem do sukcesu dającym 
przewagę nad konkurencją. Przewaga ta ma postać szybkiej adaptacji do zmiennego zapo-
trzebowania rynku oraz szybkości implementacji i wdrożenia nowych technologii. Przykład 
rynku LTE pokazuje, że firma, która jako pierwsza dostarczyła działające, komercyjne 
rozwiązanie, chociaż bardzo okrojone pod względem funkcjonalnym, do dzisiaj utrzymuje 
dominującą pozycję na świecie. 

Biorąc pod uwagę obecne trendy, w nadchodzących latach coraz więcej przedsię-
biorstw wytwarzających oprogramowanie będzie migrowało w stronę metodyk zwinnych, 
aby pozostać konkurencyjnymi. Być może również klienci odbierający nowoczesne roz-
wiązania technologiczne zaczną dostosowywać swoje wymagania i zlecenia w oparciu 
o zwinną metodykę pracy przyjętą przez przedsiębiorstwo. Kolejne lata przyniosą zapewne 
jeszcze więcej rozwiązań skalowania Scrum na potrzeby przedsiębiorstw z rynku teleko-
munikacyjnego. Kadra menedżerska powinna jednak już teraz zacząć wdrażać metodyki 
zwinne w oparciu o dostępne rozwiązania oraz ulepszać je biorąc pod uwagę specyficzne 
wymagania swojej branży. Najbardziej istotnym elementem w dalszym ciągu pozostaje 
stworzenie środowiska pracy sprzyjającego powstaniu samoorganizujących się zespołów 
o szerokich kompetencjach. 
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TOMASZ LEŚNIAK* 

ZAGADNIENIE KOMUNIKACJI W ZESPOŁACH WIRTUALNYCH  
I RÓŻNOKULTUROWYCH PRACUJĄCYCH W RÓŻNYCH STREFACH 

CZASOWYCH WEDŁUG METODYKI SCRUM 

COMMUNICATION IN VIRTUAL AND MULTI-CULTURAL TEAMS 
WORKING IN DIFFERENT TIME ZONES ACCORDING TO SCRUM 

FRAMEWORK 

STRESZCZENIE. W obecnym trendzie globalizacji coraz więcej przedsięwzięć realizowanych jest 
przez zespoły zlokalizowane w różnych krajach, często na różnych kontynentach oraz przez człon-
ków zespołów wychowanych w różnych kulturach, mówiących różnymi językami, dla których język 
angielski staje się językiem komunikacji w pracy. Wielokulturowość wymaga odpowiedniego trakto-
wania i zrozumienia w celu uniknięcia problemów komunikacyjnych i projektowych. Powstają pyta-
nia i wątpliwości czy projekty prowadzone w tak złożonych warunkach mogą być z sukcesem prowa-
dzone w metodologii SCRUM. W poniższym artykule postaram się wskazać główne problemy i trud-
ności, a także jak zrozumienie innej kultury pomaga w przełamaniu bariery komunikacyjnej. 

ABSTRACT. Currently in the time of globalization more and more projects is conducted by teams 
located in different countries, very often on different continents and by team members grown up in 
different cultures, speaking different languages for which English becomes basic channel of commu-
nication. Multi-culture requires appropriate treatment and understanding to avoid communication and 
project problems. Questions and doubts arise if projects conducted in such complex conditions can be 
successfully managed in SCRUM methodology. In this article I try to indicate main issues and diffi-
culties related to this subject, and how understanding of different culture helps in breaking communi-
cation barrier. 

1. Zespoły wirtualne w SCRUM 

Poniższy komentarz odnosi się zarówno do wytwarzania oprogramowania zdalnie (ang. 
offshore), jak również do zespołów, które są rozproszone w różnych lokalizacjach i strefach 
czasowych. Poprzez wytwarzanie oprogramowania zdalnie rozumie się sytuację, gdy cały 
zespół projektowy lub jego część jest zlokalizowana w innym miejscu niż zespół klienta 
biznesowego i część lub całość pracy jest delegowana do zespołu zdalnego. Wprowadzenie 
metodologii SCRUM (Schwaber 2004) do zdalnego rozwoju oprogramowania wnosi zau-
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ważalne korzyści dzięki częstej inspekcji i adaptacji. Jest to możliwe podczas zakończenia 
iteracji w procesie przeglądu iteracji. Również codzienny kontakt podczas spotkań statuso-
wych (ang. daily scrum) pozwala na większą kontrolę i lepszą koordynacje prac. Niestety 
odległość i różne strefy czasowe mogą powodować trudności w koordynowaniu tych spo-
tkań. Jednakże częste inspekcje i adaptacja dostarczają jedynej korzyści, którą wnosi 
SCRUM do rozwoju oprogramowania zdalnie, dlatego powinno się dokładać wszelkich 
starań, aby te praktyki były realizowane i konsekwentnie wdrażane. Dla przykładu roz-
ważmy projekt, gdzie klient ma 3 centra rozwojowe: jedno w Stanach Zjednoczonych, dru-
gie w Indiach i trzecie w Polsce. Każde centrum może mieć z łatwością przeprowadzane 
dzienne spotkania statusowe, aby synchronizować zadania wewnątrz zespołu. Proces 
SCRUM używa mechanizmu spotkań statusowych koordynujących (ang. SCRUM of 
SCRUM), lub integracyjnych statusowych dziennych (ang. daily scrum), który synchronizu-
je prace pomiędzy wieloma zespołami. Przeprowadzany jest on bezpośrednio po spotka-
niach wewnątrz-zespołowych i uczestniczy w nim po jednym oddelegowanym członku  
z każdego zespołu i służyć ma koordynacji pracy zespołów. Na tych wysoko poziomowych 
spotkaniach koordynujących, przedstawiciele zespołów odpowiadają na następujące pyta-
nia: „Co zrobiłeś na projekcie od ostatniego spotkania?”, „Jakie napotkałeś problemy, aby 
osiągnąć założenia przyrostu i projektu?”. Dla większych projektów i organizacji, wielo-
krotne poziomy takiej koordynacji mogą być stosowane, z progresywnymi wyższymi po-
ziomami zespołu projektowego spotykającego się rzadziej niż jeden dzień. Niestety różnice 
czasowe powodują trudności w planowaniu tych spotkań w takich organizacjach. 

Rozwój oprogramowania zdalnie i w zespołach wirtualnych niestety łamie prawie 
wszystkie praktyki metodyki SRUM, które powodują wysoką produktywność i jakość. Na 
przykład SCRUM używa rozwoju inkrementalnego, gdzie każda iteracja dostarcza całkowi-
ty kawałek funkcjonalności produktu.  Rozwój zdalny może być robiony w taki sposób, że 
rozwój wymagań i architektury będzie przeprowadzany na miejscu u klienta, natomiast 
projektowanie, testowanie i kodowanie w biurze zdalnym (ang. offshore). Następnie odby-
wają sie testy akceptacyjne i usuwanie błędów, a także implementacja zmian. Klient musi 
całkowicie zdefiniować wymagania we wczesnej fazie procesu, budując repozytorium, któ-
re może szybko się zdezaktualizować, gdyż zmienią się wymagania biznesowe. Podczas 
gdy zespół zdalny programistów projektuje i koduje aplikacje, której funkcjonalność też 
może się zdezaktualizować i stać się nie potrzebna. 

Kolejną zaletą metodyki SCRUM, którą rozwój zdalny stara się łamać jest możliwość 
zarządzania projektu przez klienta iteracja po iteracji, opierając się na przeglądzie działają-
cej funkcjonalności po każdej iteracji. Klient ustala, że najpierw rozwijana jest funkcjonal-
ność o największym priorytecie i może zrezygnować z funkcjonalności o niskim prioryte-
cie. Bez częstej kooperacji pomiędzy zespołem projektowym i klientem, duża część funk-
cjonalności, której klient nie wymaga może być zakodowana i może dostarczać niską war-
tość biznesową. Innym cennym mechanizmem dostarczanym przez tą metodykę jest retro-
spektywa, która pozwala ocenić jakość pracy całego zespołu, jakie zostały popełnione błę-
dy i w jaki sposób można poprawić wspólną pracę aby była bardziej efektywna. Realizuje 
się to przez wspólne spotkanie całego zespołu (w naszym przypadku przez telekonferencje) 
i analizę pracy podczas poprzedniej iteracji. W przypadku pracy w zespole wielokulturo-
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wym należy zwrócić uwagę na sposób komunikacji poszczególnych członków zespołu tak, 
aby swoje opinie podawali wszyscy członkowie i były one bezpośrednie i szczere. Na co 
należy szczególnie zwrócić uwagę, aby to uzyskać pokazuje drugi rozdział tego artykułu. 

Ostatnim problemem wykorzystania produktywności metodyki SCRUM jest brak peł-
no pasmowego kanału komunikacyjnego, pomiędzy klientem a zespołem projektowym, jak 
również pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, jeśli pracujemy w zespole rozpro-
szonym. Taka komunikacja pozwala uniknąć niuansów, które trudno jest znaleźć w doku-
mentacji. Gdy komunikacja opiera się na dokumentacji i modelach łatwo o generowanie 
błędów z tym związanych. Im większy projekt, większe prawdopodobieństwo wystąpienia 
błędów. Naprzeciw tym problemom wychodzi dzisiejsza technologia dostarczając wielu 
narzędzi do komunikacji i telekonferencji. Należy zwrócić uwagę na umożliwienie łatwego 
dostępu do nich dla wszystkich członków zespołu. Godnym polecenia jest skype, gotomee-
ting, lync pozwalające na przekaz obrazu jak i współdzielenie kontroli nad komputerami. 
Jednakże narzędzia nie rozwiązują problemu komunikacji w środowisku wielokulturowym, 
lecz podwyższają dostępność i jakość pasma komunikacji. 

Publikacja (Schwaber 2007) przytacza, że 70 procent wszystkich organizacji planuje 
lub już uruchomiło centra zdalnego wytwarzania oprogramowania (ang. offshore). Więk-
szość tych organizacji transformuje się na metodykę SCRUM prowadzenia projektów. Po-
przez iteracyjność, praktyki przyrostowego tworzenia oprogramowania oraz codzienne spo-
tkania statusowe, organizacje te kontrolują i koordynują ich aktywności lokalnie (ang. ons-
hore i zdalnie (ang. offshore). Niestety pomimo stosowania tych praktyk projekty te mają 
tendencje do stosowania kontraktów, dokumentacji, zatwierdzonych planów, co z kolei 
prowadzi do stosowania metodyki klasycznej wodospadowej (ang. waterfall). Eksperci 
biznesowi są w jednej lokalizacji natomiast specjaliści technologiczni w innej lokalizacji. 
Analiza i projekty wysokopoziomowe są realizowane w jednym kraju natomiast projekty 
szczegółowe, kodowanie i testowanie w innym. Najlepszy sposób na wykorzystanie meto-
dyki SCRUM w rozwoju oprogramowania w modelu zdalnym wymaga, aby każdy zespół 
prawcował na podstawie wspólnego rejestru produktu (ang. product backlog), i każdy ze-
spół ma wszystkie wymagane umiejętności do zbudowania pełnego przyrostu funkcjonal-
ności oraz wykonuje kompletną iteracje wszystkich procesów rozwoju oprogramowania. 
Aktywności projektowe nie są rozdzielane pomiędzy zespoły, lecz rejestr produktu jest 
rozdzielany pomiędzy zespoły. Należy zwrócić uwagę na rolę Scrum Mastera, która jest 
wiodąca i osoba ją pełniąca ma za zadanie usuwać wszystkie problemy, na które napotyka 
zespół projektowy zarówno technologiczne jak i organizacyjne. W tym można wymienić 
problemy komunikacji czy konflikty, ale również brak stosowania praktyk i pryncypiów 
Scrum. Aby osoba ta jak najbardziej spełniała swoje zadania dostępne są certyfikowane 
szkolenia Scrum Mastera, które pozwalają poprawić umiejętności i praktyki stosowane  
w SCRUM.  

Ciekawym przykładem rozwoju oprogramowania, w którym mogłyby i są stosowane 
praktyki SCRUM jest tworzenie oprogramowania z dostępnym kodem źródłowym dla 
wszystkich (ang. Open Source) – popularny ruch wytwarzania oprogramowania przez wielu 
deweloperów, które z reguły jest darmowe. SCRUM ma praktyki i reguły dla iteracyjnego, 
przyrostowego rozwoju oprogramowania, natomiast trend Open Source ma praktyki i regu-



 

185 

 

ły dla wytwarzania oprogramowania przy współpracy deweloperów, którzy prawie nigdy 
się nie widzą i nie znają. Zastanawiające jest to czy połączenie praktyk SCRUM i praktyk 
wytwarzania oprogramowania Open Source nie doprowadziłoby do stworzenia praktyk 
SCRUM, które wyszłyby na przeciw problemom zdalnego wytwarzania oprogramowania 
(and. offshore). Powstaje pytanie czy takie rozwiązanie jest bardziej wszechstronne i razem 
z wartościami SCRUM nie byłoby lepsze niż stosowany obecnie model wytwarzania opro-
gramowania zdalnie. Wartości Open Source są podobne do tych zawartych w metodyce 
SCRUM i opublikowanych na portalu www.agilealiance.org. Podstawowa idea wytwarza-
nia oprogramowania Open Source jest prosta - podczas gdy programista może czytać, redy-
strybuować, modyfikować kod źródłowy dla części oprogramowania to oprogramowanie 
ewoluuje. Programiści poprawiają je, adoptują i naprawiają błędy. Wszystko to może dziać 
się z bardzo imponującą prędkością porównując do tradycyjnego sposobu wytwarzania 
oprogramowania - co może być zaskakujące. „My w społeczności Open Source nauczycili-
śmy się, że ten szybki ewolucyjny proces wytwarzania oprogramowania daje lepsze wyniki 
niż tradycyjny zamknięty model, w którym bardzo mała liczba programistów ma dostęp do 
kodu źródłowego i każda inna osoba używa ślepo bloku bitów” – Open Source Initiative 
OSI – www.opensource.org. 

Jeden z największych portali open source www.sourceforge.net ma ponad 64 tysięcy 
aktywnych projektów. Każdy projekt ma swojego administratora projektu, który zapewnia 
integralność prac projektowych z wizją projektu, również integralność produktu oraz for-
muje i wspiera zespoły. Rola ta jest podobna do roli Scrum Mastera. Członkowie zespołu 
dla każdego projektu wybierani są przez administratora projektu z puli jego lub portalu 
profesjonalistów, którzy poprzednio pracowali na projektach zakończonych z sukcesem. 
Dodatkowo zasoby projektowe wybierane są z ogólnie dostępnego portalu gdzie na jego 
stronach, zainteresowani indywidualiści wyrażają chęć przyłączenia się do projektu, co 
pozwala na szeroki wybór wykwalifikowanych aplikantów. Podczas gdy zespół się formuje 
i zaczyna wykonywać prace, administrator pełni role zarówno Scrum Mastera jak również 
właściciela produktu (ang. Product Owner). Właściciel produktu jest odpowiedzialny za 
zdefiniowanie wizji projektu i priorytetyzowanie prac, które mają być dostarczane. Scrum 
Master jest odpowiedzialny za administracje procesu wytwarzania oprogramowania. Zespół 
wykonuje postęp dzięki indywidualnemu zaangażowaniu członków zespołu, którzy bardzo 
często wykonują również pełnoetatową prace dodatkowo do ich obowiązków wynikających 
z zaangażowania w projekty Open Source. Zastanawiające jest czy idea spotkań planowa-
nia sprintu i inspekcji mogłaby zorganizować te projekty w regularne iteracje, które przyro-
stowo dostarczałyby funkcjonalność. Planowanie sprintu pozwalałoby osobom uczestniczą-
cym w projekcie określić ich zaangażowanie na następną iteracje opierając się na ich do-
stępności oraz umiejętnościach. Inspekcje pozwoliłyby zespołowi określić jak postępują 
prace i zoptymalizować jego zobowiązania i złożoność. Jako wynik tych rozważań zalecane 
jest nowe podejście do zdalnego rozwoju oprogramowania (ang. offshore), które nazywane 
jest wirtualny Scrum. Podejście to implementuje większość idei opisanych powyżej, łącząc 
Open Source i Scrum do zdalnego wytwarzania oprogramowania. Zespół zdalny może być 
szybki i skupiony, używający zasobów w pełnym wymiarze godzin, lub może być asyn-
chroniczny z zespołami w niepełnym wymiarze godzinowym zlokalizowanymi w różnych 
miejscach na świecie.  
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Omówione powyżej aspekty dotyczą głównie kwestii organizacji pracy w zespołach, 
jednakże bardzo ważnym czynnikiem komunikacji w zespołach oczywiście poza odpo-
wiednią organizacją i wymaganiem praktyk metodyki SCRUM jest zrozumienie różnić kul-
turowych w zespołach oraz różnic w sposobie komunikowania się członków zespołów po-
chodzących z bardzo odmiennych środowisk.  

2. Konkretne problemy komunikacji w zespołach wielokulturowych  
i proponowane sposoby ich rozwiązania 

Na przykładzie projektu prowadzonego w trzech krajach postaram się omówić główne pro-
blemy komunikacji i sposoby ich rozwiązywania. Zespoły składające się z członków po-
chodzących z różnych krajów europejskich nie doświadczają takich problemów i frustracji 
jak zespoły osób współpracujących z krajów zachodnich i wschodnich – w naszym przy-
padku przez wschodni kraj rozumiane są Indie. W celu usystematyzowanego opisania za-
gadnienia posłużymy się niżej przedstawioną mapą myśli. 

Komunikacja 
wielokulturowa

Sposoby i cechy 
komunikacji

Problemy

Rozwiązania 
problemów 

komunikacji i jej 
poprawa

Komunikacja Zachodnia     
(Stanie na własnych nogach)

Komunikacja 
Wschodnia        

(Dla dobra grupy)

Rozszerzona 
rodzina

Zachowanie 
Harmonii i Twarzy

Wplyw na styl 
komunikacji

To co nie jest 
powiedziane

Sugestie i 
implikacje

Indywidualiści

Wplyw na styl 
komunikacji

Sposób wyrażania opinii „Tak” i „Nie”

Komunikowanie złych informacji

Dawanie negatywnych opinii

Opóźnione wdrożenia

Praca, która wymaga ponownego 
wykonania

Opóźnienia produkcyjne

Duże nakłady czasowe na 
zarządzanie pracą zespołu

Wolniejszy lub niezrealizowany 
transfer wiedzy

Niezrealizowane lub mniejsze niż 
planowane obniżenia kosztów

Poznanie 
najlepszych praktyk 
w stylu komunikacji

Szkolenia kulturowe

5 Behawioralnych 
zmian dla 

zachodnich 
członków zespołów

Zestaw porad dla 
wschodnich 

członków zespołów

Zestaw porad dla 
zachodnich 

członków zespołów

 
Rys. 1. Mapa myśli dla zagadnienia komunikacji wielokulturowej 

Różnice kulturowe miały niejednokrotnie duże znaczenie i wpływ na problemy, które spo-
tykały przedsięwzięcia rozwoju oprogramowania przez zespoły zdalne lub wirtualne takich 
jak: 
− Opóźnione wdrożenia, 
− Niezrealizowane lub mniejsze niż planowane obniżenia kosztów, 
− Wolniejszy lub niezrealizowany transfer wiedzy, 



 

187 

 

− Duże nakłady czasowe na zarządzanie pracą zespołu, 
− Opóźnienia produkcyjne, 
− Niedotrzymywanie terminów, 
− Praca, która wymaga ponownego wykonania. 

Zrozumienie i zgłębienie tematu różnic kulturowych nie spowoduje, że problemy te znikną, 
ale zmniejszy prawdopodobieństwo występowania ich i co ważniejsze utworzy warunki 
wzajemnego zrozumienia i zaufania członków zespołu ze sobą współpracujących, co z ko-
lei przenosi się na inne czynniki i wyniki pracy. 

Dla celu analizy czynników kulturowych przyjrzymy się dwóm grupom uczestniczą-
cym w analizowanym przez nas projekcie, których różnice mają największy wpływ na suk-
ces lub porażkę prowadzonych projektów. Pierwsza z nich, która jest bardzo obszerna jed-
nakże różnice w sposobie pracy i komunikacji wewnątrz jej nie są bardzo znaczące, nato-
miast cechy opisujące ją są wyraziste to grupa zachodnia. Reprezentantami tej grupy są 
kraje takie jak Stany Zjednoczone i północna Europa ( w szczególności Wielka Brytania, 
ale również Niemcy, Holandia oraz kraje skandynawskie. Kraje wschodnio europejskie 
takie jak Polska reprezentują już odmienną kulturę pracy i komunikacji według publikacji 
(Storti 2007). W naszym przypadku polscy członkowie zespołu mają za sobą kilkuletnią 
pracę i współprace z amerykańskimi kolegami i kwalifikują się do grupy zachodniej, jako 
iż mieli możliwość poznania sposobu pracy, delegacji obowiązków oraz komunikacji bez-
pośredniej prowadzonej przez firmy amerykańskie. Na pozór kraje zachodnie wydają się 
podobne aczkolwiek występują wśród nich również pewne różnice. Jednakże te całościowe 
różnice kulturowe czasem małe czasem duże pośród tych krajów w zarządzaniu i komuni-
kacji są jednak do siebie zbliżone i są bliskie porównując do tych panujących w Indiach. 

Jeśli chodzi o grupę indyjską to skupiamy się na małej podgrupie w tym rozważaniu – 
wykształconych miejskich profesjonalistach, – którzy mimo tego, że pochodzą z różnych 
obszarów Indii, dzielą wspólną subkulturę, co powoduje, że są oni do siebie podobni bar-
dziej niż Hindusi pochodzący z różnorodnych miejsc Indii. Faktycznie mają więcej wspól-
nego z miejskimi profesjonalistami w Londynie czy Los Angeles niż z kierowcami ryksz w 
Bangalurze. Wśród tej grupy młodych profesjonalistów należy wyróżnić tych, którzy spę-
dzili jakiś czas w krajach zachodnich i tych, którzy nie mieli takiego doświadczenia. Ci 
pierwsi oczywiście są w jakimś stopniu obeznani w sposobie pracy, komunikacji i zarzą-
dzania w krajach zachodnich natomiast ci drudzy wiedzą o tym tylko tyle, co usłyszeli od 
innych Hindusów. Dlaczego to jest takie ważne? Jeśli Ty, jako Amerykanin lub Europej-
czyk współpracujesz z Hindusem, który mieszka i pracuje w twoim kraju, możesz założyć, 
że osoba ta rozumie kulturę pracy na pewno bardziej niż osoba, która nigdy w tym kraju nie 
była. Jednakże poziom tego zrozumienia zależy od wielu czynników takich jak długo osoba 
ta pracowała w hinduskiej kulturze pracy, ile ma lat, gdyż zakłada się, że młodzi Hindusi są 
bardziej elastyczni i gotowi na adaptacje w nowych innych warunkach pracy, do kogo ra-
portuje dana osoba ( czy do szefa hinduskiego, czy zachodniego), jak dużo czasu spędziła 
w kraju zachodnim, czy była sama czy w grupie (samotne osoby mają tendencje do szyb-
szej aklimatyzacji). Godny odnotowania jest fakt, że nawet osoby dobrze znające kulturę 
zachodnie i zwyczaje panujące w sytuacjach stresowych, lub po powrocie do Indii – wraca-
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ją do swojego wschodniego i wrodzonego zachowania, które powoduje trudności w komu-
nikacji między wschodnimi i zachodnimi współpracownikami.  

Coraz większe grono osób jest świadoma różnic kulturowych jednakże ich powierz-
chowne poznanie i lekceważenie powoduje, że problemy z tego wynikające nie zanikają. 
Dlaczego świadomość różnic nie powoduje rozwiązania problemów? Odpowiedzią jest 
fakt, iż świadomość jest w myślach natomiast reakcje na kulturę są w emocjach – i czy kie-
dykolwiek logika pokonała uczucia w otwartej walce? Posiadanie wiedzy, że coś jest praw-
dą, tak ja ci, którzy rozumieją kulturę mogą powiedzieć, i działanie tak jak to byłoby praw-
dziwe – są to dwa różne zjawiska. Aby zrozumieć to lepiej, spójrzmy szybko na proces 
wychowywania, proces, przez który ludzie stają się etnocentryczni, przez który uważają, że 
sposób jak oni się zachowują jest normalny i naturalny i inne zachowania definiują, jako 
nie akceptowalne i nienaturalne. Takie podejście wyjaśnia prawdę o naturze ludzkiej: więk-
szość ludzi spodziewa się, że większość ludzi będzie się zachowywało tak jak oni, wlicza-
jąc w to ludzi, którzy pochodzą z innych krajów. Nie jest to wprawdzie racjonalne, ale ce-
chą natury ludzkiej jest to, że ludzie nie zawsze zachowują się racjonalnie. Większość z nas 
jest urodzonych, wychowywanych i otaczanych przez tych samych ludzi, tej samej naro-
dowości, rasy, grupy etnicznej, tej samej religii i takiej samej grupy socjoekonomicznej. 
Okazjonalnie spotykamy inne osoby, ale prawda jest taka, że wchodzimy głównie w inte-
rakcje z osobami, które myślą i zachowują się w sposób, jaki my to robimy. Kiedy Hindusi 
i zachodni członkowie zespołów pracują razem, każdy z nich zachowuje się perfekcyjnie  
i normalnie tak jak to oni definiują, każda ze stron jednak często znajduje zachowanie się 
drugiej strony, jako nienormalne zachowanie. Nie trzeba potwierdzać, że kiedy ludzie regu-
larnie znajdują zachowanie drugie strony jako nieprzewidywalne i niezrozumiałe, relacje 
takiej współpracy szybko się pogarszają z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla pracy, któ-
rą razem starają się wykonać. I dlatego pokazuje to jak ważne są różnice kulturowe. 

Rozwiązanie tego niedopasowania kulturowego pomiędzy oczekiwaniami i zachowa-
niem może być dwuczęściowe: Hindusi i zachodni pracownicy mogą być lepiej informo-
wani na temat norm obowiązujących w ich kraju i poza nim, dopasować wymagania tak, 
aby były w zgodzie jak ludzie zachowują się w innym kraju i jak ludzie oczekują, aby się 
zachowywać. Podejście to pozwala zmniejszyć etnocentryzm, obniżyć zaskoczenie, niepo-
rozumienie i frustracje występującą w wielokulturowych interakcjach. Wielu hinduskich 
dostawców szkoli swoich pracowników w zakresie kulturowym, głównie tych, co wyjeż-
dżają do Stanów Zjednoczonych jak również i tych, którzy będą świadczyć usługi poprzez 
telefon i email dla partnerów z zachodu. Wielu też myśli, że to wystarcza, niestety takie 
szkolenia nie zgłębiają wszystkich aspektów i założenie, że poprzez szkolenie zgłębiło się 
wszystkie zagwozdki wielokulturowości prowadzi do poważnych konsekwencji w dalszej 
współpracy i niespodziewanych wyników. Jednakże szkolenia kulturowe są wymagane  
i przynoszą wymierne korzyści, w większości przypadków podnoszą świadomość i jak 
wcześniej przytaczaliśmy świadomość wprowadza nas do gry, ale nie gwarantuje, że jeste-
śmy zwycięzcami. Wiele z tych szkoleń kulturowych wcale nie jest kulturowa i nie rozwa-
ża różnic w wartościach i zachowaniu, ale jest szkoleniem krajoznawczym, przedstawia 
fakty o kraju, takie jak nazwy regionalnych drużyn sportowych, popularnych kanałów tele-
wizyjnych i listy, co należy robić i czego nie należy robić w danym kraju. Prawdziwe pro-
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blemy spowodowane błędną komunikacją nie są rozwiązywane poprzez pamiętanie używa-
nia dezodorantu codziennie albo zwracaniem się do swojego przełożonego po imieniu. Nie 
znaczy to jednak, że powinno się rezygnować ze szkoleń, wręcz przeciwnie powinno być 
ich więcej i więcej członków zespołów powinno w nich uczestniczyć jednakże powinny 
one być odpowiednio przygotowane i w odpowiedniej ilości godzin.  

Należy zwrócić również uwagę, że nie wszystkie problemy występujące w zespole 
projektowych wynikają z różnic kulturowych gdyż tych czynników jest znacznie więcej. 
Jednakże uzmysłowienie sobie sposobu komunikowania się w różnych kulturach staje się 
często kluczowe. Istnieje potrzeba analizy kilku faktów na temat komunikacji wschodniej i 
komunikacji zachodniej. Nie ma ważniejszej instytucji w Indiach niż rodzina. Wschodni 
nacisk na samo kontrole emocji, empatii i uniknięcia skrzywdzenia uczuć innych wymaga 
rozwinięcia stylu, który kładzie większą wartość na pośredniej, hipotetycznej i metaforycz-
nej komunikacji przekształcając ją w formę sztuki. Podobnie jak wszystkie inne zachowa-
nia ludzkie, komunikacja – jak ludzie wysyłają i odbierają wiadomości – jest w większości 
zależne od kultury, to jest, poprzez wartości i wierzenia, które są ostatecznym źródłem 
wszystkich akcji. I jeden aspekt, który wprowadza dużo błędnej komunikacji pomiędzy 
wschodnimi i zachodnimi członkami zespołów projektowych, to tak zwany konspekt jed-
nostki. Tłumacząc to w prosty sposób, Hindusi są bardziej zorientowani na grupę (ang. Col-
lectivist), i członkowie z zachodu, a tym bardziej Amerykanie, są zorientowani na jednostkę 
(ang. Individualist). Ludzie, którzy są zorientowani na grupę, identyfikują najpierw i naj-
bardziej ich grupę – rodzinę, rozszerzoną rodzinę, zespół w pracy – i potem dopiero siebie. 
Są oni wychowani w ten sposób, że oczekiwania i potrzeby grupy są ważniejsze od ich 
własnych. To nie znaczy, że nie mają oni własnych potrzeb i oczekiwań, lecz często są one 
spójne z oczekiwaniami i potrzebami grupy. Rozszerzona rodzina to wielopokoleniowa 
rodzina, w której przeważnie są wychowywani młodzi deweloperzy składająca się z sieci 
dorosłych, rodziców, wujków, ciotek, dziadków, starszych braci, kuzynów. Ze względów 
ekonomicznych zależni są jedni od drugich i muszą być zależnymi od innych członków 
rodziny. Od urodzenia przyzwyczajani są oni do słuchania rad starszych tak, że naturalnie 
buduję się w nich przynależność do hierarchii gdzie osoba starsza jest zawsze traktowana, 
jako osoba wyższa w hierarchii, której należy podlegać. W wyniku tego priorytetowe staje 
się zachowanie harmonii i zachowanie twarzy. To, co jest robione i nierobione w społecz-
ności hinduskiej, co jest powiedziane i co nie jest powiedziane, sprowadza się do potrzeby 
zachowania twarzy, własnej, ale nawet, co jest bardziej ważne, twarzy innych w szczegól-
ności osób bardziej doświadczonych i starszych.  

Zachowanie twarzy jest siłą wiodącą i ma największy wpływ na sposób komunikacji 
prowadzony przez Hindusów. Zachowanie twarzy to coś, co stwarza możliwość dla ludzi 
zachować ich honor i godność, co zabezpiecza ich przed zakłopotaniem i co pozwala im 
zachować szacunek do samych siebie. Może patrząc na to z drugiej strony lepiej się przyj-
rzeć, co powoduje, że tracimy twarz. Jeśli zrobione przed innymi osobami (np. podczas 
spotkań), wszystko, co wymienione poniżej ma potencjał spowodowania tego, że ktoś inny 
straci twarz, mówca straci twarz lub oboje: 
− Otwarcie nie zgodzić się z tym, co ktoś inny mówi, szczególnie, jeśli jest to osoba 

bardziej doświadczona, 
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− Poprawić to, co inna osoba, szczególnie bardziej doświadczona powiedziała, 
− Krytykować kogoś innego, kto jest obecny, 
− Wystawienie negatywnego komentarza do tego, co ktoś inny powiedział, 
− Dawanie negatywnej opinii (ang. feedback), 
− Nie potrafić odpowiedzieć na pytanie, na które powinno się znać odpowiedź, 
− Powiedzieć, że coś jest nie możliwe, 
− Przyznać się, że się czegoś nie wie albo, że się czegoś nie zrozumiało, 
− Przyznać się do błędu, 
− Przyznać się, że się czegoś nie wykona albo nie zdąży się tego zrobić w terminie, 
− Poprosić o pomoc lub dodatkowy czas. 

Wszystkie te rzeczy mogą być zrobione w środowisku hinduskim, lecz muszą być zrobione 
dyskretnie, ze staranną uprzejmością, i bardzo ostrożnie, w innym wypadku nie byłoby 
możliwe efektywne działanie w miejscu pracy. Wyżej wymienione punkty mają jak naj-
większe odzwierciedlenie podczas spotkań i współpracy z Hindusami. Z własnego do-
świadczenia i po zgłębieniu tematu z łatwością można zauważyć, że na większość pytań  
i stwierdzeń hinduscy członkowie zespołu odpowiadają twierdząco, często nie rozumiejąc 
zagadnienia. Dlatego ważne jest umiejętne prowadzenie spotkania i uwrażliwienie się na 
ich podejście do chronienia twarzy, poprzez wielokrotne, wyraźne wyrażanie swoich opinii, 
gdyż często nie przyznają oni braku zrozumienia, aby nas nie urazić.  

Zdefiniowaną jakością większości konwersacji pomiędzy Hindusami jest archaiczna 
konieczność powiedzenia tego co inni ludzie chcą usłyszeć. Z tych przyczyn podczas roz-
mów możemy usłyszeć potwierdzenie, że na przykład termin nie zostanie przekroczony, że 
są oni zdolni bez żadnych problemów wykonać zadanie, będziemy dostawać pozytywny 
feedback i takie oczekiwania są tak głęboko zakorzenione w ich kulturze, są automatyczne  
i instynktowne i czasami powstrzymywanie się przed pozytywnym wypowiadaniem może 
znaczyć coś negatywnego. Nie jest konieczne, w innych słowach, mówienie czegoś, co nie 
jest przyjemne, wystarczy po prostu przestać mówić coś pozytywnego. Jest to tak zwane 
komunikowanie czegoś poprzez coś, co nie jest powiedziane. W zachodniej kulturze jest to 
bardzo rzadko używane, raczej preferuje się komunikację bezpośrednią, natomiast Hindusi 
są w tym wręcz doskonali. Powoduje to masę nieporozumień oczywiście, jeżeli nie pozna-
my tego sposobu komunikacji. Innym sposobem Hindusi dostarczają trudne wiadomości, 
mówienie czegoś, czego inni nie chcą usłyszeć, jest bezpośrednie niemówienie tego, co 
mają na myśli. Taki sposób wyrażania myśli jest zrozumiały dla innych Hindusów nato-
miast dla ludzi z zachodu jest zwykle słabo rozumiany. Dla przykładu spójrzmy na dialog: 

Joann: Wszystko jest ok, Kartik? 
Kartik: W porządku, w porządku. 
Joann: Jesteśmy nadal zgodnie z planem? 
Kartik: Oh, tak. Pracujemy bardzo ciężko nad tym. 
Joann: Wspaniale, moi pracownicy nie mogą się doczekać nowej aplikacji 
Kartik: Jestem pewien, kiedy oczekują ją zobaczyć? 
Joann: Przed zakończeniem tygodnia, tak jak uzgodniliśmy. 
Kartik: Widzę, że to okazało się być dość dużym zadaniem, czyż nie? 
Joann: Tak, pewnie. Dziękuję za twoją pomoc, Kartik. 
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Można zauważyć kilka wskazówek w tej konwersacji, że Kartik nie jest z pracami zgodnie 
z harmonogramem: pracujemy ciężko nad tym, okazało się to dużym zadaniem i pytanie, 
kiedy spodziewają się ją zobaczyć ( Kartik wie, jaki jest harmonogram i kiedy ma dostar-
czyć aplikacje), jak można zauważyć nie jest to pytanie, lecz subtelna próba powiedzenia, 
że prace są opóźnione.  

Dwie zasady – komunikowanie poprzez to, co nie jest powiedziane i przez to, co tylko 
jest implikowane – pokazuje techniki używane przez Hindusów w miejscach pracy. Patrząc 
na sposób komunikacji prezentowany przez zachodnich pracowników trzeba też sięgnąć do 
korzeni, wartości i założeń, zwłaszcza do koncepcji jednostki osobowej gdzie pojawiają się 
różnice pomiędzy wschodnimi i zachodnimi członkami zespołów. Tak samo jak Hindusi są 
zorientowani na grupę i rodzinę tak zachodni koledzy starają się być indywidualistami zo-
rientowanymi na samych sobie. Oczywiście też wychowywani są oni w rodzinach i uczą się 
życia w grupie, ale równolegle kładzie się nacisk na rozwój indywidualny. Rodzina zachęca 
ich członków do bycia niezależnymi i polegającymi na samym sobie (stać na własnych 
nogach). Na zachodzie główną funkcją jest przygotowanie do życia na własny rachunek, 
natomiast w Indiach rodzina gwarantuje, że nikt nie musi żyć na własny rachunek. Różnice 
w podejściu do rozwoju jednostki powodują to, że inaczej się komunikujemy. Wiodącym 
celem hinduskiego stylu komunikacji jest zachowanie i umacnianie relacji personalnych 
natomiast wiodącym celem ludzi z zachodu jest wymiana informacji.  

W wyniku tych różnic należy zwrócić szczególną uwagę na znaczenie wymawianego 
słowa „tak” w przypadku Hindusów i na znaczenie braku tego słowa w konwersacjach. Ze 
względu wcześniej omawianych trudno jest im przedstawić negatywną informację lub opi-
nię w związku z tym często uciekają się do unikania potwierdzeń a udzielenie bezpośrednio 
odpowiedzi negatywnej poprzez słowo „nie” staje się raczej niewykonalne. Często stoso-
wanym unikiem jest zmiana tematu, co może być postrzegane, jako niechęć udzielenia ne-
gatywnej odpowiedzi. Kolejnym sposobem jest odpowiadanie pytaniem na zadane pytanie 
lub jak najdłuższe unikanie i przekładanie udzielenia odpowiedzi. Warunkowa odpowiedź 
„tak” lub użycie niżej zaprezentowanych stwierdzeń też powinna być postrzegana przez 
nas, jako sygnał zakomunikowania negatywnej odpowiedzi. Takimi kwalifikatorami po-
między „tak” a „nie” są na przykład stwierdzenia: może, być może, prawdopodobnie, jest 
duża szansa, możemy spróbować, duże prawdopodobieństwo, postaramy się jak najbar-
dziej, to powinno być ok, to nie powinien być problem. Należy zwrócić uwagę, że bliżej 
tym stwierdzeniom do powiedzenia „nie”.  

Pierwsza rzecz trudna dla Hindusów to zakomunikowanie czegoś negatywnego, złych 
informacji. Jedną z bardziej wyzywający umiejętności do zrozumienia hindusów jest roz-
poznanie ich „tak” i „nie”. Jednakże dwa kolejne wyzwania to zrozumienie dawanego przez 
nich komunikatu, że czegoś się nie da zrobić lub że nie starczy im czasu na wykonanie za-
dania. W takim przypadku można zauważyć to poprzez ich odwołania do terminów lub 
harmonogramu, czy termin jest dla nas odpowiedni, czy coś może być zrobione po termi-
nie, wspominanie, że niektórzy pracują w weekendy. 

Aby rozwiązać i unikać problemu błędnej komunikacji należy się zastanowić, co mogą 
zrobić hinduscy i zachodni współpracownicy? Ostatecznie, są tylko dwa sposoby na roz-
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wiązanie tego dylematu: Zachodni członkowie zespołu mogą stać się lepsi w odczytywaniu 
Hindusów lub Hindusi mogą stać się lepsi w mówieniu tak jak to robią zachodni koledzy. 
Jeżeli praca wykonana jest po obu stronach, z każdą ze stron dążącą do pewnego stopnia 
zrozumieć i zaadoptować się do sposobu komunikacji drugiej ze stron. Byłby to jednak 
układ idealny i najbardziej optymalny, jednakże w większości przypadków kultura więk-
szości staje się dominującą – zachodnia – a druga strona wymaga treningu najczęściej Hin-
dusi. Poniżej kilka wskazówek, które mogą pomóc. 

Trening mówienia „nie”. Należy zwrócić szczególną uwagę, że muszą oni być bardziej 
bezpośredni, ponieważ osoby z zachodu nie zrozumieją ich sposobu wyrażania negatywnej 
odpowiedzi. Po pierwsze to należy podkreślić, że hinduski sposób jest niezrozumiały i że 
muszą oni w bardzo bezpośredni sposób przedstawiać negatywne opinie. Trzeba powtarzać 
tą rade wielokrotnie tak, aby była przyjęta za istotną. Należy też dać im trochę czasu, bo-
wiem taka bezpośrednia komunikacja w oczach hinduskich jest obraźliwa. Należy dawać 
natychmiastową pochwałę jak tylko polecenie to jest wykonywane i spotykamy się z bez-
pośrednią komunikacją. Należy wytłumaczyć, że chcemy, aby dostarczali złe informacje 
bardziej czytelnie i stanowczo tak szybko jak to tylko możliwe. Można pokazać, dlaczego 
ich sposób przedstawiania złych informacji nie jest w ten sposób odczytywany przez ich 
zachodnich kolegów. Bardziej czytelnie może oznaczać dla nich bardzo skrajny i przesa-
dzony sposób, ale należy podkreślić, że dla zachodnich kolegów nie jest tak postrzegany.  

Oczywiście możemy szkolić Hindusów, ale sami również możemy pomóc w komuni-
kacji. Po rozmowie telefonicznej, zamiast zastanawiać się czy wszystko zostało zrozumiane 
możemy wysłać maila podsumowującego, co zostało zrozumiane z prośbą o potwierdzenie. 
Często oni sami przygotowują takie maile w celu zamknięcia założeń i dyskusji. Inna tech-
niką poprawienia komunikacji jest uważne nie zawieranie odpowiedzi, którą chcielibyśmy 
usłyszeć w pytaniu, w przeciwnym razie zawsze usłyszymy taką, jaka jest zawarta w na-
szym pytaniu. Kolejną rzeczą godną uwagi jest to, że w przypadku spotkań grupowych 
pewne rzeczy mogą być unikane przez Hindusów ze względu na zachowanie twarzy ich lub 
ich kolegów bądź przełożonych. W związku z tym, jeżeli chcemy komuś dać negatywną 
opinię lub prosimy o negatywną opinie naszego pomysłu powinniśmy zaaranżować kon-
wersacje jeden do jednego.  

Podsumowując najlepsze praktyki w stylu komunikacji: 
− Nigdy nie należy brać słowa „tak” wyłącznie jako odpowiedź, należy słuchać, co oso-

ba ma do powiedzenia po tym słowie, 
− Nie należy brać skinienia głową w prawo i lewo, jako wyrażenia słowa „nie”, to zna-

czy słucham lub nawet „tak”, 
− Należy nauczyć się rozpoznawać różne sposoby wyrażania „nie” przez Hindusów ta-

kich jak: 
— Braku lub opóźniania odpowiedzi, 
— Unikania pytania lub zmiana tematu, 
— Powtarzanie pytania, 
— Odpowiadanie pytaniem, 
— Dawanie warunkowego „tak”. 
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− Nauczyć się słuchać jak Hindusi mówią, że są za harmonogramem: 
— Powtarzalnie podnoszą temat harmonogramu i terminów, 
— Mówią, że harmonogram jest nie wygodny lub ambitny, 
— Pytają się czy harmonogram wciąż jest dobry dla nas, 
— Wspominają, że jakaś część projektu trwa dużej niż przewidywano, 
— Wspominają, że część projektu jest zgodna z harmonogramem, 
— Pytają czy członkowie innego zespołu są zajęci lub obserwują, że nie 

wydają się oni zajęci, 
— Wspominają o przepracowanych nadgodzinach albo jak długo pracują, 
— Wspominają jak dano więcej czasu innemu zespołowi. 

− Nauczenie się jak Hindusi mówią, że coś jest niemożliwe lub nie dostępne 
— Odpowiadają zaczynając, że być może jest to możliwe, 
— Przekładają odpowiedź, zapytam zespół, mogę wrócić do ciebie z tym, 
— Nie odpowiadając lub odpowiadając pytaniem – czy uważasz, że to moż-

liwe? 
— Robią dygresje do tego jak bardzo są zajęci, 

− Nauczenie się tego jak wyrażają negatywne opinie i krytycyzm propozycji: 
— Unikają odpowiedzi, 
— Powtarzają sugestie, 
— Głośna cisza, 
— Sugerują alternatywę bez komentarza na temat zapytania, 
— Proszą o opinie na temat proponowanej sugestii lub propozycji, 
— Kończą z fałszywą pochwałą: chwaląc małą, nieistotną część propozycji, 

− Nauczenie i zachęcanie Hindusów do bycia bardziej bezpośrednim, co jest dla nich 
wulgarne i niestosowne dla zachodnich kolegów jest to bezpośrednie, 

− Aranżowanie częstszych spotkań i słuchanie postępów prac, co daje większe szanse na 
usłyszenie o opóźnieniach i problemach wcześniej, 

− Można wykorzystać pośrednika, w osobie Hindusa, który zna zachodnią kulturę pracy, 
aby wytłumaczył, co inni Hindusi chcą powiedzieć, 

− Należy weryfikować zrozumienie, jeśli nie jesteśmy pewni wysyłamy maila opisują-
cego, co sądzimy, że Hindusi powiedzieli, 

− Nie sugerujemy odpowiedzi w pytaniach i mailach, 
− Aranżujmy spotkania jeden na jeden wtedy rozmówcy są bardziej szczerzy, 
− Nie przedstawiajmy swojej opinii a potem pytajmy ich o opinię, 
− Należy zadbać o dobre relacje osobiste z Hindusami, z którymi pracujemy. 

Najważniejsze jest jednak to, że jeżeli coś źle zrozumieliśmy, co Hindusi nam powiedzieli, 
nie było nigdy ich intencją lub życzeniem żebyśmy ich nie zrozumieli. 

3. Wnioski 

Przyglądając się problemom napotykanym w pracy w zespołach zdalnych oraz zespołach 
rozproszonych zwanych także wirtualnymi, poruszyliśmy temat wykorzystania cech meto-
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dyki Scrum do poprawienia i zoptymalizowania pracy. Można było zobaczyć jak ważne są 
czynniki organizacyjne i które pryncypia poprawiają skuteczność pracy. W drugiej części 
skupiliśmy się na komunikacji i różnicach kulturowych na przykładzie Indii i krajów za-
chodnich, co pozwoliło uzmysłowić wagę tych różnic i wpływ na codzienną komunikacie  
i pracę. Rozpoznanie tych dwóch obszarów pracy zespołów wirtualnych pozwala nam na 
stworzenie środowiska pracy, które w optymalny sposób będzie wykorzystywało zasoby  
i również będzie stwarzało optymalne warunki dla wszystkich osób współpracujących. 
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JACEK LITEWKA* 

ZAGADNIENIE ADAPTACJI METODYK LEAN W KLASYCZNYM  
PROWADZENIU PROJEKTU 

STRESZCZENIE. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy można projekty potraktować jak pro-
cesy i wykorzystać doświadczenie z metodyki zarządzania procesami w zarządzaniu projektami. Du-
że firmy produkcyjne (przykładowo Toyota) potrafiły doprowadzić do perfekcji swoje procesy pro-
dukcyjne oraz projektowania nowych produktów. Do stosowanych systemów zarządczych należą 
m.in. Lean Manufacturing (szczupła produkcja) oraz Kaizen (dobra zmiana). Istnieją poważne prze-
słanki do wykorzystania tej wiedzy i doświadczeń oraz próby przeniesienia ich do obszaru zarządza-
nia projektami. Metoda Szczupłego Rozwóju Produktu - Lean Product Development Flow (LPDF) 
jest ramą pracy (framework) bazującą na pryncypiach odchudzonego zarządzania (lean management). 
Opiera się na pięciu ideach: wartości, strumieniu wartości, przepływie, wyciąganiu, ciągłym doskona-
leniu. LPDF definiuje również pięć pryncypiów oraz skorelowane z nimi wskaźniki sukcesu. Zakłada 
się, że metodologia może być stosowana do wybranych faz projektu w celu osiągnięcia jednego lub 
kilku kamieni milowych jak również do zarządzania wielopoziomowymi skoordynowanymi projek-
tami (programami, portfelami). LPDF wymaga szczegółowego przygotowania i dyscypliny w wyko-
naniu. Kroki procesu: ustalanie ram projektu, mapowanie stanu obecnego, mapa stanu oczekiwanego, 
mapy strumieni roboczych, szczegółowy plan, realizacja projektu (działania w ustalonych taktach), 
cyklicznego powtarzania sesji mapowania stanu oczekiwanego. Metodologia zakłada: szczegółowe 
mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping), podział prac (strumienia wartości) na tzw. 
takty, dynamiczne alokowanie zasobów, szkolenia. Realizacja jest rozumiana, jako seria krótkich  
i równych taktów kończona spotkaniem integrującym (Integrative Event).Wymagany jest aktywny 
udział w pracach właściciela produktu. LPDF zaleca się w przypadku raczej mniejszych programów 
(projektów), bazujących na dobrej wiedzy odnośnie zakresu i technologii (dojrzałe technologicznie) z 
małym udziałem badań (czas trwania do 2 lat, zespół do 50 osób). Zakłada się, że badania o ile są 
potrzebne są identyfikowane we wstępnych fazach programu i realizowane osobną ścieżką w stosun-
ku do głównego strumienia prac. Zaletą ciągłych przeglądów i korekt jest reagowanie na pojawiające 
się zmiany i w tym zakresie framework posiada zalety metodologii zwinnych typu scrum. Przy użyciu 
szczupłego rozwoju można skrócić czas wprowadzenia nowego produktu na rynek o około 30% (źró-
dło: Massachusetts Institute of Technology) 

ABSTRACT. The work is an attempt to answer the question whether the project can be treated as 
processes and the experience of process management methodology in project management. Large 
manufacturing companies (such as Toyota) were able to perfect their manufacturing processes and the 
design of new products. The use of management systems include, among others Lean manufacturing 
(lean production) and Kaizen (a good change). There are good reasons to use this knowledge and 
experience and try to move them to the area of project management. Slim method of product devel-
opment - Lean Product Development Flow (LPDF) is a framework based on the principles of lean 
management (value, value stream, flow, pull, continuous improvement). LPDF also defines five prin-
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http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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ciples and correlated with indicators of success. It is assumed that the methodology can be applied to 
specific phases of the project in order to achieve one or more of the milestones as well as coordinated 
multi-level governance projects (programs, portfolios). LPDF needs a thorough preparation and disci-
pline in execution. Steps of the process: setup the framework of the project, mapping the current sit-
uation, mapping the future state, detailed plan, the project (activities determined measures), cyclic 
repetition of the expected mapping session. The methodology involves: detailed value stream map-
ping, division of labor (the value stream) on the so-called tact periods, dynamic allocation of re-
sources and training. Delivery is understood as a series of short and equal cycles ended the integrative 
event. LPDF is recommended for rather smaller programs (projects), based on a good knowledge of 
the scope and technology with a small share of research (duration up to two years, a team of 50 peo-
ple). It is assumed that if testing is needed are identified in the initial stages of the program, and im-
plemented in a separate path to the main stream of work. The advantage of continuous review and 
adjustments are responding to the changes in this framework has the advantages of a scrum method-
ology. By using lean development, project can reduce about 30% the time to development a new 
product (source: Massachusetts Institute of Technology) 

1. Wprowadzenie 

Pomimo bardzo dobrze dopracowanych metodologii zarządzania projektami wiele  
z nich nie kończy się sukcesem. Mają opóźnienia, budżet jest za mały, pojawia się częsty 
problem braku zasobów a produkt końcowy nie odpowiada wszystkim początkowym zało-
żeniom. Czasami to, co oddaje projekt jest zbyt niskiej jakości albo trafia zbyt późno na 
rynek. Często „taniej i szybciej” nie przekłada się na „lepiej”. Klasyczne metody zarządza-
nia projektami (kaskadowe) mają zapewne dużo wad, ale są jednak bardzo często stosowa-
ne w praktyce w szczególności tam gdzie są dobrze zdefiniowane wymagania  
w stosunku do produktu końcowego. Kierownicy projektów mogą z zazdrością patrzeć na 
managerów z zakładów produkcyjnych, którzy od wielu lata stosują metody zarządzania 
procesami. Do tych metod można zaliczyć lean manufaturing oraz kaizen. Systemy te za-
kładają likwidowanie marnotrawstwa (muda), czyli wszystkiego tego, co powoduje wzrost 
kosztów produkcji bez wnoszenia wartości dla klienta (nadprodukcja, przestoje, zbędne 
ruchy, nadmierne stany magazynowe, wady, transport, wykonywanie więcej pracy niż to 
niezbędne). "Tak więc muda to: usterki wymagające naprawy; produkcja rzeczy, których 
nikt nie chce, w efekcie czego rosną zapasy i sterty niesprzedanych towarów; etapy procesu 
technologicznego, które w rzeczywistości są niepotrzebne; przemieszczenie się pracowni-
ków i transport towarów z miejsca na miejsce, bez żadnego celu; ludzie stojący przy kolej-
nej operacji produkcyjnej i czekający, ponieważ wcześniejsza operacja nie dostarczyła im 
na czas tego, czego potrzebują; towary i usługi, które nie spełniają oczekiwań klienta." 
(Womack, Odchudzanie firm, 2001, str. 17) Przemysł motoryzacyjny do perfekcji dopro-
wadził te zagadnienia. Ciągłe skoncentrowanie się nad usuwaniem i ograniczaniem marno-
trawstwa pozwoliło przykładowo firmie Toyota na osiągnięcie pozycji lidera na rynku. Me-
tody ciągłego doskonalenia nie dotyczą wyłącznie produkcji, ale również i usług. Są one 
dość dobrze znane, głównie w USA, Japonii i Europie Zachodniej.  

Omawiana w niniejszym opracowaniu metodyka nie jest pojęciem znanym szerzej  
w Polsce. Wydaje się, że może mieć zastosowanie w projektach związanych  
z przygotowaniem nowego lub polepszonego istniejącego produktu, jak i w wytwarzaniu 
oprogramowania czy opracowywaniu nowych usług. Metoda Lean Product Development 
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Flow (LPDF) jest ramą pracy (framework) bazującą na pryncypiach odchudzonego zarzą-
dzania (lean management). Czerpie ona inspirację z metod zarządania procesami, próbując 
wykorzystać wszystkie ich zalety w realizacji projektów. 

Wyróżnia się cztery klasy projektów związanych z Product Development (PD), ze 
względu na stopień skomplikowania technologicznego: 
(A) Systemy klasy CLIOS (Complex, Large, Integrated, Open Systems), czyli skompliko-
wane systemy związane również z badaniami naukowymi. Przykładem takiego systemu są: 
internet czy sieci telekomunikacyjne.  (Sussman 2009) 
(B) Systemy Complex Frontier, czyli złożone systemy trwające od kilku lat wzwyż, anaga-
żujące około 1000 uczestników. W tych projektach z reguły jest dużo niewiadomych  
i konieczne są badania. Przykładem takiego projektu może być wysłanie łazika na Marsa. 
(C) Complex Legacy-Based, czyli mniejsze projekty bazujące na znanych stabilnych tech-
nologiach, niewymagające dużych nakładów na badania. W tych projektach można wyko-
rzystać wiedzę z poprzednich podobnych projektów. Nie ma wielu niewiadomych. Czas 
trwania projektu jest krótszy niż dwa lata a liczba zaangażowanych osób zdecydowanie 
mniejsza niż dla projektów klasy A) i B). 
(D) Commercial and Defense Programs, czyli mniejsze i prostsze przedsięwzięcia niż C.  
LPDF nie nadaje się do wszystkich projektów. Z wyżej wymienionych klas projektów zale-
cany będzie raczej do C (głównie) i D. Natomiast z klas A i B tą metodą można będzie rea-
lizować pewne zbiory zadań. LPDF zaleca się w przypadku raczej mniejszych programów 
(projektów), bazujących na dobrej wiedzy odnośnie zakresu i technologii (dojrzałe techno-
logicznie) z małym udziałem badań (czas trwania do 2 lat, zespół do 50 osób). Zakłada się, 
że badania o ile są potrzebne są identyfikowane we wstępnych fazach programu i realizo-
wane osobną ścieżką w stosunku do głównego strumienia prac. Dla większych zespołów 
pojawią się problemy komunikacyjne. Metodologia zakłada bowiem pracę zespołową. 
Rozwiązaniem tego problemu może być dekompozycja działań na mniejsze (multilevel, 
wielopoziomowość). 

2. Opis metodyki i narzędzi lean management 

Aby zrozumieć sens LPDF należy wyjaśnić kilka pojęć bazowych związanych z lean ma-
nagement. We wstępie wyjaśnione zostało rozumienie pojęcia marnotrastwa – muda. Jest to 
wszystko to, co nie daje klientowi żadnej wartości. Definicja wartości jest bardzo prosta. 
Wartość jest tym czego oczekuje klient. Aktywności podczas fazy wytwórczej można po-
dzielić na trzy grupy: dodające wartość dla klienta (value adding – VA), niedodające warto-
ści (non-value adding NVA) oraz niedodające wartości, ale wymagane (required non-value 
adding RNVA). Proces optymalizacji powinien zatem eliminować aktywności typu NVA, 
redukować RNVA i dążyć do wykonywania tylko aktywności typu VA. Przykładowo w 
pracy zespołu projektowego możemy mieć wiele aktywności, które nie są niezbędne, ale 
wymagane, typu: raport do przełożonego z postępu testów. Aktywności typu NVA są czę-
sto ukryte w aktywnościach VA. Zatem dekomponując VA na mniejsze części można od-
kryć ich składowe traktowane jako muda. Optymalizacja polega na ciągłym zadawaniu 
sobie pytania czy dana aktywność jest niezbędna i co wnosi wartościowego (dla klienta) do 
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produktu końcowego? Niektóre artefakty produkowane przez projekt mogą być również 
aktywnością NVA. Wystarczy, że dany artefakt nie będzie miał właściciela (odbiorcy). 

Elementy marnotrastwa można przełożyć z produkcji przemysłowej również na inne 
obszary. Można pokusić się o zmapowanie tych aktywności na działania projektowe. Nad-
produkcja może być rozumiana, jako generowanie nadmiarowych, zbędnych informacji 
(chociażby raportów, których nikt i tak nie czyta) czy innych artefaktów.  Nadmierne stany 
magazynowe to nic innego jak przechowywanie nadmiarowych informacji, których nikt nie 
potrzebuje. Zbędny transport można interpretować jako złą komunikację w projekcie. 
Zbędne ruchy to konieczność pozyskiwania informacji przez zainteresowanych u źródła lub 
tracona praca związana z dostępem do informacji. Przestoje obrazują czas tracony  
w oczekiwaniu na informację, akceptację dokumentów, artefaktów z poprzednich zadań, 
dokumentów itp. Wady to wszystko to co jest wytwarzane w ramach projektu, niespełniają-
ce zakładanego poziomu jakości i wymagające włożenia ponownie pewnego nakładu pracy. 
W końcu wykonanie większej ilości pracy niż to niezbędne (overprocessing) będzie w pro-
jekcie przekładać się przykładowo no wytwarzanie oprogramowania, które ma funkcjonal-
ność większą niż potrzebuje klient lub wykonywanie czynności, które nie są optymalne  
z punktu widzenia osiągnięcia celu projektu (czyli złamanie zasady: „dostarcz to i tylko to, 
co jest niezbędne”). 

W praktyce spotykamy w pracy projektowej wiele przyczyn powstawania marnotraw-
stwa: słabe planowanie, „słabi” kierownicy projektów, działania ad-hoc (tylko wtedy jak to 
niezbędne, ograniczone do specyficznych obszarów, bez planowania  
i przygotowania); brak częstej i kompleksowej koordynacji działań w połączniu z brakiem 
komunikacji w zespołach i pomiędzy nimi, braki w komunikacji z organizacją oraz dostaw-
cami (podwykonawcami); rozpoczynanie każdego projektu „od nowa” bez wykorzystania 
poprzednich doświadczeń, analizy przyczyn poprzednio popełnionych błędów; konserwa-
tyzm, biurokracja, trudności z podejmowaniem decyzji w szczególności  
w organizacjach korporacyjnych (silosy biznesowe). Silosy biznesowe są problemem  
w większości dużych organizacji. „Organizacje rozpadają się na odizolowane obozy  
o małej motywacji do współpracy, dzielenia się informacją czy produkowania wartości 
biznesowej. Grupy w silosach budują wysokie mury, neutralizując tym samym efektywność 
osób z różnych silosów biznesowych, które muszą ze sobą współpracować. Liderzy starają 
się zapewnić dobrobyt swojemu otoczeniu poświęcając często cele organizacji.” (inteca.pl 
2011); nie optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, przejawiające się przykładowo 
wykorzystywaniem „drogich” inżynierów do wykonywania aktywności typu NVA lub 
RNVA; narzucanie specyfikacje rozwiązań i wymagań zamiast zbudowania kultury wycią-
gania informacji (wymagań) od klienta końcowego. Jeżeli klient końcowy jest dodatkowo 
klientem z segmentu korporacji oraz uwzględni się wyżej wspomniane „silosy biznesowe” 
wymagania definiowane na początku projektu wcale nie muszą być tym, czego tak napraw-
dę oczekuje klient. Brak interakcji z klientem może być przyczyną klęski projektu. Powyż-
sze przykłady oczywiście nie wyczerpują całości zagadnienia, jednak wskazują na obszary, 
które powinny podlegać szczególnej uwadze podczas realizacji większych projektów. 
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LPDF opiera się na pięciu ideach szczupłego zarządzania: wartości, strumieniu warto-
ści, przepływie, wyciąganiu, ciągłym doskonaleniu. (Womack, Odchudzanie firm, 2001, 
str. 18-113)  

Najprostsza definicja wartości to oczekiwania klienta w stosunku do produktu. War-
tość może być zdefiniowana tylko przez końcowego użytkownika. Ma ona sens jedynie, 
gdy jest wyrażona w odniesieniu do konkretnego produktu (towaru, usługi) zaspokajające-
go jego potrzeby, w kontekście ceny i danego momentu czasu. Dla klienta linii lotniczych 
wartością będzie przykładowo: „dostać się szybko i bezpiecznie pomiędzy dwoma miej-
scami, bez uciążliwości w rozsądnej cenie”. Tworzenie mapy strumienia wartości identyfi-
kuje wszystkie czynności niezbędne przy projektowaniu, zamawianiu  
i wytwarzaniu danego produktu (usługi). Strumień wartości ma często postać diagramu 
blokowego z zaznaczeniem zależności w postaci strzałek. Diagram ten umożliwia identyfi-
kację aktywności NVA, RNVA i VA. Można tutaj znaleźć analogię do wykresu Ganta, 
zakładając, że jest on komplenty (ma wszystkie pakiety pracy). Oczekiwania „płyną” od 
klienta do dostawcy i powracają do klienta w postaci zakupionego produktu lub usługi. Po 
zdefiniowniu wartości i całego jego strumienia należy skoncentrować się na określonym 
elemencie, np. zamówieniu czy produkcie. Następnie należy usunąć wszystkie przeszkody 
na drodze ciągłego przepływu dla danego produktu. W kolejnym kroku zmienia się proce-
dury i nadzędzia w celu eliminacji przestojów. Dzięki temu projektowanie  
i produkcja może przebiegać w sposób ciągły. „Klient, kupując, wyciąga wartość od do-
stawcy tylko wtedy, gdy jej potrzebuje. Przeciwieństwem wyciągania jest produkowanie 
towaru, który czeka w magazynie na potencjalnego klienta. Jest to praktyka zwana wypy-
chaniem wartości, skutkująca zapełnianiem produktami magazynów i półek.” (Metz 2012) 
Wyciąganie polega na wykonywaniu działań dopiero w momencie, kiedy jest to niezbędne. 
Jednak, jeżeli jest już to niezbędne działania powinny być wykonywane bardzo szybko.  
W praktyce zarządzania projektami oznaczałoby to minimalizację luzów pomiędzy po-
szczególnymi zależnymi taskami i nie wykonywanie zadań z dużym wyprzedzeniem. 

Tabela 1 
Zestawienie pryncypiów LPDF z czynnikami sukcesu oraz ich metrykami 

Nazwa 
pryncypium 
LPDF 

Czynnik sukcesu Metryka sukcesu 

Wartość - identyfikacja udziałowców (stakeholders)  
- sformułowanie wartościowych produktów od-
bioru (z punktu widzenia udziałowców) 

- o ile skrócony został czas 
realizacji projektu w stosunku 
do poprzednich realizowanych 
projektów lub innych estymat 
(niezwiązanych z LPDF) 

Definicja 
strumienia 
wartości 

- dostępność pokoju „war room” na czas trwania 
projektu 
- zgoda zespołu nadzorującego (core team) w 
sprawie planu projektu 
- zgoda w temacie przełożenia strumienia mapo-
wania na poszczególne takty 

- ile uzyska się korzyści wyra-
żonej w pieniądzu lub czasie 
po wykonaniu mapowania 
strumienia bieżącego na ocze-
kiwany  
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- zgoda w sprawie organizacji zespołu LPDF 
Strumień 
pracy 
(przepływ) 

- dyscyplina w kompletowaniu każdego taktu 
(praca wykonana) 
- zdolność do dynamicznej alokacji zasobów  
- skuteczne łagodzenie ryzyka (nie wpływa na 
opóźnienia harmonogramu) 

- harmonogram realizowany 
zgodnie z planem 
- dobre morale zespołu (po-
miar za pomocą ankiet) 

Wyciąganie 
wartości 

- każde zadanie ma zdefiniowanego odbiorcę  
- każdy „właściciel zadania” rozumie zakres 
produktów odbioru, potrzeby odbiorcy 
- w przypadku konfliktów pomiędzy właścicie-
lem zadania a odbiorcą należy osiągąć kompro-
misy 

 

Pod pojęciem ciągłego doskonalenia rozumie się ustawiczne poprawianie efektywności 
procesu dostarczania klientowi wartości. Praktycznie chodzi o skrócenie czasu realizacji 
zamówienia, obniżenie kosztów projektowania i wytworzenia (realizacji usługi), zwiększe-
nie atrakcyjności i różnorodności oferty.  

W lean management niezmiernie ważne jest pojęcie taktu (czasu taktu), precyzyjnie 
synchronizującego wielkość produkcji z wielkością sprzedaży dla klientów. Ważne jest, 
aby dla danego momentu zawsze precyzyjnie definiować czas taktu w zależności od zapo-
trzebowania i przeprowadzać kolejne czynności produkcyjne zgodnie z czasem taktu. Jeżeli 
dziennie klienci zamawiają 96 sztuk jednostek produktu, dzień pracy ma 8 godzin, to dzie-
ląc ilość sztuk produktu przez ilość godzin produkcji dostajemy takt równy 5 min. na wy-
produkowanie jednej jednostki produktu. Zalecane jest pokazywanie stanu produkcji, jest to 
tzw. kontrola wizualna. Umożliwia ona produkcję zgodnie z taktem oraz ostrzega jeżeli coś 
odbiega od planu (np. zmusza do opracowania sposobu wyeliminowania marnotrawstwa). 

Tabela 2 
Strategiczne i taktyczne czynniki sukcesu dla pryncypium ciągłego doskonalenia  

Dążenie do 
doskonałości 

Taktyczne czynniki sukcesu Strategiczne czynniki sukcesu 
- Liderem jest główny inżynier, który może 
dobrać sobie kilku asystentów oraz mały zespół 
oraz kompetentny program manager, który bę-
dzie odpowiada za administrację LPDF. 
- Przeprowadzone efektywne szkolenie z ma-
powania strumienia wartości (VSM) dla zespołu 
- Postęp LPDF odpowiedni do planu VSM 
- Brak opóźnień w stosunku do planu poprzez 
efektywne  
i elastyczne zarządzanie zamianami w VSM 
oraz zmianami technicznymi 

- wysokie morale zespołu 
(dynamika, energia, monito-
rowana przez odpowiednie 
kwestionariusze) 
- zakończenie projektu w bu-
dżecie i bez przekroczenia 
czasu, co powoduje satysfak-
cję klienta 
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Jak widać szczupłe metody zarządzania zakładają ciągłą korektę wykonywanych prac, mie-
rzenie i optymalizację procesów. Dzięki temu istnieje możliwość ciągłego dopasowywania 
się do zmiennego otoczenia firmy i reagowania na zmienne zapotrzebowanie rynku. 

3. Opis koncepcji LPDF 
Metoda Szczupłego Rozwóju Produktu - Lean Product Development Flow (LPDF) jest 
ramą pracy (framework) bazującą na pryncypiach odchudzonego zarządzania (lean mana-
gement). Założeniem dla możliwości jej wykorzystania jest przeprowadzenie szczegółowe-
go i zgodnego z rzeczywistością mapowania strumienia wartości. 

 
Rys. 1. Schemat LPDF (Oppenheim, 2004) 

Mapowanie strumienia wartości polega na opisaniu procesu w formie mapy graficznej 
uwzględniającej też zależności czasowe. Zatem nie chodzi tylko o wykonanie diagramu  
w rozumieniu modelowania procesów biznesowych. Rysunek 1 przedstawia idealna reali-
zację projektu (idealny przepływ pracy w funkcji czasu). Na wejściu dostajemy definicję 
wartości i wykonane mapowanie strumienia wartości, co za tym idzie szczegółowy plan. 
Proces kończy się dostarczeniem wydania (produktów - deliverables). Przepływ składa się 
z dużej liczby odcinków czasu zwanych taktami (oznaczonych ∆t). Takty są krótkie i z za-
łożenia mają zawsze stałą długość. Postuluje się, by jeden takt trwał tydzień. Tygodniowy 
okres jest najbardziej zbliżony do naturalnego cyklu pracy człowieka. LPDF nie narzuca 
jednak tej długości, decyzja w tym zakresie jest w gestii zespołu. Każdy takt kończy się 
spotkaniem integrującym (integrative event). Spotkania te wprowadzają dyscyplinę, porzą-
dek i rytm do pracy zespołu (można zauważyć tutaj pewną analogię do daily scrum). Za-
kłada się, że spotkania odbywają się zawsze w tym samym dniu tygodnia. Celem tych spo-
tkań jest również wdrażanie działań korygujących.  
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W każdym okresie, praca koordynowana jest przez zespół główny (core team)  
i wykonywana przez pracowników, którzy są dynamicznie przydzielani z ich funkcjonal-
nych jednostek. Zatem należy założyć, że nie ma pojęcia stałego zespołu projektowego. 
Dynamiczna alokacji umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów, jednak wymaga jednocze-
śniej dobrej rezerwacji zasobów, co może być problemem przy konkurujących ze sobą pro-
jektach (realizowanych z tym samym czasie). W każdym takcie zespół może być zmienia-
my. Ważne jest, aby cały zespół przeszedł wcześniej szkolenie  
w zakresie pryncypiów LPDF i dobrze rozumiał ich sens. W LPDF wyróżnia się dwie do-
datkowe role - głównego inżyniera (Chief Engineer) oraz kierownika programu/projektu 
(Program Manager). Ciekawostką jest odwrócenie roli w stosunku do klasycznego  
i intuicyjnego pojmowania tych ról. W metodyce LPDF za produkt odpowiada główny in-
żynier a kwestie administracyjne i jego wspieranie spadają na program managera. Zespół 
powinien mieć do dyspozycji wydzielone pomieszczenie, w którym rozrysowane są mapy 
(zwane „program room”, albo „war room”). W tym pokoju odbywają się wszystkie spotka-
nia łącznie ze spotkaniami podsumowującymi takty (Integrative Events). Niezwykle istot-
nym elementem jest odpowiednia wizualizacja. 

 
Rys. 2. Wizualizacja projektu. Pionowe kolumny obrazują takty. (Oppenheim, 2004) 

Krytycznym czynnikiem sukcesu jest dobre zaplanowanie pracy oraz precyzyjne zdefinio-
wanie produktów odbioru (deliverables). Celem LPDF jest dostarczenie produktu w możli-
wie krótkim terminie z możliwie niskimi kosztami poprzez eliminację marnotrawstwa  
w projekcie. Mapowanie strumienia wartości LPDF składa się z pięciu następujących po 
sobie kroków: wybór długości trwania taktu, mapowanie stanu obecnego, mapowanie stanu 
przyszłego, dekompozycja mapy stanu przyszłego na poszczególne takty, zaprojektowanie 
(stworzenie) zespołu LPDF. Zespół biorący udział w przygotowaniu map powinien się 
składać z najbardziej doświadczonych pracowników, kierowników projektów, analityków, 
projektantów, ale także przedstawicieli strony zamawiającej, czyli klientów – zarówno we-
wnętrznych, jak i zewnętrznych. (Metz, 2012, str.4-5) Mapowanie strumienia wartości jest 
także działaniem angażującym interesariuszy i ich integrującym. Powinni oni poczuć się 
jego właścicielami, a nie tylko zleceniodawcami i wykonawcami. Liczebność zespołu nie 
powinna przekraczać 10–15 osób. Od właściwego skompletowania zespołu zależy powo-
dzenie zadania. Celem mapowania stanu obecnego jest zobrazowanie graficzne wszystkich 
zależności (czasowych, zasobowych, operacyjnych) w zrealizowanych dotychczas projek-
tach na bazie wiedzy i doświadczeń osób uczestniczących w sesji. Taka sesja powinna 
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trwać nawet dwa lub trzy dni w przypadku bardziej złożonych projektów. To trudny i deli-
katny proces – większość pracowników niechętnie dzieli się swoimi doświadczeniami.  
W wyniku mapowania powstaje obraz przebiegu typowego projektu zawierający nie więcej 
niż 15–20 dobrze opisanych modułów. Efektem ubocznym jest zwykle lepsze zrozumienie 
konieczności rzetelnego dokumentowania przebiegu projektów w trakcie ich trwania  
i stworzenie bardziej wiarygodnej bazy wiedzy na ich temat. McManus w swoim poradniku 
(McManus 2005) opisuje w praktyczny i prosty sposób jak mapować strumień wartości. Do 
analizy sekwencyjności zadań i przepływu informacji zaleca on przykładowo stosowanie 
techniki Design Structure Matrix (DSM). Więcej szczegółów odnośnie tej techniki dostęp-
ne jest pod adresem www.dsmweb.org. 

 
Rys. 3. Proces tworzenia wartości – pytanie o wartość wnoszoną przez poszczególne zadania 

(McManus, 2005, str. 30) 

Mapowanie stanu idealnego - to mapa realizacji projektu w idealnych warunkach. Taka 
mapa zawiera minimalną liczbę „luzów”, przede wszystkim czasowych i zasobowych. Jest 
ona pewnym drogowskazem. Może być przygotowana raz i posłużyć jako wskaźnik  
w wielu podobnych przedsięwzięciach. W przypadku prostszych projektów można ją po-
minąć. Mapa stanu oczekiwanego jest podstawą szczegółowego planu projektu. Powinna 
zawierać nie więcej niż 15–20 elementów składowych, tak aby obraz całości nie został za-
tarty zbędnymi szczegółami. Planuje się na niej duże kroki, kamienie milowe projektu. Na 
tym poziomie identyfikuje się też ilość czasu potrzebnego do całkowitego zakończenia 
najważniejszych działań, dzięki czemu zespół będzie w stanie dokonać podziału na odpo-
wiednie okresy taktu (OT), zwykle tygodniowe. Mapy strumieni roboczych jest krokiem 
opcjonalnym, użytecznym w złożonych projektach. Zdarza się, że planowany projekt skła-
da się z kilku wątków – w takim przypadku każdy wątek jest osobnym strumieniem robo-
czym, dla którego należy przeprowadzić mapowanie. Szczegółowy plan polega na przy-
dzieleniu zadań na najbliższe cztery okresy taktu, tak aby jak najszybciej rozpocząć projekt. 
Przewodnikiem jest mapa stanu oczekiwanego. Na tym etapie powstaje też ogólny plan 
działań na cały projekt i toczą się spotkania integrujące. Taki sposób planowania pozwala 
na dynamiczne przydzielanie zasobów, bez konieczności ich rezerwowania „na 100 proc. 
czasu”. Wymaga to bardzo wysokiej kultury działania, ale jest to proces tak samo doskona-
lony jak realizowane zgodnie z nim projekty. Realizacja projektu to działania w ustalonych 
okresach taktu. W trakcie realizacji projektu ważną rolę odgrywają spotkania integrujące. 
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To nie zebrania, na których omawia się wydarzenia ostatniego tygodnia, ale relacja z prac, 
omówienie problemów, planowanie działań korygujących przygotowania podziału zadań na 
kolejne okresy taktu, które nie zostały jeszcze szczegółowo zaplanowane. Ważne, by spo-
tkania integrujące odbywały się w ustalonym miejscu, z dostępem do wszystkich danych. 
Spotkanie integrujące można także wykorzystać do okresowej weryfikacji mapy stanu 
oczekiwanego w sytuacji, gdy projekt trwa dłużej niż pół roku. Robi się to w celu wprowa-
dzenia większych korekt związanych z np. istotną zmianą wymagań klienta. Taka weryfi-
kacja przeprowadzana nawet co miesiąc może być bardzo pomocna, szczególnie w począt-
kowej fazie wdrażania metody LPDF. Błędy na tym etapie zdarzają się bardzo często.  
W metodach ciągłego doskonalenia podstawą jest szybka identyfikacja problemów. Naj-
bardziej kosztowne jest usuwanie skutków błędów ujawnianych w końcowych fazach pro-
jektów. 

4. Jak połączyć tradycyjne metodyki zarządzania projektami z LPDF? 

Wdrożenie nawet pojedynczych elementów LPDF powinno mieć pozytywny wpływ na 
projekt realizowany klasycznymi metodami. Do tych elementów można zaliczyć: dobre 
taktyczne i strategiczne zarządzanie, częste przeglądy projektu, dobre szkolenia zespołu, 
bazowanie na historii (wyciąganie wniosków), dobre przywódctwo kierownika projektu, 
szczegółowe planowanie i mapowanie strumienia wartości, wyciąganie wartości, realizo-
wanie tylko tego, co jest niezbędne. Technika LPDF łączy te elementy i dzięki temu otrzy-
muje się synergię. Nie mniej w klasycznym zarządzaniu projektami LPDF jest  
w swojej idei osadzony na inżynierskim podejściu do procesu wytwórczego. Wcześniej 
wymienione elementy nie stoją w sprzeczności z metodykami klasycznymi. Natomiast po-
wodują na pewno wzrost poziomu kultury organizacyjnej firmy, w której są stosowane.  

W LPDF główną rolę odgrywa główny inżynier (chief engineer). Pełni on część funk-
cji zarezerwowanych dla kierownika projektu. Rola tego drugiego została zredukowana do 
administracji LPDF. Jest to złamanie głównej zasady postulowanej przez PMI o kluczowej 
roli project managera. W LPDF główny inżynier odpowiada za całość prac i ma on mały 
zespół do swojej dyspozycji. Musi on posiadać dużą wiedzę w obszarze merytorycznym 
projektu. Umiejętności managerskie są mniej wymagane (wspiera go w tym zespół –tzw. 
core team). Wszystko to, co nie jest bezpośrednio związane z projektem w rozumieniu war-
tości dostarczanej klientowi jest przesunięte do strumienia administracyjnego obsługiwane-
go przez tzw. program managera. Podlega on jednak głównemu inżynierowi. W tym obsza-
rze mogą zaistnieć problemy przy próbie implementacji LPDF w klasycznych projektach. 
Można oczywiście założyć pewien podział kompetencji pomiędzy rolami, nie mniej leader 
musi być jeden. Sytuacja posiada pewne analogie do roli PM w środowisku słabo macie-
rzowym. Zupełnie nowym elementem jest tzw. core team, czyli zespół kluczowych dla pro-
jektu ludzi, doświadczonych pracowników, kierowników projektów, analityków, projektan-
tów, ale także przedstawicieli strony zamawiającej, czyli klientów – zarówno wewnętrz-
nych, jak i zewnętrznych. Zespół ten aktywnie uczestniczy w pracach przez cały okres rea-
lizacji projektu. Pełni on funkcje po części: komitetu sterujące, project managera w zakresie 
zarządzania, zespołu zarządzania zmianą. Wydaje się, że powołanie takiego zespołu nie 
powinno być problemem. Oczywiście trudno ocenić jak bardzo klienci zewnętrzni byliby 



 

205 

 

zainteresowani cotygodniowymi spotkaniami (podobnie jak product owner w metodykach 
zwinnych). 

W PMI mamy możliwość iteracyjnego podejścia do harmonogramu, zespoły są stałe  
w okresie realizacji dłuższych zadań. LPDF zakłada odmienne podejście. Dużo czasu na 
początku projektu poświęcane jest na „perfekcyjne” zaplanowanie pracy. Nie ma iteracyj-
nego dochodzenia do harmonogramu, planów bazowych, kolejnych wersji itp. Pewnym 
kompromisowym rozwiązaniem może być zastosowanie w planowniu podejścia metodyk 
zwinnych. Plan bardzo szczegółowy mógłby dotyczyć najbliższych 6-8 taktów (analogia do 
planowania sprintów). Na dalszy okres dokładność mogłaby być mniejsza. Jeżeli chodzi  
o dlugość cyklu pojedynczego taktu to wydaje się, że w klasycznym podejściu i tak do-
świadczony kierownik projektu będzie stosował cotygodniowe przeglądy. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby zamienić je w spotkania integrujące. Doświadczony PMI na potrzeby 
realizowanych przez niego projektów powinien skorzystać z narzędzi i metodyki budowa-
nia harmonogramu w LPDF. To nie wymaga praktycznie żadnych poważnych zmian a je-
dynie zmiany sposobu postrzegania wartości poszczególnych zadań. 

Kolejnym problemem może być mapowanie strumienia wartości i konieczność stwo-
rzenia dobrego planu przed rozpoczęciem działań. Samo wykonanie pracy związanej  
z identyfikacją strumienia wartości powinno już pozwolić uzyskać pewne korzyści związa-
ne z identyfikacją marnotrawstwa w projekcie. Do utworzenia dobrej mapy strumienia war-
tości potrzebne są dane historyczne. Najczęściej ich nie ma lub są fragmentaryczne.  
W początkowej fazie wdrażania LPDF będzie to stanowić problem. Kolejne projekty jed-
nak powinny już mieć ułatwione zadanie o ile prace będą odpowiednio dokumentowane. 

Dynamiczna alokacja umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów, jednak wymaga jed-
nocześnie dobrej rezerwacji zasobów, co może być problemem przy konkurujących ze sobą 
projektach (realizowanych z tym samym czasie). Umożliwia ona równomierne obciążenie 
w okresach taktu oraz dynamiczną, przewidywalną alokację zasobów. W tym obszarze na-
leżałoby zmienić podejście kierownika projektu do alokacji zasobów „na zapas”  
i najlepiej na 100%. LPDF posiada pewne cechy metodyk zwinnych: wymuszone przeglądy 
okresowe i bieżące, elastyczność w reagowaniu na pojawiające się zmiany. Podobnie jak 
metody klasyczne lepiej nadaje się jednak do projektów z dobrze zdefiniowanym zakresem 
pracy. Tylko wtedy można dokładnie zaplanować wszystkie jego elementy. Pewnym pro-
blemem są projekty, które zawierają w sobie element badań. LPDF postuluje wyodrębnie-
nie takiej pracy i stworzenie z niej odrębnego strumienia.  

5. Wnioski 

LPDF zakłada, że projekt opiera się na wcześniejszych doświadczeniach, jest niewiele 
„nieznanych niewiadomych”, czas realizacji projektu jest stosunkowo krótki (trwa mniej 
niż dwa lata), co pozwala uniknąć istotnych zmian w technologii. W projekcie bierze udział 
zespół nie większy niż 50 osób, działają one w jednym miejscu (na tyle, na ile jest to moż-
liwe). Nie każdy projekt nadaje się do realizacji tą metodologią. Jeżeli projekt jest innowa-
cyjny zapewne lepiej będzie skorzystać z metod zwinnych. LPDF zakłada, że wprowadze-
nie zasad lean management (szczupłego zarządzania) do projektów powinno przynieść po-
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dobne rezultaty jak to miało miejsce w poprawie wydajności procesów produkcyjnych.  
W dostępnej literaturze pojawiają się wskaźniki wskazujące na redukcję czasu i kosztu pro-
jektów o 30–50 procent. Jest to bardzo kusząca propozycja. W literaturze podawane są 
przykłady praktycznego osiągania takich wskaźników. (Oehmen et al. 2012) Zdaniem auto-
ra wdrożenie nawet pojedynczych elementów LPDF powinno mieć pozytywny wpływ na 
projekt realizowany klasycznymi metodami (pomijając już wzrost poziomu kultury firmy). 
Jest to propozycja z bardzo dużym potencjałem korzyści, co najwyżej, którego nie uda się 
wykorzystać w pełni (wariant pesymistyczny). Podjęcia próby implementacji tych elemen-
tów jest uzasadnione i otwiera możliwość skutecznego przezwyciężenia tradycyjnych pro-
blemów w zarządzaniu projektami. 
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KATARZYNA MACHNIEWICZ 

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ 
ALFRESCO ECM JAKO PLATFORMY ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI DLA 

POTRZEB  SYSTEMU CRM DLA KANCELARII PRAWNEJ  

STRESZCZENIE. Opracowanie analizuje uwarunkowania funkcjonalne, technologiczne oraz bizne-
sowe systemu CRM przeznaczonego do obsługi kancelarii prawnych oraz wymagania dotyczące re-
pozytorium dokumentów. Jako platformę mającą obsługiwać repozytorium dokumentów dla potrzeb 
tego systemu, przyjmuje się system Alfresco ECM, który zostaje poddany analizie pod kątem ofero-
wanej funkcjonalności oraz otwartości na współpracę z systemami zewnętrznymi. W dalszej części 
opracowania analizuje się możliwości współpracy systemu Alfresco z systemem CRM stworzonym  
w technologii PHP, oraz aktualne możliwości implementacyjne takiej współpracy. Z uwagi na nie-
kompletność implementacji usług CMIS dla CMIS PHP Client proponuje się dwa warianty współpra-
cy obu systemów z zachowaniem obecnej technologii systemu CRM oraz rozwiązanie polegające na 
zmianie technologii systemu CRM i ponowną implementację w technologii Java, natywnej dla Alfre-
sco. 

SUMMARY. In the study there are examined functional, technological and business determinants and 
the requirements for document repository for CRM system, which is designed to support business 
processes in law offices. Alfresco ECM is considered as document management platform for CRM 
system. Alfresco is analyzed in terms of offered functionality, readiness to integration and coopera-
tion with external systems. In the study are also examined methodologies and possibilities of coopera-
tion between Alfresco and CRM system, that is implemented in PHP script language technology, and 
current capabilities of implementing this cooperation. Due to the deficiency in implementing CMIS 
standard services in Apache Chemistry CMIS Client for PHP, two variants of cooperation between 
the two systems are proposed while maintaining current CRM technologies, and third variant that 
requires reimplementation of CRM system in Java, which is native for Alfresco system. 

1. Wstęp 

Opracowanie stawia sobie za cel przeanalizowanie przydatności oraz  możliwości wyko-
rzystania systemu Alfresco jako platformy zarządzania dokumentami przez oprogramowa-
nie zewnętrzne na przykładzie specyficznego oprogramowania CRM dedykowanego do 
obsługi kancelarii prawniczych zrealizowanego w technologii PHP. 

2. Uwarunkowania systemu CRM 

2.1. System CRM – funkcjonalność i technologia 

Rozważany system CRM przeznaczony jest do obsługi kancelarii prawnych. System ten 
zbudowany jest w oparciu o współpracujące ze sobą moduły funkcjonalne: 
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− moduł główny – moduł obsługi spraw 
− moduł zarządzania kontaktami z klientami 
− moduł zarządzania korespondencją przychodzącą i wychodzącą 
− moduł obsługi oraz zarządzania postępowaniami sądowymi i sądowo-

administracyjnymi 
− moduł zarządzania zadaniami i terminami 
− moduł zarządzania kalendarzem pracowniczym (rozprawy, spotkania, zadania, termi-

ny w postępowaniach, kontakty z klientami, urlopy i wolne, zastępstwa) 
− moduł rozliczania czasu pracy 
− moduł zarządzania rozliczeniami z klientami 
− uproszczony moduł repozytorium dokumentów  

System jest zbudowany w dwuwarstwowej architekturze klient-serwer przy wykorzystaniu 
ramy Simplex Propertiary PHP Framework, oraz technologii Ajax, Javascripts, oraz Post-
greSQL. (Machniewicz K. 2013) 

2.2. System CRM – wymagania stawiane repozytorium dokumentów  
oraz cele rozbudowy 

Aktualnie repozytorium dokumentów systemu CRM zorganizowane jest w oparciu o bazę 
danych Postgres i realizuje wyłącznie elementarną funkcjonalność, obejmującą: 
− ładowanie dokumentów do repozytorium 
− pobieranie dokumentów 
− zarządzanie elementarnym zakresem metadanych dokumentów 
− system znakowania dokumentów kodami kreskowymi  
− wyszukiwanie dokumentów oraz spraw w oparciu o kody kreskowe 

Repozytorium w obecnym kształcie jest niewystarczające dla wzrastających potrzeb bizne-
sowych oraz wydajnościowych systemu CRM.  

Wymagania biznesowe dla nowo budowanego repozytorium dokumentów obejmują 
swym zakresem: 
− składowanie, uproszczony obieg oraz archiwizację korespondencji przychodzącej kan-

celarii 
− budowę elektronicznego repozytorium dokumentów sprawy (sprawy proceduralne – 

również akta sprawy) oraz elastycznych i wygodnych mechanizmów dostępowania 
oraz wyszukiwania  

− dostarczenie mechanizmów zarządzania poszczególnymi dokumentami, ich hierarchią, 
folderami repozytorium oraz strukturą uprawnień do obiektów i usług zarządzania 

− współtworzenie i obieg pism procesowych, opinii prawnych oraz innych pism i doku-
mentów, w tym dokumentów wewnętrznych kancelarii w oparciu o wzorce dokumen-
tów stosowane w kancelarii 

− zarządzanie i wyszukiwanie wzorców pism dla odpowiednich gałęzi, dziedzin praw-
nych oraz problemów 
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− rozliczanie czasu pracy pracowników związanej w wytworzeniem indywidualnego pi-
sma/dokumentu 

− uruchomienie internetowej platformy wymiany dokumentów klasy B2B oraz B2C dla 
klientów kancelarii 

Zastosowanie zewnętrznego systemu DMS powinno zapewnić: 
− zwiększenie wydajności obsługi dokumentów poprzez odseparowanie zawartości do-

kumentów od informacji bazodanowych systemu CRM 
− zapewnienie większej skalowalności systemu CRM 
− zapewnienie możliwości współpracy systemu CRM z różnymi systemami ECM/DMS 

z wykorzystaniem standardu CMIS  oraz ew. innych standardów. 
Z uwagi na wymagania stawiane przez system CRM odnośnie repozytorium dokumentów, 
niezbędne funkcjonalności, dostępność na wielu platformach systemowych oraz otwartość 
na współpracę z zewnętrznym oprogramowaniem oraz licencjonowanie Open Source, naj-
lepszym wyborem wydaje się być system ECM (Enterprise Content Management) – Alfre-
sco. 

3. System Alfresco – funkcjonalność, architektura i technologia 

3.1. System Alfresco - wprowadzenie 

System Alfresco dostarcza skalowalne repozytorium treści oraz jednolitą platformę zarzą-
dzania wszystkimi zasobami organizacji (dokumentami, grafikami, zdjęciami, stronami 
internetowymi (html), dokumentami XML oraz innymi nieustrukturyzowanymi plikami dla 
aplikacji koncentrujących się na treści. Funkcje zarządzania obejmują zarządzanie metada-
nymi, zarządzanie wersjonowaniem, zarządzanie cyklem życia, zarządzanie obiegiem do-
kumentów, powiązaniami z innymi treściami i obiektami, hierarchiczne struktury treści, 
wyszukiwanie, tagowanie, komentowanie treści.  

Alfresco stanowi alternatywę dla tradycyjnych systemów ECM (Enterprise Content 
Management) takich jak Documentum, Filenet, Sharepoint, itp. Swoim zakresem pokrywa 
większość obszarów z dziedziny ECM takich jak Document Management, Collaboration, 
Records Management, Knowledge Management, Web Content Management, oraz Imaging. 

3.2. Alfresco – architektura systemu 

Jądro systemu Alfresco jest stworzone wyłącznie w oparciu o Java i technologie oparte  
o Java, co daje możliwie największą niezależność systemu od systemu operacyjnego. Alfre-
sco włącza Hibernate oraz iBATIS w celu zapewnienia współpracy z możliwie największą 
liczbą systemów zarządzania bazami danych. Dzięki wykorzystaniu platformy Spring, Al-
fresco może integrować różne technologie buforowania oraz systemów bezpieczeństwa  
i autentykacji. System wspiera różne języki programowania pozwalając na wytwarzanie 
oprogramowania z wykorzystaniem języków Java, PHP, .NET, lub potencjalnie każdym 
językiem, który wspiera programowanie oparte o REST lub Web Services. 
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Dodatkowo, poprzez emulację protokołu SharePoint, Alfresco wspiera zarządzanie 
dokumentami Microsoft Office poprzez wykorzystanie narzędzi Office Suite służących do 
współpracy z Microsoft SharePoint, tak więc byłaby zagwarantowana możliwość współ-
pracy nad tworzeniem dokumentów i pism procesowych w zakresie niezbędnym dla po-
trzeb Kancelarii.  

Dzięki implementacji standardów internetowych oraz dotyczących dziedziny zarzą-
dzania treścią Alfresco udostępnia możliwości zarządzania treścią jako usługi, które mogą 
być dostępowane z aplikacji webowych bazujących na protokole SOAP lub stylu architek-
tury REST (Representational State Transfer), nowym standardzie usług webowych OASIS 
Content Management Interoperability Services (CMIS) lub języku programowania PHP. 

Poniższy rysunek ilustruje wysokopoziomową architekturę systemu Alfresco. 

 

Rys. 1. Wysokopoziomowa architektura Alfresco. (Potts J. 2009) 

 3.3. System Alfresco – możliwości współpracy z aplikacjami zewnętrznymi 

Dzięki zastosowanej architekturze, która całkowicie separuje usługi repozytorium od inter-
fejsu użytkownika, dostępne są szerokie możliwości wykorzystania Alfresco jako repozyto-
rium dokumentów przez aplikacje zewnętrzne.  
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Scenariusze integracji systemu Alfresco z systemami zewnętrznymi w celu wykorzy-
stania wysokiej skalowalności oraz wydajności systemu zarządzania treścią obejmują: 
− osadzenie repozytorium Alfresco w aplikacji zewnętrznej (środowisko JAVA: Java 

WAR file, dla szybkiego wytwarzania oprogramowania w postaci zestawów API dla 
REST, Web Services, Java, JSR-170) 

− integrację repozytorium Alfresco z aplikacją zewnętrzną w oparciu o protokoły bazu-
jące na standardach. 

Serwer Alfresco udostępnia do zewnętrznego użytku dwa rodzaje API, każde z nich zapro-
jektowane dla specyficznego rodzaju klientów: 
− Remote API – wykorzystywane przez klientów do zdalnej komunikacji z serwerem 

Alfresco Content Management  Server, traktowanym jako czarna skrzynka (najczę-
ściej wykorzystywane do budowy rozwiązań ECM na bazie Alfresco) 

− Embeded API  - wykorzystywane przez rozszerzenia, które są zarejestrowane oraz 
wykonywane wewnątrz serwera. 

Możliwe sposoby współpracy aplikacji zewnętrznych z serwerem aplikacyjnym Alfresco 
prezentuje rys. 3. 
 

 
Rys. 2.  Mechanizmy Alfresco udostępniane do współpracy z aplikacjami zewnętrznymi. 

(oprac. K. Machniewicz na podstawie Caruana D. et al. 2010) 
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Aktualnie udostępniane są dwa rodzaje Remote API  (rys. 3.) 
− Web Services – intefejsy zorientowane na usługi bazujące na protokole SOAP  (servi-

ce-oriented interfaces) 
− RESTfull – interfejsy zorientowane na zasoby bazujące na protokole HTTP (resource-

oriented interfaces) 
Web services pokrywają wiele podstawowych usług dostarczanych przez Alfresco Content 
Application Server, jednakże wraz ze zmniejszającym się zapotrzebowaniem na interfejsy 
bazujące na SOAP, Alfresco kładzie mniejszy nacisk na ten rodzaj API. Jedną z zalet takie-
go rozwiązania jest wiele narzędzi do budowania powiązań w większości środowisk i języ-
ków programowania (Java, Microsoft .NET, PHP, and Adobe Flex). 

RESTfull API pokrywa swoim zakresem wszystkie usługi serwera Alfresco.  Ten ro-
dzaj API jest preferowany przez deweloperów z powodu naturalnej zgodności ze sposobem 
działania Internetu. Dodatkową zaletą tego API jest łatwość wykorzystania z oprogramo-
waniem klienckim opartym o technologie AJAX. Oba te style API są specyficzne (proper-
tiary) dla Alfresco. W celu zapewnienia zgodności z systemami ECM innych dostawców 
istnieje możliwość wykorzystania protokołu CMIS. CMIS dostarcza zestandaryzowany 
zbiór usług do współpracy z repozytoriami treści.  Alfresco dostarcza implementację CMIS 
dla obydwu API (zarówno Web Services jak i RESTfull). 

Embedded API jest wykorzystywane przy tworzeniu rozszerzeń do serwera Alfresco 
Content Application Server. Extensions, które są wbudowane w serwer, często zależą od 
istniejących usług dostarczanych przez serwer. Deweloperzy rozszerzeń korzystają z Em-
bedded API aby uzyskać dostęp do tych usług. 

Embeded API obejmują: 

− Alfresco Java Foundation API – zbiór publicznych interfejsów Java udostępnianych 
przez usługi wbudowane w serwer Alfresco Content Application Server 

− JCR  - standardowy (JSR-170) zbiór interfejsów Java do interakcji z repozytorium tre-
ści 

− JavaScript API – obiektowy widok Java Foundation API dostosowany do użytku  
w JavaScript 

− FreeMarker API - obiektowy widok Java Foundation API dostosowany do użytku   
w schematach FreeMarker’a 

− Content Definition - API do tworzenia i edycji modeli treści  
− Workflow Definition - API do definiowania procesów biznesowych. 
− (Caruana D. et al. 2010) 

Współpraca z Alfresco oparta o protokoły bazujące na standardach jest możliwa w oparciu 
o: 

• FTP: dwukierunkowy transfer plików do i z repozytorium Alfresco przy wykorzy-
staniu protokołu FTP 

• CIFS: mapowanie  repozytorium Alfresco jako dysk lokalny komputera 
• WebDAV: Podłączenie repozytorium Alfresco poprzez protokół WEBDAV bazu-

jący na protokole HTTP 
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− Microsoft SharePoint Protocol: umożliwiający podłączenie się do repozytorium z apli-
kacji Microsoft Office  

− RSS/Atom: standard dla kanałów informacyjnych  
− OpenSearch: interfejs wyszukiwania oparty o Open Standards (Shariff et al. 2013) 

4. Integracja systemów Alfresco i CRM 

4.1. Przegląd możliwości 

Po uwzględnieniu potrzeb oraz technologii i architektury systemu CRM oraz możliwości 
współpracy dostarczanych przez system Alfresco, analizie poddane zostaną następujące 
warianty współpracy pomiędzy obydwiema aplikacjami: standard CMIS realizowany przez 
RESTfull API oraz SharePoint Protocol. 

4.2. Implementacja protokołu CMIS w Alfresco Remote API 

The Content Management Interoperability Services (CMIS) standard defines a domain 
model and set of bindings that include Web Services and ReSTful AtomPub that can be 
used by applications to work with one or more Content Management repositories/systems. 

Implementacja protokołu CMIS zrealizowana przez Alfresco obejmuje:  
− udostępnianie informacji o definicjach typów obiektów oraz innych informacji z repo-

zytorium (włączając informacje, które opcjonalne funkcje są obsługiwane przez dane 
repozytorium) 

− tworzenie, czytanie, modyfikowanie oraz usuwanie obiektów 
− wprowadzanie dokumentów do jednego lub większej liczby folderów 
− nawigowanie i przemieszczanie hierarchii folderów w repozytorium 
− tworzenie wersji i dostępowanie historii wersji dokumentów 
− odpytywanie repozytorium w celu pobrania jednego lub większej liczby obiektów któ-

re spełniają kryteria wyszukiwania podane przez użytkownika, włączając przeszuki-
wanie pełnotekstowe. 

4.3. Implementacja CMIS PHP Client 

Klient CMIS - Apache Chemistry CMIS PHP Client - wykorzystuje REST Binding i do-
starcza struktury protokołu ATOM-Pub, które są zwracane w strukturach danych PHP  
i które organizują informacje w sposób, który pasuje do modelu domeny specyfikacji 
CMIS.  

Implementacja klienta CMIS realizowana przez Apache Chemistry CMIS PHP Client 
obejmuje swoim zakresem usługi repozytorium, usługi nawigacyjne oraz usługi zarządza-
nia obiektem. Aktualnie usługi z grupy Discovery services są zaimplementowane częścio-
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wo, a usługi takie jak Change services, Versioning services, Relationship services, Policy 
services oraz ACL services nie posiadają swojej implementacji. 

4.4. SharePoint Protocol 

Protokół SharePoint działający za pośrednictwem WebDAV pozwala na lepsze wykorzy-
stanie funkcji zarządzania dokumentami bezpośrednio z aplikacji Microsoft Office - Word, 
PowerPoint i Excel. Repozytorium Alfresco oferuje wsparcie dla protokołu SharePoint  
w MS Office, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta. 

Implementacja protokołu Sharepoint w Alfresco pozwala użytkownikom pracować  
z dokumentami w repozytorium Alfresco Share bez użycia interfejsu Share oraz zarządzać 
tymi dokumentami w następującym zakresie: 
− utworzyć przestrzeń roboczą (dokument workspace) 
− edytować zawartość (check-in, check-out) 
− przeglądać poprzednie wersje zawartości oraz przywrócić zawartość do wybranej wer-

sji 
− dodawać pliki do przestrzeni roboczej 
− zapisać dokument do przestrzeni roboczej 
− skastomizować przestrzeń roboczą 
− zarządzać członkowstwem poprzez dodawanie użytkowników, zarządzanie profilami 

użytkowników oraz zmianą ról 
− pracować ze zlinkowanymi dokumentami 
− usunąć przestrzeń roboczą 

4.5. Analiza możliwości 

Z uwagi na technologie wykorzystane do budowy systemu CRM (język skryptowy PHP) 
jedynym możliwym sposobem (niewymagającym implementacji systemu CRM w innej niż 
dotychczasowa technologii) jest integracja obu aplikacji oparta o architekturę klient-serwer 
poprzez wykorzystanie oferowanych przez Alfresco możliwości Remote API i protokół 
CMIS oraz zastosowanie protokołów WebDAV i SharePoint Protocol do współpracy przy 
tworzeniu dokumentów bezpośrednio z oprogramowania pakietu MS Office (rys.4.) 

Zestawiając usługi udostępniane przez implementację CMIS dla Alfresco z wymaga-
niami funkcjonalnymi odnośnie systemu ECM stawianymi przez system CRM (pkt.2.2) 
można wyodrębnić te funkcjonalności, których dostępna implementacja klienta CMIS dla 
PHP nie zapewnia. 

Pozostają takie funkcjonalności jak:  
− blokowanie dokumentów 
− możliwość współpracy online nad tworzeniem dokumentów MS Word (MS Office) 

wraz z wersjonowaniem dokumentów 
− możliwość definiowania, zarządzania i stosowania szablonów dokumentów MS Word, 
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które mogłyby być realizowane poza klientem systemu CRM, bezpośrednio w oprogramo-
waniu MS Office, nie pozwalając jednak na pełną realizację niezbędnej funkcjonalności 
wymaganej przez CRM. 

  

Rys. 3.  Integracja aplikacji CRM z systemem Alfresco – dostępne technologie 

5. Wnioski 

Alfresco jest dojrzałym systemem ECM, opartym na licencji Open Source, posiadającym 
znaczącą liczbę wdrożeń oraz użytkowników. W założeniu, a tym samym w realizowanej 
architekturze systemu Alfresco zostały uwzględnione szerokie możliwości współpracy  
z aplikacjami zewnętrznymi poprzez możliwość osadzenia Alfresco w obcym oprogramo-
waniu a także poprzez szerokie możliwości współpracy za pośrednictwem wewnętrznych  
i zewnętrznych API oraz protokołów bazujących na standardach.  

Z uwagi na szeroki zakres dostarczanych usług, dużą elastyczność jeżeli chodzi o wy-
magania odnośnie platformy oraz szeroki wachlarz możliwości integracyjnych rozwiązanie 
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to w pełni spełnia wymagania dla systemu repozytorium treści na bieżące jak i przewidy-
wane przyszłe potrzeby systemu CRM.  

Jednakże z uwagi na technologię systemu CRM (język skryptowy PHP) możliwość 
wykorzystanie wszystkich implementowanych przez Alfresco funkcjonalności, w szczegól-
ności objętych specyfikacją CMIS 1.1 jest znacznie ograniczona poprzez aktualną imple-
mentację protokołu CMIS dla PHP (Apache Chemistry CMIS PHP Client) nie realizującą 
istotnych funkcjonalności z zakresu usług wersjonowania, usług powiązań (Relationship 
services) oraz usług ACL. Aby móc wykorzystywać te możliwości za pośrednictwem opro-
gramowania CRM należałoby przenieść oprogramowanie do technologii Java, lub dokonać 
własnej implementacji klienta CMIS dla PHP z uwzględnieniem całej niezbędnej funkcjo-
nalności. 
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PIOTR MAREK 

ZAGADNIENIE WSPÓŁPRACY ZESPOŁU TESTERÓW Z PROGRAMISTAMI  
W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU INFORMATYCZNEGO  

COOPERATION OF TESTING AND DEVELOPMENT TEAMS WHILE  
REALIZATION IT PROJECT 

 

STRESZCZENIE. Praca ta ma na celu ukazanie różnych podejść do testowania oprogramowania 
wytwarzanego przy wykorzystaniu zwinnych metodyk zarządzania projektami informatycznymi  
w porównaniu z  testowaniem oprogramowania wytwarzanego przy użyciu klasycznych metodyk. 
Jednocześnie ukazana zostanie współpraca pomiędzy testerami i programistami w poszczególnych 
fazach projektu. 

ABSTRACT. This work will compare different ways for software testing using Agile methodologies 
in comparison to classical methodologies. Also cooperation between testers and developers will be 
shown in different stages of IT project. 

1. Wstęp 

Testowanie to bardzo ważny etap tworzenia oprogramowania, który bardzo często jest trak-
towany jako etap, który można powierzyć osobom, które pracowały nad tworzeniem kodu 
źródłowego czy też osobom, które nie są związane zawodowo z testowaniem oprogramo-
wania. Jednak zatrudnienie wykwalifikowanych testerów do współpracy z analitykami, 
programistami oraz wdrożeniowcami skutecznie poprawia jakość wytwarzanego oprogra-
mowania, podnosząc tym samym zadowolenie klienta z zakupionego oprogramowania prze 
co jednocześnie ocenę i reputację firmy tworzącej produkt finalny. A to wszystko wpływa 
pozytywnie na finansowe korzyści osiągane przez producenta oprogramowania. W tej pra-
cy zostanie przedstawione w jaki sposób przebiega proces testowania w zależności od wy-
branej metodyki i sposobu jej wdrożenie w zespole projektowym.  

Aby lepiej przedstawić problem współpracy testerów z resztą zespołu projektowego  
w tej pracy posłużę się metodykami klasycznymi i zwinnymi a także metodykami zwinny-
mi, które nie zostały do końca wdrożone do procesu tworzenia oprogramowania. Przedsta-
wię jakie może to generować problemy i trudności przy współpracy pomiędzy członkami 
zespołu. 
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2. Opis rozwiązań 

2.1. Metodyki klasyczne 

W metodykach klasycznych testowanie oprogramowania rozpoczyna się już po utworzeniu 
gotowej wersji programu, przez co zespół testerów zostaje postawiony przed skomplikowa-
nym zadaniem sprawdzenia jakości dużej aplikacji. W metodykach klasycznych wytwarza-
nie oprogramowanie ukierunkowane jest głównie na tworzenie oprogramowania z przygo-
towanej wcześniej dokumentacji. Ułatwia to testerom estymowanie poszczególnych zadań 
gdyż w większości zadania będą dobrze udokumentowane. Jednak takie podejście wymaga 
zaawansowanej obsługi zmian w gotowym kodzie i ścisłej współpracy z zespołem tester-
skim tak aby jak najlepiej dopracować szczegóły zmian  w aplikacji i dokumentacji. Co 
poprawi jakość finalnego produktu. 

Nakład pracy zespołu testerskiego jest najmniejszy na początku, ponieważ jeszcze ze-
spół programistów nie wytworzył zdolnego do przetestowanie, ale powstaje dokumentacja  
i testerzy tez biorą udział w jej tworzeniu i poprawianiu. W tym samym czasie zespół te-
sterski może przygotowywać przypadki użycia oraz testy automatyczne dla powstającego 
właśnie oprogramowania. Następnie pozyskane w ten sposób przypadki użycia posłużą 
dokumentacji postępów testowania i ułatwią kontrolę nad jakością finalnego produktu. 

2.2. Metodyki zwinne 

Zwinne metodyki opierają się o manifest AGILE zwany także Manifestem zwinnego wy-
twarzania oprogramowania. Zawiera on deklarację filozofii realizacji projektów informa-
tycznych. Są to zdaniem autorów wartości najważniejsze przy tworzeniu oprogramowania. 

„Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy lep-
sze sposoby wykonywania tej pracy. W wyniku tych doświadczeń przedkładamy: 
− Ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia. 
− Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację. 
− Współpracę z klientem ponad formalne ustalenia. 
− Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. 

Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenimy to, co po lewej.” 
Zarówno wstęp jak i końcowa uwaga manifestu są niezwykle ważne. Jak zapewniają twór-
cy, doceniają oni to co zostało wypracowanie w metodykach klasycznych, jednak ukazują 
co jest przez Nich bardziej cenione. Zatem nie odrzucają całkowicie planowania, umów, 
dokumentacji czy też trzymania się procesów. Jest to ważne i potrzebne, ale nie najważniej-
sze i według twórców zwinne podejście nie może się na tym opierać. Manifest zawiera tak-
że 12 zasad, które wraz z deklaracjami tworzą fundament zwinnego podejścia do tworzenia 
oprogramowania.  Zasady zalecają aby tworzyć oprogramowanie zgonie z zasadami pro-
gramowania iteracyjnego, czyli w równych okresach czasowych tak aby dostarczyć klien-
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towi jakąś działającą część gotowego produktu, tak aby klient mógł zobaczyć i zweryfiko-
wać poprawność zaplanowanych działać a także aby można było ocenić postępy prac. 
− Najważniejsze dla nas jest zadowolenie Klienta wynikające z wcześnie rozpoczętego  

i ciągłego dostarczania wartościowego oprogramowania. 
− Bądź otwarty na zmieniające się wymagania nawet na zaawansowanym etapie projek-

tu. Zwinne procesy wykorzystują zmiany dla uzyskania przewagi konkurencyjnej 
Klienta. 

− Często dostarczaj działające oprogramowanie od kilku tygodni do paru miesięcy, im 
krócej tym lepiej z preferencją krótszych terminów. 

− Współpraca między ludźmi biznesu i programistami musi odbywać się codziennie  
w trakcie trwania projektu. 

− Twórz projekty wokół zmotywowanych osób. Daj im środowisko i wsparcie, którego 
potrzebują i ufaj im, ze wykonają swoją pracę. 

− Najwydajniejszym i najskuteczniejszym sposobem przekazywania informacji do i ra-
mach zespołu jest rozmowa twarzą w twarz 

− Podstawową i najważniejszą miarą postępu jest działające oprogramowanie. 
− Zwinne procesy tworzą środowisko do równomiernego rozwijania oprogramowania. 

Równomierne tempo powinno być nieustannie utrzymywane poprzez sponsorów, pro-
gramistów oraz użytkowników. 

− Poprzez ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobremu zaprojektowaniu 
oprogramowania zwiększa zwinność. 

− Prostota – sztuka maksymalizacji pracy niewykonanej – jest zasadnicza. 
− Najlepsze architektury, wymagania i projekty powstają w samoorganizujących się ze-

społach. 
− W regularnych odstępach czasu zespół zastanawia się jak poprawić swoją efektyw-

ność, dostosowuje lub zmienia swoje zachowanie. 
Dzięki podejściu iteracyjnemu oraz dlatego że zgodnie z zasadami manifestu, z każdym 
cyklem klient dostaje działającą część oprogramowania końcowego, testowanie można roz-
począć dużo wcześniej niż w przypadku opisanych wcześniej metodyk klasycznych wytwa-
rzania oprogramowania. Ponieważ planowanie iteracji odbywa się wielokrotnie w przecią-
gu tworzenia oprogramowania to zazwyczaj jest priorytetyzowane według wartości dla 
klienta. Zatem najwcześniej powstają elementy, na których klientowi najbardziej zależy  
i które są krytyczne dla działania systemu. Dzięki temu taka funkcjonalność jest testowana 
od samego początku wielokrotnie co daje jeszcze większą pewność, że powstające opro-
gramowanie będzie wysokiej jakości i będzie spełniać założenia klienta. 

Taki podział na iteracje pozwala bardzo dobrze przygotować się także na zmiany, któ-
re pojawią się już w trakcje tworzenia kolejnej wersji programu i daje czas na przygotowa-
nie testów oraz poprawnie mniejszego kawałka dokumentacji. Uzupełnianie dokumentacji 
w każdej iteracji o kolejne etapy rozwoju oprogramowania pozwala wszystkim członkom 
zespołu na stopniowe zapoznawanie się z dokumentacją, jak również na przekazywanie 
swoich uwag i przemyśleń na temat możliwych do napotkania problemów w związku  
z niespójnościami pomiędzy częściami dokumentacji. 
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3. Opis problemu 

Jednym z często spotykanych problemów przy wdrażaniu zwinnych metodyk w pracy nad 
oprogramowaniem jest niedokończone wdrożenie, które skutkuje pominięciem pewnych 
elementów pozwalających na lepsza współprace pomiędzy członkami zespołu. Bardzo czę-
sto zachowana jest macierzowa struktura hierarchii w zespole a nowe praktyki spotykają się 
z niechęcią osób już pracujących  w zespole. W takiej sytuacji pozostaje przynajmniej czę-
ściowo stary sposób pracy nad dokumentacją i planowaniem poszczególnych iteracji co 
przekłada się na pracę podobną do kaskadowego podejścia do tworzenia oprogramowania. 
Testerzy nie uczestniczą w spotkaniach planistycznych, lub jeśli już uczestniczą to jako 
bierni słuchacze, którzy muszą się podporządkować decyzjom podejmowanym przez in-
nych członków spotkania planistycznego. W takiej sytuacji testerzy nie mają możliwości 
zgłoszenia swoich uwag co do zakresu obejmującego dane wdrożenie i nie mają możliwo-
ści dokładnego zaplanowania poszczególnych iteracji. Przez co muszą wykorzystać czas 
jaki został wcześniej przez Nich estymowany bez możliwości wprowadzenia korekt lub  
z korektami minimalnymi, które nie pokryją faktycznych zmian zakresu testowania jaki 
będzie potrzebny do zapewnienia wysokiej jakości produktu końcowego. W wyniku zaist-
niałej sytuacji zespół testerski zmuszony jest do ograniczenia liczby testów i czasu ich wy-
konywania co w znacznym stopniu może zmniejszyć jakość wytwarzanego oprogramowa-
nia. Zmiany przygotowane na ostatnią chwilę zaskakują członków zespołu i zmniejszają 
skuteczność przeprowadzanych ręcznych testów. 

Kolejnym problemem niepełnego wdrożenia zwinnej metodyki może być brak współ-
pracy testerów nad dokumentacją i specyfikacjami jakie są przekazywane zespołowi deve-
loperskiemu w celu dodania nowej funkcjonalności, lub zmienienia starej, już działającej. 
Testerzy spoglądają a kod i specyfikacje nieco innym okiem i są w stanie szukać od po-
czątku potencjalnych problemów. Poza tym przy tworzeniu specyfikacji zespół testerski już 
może poszukiwać miejsc gdzie będzie wymagana wzmożona uwaga przy tworzeniu przy-
padków testowych i jakie funkcjonalności wymagają poważnych zmian w testowaniu. 

4. Rozwiązanie problemów 

Najbardziej oczywistym sposobem rozwiązania opisanych powyżej  problemów jest wdro-
żenie pełnej zwinnej metodyki, a nie przyjmowanie ich części i tylko tych części które wy-
dają się być w porządku . Nie udaje się tego zrobić  z dnia na dzień, a jedynie konsekwent-
nym dążeniem do uzyskania celu w postaci w pełni wdrożonej zwinnej metodyki tworzenia 
oprogramowania. Metodyki zwinne zacieśniają współpracę pomiędzy członkami różnych 
zespołów pracujących nad tym samym produktem przez co pozwalają na lepsze wzajemne 
zrozumienie współpracujących ze sobą grup. 

Dzięki współpracy zespołu testerów z programistami możemy otrzymać możliwość 
bardzo dokładnego poznania ścieżki we właśnie powstającym  programie przez co możemy 
zmodyfikować przypadki testowe oraz dane używane do testów tak aby pokrywały nie tyl-
ko ścieżkę krytyczną, ale także dużo większy obszar aplikacji a także zastosowanie danych 
wejściowych, które będą pokrywały większość możliwości, także tych, których twórcy 
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oprogramowania nie przewidzieli. Nawet małe zespoły odniosą korzyści z przestrzegania 
zasad jakie dostarczają zwinne metodyki pomimo pewnych narzutów czasowych potrzeb-
nych m.in. na formalne spotkania z członkami zespołu. Jednak finalne  korzyści płynące  
z wprowadzenia metodyki zwinnej będą przeważały nad narzutami czasowymi i jakie będą 
potrzebne do wprowadzenia tych zasad w życie. 

Poniżej znajduje się tabela z podziałem na zespoły testerów i programistów oraz z po-
działem na etapy projektu. 

Tabela 1 

Zakres współpracy zespołu programistów i testerów w różnych fazach projektu informatycznego 

Etap Analiza Dokumentacja 
wymagań 

Określenie 
planu działa-
nia  

Implementa-
cja 

Testowanie Konserwacja 

Pro-
grami-
ści 

Definio-
wanie 
zakresu, 
analiza 
potrzeb 

Formalna ak-
ceptacja wyma-
gań, dobór 
technologii i 
architektury 

Określenie 
planu na 
najbliższy 
czas, kamie-
nie milowe 
dla imple-
mentacji 

Realizacja 
zadań zapla-
nowanych w 
poprzednich 
fazach, na-
prawa zgło-
szonych 
defektów 

Naprawa 
błędów  
zgłoszo-
nych przez 
testerów. 

Napraw  
defektów 
zgłoszonych 
przez klien-
tów, oraz 
testerów. 
Implementa-
cja nowych 
funkcjonalno-
ści zgłoszo-
nych przez 
klienta 

Teste-
rzy 

Spraw-
dzanie 
analizy 
potrzeb, 
poszuki-
wanie 
potrzeb 
sprzecz-
nych 

Sprawdzanie 
dokumentacji, 
poszukiwanie 
potencjalnych 
problemów z 
technologiami 
implementacji 

Planowanie 
testów, wery-
fikacja ka-
mieni milo-
wych. Ewen-
tualne popra-
wy zakresu 

Pierwsze 
testy manual-
ne, automaty-
zacja testów. 
Zgłaszanie 
defektów 

Kolejna 
faza testo-
wania 
produktu. 
Zgłaszanie 
defektów 

Ponowne 
testy napra-
wionych 
defektów, 
testy regre-
syjne zgła-
szanie defek-
tów. 

Współ
praca 

Opiera 
się głów-
nie na 
wymianie 
informa-
cji i 
zakresu o 
potrze-

Sprowadza się 
do analizy jakie 
problemy mogą 
powstać w 
wyniku  

Planowanie 
działań obu 
zespołów, tak 
aby testowa-
nie pokrywa-
ło się z two-
rzeniem no-
wej funkcjo-

Zespół pro-
gramistów 
informuje 
testerów o 
możliwych 
problemach. 
Testerzy 
zgłaszają 

Współpraca 
przy na-
prawianiu 
defektów, 
poprawa 
dokumen-
tacji  

Współpraca 
nad poprawą 
jakości opro-
gramowania i 
dodawania 
nowych funk-
cjonalności 
na życzenie 
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bach 
klienta. 

nalności defekty i 
informują o 
wynikach 
testów 

klienta. 

5. Wnioski 

Współpraca pomiędzy zespołami w tworzeniu projektu jest niezwykle ważna. Każdy zespół 
niesie ze sobą doświadczenie i wiedze na temat działania. Metodyki zwinne poprzez co-
dzienne spotkania budują więzi pomiędzy członkami zespołu co pozwala na lepsze zrozu-
mienie każdej części zespołu. Dlatego ważne jest aby członkowie zespołu postępowali 
zgodnie z przyjętą metodyką pracy w 100% ponieważ dzięki temu każdy z członów zespołu 
wie z czym przyjdzie mu się zmierzyć i jakie wyzwania stawiane są przed Nim każdego 
dnia. Pozwoli to na lepsza współprace pomiędzy osoba ni zaangażowanymi w projekt 
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ZAGADNIENIE DOBRYCH PRAKTYK 
 I WSPÓŁPRACY ZESPOŁÓW SCRUM 

 BAZUJĄCYCH NA WSPÓLNEJ PLATFORMIE 
 I PRACUJĄCYCH NAD RÓŻNYMI PRODUKTAMI 

BEST PRACTICES AND COOPERATION BETWEEN TEAMS 
 WORKING ON SHARED FRAMEWORK 

AND MULTIPLE PRODUCTS 

STRESZCZENIE. Artykuł niniejszy jest studium przypadku średniej wielkości firmy z branży IT, 
w której poszczególne zespoły pracują nad swoimi produktami w zwinnej metodyce Scrum. Elemen-
tem wyróżniającym opisywaną sytuację jest fakt, iż zespoły te bazują na wspólnie opracowanej i pie-
lęgnowanej platformie programistycznej. Artykuł opisuje problemy i konsekwencje związane z takim 
stanem rzeczy a także podaje konkretne przepisy związane z metodyką Scrum oraz paradygmatem 
XP pozwalające zachować dynamiczny rozwój wspólnej platformy oraz efektywną pracę nad po-
szczególnymi produktami. 

ABSTRACT. The article is a case study describing the situation of middle-sized IT company in which 
particular teams work on their products using Scrum method. The exceptional fact is that they work 
on the basis of shared and collectively developed programming framework. This study describes 
problems and consequences of such a situation and makes attempt to give clues mostly related to the 
Scrum method and XP paradigm that support dynamic development of the shared framework and 
effective work on particular products. 

1. Wprowadzenie 

1.1. Metodyka Scrum 

Scrum jest metodyką zarządzania projektami, wchodzącą w skład zwinnych metod wytwa-
rzania oprogramowania Agile. Podstawową korzyścią ze stosowania tej metodyki jest efek-
tywne dostarczanie produktu, który posiada realną wartość biznesową dla klienta. Reguły 
stosowania tej metodyki kładą nacisk na skuteczną komunikację i maksymalną transparen-
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dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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cję wewnątrz zespołu oraz na częsty kontakt z klientem. Dzięki tak rozłożonym akcentom 
zespół wytwarzający produkt jest w stanie niemal natychmiastowo reagować na zmieniają-
ce się warunki biznesowe. Ma to bezpośrednie przełożenie nie tylko na dopasowanie owo-
ców pracy nad produktem do wymagań klientów ale także na szeroko rozumianą jakość 
oprogramowania. 

W przedmiotowej sytuacji metodyka ta pełni nie tylko rolę tła dla opisywanych proce-
sów. Okazuje się bowiem, że poszczególne praktyki wynikające z jej stosowania bardzo 
realnie i pozytywnie wpływają na pracę nad produktami w poszczególnych zespołach. 
Przynajmniej kilka z potencjalnych niebezpieczeństw związanych z zagadnieniem wspólnej 
platformy programistycznej zostaje zażegnanych poprzez zastosowanie zwinnej metodyki 
pracy. Dlatego też punkt ciężkości dalszych rozważań zostanie położony na opisie wpływu 
tejże metodyki na zastany stan faktyczny w przedmiotowym zespole programistów. 

1.2. Postawienie problemu 

Opisywaną sytuacją problemową będzie zagadnienie dobrych praktyk i współpracy pomię-
dzy zespołami bazującymi na wspólnej platformie nadbudowanej na frameworku Ruby on 
Rails. Zespoły te wykonują pracę nad różnymi produktami. Podstawową sytuacją proble-
mową oraz generatorem konfliktów i niejasności jest współdzielenie części kodu pomiędzy 
nimi oraz odpowiedzialności za stan części wspólnych. 

Opisana sytuacja może prowadzić do konfliktów, problemów z jakością kodu oraz 
niezadowoleniem pracowników a także rozsianiem kompetencji. Niniejsze opracowanie ma 
za zadanie dostarczyć zarysu odpowiedzi na pytanie, jak od wyżej wymienionych niedo-
brych skutków uchronić organizację oraz jak metodyka Scrum może pomóc w szybkiej  
i bezproblemowej realizacji komunikacji pomiędzy tymi zespołami. 

2. Przegląd – współpraca różnych zespołów Scrum 

2.1. Ogólny profil działania organizacji 

Opisywane w niniejszym artykule przedsiębiorstwo, poza pracownikami o innym profilu, 
zatrudnia około trzydziestu programistów. Działalność biznesowa przedmiotowej organiza-
cji jest dosyć zwarta, polega bowiem na dostarczaniu systemów wsparcia produkcji dla 
bardzo konkretnej branży przemysłowej. Branża ta jest na tyle niejednorodna, że istnieje 
potrzeba produkcji co najmniej kilku różnych systemów przeznaczonych do użycia  
w przedsiębiorstwach o nieco różniącym się profilu i skali działania.  

Większość produkowanych systemów powstaje w odpowiedzi na bardzo konkretne 
zapotrzebowanie biznesowe lub wręcz wprost na zamówienie klienta. Wytwarzane systemy 
są w dużej mierze uszyte na miarę a możliwość ich sprzedaży po pierwszym wdrożeniu 
często wiąże się z dodatkowymi pracami dostosowującymi funkcjonalność systemu do ob-
razu procesów napotkanych w przedsiębiorstwie docelowym. 
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Powyższe uwagi składają się na fakt, iż nieprzypadkowo przedmiotowa organizacja 
kilka lat temu zdecydowała się na użycie zwinnych metod wytwarzania oprogramowania. 
Postawienie na aktywną i dynamiczną współpracę z klientem podczas całego cyklu wytwa-
rzania oprogramowania jest w większości przypadków najbardziej rozsądnym rozwiąza-
niem, gdy to oprogramowanie ma służyć bardzo określonej grupie osób, a nie zawsze na 
początku projektu wiadomo, jakie ostatecznie funkcjonalności wejdą w skład systemu. 

Organizacja pracy w opisywanym dziale przedsiębiorstwa ma charakter projektowy. 
Jest on jednak do pewnego stopnia nietypowy, bowiem jak do tej pory projekty są nieogra-
niczone czasowo. Oznacza to, iż projekty formalnie zakończone od strony implementacyj-
nej przechodzą w fazę wsparcia z silnymi elementami uzupełniania o dodatkowe funkcjo-
nalności w miarę możliwości czasowych zespołu. Prowadzi to do sytuacji, w której po-
szczególne zespoły zajmują się wieloma projektami będącymi na bardzo różnych etapach  
w swoim cyklu życia. Zespoły te mają ponadto względnie stały skład oraz nie dochodzi do 
sytuacji rozwiązania zespołu projektowego w związku z zakończeniem prac w obrębie pro-
jektu. Ma miejsce raczej bardzo płynne przejście pomiędzy realizacją jednego a drugiego 
projektu bez wymiany a drugim projektem. 

Fakt powyższy nie pozostaje bez znaczenia dla całej sytuacji problemowej, bowiem 
utrzymywanie wielu różnych projektów na wspólnej bazie przez jeden zespół jest w oczy-
wisty sposób trudniejsze niż praca nad projektami, które mają swój początek i koniec. 

2.2. Opis stanu faktycznego 

Aby lepiej zrozumieć problematykę podnoszoną w dalszym biegu niniejszego artykułu na-
leży wejść głębiej w tematykę przedmiotu i schematu codziennej pracy opisywanych zespo-
łów programistycznych. 

Powyżej wspomniane zostało, iż pomimo obsługiwania stosunkowo wąskiego seg-
mentu runku określonej branży istnieje potrzeba wielości i niejednorodności funkcjonalnej 
wytwarzanych aplikacji. Rozwój architektury używanej do tworzenia pierwszych produk-
tów rynkowych szybko doprowadził do wniosku, iż schodząc na pewien poziom abstrakcji 
wspomniana niejednorodność zaciera się w swoistym konglomeracie współdzielonych cech 
funkcjonalnych. Cechy te tylko czasem mają charakter nadający się do opisu przy pomocy 
zestawu prymitywów. Najczęściej jednak te współdzielone cechy wymagają nie dość że 
wysokopoziomowej i złożonej implementacji, to jeszcze do tego są swego rodzaju przekro-
jem architektonicznym przez poszczególne warstwy systemu. Upraszczając nieco można 
powiedzieć, że aplikacje wytwarzane przez cały zespół programistyczny współdzielą ele-
menty funkcjonalne dość sztywno powiązane zarówno ze strukturami persystencji danych 
jak i interfejsu użytkownika.  

Wszystko to pozwala na stwierdzenie, iż dla utrzymania efektywnego charakteru pracy 
nad poszczególnymi produktami wymagane było wytworzenie wspólnej platformy progra-
mistycznej. Pełni ona rolę swego rodzaju banku średnio- i wysokopoziomowych funkcjo-
nalności. Natomiast ze względu na przekrojowość tychże funkcjonalności architektura typu 
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SOAP i pokrewne architektury oparte na współdzieleniu usług nie mają zastosowania  
w tym wypadku. Wymagane jest użycie mniej standardowego rozwiązania problemu. 

Kolejnym elementem wzbogacającym całościowy obraz sytuacji jest używana techno-
logia. Aplikacje wytwarzane w obrębie opisywanych tu zespołów mają mianowicie charak-
ter internetowy (a więc ich interfejs użytkownika jest osadzony na stronie internetowej,  
a cała ich obsługa odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej) oraz pisane są 
w dynamicznym języku skryptowym Ruby, przy wsparciu platformy Ruby on Rails. Użycie 
takiej technologii przynajmniej w części przypadków upraszcza korzystanie z dodatkowe-
go, nadbudowanego ponad wszystkimi ogólnodostępnymi narzędziami „banku” funkcjo-
nalności ze względu na dynamikę języka, która procentuje w wysokiej elastyczności i kom-
ponentowości składników aplikacji. 

Co się tyczy struktury organizacyjnej działu rozwoju oprogramowania to z biegiem 
czasu wykrystalizowały się trzy pięcio- lub sześcioosobowe zespoły nieposiadające w swo-
im wnętrzu specjalnych ról poza liderem technicznym. Zespoły te wykonują pracę na rzecz 
jednego klienta reprezentowanego przez konkretnego kierownika projektu w jednym sprin-
cie. Fluktuacja kadr jest niska. 

3. Opis i rozwiązanie problemu 

3.1. Zagrożenia 

W powyższym opisie można wyodrębnić dwa czynniki stanowiące poważne odstępstwa od 
standardowych praktyk spotykanych w działach rozwojowych większości firm informa-
tycznych. Pierwszy z nich to problem wieloprojektowości i współdzielenia tych samych 
zespołów przez różnych kierowników projektów w jednym czasie (bywa nawet, że i w jed-
nej iteracji). Problem ten nie będzie tutaj szerzej omawiany, aczkolwiek stanowi on pewien 
kontekst o którym warto pamiętać. Drugi problem, centralny dla niniejszego opracowania, 
związany jest ze współdzieleniem platformy programistycznej pomiędzy zespołami. Warto 
wymienić konkretne zagrożenia związane z tym faktem. 

Najpoważniejszym z takich zagrożeń jest zagrożenie braku lub nieskuteczności komu-
nikacyjnej pomiędzy zespołami. Jest to zresztą zagrożenie ogólne, które może materializo-
wać się na mnóstwo sposobów. Rozwój wspólnej bazy kodu wymaga ścisłej koordynacji, 
bardzo dokładnej wiedzy na temat tego, nad czym pracują inne zespoły i częstej wymiany 
wiedzy pomiędzy zespołami. Ponieważ są to zespoły rozdzielne, pracujące nad zupełnie 
różnymi produktami, to aspekt komunikacyjny może stanowić problem. 

Innym zagrożeniem jest problematyka podziału kompetencji pomiędzy zespołami. 
Bardzo trudno byłoby wydzielić we wspólnej bazie kodu fragmenty, za których stan odpo-
wiadają poszczególne zespoły. Sytuacja w każdym zespole zmienia się dynamicznie do 
tego stopnia, iż nikt nie jest w stanie w rozsądnej perspektywie czasowej zaproponować 
jakikolwiek ścisły podział kompetencji względem wspólnej ramy programistycznej. Do-
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chodzi zatem do sytuacji, w której każdy z zespołów odpowiada za ostatnie zmiany doko-
nane w konkretnych modułach wspólnego kodu, ale już nie za te właśnie moduły. 

Zagrożenie to prowadzi do jeszcze innego zagadnienia, a mianowicie do tematyki ja-
kości wspólnego kodu. Nietrudno sobie wyobrazić, iż brak jasnego zakresu odpowiedzial-
ności prowadzi do sytuacji, kiedy nikt nie odpowiada nie tylko za kod niedziałający, ale 
także za kod złej jakości, zabagniony i nienadający się do łatwej modyfikacji. Problem ten 
wzmaga użycie środowiska Ruby on Rails jako podstawy, gdyż dynamika tegoż framewor-
ku pozwala słabiej wykwalifikowanym programistom osiągać cele funkcjonalne idąc na 
skróty i pozostawiając za sobą kod złej jakości. A ponieważ kod nie tylko nie przynależy 
do programisty, ale nawet trudno jest wskazać odpowiedzialny za niego zespół, powstaje 
problem potencjalnych tarć i niechęci do poświęcania czasu na refactoring, gdy kolejny 
kierownik projektu stoi nad zespołem i usiłuje uzyskać jak największy zakres funkcjonalny 
w jak najkrótszym czasie. 

Kolejnym istotnym tematem jest problematyka realizacji wewnętrznych potrzeb po-
szczególnych zespołów w obrębie współdzielonych modułów kodu. Zespoły muszą mieć 
możliwość uzupełniania istniejących już w obrębie bazy programistycznej funkcjonalności 
w części specyficzne dla ich konkretnego zastosowania. Niekiedy rozsądnym jest realizo-
wać to w obrębie docelowej aplikacji, ale często jest to technicznie niewykonalne lub nie-
wskazane choćby z punktu widzenia potrzeb ponownego użycia kodu. Wtedy nie ma mowy 
o dokonaniu zmiany gdzie indziej niż we wspólnej bazie kodu. To z kolei rodzi bardzo po-
ważny problem ciągłych modyfikacji wspólnej bazy, które nie pozostają bez wpływu na 
poszczególne aplikacje, których z kolei dana zmiana od strony funkcjonalnej nie powinna 
dotyczyć. Prowadzi to do trudnej sytuacji, w której zespoły pośrednio odpowiadają za stan 
funkcjonalny produktów przynależnych formalnie do innych zespołów. 

Warto dodać, że sprawa realizacji „potrzeb wspólnych” w obrębie wspólnej bazy kodu 
jest w istocie niewiele mniej problematyczna, niż kwestia wymieniona w poprzednim 
punkcie. Znów rodzi się problem braku jasnego rozdziału pola odpowiedzialności, niejed-
nokrotnie przeciwstawnych potrzeb i oczekiwań względem nowotworzonej funkcjonalności 
i wiele innych, których już nawet w tym miejscu nie sposób dalej wymieniać. 

Powyższe zagrożenia są jak najbardziej realne. Można powiedzieć nawet więcej – 
w omawianej organizacji materializują się prawie codziennie z mniejszym lub większym 
natężeniem. Powodują one nie tylko ogromne trudności z oddaniem w zakładanych termi-
nach fragmentów aplikacji zgodnych z konkretnymi wymaganiami funkcjonalnymi i nie-
funkcjonalnymi czy z utrzymaniem wysokich standardów jakości kodu, ale także wywiera-
ją niszczący wpływ na same zespoły. Sytuacja, w której dla przykładu jeden zespół w spo-
sób niezwykle wytężony pracuje nad stabilizacją jednego ze swoich produktów, podczas 
gdy inny wchodzi właśnie w fazę silnego developmentu i w związku z tym oczekuje moż-
liwości dokonywania szybkich i głębokich zmian we wspólnej bazie kodu jest bardzo nie-
komfortowa dla obu stron i w związku z tym konfliktogenna. Utrzymanie morale członków 
poszczególnych zespołów na odpowiednim poziomie staje się o wiele trudniejsze w sytua-
cji, gdy nie mają oni częściowo wpływu na to, z czego tak naprawdę są potem rozliczani. 
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3.2. Przeciwdziałanie zagrożeniom 

Na szczęście opisywana w niniejszym opracowaniu organizacja nie jest całkiem bezbronna 
w stosunku do powyżej opisanych zjawisk. Choć mają one praktyczny wpływ na codzienny 
bieg pracy wszystkich zespołów programistycznych, to jednak istnieją sposoby minimali-
zacji opisanego poniżej niszczącego wpływu na jakość produktów i morale zespołów. Za-
daniem ostatniej części pracy będzie przedstawienie środków, przy pomocy których przed-
miotowa organizacja minimalizuje niszczący element a wzmacnia wszystkie pozytywne 
zjawiska, które wynikają z kooperacji oraz współdzielenia kodu 

Ze względu na ograniczony rozmiar i zakres niniejszego opracowania punkt ciężkości 
poniższego opisu zostanie położony w obszarze najważniejszych tylko dobrych praktyk 
służących minimalizacji ryzyk opisanych w punkcie 3.1., w szczególności tych, które bez-
pośrednio wywodzą się z zastosowanej w organizacji zwinnej metodyce projektowej Scrum 
oraz paradygmatowi XP. 

3.2.1. Komunikacja międzyzespołowa 

Jak już zostało nadmienione, kluczowym elementem całej sytuacji problemowej jest temat 
komunikacji pomiędzy członkami różnych zespołów. Twierdzi się, że komunikacja jest 
najistotniejszym elementem zarządzania projektem (Philips 2010). W tym miejscu można 
by jednak zaryzykować nieco mocniejsze zdanie: komunikacja jest najistotniejszym ele-
mentem nie tylko procesu zarządzania projektem, ale również samej realizacji projektu. 
Zdanie to dotyczy zatem nie tylko kierowników projektu, ale każdego członka zespołu pro-
jektowego. Dlatego też kierownicy projektów i kadra zarządzająca w opisywanym przed-
siębiorstwie kładzie stały i niezwykle silny nacisk na temat nieustannej wymiany wiedzy. 
Część zasad w tej materii doczekała się sformalizowania, a część weszła w sposób natural-
ny w skład obowiązującej filozofii zarządzania projektami w przedmiotowej organizacji. 

Jednym z wyrazów tej filozofii jest obowiązująca (choć nigdzie niespisana) polityka 
kadrowa, która kładzie bardzo silny nacisk na wybór kandydatów o możliwie wysokich 
umiejętnościach komunikacyjnych – i to zarówno w zakresie werbalnym, jak i niewerbal-
nym. Podczas rozpatrywania kandydatur tego typu umiejętności niejednokrotnie równowa-
żyły pewne niedostatki w doświadczeniu lub kompetencjach technicznych, co ostatecznie 
wywarło pozytywny wpływ na cały przebieg współpracy. Aby uwydatnić to zagadnienie 
można jeszcze dodać, iż w całej kilkuletniej historii budowania silnych zespołów programi-
stycznych z woli pracodawcy odeszły z nich tylko dwie osoby. Najpoważniejsze zastrzeże-
nia względem obydwu tych programistów miały właśnie charakter komunikacyjny, a nie 
były związane w żaden sposób z ich doświadczeniem lub umiejętnościami programistycz-
nymi. 

Kultura komunikacji jest również wspierana i promowana w różnych elementach co-
dziennego życia przedsiębiorstwa. Można tutaj wymienić takie elementy jak nieformalny 
zwyczaj wspólnego spożywania posiłków, spędzanie chwil relaksu na różnego rodzaju 
grach zręcznościowych, organizacja cyklicznych wyjść i wyjazdów integracyjnych. Jeszcze 
bardziej istotną praktyką jest zwyczaj organizowania codwutygodniowych szkoleń – coraz 
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częściej otwartych również dla uczestników z zewnątrz – w czasie których dochodzi do 
przepływu wiedzy nie tylko bezpośrednio związanej z realizowanymi projektami, ale rów-
nież na temat pomysłów na przyszłość, wyzwań architektonicznych stojących przed syste-
mem, nowinek technicznych czekających na analizę i wielu innych. W ten sposób tworzony 
jest swego rodzaju ekosystem informatyczny, w którym zdecydowanie łatwiej o uzyskanie 
synergii pomiędzy zespołami i o wydobycie naturalnych pokładów różnego rodzaju talen-
tów w zespołach.  

Przy temacie komunikacji nie sposób nie wymienić samego Scruma jako jednej z me-
todyk, w której największy nacisk położony jest na częstą i wielokierunkową komunikację 
w zespole projektowym. Stereotypowy pogląd, iż Scrum wymusza bardzo częsty kontakt 
z klientem jest w dużej mierze uproszczeniem. W obrębie metodyki tej zalecana jest bo-
wiem bardzo duża ilość spotkań wewnątrz zespołu o bardzo różnej tematyce, za co zresztą 
metodyka ta bywa krytykowana na przykład z pozycji zwolenników Kanbana. Warto wy-
mienić pokrótce, iż mamy tu do czynienia z Daily Scrumem, czyli codziennymi spotkania-
mi zespołu organizowanymi w celu zapoznania uczestników z bieżącą pracą i kolejnymi 
wyzwaniami. Ponadto w każdym dwutygodniowej iteracji organizowane są jedno lub dwa 
spotkania planistyczne oraz najczęściej dwa spotkania podsumowujące wykonaną pracę – 
jedno w środku sprintu, mające za zadanie maksymalnie skrócić pętlę feedbacku pomiędzy 
programistami a kierownikami projektów, a drugie na zakończenie. Istotnym elementem 
jest również retrospektywa, podczas której poszczególne zespoły mają szansę dokonać oce-
ny i adjustacji samego procesu wytwarzania oprogramowania.  

Wszystko to składa się na obraz naprawdę dużej ilości spotkań w stosunkowo krótkim 
czasie. Spotkania w metodyce Scrum mają w przedstawionym kontekście jeszcze jedną 
zaletę: są dość ściśle ukierunkowane na promowanie postawy proaktywnej w dyskusji. Po-
średnio wynika to z płaskiej struktury organizacyjnej zespołów Scrumowych, dzięki której 
nie istnieje problem silnego rozwarstwienia komunikacyjnego. W zespołach Scrum wszy-
scy członkowie zespołów rozmawiają ze sobą tym samym językiem, podczas gdy w przed-
sięwzięciach o bardziej tradycyjnym schemacie organizacyjnym natychmiast pojawiają się 
bariery w komunikacji wynikające ze związków podległości i ściśle zdefiniowanych zależ-
ności służbowych pomiędzy uczestnikami poszczególnych spotkań. Prowadzi to często do 
sytuacji, gdy klarowny komunikat należy zastąpić ogólnikową informacją złożoną na ręce 
przełożonego z obawą, aby przez przypadek nie została wykorzystana przeciwko osobie 
przekazującej daną informację. 

W celu maksymalizacji korzyści związanych ze spotkaniami Scrum kierownictwo 
przedsiębiorstwa z przynajmniej częściowym sukcesem wprowadziło jeszcze kilka innych 
typów spotkań ukierunkowanych na bardzo silną wymianę wiedzy. Jednym z takich typów 
jest popołudniowy Stand-up meeting, podczas którego nie ma ani ograniczeń składu oso-
bowego (zespoły mogą się mieszać), ani ścisłych wytycznych tematycznych (dozwolone 
jest poruszanie tematów luźno związanych z bieżącą pracą) – jedynym ogranicznikiem jest 
tutaj czas. Kolejnym elementem, którego sama metodyka Scrum nie przewiduje, a który 
sprawdza się znakomicie w opisywanej sytuacji, jest comiesięczne spotkanie podczas któ-
rego zbierają się osoby zainteresowane z każdego zespołu. Celem tych spotkań jest prezen-
tacja stanu poszczególnych projektów. Wszystko po to, aby członkowie zespołów mieli 
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bezpośrednio wyrobiony pogląd dotyczący planów na mniej lub bardziej odległą przy-
szłość.  

Bardzo silny nacisk położony jest również na zadanie komunikacji pomiędzy tech-
nicznymi liderami zespołów. Istnienie tej roli jest odstępstwem od zasad metodyki Scrum, 
ale stanowi najbardziej bezpośrednią odpowiedź na problematykę synchronizacji pracy 
wielu zespołów Scrumowych. Praktycznie bezustanna współpraca liderów technicznych 
przekłada się bowiem bardzo jednoznacznie na znacznie lepszą koordynację wysiłków po-
szczególnych zespołów. Bez wydzielenia osób szczególnie za tę koordynację odpowiadają-
cych trudno byłoby sobie wyobrazić realizację tak poważnego przedsięwzięcia. 

Innym elementem odstępstwa od zaleceń metodyki Scrum jest prowadzenie dość ści-
słej dokumentacji technicznej w poszczególnych zespołach. W każdym zespole istnieje 
osoba odpowiedzialna za koordynację wysiłków dokumentacyjnych, które skupiają się na 
obszarze zmian w bazie wspólnego kodu. Można powiedzieć, iż mamy tu do czynienia  
z rozbudowanym i szczegółowym changelogiem repozytorium wspólnego kodu. 

3.2.2. Rozmycie odpowiedzialności i obniżenie standardów jakości 

Powyżej nadmienione zostało, iż elementem łagodzącym wymienione ryzyka związane  
z pracą na bazie wspólnego kodu jest stosowanie paradygmatu programowania ekstremal-
nego. W dziedzinie komunikacji w omawianej organizacji kładziony jest nacisk na progra-
mowanie w parach, będące istotnym składnikiem XP. Programowanie w parach jest zna-
komitym sposobem pozwalającym na dyfuzję wiedzy programistycznej pomiędzy dwiema 
osobami. W tym przypadku dopuszczalne, a nawet często zalecane jest stosowanie progra-
mowania w parach składających się z członków różnych zespołów. Jest to znakomitą oka-
zją ażeby łagodzić nie tylko negatywne zjawiska związane z brakami w komunikacji, ale 
także ze wspomnianym rozmyciem odpowiedzialności za elementy współdzielone. W ta-
kiej parze odpowiedzialność dalej jest rozmyta, ale w bardzo pozytywny sposób – za 
wspólnie napisany fragment kodu odpowiedzialne są dwie osoby na raz, a nie żadna z nich. 

Pair programming ma jeszcze inną cechę istotną w tym kontekście – jest ono miano-
wicie znakomitym narzędziem poprawiającym jakość kodu. Kod, którego proces powsta-
wania jest na bieżąco kontrolowany przez krytycznie nastawioną osobę jest z definicji wyż-
szej jakości, niż napisany przez pojedynczego programistę w zaciszu swojego biurka. Dzia-
ła pewien element wzajemnej kontroli i wyłapywania błędów na bieżąco. Prawdopodobnie 
jeszcze bardziej istotnym aspektem w pair programming jest psychologia programowania, 
która sprawia, iż w towarzystwie innego inżyniera programista nie jest skłonny pójść „dro-
gą na skróty”. A to właśnie wprowadzanie nie do końca przemyślanych modyfikacji ad hoc 
jest jednym z największych utrapień specjalistów od jakości oprogramowania. Wzmocnie-
nie elementu samoodpowiedzialności oraz wyrabianie dojrzałości programistycznej jest 
korzyścią nie do przecenienia związaną z programowaniem w parach. 
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Rys. 1. Diagram Ishikawy dla przedmiotowego problemu wraz ze sposobami przeciwdziałania dwóm 
głównym zagrożeniom  

Inną, konkretną, skuteczną i bardzo dobrą praktyką zaczerpniętą z filozofii XP jest Test 
Driven Development ekstensywnie stosowany w omawianej organizacji. Najważniejszą 
w tym kontekście konsekwencją stosowania TDD jest posiadanie potężnej bazy testów dla 
każdej praktycznie funkcjonalności. Trudno przecenić jej znaczenie w sytuacji, gdy prak-
tycznie dowolna zmiana we wspólnym module niesie za sobą bardzo trudne do przewidze-
nia dla konkretnego programisty konsekwencje. Automatyczne testy dymowe wykonywane 
przed dodaniem kodu do wspólnego repozytorium w połączeniu z detalicznymi testami 
nocnymi dają bardzo silne narzędzie do kontrolowania jakości wytwarzanych produktów.  

Kolejnym aspektem programowania ekstremalnego oraz metodyki Scrum jest ich ite-
racyjność. W opisywanej sytuacji iteracyjność jest jeszcze jednym elementem, który stoi 
u podstaw całego sposobu wytwarzani oprogramowania. Najważniejszą bodaj korzyścią  
z iteracyjności jest danie jasno wydzielonego czasu na refleksję w całym procesie wytwa-
rzania oprogramowania. Ta refleksja jest nie tylko punktem w którym może nastąpić adap-
tacja poszczególnych projektów do bieżących potrzeb biznesowych, ale również ich wza-
jemna synchronizacja i dostosowanie prac nad obszarem wspólnym do otoczenia projekto-
wego. Kolejne kroki planowania i implementacji pozwalają na dynamiczną zmianę założeń 
leżących nie tylko u podstaw konkretnych wartości biznesowych, ale także kooperacji po-
między zespołami. 

Dla osób zaznajomionych z filozofią ruchu Open Source iteracyjność metodyki bezpo-
średnio kojarzy się z zasadą „release early, release often". Trzymanie się tej reguły nie jest 
z pewnością jedynym elementem dość jasno kojarzącym omawiane środowisko wytwarza-
nia oprogramowania ze środowiskiem dobrze znanym w ruchu Wolnego Oprogramowania. 
Tam przecież również istnieje wspólna baza kodu, rozmycie odpowiedzialności, niebezpie-
czeństwo obniżania jakości oraz wszelkiego rodzaju trudności komunikacyjne. I to właśnie 
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ścisła iteracyjność jest jednym z remediów na wymienione bolączki. Nie ma bowiem nic 
bardziej motywującego do odpowiedzialności za bazę kodu niż świadomość, iż to, co dzi-
siaj dany programista pisze, już za dwa tygodnie lub miesiąc znajdzie się w oficjalnej dys-
trybucji danego programu. Poczucie, iż bliżej lub dalej znajdują się osoby myślące podob-
nie wzmaga tylko efekt tenże efekt wzrostu poczucia odpowiedzialności, sumienności  
i staranności.  

4. Podsumowanie 

Co jest najważniejsze w programowaniu? Na to pozornie banalne pytanie niezwykle celnie 
odpowiada Steve McConnell nazywając zarządzanie złożonością mianem Głównego Impe-
ratywu Technicznego Oprogramowania (McConnell 2004). Gdy tylko dobrze się zastano-
wić w istocie można dojść do wniosku, iż proces wytwarzania oprogramowania jest jednym 
z najbardziej złożonych, skomplikowanych lub nawet do pewnego stopnia chaotycznych 
procesów, jakie podejmuje się realizować człowiek. Działalność tę można porównać do 
obsługi ogromnej maszynerii, której zasady działania są tak skomplikowane, iż nikt nie jest 
w stanie objąć ich jako całości. 

Niektóre środowiska wytwarzania oprogramowania są dodatkowo specjalnie trudne 
pod względem złożoności. Działa to jak dołożenie kolejnego stopnia swobody w układzie, 
który i bez tego zachowywał się w pewnej mierze chaotycznie. Jeżeli jest to możliwe, nale-
ży wystrzegać się przed taką operacją. Czasem jednak, a tak jest w przypadku opisanym  
w niniejszym artykule, dołożenie tego stopnia swobody nie jest wynikiem nieprzemyślanej 
decyzji osób zaangażowanych w zarządzanie projektami, lecz jest najbardziej logicznym 
wynikiem analizy potrzeb i możliwości programistycznych. 

Niniejszy artykuł miał za zadanie pokazać, iż kierownicy projektów nie są bezbronni 
wobec sytuacji niekontrolowanego wzrostu złożoności procesu wytwarzania oprogramo-
wania. Posiadają oni konkretne i niezwykle skuteczne narzędzia służące zarządzaniu złożo-
nością w szczególnie ryzykownych i skomplikowanych projektach. Jednym z najsilniej-
szych wymienionych narzędzi jest użycie zwinnej metodyki wytwarzania oprogramowania 
Scrum oraz stosowanie się do paradygmatu programowania ekstremalnego jako rezerwuaru 
dobrych praktyk obniżających stopień skomplikowania całego procesu. 

Wszystkie użyte tutaj przykłady mają odzwierciedlenie w rzeczywistości – w organi-
zacji, która z sukcesem radzi sobie ze złożonym problemem wytwarzania sporej ilości pro-
duktów jednocześnie przy pomocy bazy kodu współdzielonej pomiędzy różnymi zespołami 
programistycznymi. Ze względu na dość ograniczony rozmiar pracy pominiętych tu zostało 
mnóstwo drobniejszych elementów i dobrych praktyk. W większej części są one jednak 
prostymi konsekwencjami zastosowania się do tych, które zostały opisane. 

Podsumowując warto jeszcze dodać, iż ani XP, ani metodyka Scrum nie zostały wy-
myślone po to, aby radzić sobie w takim właśnie środowisku, jakie napotkać można w opi-
sywanym przedsiębiorstwie. A mimo to są one świetnymi remediami na nieznane wcze-
śniej choroby. Musi być w nich zatem coś uniwersalnego. Coś, co sprawia, iż są one do-
brym narzędziem do radzenia sobie w najbardziej nawet złożonym środowisku wytwarza-
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nia oprogramowania. Odpowiednie ich dostosowanie zwiększa tylko ich skuteczność i po-
twierdza, iż zamysł leżący u ich podstaw, a więc adaptacyjność, jest na chwilę obecną 
prawdopodobnie najlepszym i najbardziej uniwersalnym paradygmatem rządzącym świa-
tem inżynierii oprogramowania i zarządzania projektami informatycznymi. 
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JULIAN MUSIAL* 

ZARZĄDZANIE DŁUGIEM TECHNICZNYM W FAZIE KODOWANIA  

MANAGEMENT OF TECHNICAL DEBT DURING THE CODE PHASE 

STRESZCZENIE. Przedstawione zostanie w następującym artykule pojęcie zarządzania długiem 
technicznym w fazie kodowania. Jakie rożne rodzaje długu technicznego istnieją i  jak się pojawiają. 
Przedstawione zostaną również korzyści związane z odpowiednim zarządzaniem długu, jaki i również 
rożne możliwości związane z ograniczaniem jego rozwoju i pojawiania się. Na końcu zostanie zapro-
ponowane rozwiązanie, które przy odpowiednim skalowaniu i dostosowaniu do projektu, powinno  
z innymi metodykami na innych poziomach zmniejszyć wprowadzanie długu technicznego 

ABSTRACT. In the following article will be introduced the concept of technical debt management in 
the coding phase. What are the different kinds of technical debt and how they appear. Afterwards the 
benefits linked to the technical debt management will be presented and also different options for re-
ducing its development. At the end will be proposed a solution which should, with appropriate scaling 
and adapting to the project, as well as with the cooperation with other methodologies at different lev-
els, reduce the introduction of technical debt. 

1. Problematyka zarządzania dlugiem technicznym 

Jedną z nowych problematyk firm którą się dzisiaj zainteresujemy jest Dług techniczny 
(ang. technical debt). A dokładniej jak zarządzać długiem technicznym podczas fazy ko-
dowania. Określenie dług opiera się na modelu biznesowym firm i został on zastosowany  
w dziedzinie wytwarzania oprogramowania. Ta metafora została wymieniona po raz pierw-
szy przez Warda Cunninghama (Ward Cunningham, 1992) podczas konferencji Object-
Oriented Programming, Systems, Languages & Applications. Dokładniej, dług techniczny 
pojawia sie podczas fazy projektowania oprogramowania, ale również jego realizacji, to 
znaczy podczas pisania kodu źródłowego, zgodnie z poprzednio nakreślonym wzorem  
i niektórych zasady powiązanych. Niezastosowanie się do tych zasad i wzorcu, świadomie 
lub nie, wiąże się z dodatkowymi kosztami w przyszłości, zarówno w zakresie pielęgno-
walności, niezawodność  jak i  względem Efektywności. Zwraca się wiec dług za nieprze-
strzeganie pewnych zasad i wzorców. 
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2. Istnieją dwa rodzaje długu 

2.1. Naturalne zadłużenie 

Każde wytwarzanie oprogramowania oznacza wzrost wielkości aplikacji. Wzrost wielkości 
aplikacji automatycznie wiąże się z zwiększeniem  złożoności,  co znajduje odzwierciedle-
nie na zwiększeniu kosztu utrzymania i rozwoju tej aplikacji. Wraz z upływem projektu, 
deweloperzy będą wprowadzać w kodzie pluskwy (ang. Bug) wynikające z błędów projek-
towych, jak i z niestandardowych implementacji. Te pluskwy (ang. Bug) są niemal nieunik-
nione i powodują one pojawienie się i zwiększenie  naturalnego zadłużenia. Najwięcej zna-
lezionych defektów jest spowodowanych poprzez niewykorzystany kod, niezrozumiałe 
komentarze, powielanie się kodu, nadmiernie długie metody, itp ... Te wszystkie defekty są 
nazywane pachnącym kodem (ang. Code smell). 

2.2. Umyślne zadłużenie  

Wszystkie zadłużenia niekoniecznie są szkodliwe. Wykonując porównanie z długiem fi-
nansowym, możemy zauważyć, że dla niektórych firm może okazać się korzystne zadłuże-
nie się w pewnych momentach. Na przykład, firma może się zadłużyć podczas jej powsta-
nia aby zakupić nowy sprzęt, tak aby uzyskać wystarczający zysk na spłatę zadłużenia  
i mieć lepszy przyrost biznesowy w kolejnych latach. To samo dotyczy długu technicznego, 
może okazać się właściwa kumulacja zadłużenia podczas pierwszej iteracji w celu rozwią-
zania konkretnych potrzeb np. dostawa pewnej wersji oprogramowania na konkretną datę, 
aby dopasować się do konkurencji i zwracać ten dług w następnej iteracji poprzez położe-
nie dodatkowego wysiłku na jakości.  

Wszystkie aspekty cyklu życia oprogramowania są ważne aby zmniejszyć dług tech-
niczny, lecz w tym artykule skoncentrujemy się na aspekcie kodowania, a dokładnie z ja-
kich metod doradzamy korzystać aby zmniejszyć dług techniczny podczas fazy kodowania 
i jakie korzyści biznesowe są z tym powiązane. Następnie przedstawimy jakie podejścia 
proponujemy do spłaty długu technicznego. Zanim przejdziemy do powyższych aspektów 
postaramy się przedstawić w jakich projektach pojęcie zwracania długu technicznego nie 
jest konieczne. 

3. Zarządzanie zadłużeniem technicznym nie jest wymagane  
w niektórych projektach 

W niektórych projektach lub podczas rozwoju niektórych aplikacji, uwzględnienie jakości 
oprogramowania nie jest konieczne :  
− Produkcja oprogramowania jak najszybciej z podejściem badawczym : Zasada jest 

bardzo prosta, organizacja która rozwija takie oprogramowanie zakłada jako cel wy-
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produkowanie pomysłu który jest wynikiem jej badań jak najszybciej. Jej celem jest 
wiec zostać pierwszą organizacją która zaoferuje takie rozwiązanie, a gdy ewentualnie 
jakieś firmy będą zainteresowane, w takim przypadku firma która wytworzy kolejny 
raz to oprogramowanie będzie musiała się zająć jakością oprogramowania wiec dłu-
giem technicznym.  

− Dostarczyć aplikacje w odpowiednim czasie (ang. time-to-market)  : Celowym jest za-
dłużenie się i ten aspekt został już wyjaśniony poprzednio.  

4. Korzyści Biznesowe z zarządzania jakością oprogramowania  
w aspekcie kodu 

Aby przedstawić korzyści biznesowe zdecydowaliśmy się skoncentrować nad elementem 
metrycznym który pomoże nam przestawić pod względem finansowym korzyści z dobrej 
jakości kodu. Nie będą tutaj przedstawione inne elementy, które są również istotne lecz 
bardzo trudne do obliczenia, jak czytelność kodu która pozwoli na szybszą korektę istnieją-
cego defektu, elementów które poprawią pielęgnowalność oprogramowania itp… Poniższy 
wykres pozwoli nam przedstawić właśnie korzyści finansowe pod względem kosztu po-
prawy defektu w danym etapie procesu wytwarzania oprogramowania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Stosowany pomiar oprogramowania (Capers Jones, 1996) Applied Software measurement 

Ten wykres jest bardzo ciekawym dokumentem który podkreśla ważność dobrej jakości 
kodu od samego początku projektu. Pochodzi on z badania wykonanego przez Capers Jone-
sa (Capers Jones, 1996) i opublikowanego w applied software measurement, który miał na 
celu przedstawienie kosztu wprowadzenia poprawki na rożnych etapach wytwarzania opro-
gramowania. Można dzięki temu wykresowi stwierdzić ze większość defektów jest doda-
wanych podczas kodowania, lecz są one w większości wykrywane podczas field testów. 
Zwracając uwagę na linie kosztów możemy zauważyć, że koszt poprawki w tej fazie pro-
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jektu jest 10 krotnie wyższy niż podczas unit testów. Można stwierdzić, że jeżeli zwiększy-
ło by się ilość wykrytych błędów podczas unit testów zmniejszyło by się w znaczący spo-
sób koszty związane z poprawkami w dalszych etapach projektu. Wszystkie powyższe dane 
są powiązane z badaniem prowadzonym przez Capers Jonesa i nie mogą zostać zastosowa-
ne do wszystkich projektów.  

Firma CAST Software przeprowadził badania aby przedstawić jaki procent zajmuje 
dług techniczny w całkowitym koszcie posiadania aplikacji (ang. Totat Cost of Ownership). 
To badanie pokazuje, że dług techniczny jest ważnym ogniwem w całkowitym koszcie dla 
standardowej aplikacji biznesowej, ten koszt jest większy niż jeden milion dolarów. Ben-
chmark prowadzony przez firmę CAST Software obejmuje ponad 288 aplikacji z 75 róż-
nych firm. Badanie pokazuje, że średni koszt poprawki na każdą linie kodu jest rzędu 2,82 
dolarów. Średnia wielkość aplikacji jest to 374 000 linii kodu, więc średni koszt poprawki 
dla aplikacaji jest to wydatek rzędu  $ 1 055 000. Co więcej, badania wskazują, że publicz-
ny sektor uzyskuje najgorszy wynik w pielęgnowalności, czyli możliwość zmiany lub prze-
niesienia do innej aplikacji.  

5. Różne rozwiązania, aby ograniczyć dług techniczny  
podczas kodowania 

Istnieje szereg rozwiązań w celu zmniejszenia długu technicznego podczas kodowania. 
Wśród nich możemy wyszczególnić przestrzeganie norm, dobre praktyki kodowania i na-
rzędzia do analizy statycznej.  

5.1. Prezentacja normy ISO9126  

Jedną z norm, które określa zasady dla jakości oprogramowania jest ISO9126. Standard ten 
zawiera sześć kategorii które są podstawowymi wskaźnikami do ocen : 
− Funkcjonalność: Czy oprogramowanie spełnia wymagania funkcjonalne wyrażone 

przez przyszłego użytkownika ? 
− Niezawodność: Czy oprogramowanie utrzymuje swój poziom usług w określonym 

czasie i warunkach ? 
− Użyteczność: Czy oprogramowanie wymagam mało wysiłku aby być używanym? 
− Wydajność / Efektywność: Czy oprogramowanie wymaga skutecznych i proporcjo-

nalnych wymiarów platformy hostingowej w odniesieniu do innych wymogów? 
− Pielęgnowalność : Czy oprogramowanie wymaga mało wysiłku do jego rozwoju w po-

równaniu do nowych wymogów? 
− Integralność: Czy oprogramowanie może być przenoszone z jednej platformy lub śro-

dowiska do drugiego? 
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5.2. Dobre praktyki 

Poniższe dobre praktyki są uzupełnieniem powyższej normy i zostanie zaprezentowana 
tylko cześć z nich które wydają się najbardziej wpływowe na jakość. Opierają się one  
w przeważającej części na Extreme Programming (XP) (Beck et al. 2008). 
− Reguły nazewnictwa dla funkcji, procedur itp .. 
− Style kodowania (ang. Coding Style) który polega na odpowiednich wycięciach w ko-

dzie 
− Odpowiednio komentowany kod (automatyczna dokumentacja RoboDoc …) 
− Zapobieganie podstawowym błędom np. Przekroczenie rozmiaru tabel (ang. Table 

overflow), inicjalizowanie zmiennych itp... 
− Zarządzanie Wydaniami/ kopiami zapasowymi (ang. Backup) 
− Poprawianie kodu w celu uzyskanie lepszej czytelności, pielęgnowalności (ang. Refac-

toring)  
− Algorytmika : Upraszczanie funkcji  
− Pisanie kodu w parach aby tworzyć kod lepszej jakości (ang. Pair programming) 
− Przeglądy : zastanawianie się nad użytymi rozwiązaniami, usuwanie widocznych błę-

dów 

5.3. Narzędzia do analizy statycznej 

Narzędzia do analizy statycznej są coraz bardziej stosowane przez firmy a dokładniej przez 
programistów aby zmniejszyć ilość wprowadzanych błędów podczas kodowania. Wszyst-
kie z tych narzędzi implementują przedstawioną poprzednio normę i większość praktyk 
dobrego kodowania. Te narzędzia działają w dosyć prosty sposób a mianowicie analizują 
cały kod w poszukiwaniu defektów lub złych praktyk a jak już znajdą defekt zaznaczają go, 
przypisują do kategorii i informują o nim programistę. Podstawowe różnice pomiędzy na-
rzędziami są oparte na ilości zaimplementowanych reguł i co ważniejsze jaki opracowały 
model przypisywania błędów do kategorii ponieważ na chwilę obecną nie istnieje żaden 
standard który był by zaimplementowany przez wszystkie narzędzia. Wiec każdy wydawca 
musiał stworzyć własny w oparciu o jego doświadczenie. Niestety używanie tych narzędzi 
prezentuje również ryzyko związane z produktywnością programisty który go używa, po-
nieważ jeżeli programista skoncentruje się na korekcie wszystkich błędów to jego produk-
tywność w poważny sposób spadnie i mogą automatycznie pojawić się opóźnienia w pro-
jektach dlatego przypisywanie znalezionych defektów do odpowiednich kategorii jest pod-
stawowym elementem do oceny tych narzędzi.  

Narzędzia do analizy statycznej dzielą się na dwie kategorie : 
− Pierwsza kategoria są to narzędzia które przedstawiają błędy dodając je do poszcze-

gólnych kategorii i do tego implementując model metryczny który pozwali na ocenę 
wpływu danych błędów na wytwarzane lub wytworzone oprogramowanie. Wiec przy-
pisują do danego defektu pewną wagę (krytyczność) która pozwoli ocenić jego wpływ 
na rożne kategorie przedstawione w normie ISO9126. Takie narzędzia są stosowane  
z reguły na poziomie menedżerskim ponieważ pozwalają one uzyskać wizje wytwa-
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rzanego oprogramowania. Są one zazwyczaj płatne i jednym z takich narzędzi jest 
CAST software. Poniżej są przedstawione etapy wykrycia defektów, przypisania im 
wagi i przedstawienie ich wpływu na dany model metryczny używany przez firmę 
CAST software : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 2. Ponieważ dobre oprogramowanie oznacza wydajność firm (CAST software, 2012) Because 
good software means business performance 

− Drugą kategorią są narzędzia używane jedynie do wykrywania defektów. Nie wykonu-
ją one żadnego obliczania wpływu danych defektów na aplikację i są one w większo-
ści darmowe i przeznaczone dla programistów aby usuwali oni powstające defekty.  

6. Podejścia do spłaty zadłużenia technicznego 

Po przedstawieniu sposobów jakie są dostępne aby zmniejszyć dług techniczny wydaje się 
właściwe aspektów powiązanych ze spłatą zadłużenia. Istnieje kilka filozofii i podejść do 
długu technicznego w organizacjach IT, podejścia te głównie zależą od dojrzałości struktu-
ry w zarządzaniu projektami. 
− Pierwsze podejście, najbardziej podstawowe i które nawiązuje do najmniejszego stop-

nia dojrzałości polega na powiedzeniu: " spłacam dług kiedy utknąłem". Wymaga to 
koniecznie droższej spłaty, ponieważ zależnie od poziomu projektu złożoność jest 
mniej lub bardziej zaawansowana. 
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− Drugie podejście polega na spłacie długu podczas trwania całego projektu. Złożoność 
poprawek jest mniejsza ponieważ spłata jest wykonywana w trakcie realizacji projek-
tu, tak więc w każdej iteracji przed dodaniem nowych funkcji, dbamy aby rozwiązać 
wykryte wady. 

− Wreszcie, istnieje ostatnie podejście które polega na zapobieganiu pojawienia się ta-
kiego zadłużenia. To podejście było by idealne lecz wydaje się niemożliwe do zreali-
zowania.  

Następne pytanie, które się nasuwa i które jest równie ważne do przeanalizowania, jest po-
wiązane z drugim podejście przedstawiony poprzednio.  Dokładniej tego co uważa się za 
akceptowalny poziom rozwiązanych defektów.  "Zero defektów" będące progiem utopij-
nym w projektu IT, konieczne jest określenie dopuszczalnych poziomów defektów w celu 
kontynuowania projektu. Każda firma ustala własne granice. Niemniej jednak tendencje są 
następujące : 
− 100% rozwiązanych problemów wagą ważną 
− 60-75% rozwiązanych problemów wagą średnią 
− 10-15% rozwiązanych problemów wagą niską 

Znaczenie błędów i naruszeń jest określona zgodnie z normą ISO9126 i zasadami dobrych 
praktyki, które zostały określone poprzednio. Najlepszym aktualnie sposobem aby spraw-
dzić czy wytwarzane oprogramowanie pod względem kodu zgadza się z przedstawionymi 
regułami i normami jest używanie narzędzi to testów statycznych. Jedyny ich problem po-
lega na braku standardowych modeli, które pozwoliłby różnym  narzędziom do na zaim-
plementowanie go. Dlatego każdy wydawca musi stworzyć własny model do oceny opro-
gramowania i tworzy to wiele różnic pomiędzy poszczególnymi narzędziami dostępnymi 
na rynku.  

7. Wnioski i proponowane rozwiązanie 

Według wszystkich przedstawionych elementów wydaje się oczywiste konieczność zarzą-
dzania długiem technicznym w niektórych projektach. Pozwoli to na wytworzenie aplikacji 
która przestrzegając normę ISO9126 zwiększy swoja niezawodność, wydajność, efektyw-
ność, pielęgnowalność i integrowalność. Można również na podstawie wykresu Capers 
Jonesa przedstawić korzyści finansowe zmniejszenia długu technicznego. Proponujemy 
wiec następny sposób na zmniejszenie jego produkcji podczas fazy kodowania. Zastosowa-
nie odpowiednich metodyk w najwcześniejszych fazach kodowania, jak dobre praktyki 
programowania, takich jak programowanie parami, refaktoryzacja lub przegląd kodu. Zale-
camy również korzystanie z narzędzi do analizy statycznej ponieważ wydaja się one nam 
istotne dla przeglądu zagrożeń i problemów związanych z długiem technicznym. Zalecamy 
korzystanie z narzędzia SONAR dla programistów w celu ograniczenia wprowadzanych 
defektów (Narzędzia te są darmowe). Niemniej jednak ostrzegamy przed zbyt częstym ko-
rzystaniem z tego narzędzia ponieważ może to spowodować zmniejszenie produktywności 
programisty który się będzie koncentrował na poprawie wszystkich defektów. Uważamy, 
również bardzo ciekawe stosowanie oprogramowania takiego jak  CAST software na sta-
nowiskach kierowniczych ponieważ pozwala ono na szeroką wizje danego oprogramowa-
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nia w celu zdefiniowania dla niego odpowiedniej strategii rozwoju poprzez normę 
ISO9126. Zazwyczaj używa się go do usuwania krytycznych naruszeń które miałyby 
wpływ na bezpieczeństwo danych. Aby zastosować proponowane rozwiązanie wydaje się 
niezbędne skalowanie go do danego projektu wraz z zastosowaniem dodatkowych rozwią-
zań na innych poziomach rozwoju oprogramowania takich jak odpowiednia metodyka za-
rządzania projektami, odpowiednie fazy testowania itp.. Całokształt pozwoli ograniczyć 
wprowadzanie długu technicznego i pozwoli na poprawę jakości wytwarzanego oprogra-
mowania. 
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GRZEGORZ NAJDUCH* 

ZBUDOWANIE ŚRODOWISKA WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA  
W OPARCIU O NARZĘDZIA OPEN SOURCE 

BUILDING SOFTWARE PRODUCTION ENVIRONMENT  
BASED ON OPEN SOURCE TOOLS 

STRESZCZENIE: Celem niniejszej pracy było zbudowanie środowiska wytwarzania oprogramowa-
nia z dostępnych na rynku narzędzi, które dystrybuowane są z licencją Open Source. Zostało zapro-
ponowane i zbudowane środowisko składające się z niezależnych modułów dedykowanych poszcze-
gólnym funkcją systemu m.in.: z systemu do zarządzania dokumentacją i wymaganiami, systemu 
kontroli wersji, systemu zarządzania testami oraz systemu wspomagającego budowę aplikacji.  

ABSTRACT: The purpose of this study was to build a software development environment with tools 
available on the market which are distributed with Open Source license. It has been proposed and 
built environment made up of independent modules dedicated to each function of the system. The 
environment include: requirements management system, version control system, test management 
system and continuous integration system. 

1. Open Source 

1.1. Wstęp 

Open Source to oprogramowanie, które jest udostępniane wraz z kodem źródłowym, nie 
jest chronione odpłatnymi licencjami oraz nie podlega patentom. Podstawą Open Source 
oprócz swobodnego dostępu do kodu źródłowego programów, jest prawo do wprowadzania  
w nim własnych poprawek, a następnie rozpowszechnianie tak zmienionego program. Za-
sadniczym założeniem jest jednak udostępnianie programu po zmianie razem z aktualnymi 
kodami źródłowymi oraz z licencją, nie ogranicza swobody dalszych zmian. Aby o opro-
gramowaniu można było mówić jako Open Source, licencja z którą jest dystrybuowane 
musi spełniać szereg wymagań, które są dostępne m.in. na stronie amerykańskiej organiza-
cji promującej ten model oprogramowania: Open Source Initiative. Organizacja ta certyfi-

                                                                                                                     
* Inż. Grzegorz Najduch, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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kuje i publikuje licencje, które spełniają te warunki. W chwili obecnej najbardziej popular-
nymi i rozpowszechnionymi licencjami Open Source są: 
− Apache License 2.0 
− BSD 3-Clause "New" or "Revised" license 
− BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" license 
− GNU General Public License (GPL) 
− GNU Library or "Lesser" General Public License (LGPL) 
− MIT license 
− Mozilla Public License 2.0 
− Common Development and Distribution License 
− Eclipse Public License 

1.2. Przegląd licencji 

Apache License 

Licencja ta dopuszcza użycie kodu źródłowego zarówno na potrzeby wolnego oprogramo-
wania, jak i zamkniętego oprogramowania komercyjnego. Dodatkowo Apache License 2.0 
określa, że licencjobiorca otrzymuje od wszystkich autorów i współautorów licencję na 
użycie ich patentów mających zastosowanie w licencjonowanym programie. Jednakże, jeśli 
licencjobiorca wytoczy komukolwiek proces o to, że ów program narusza jego patenty, to 
ww. licencja na użycie patentów autorów i współautorów zostanie mu cofnięta. 

BSD 

Bardzo liberalna licencja, która zezwala nie tylko na modyfikacje kodu i jego rozprowa-
dzanie w takiej postaci, ale także na rozprowadzanie produktu bez postaci źródłowej czy 
wręcz włączenia do zamkniętego oprogramowania, pod warunkiem załączenia do produktu 
informacji o autorach oryginalnego kodu i treści licencji. 

GNU 

Licencja GNU przekazuje użytkownikowi cztery główne prawa: 
− uruchamianie programu w dowolnym celu 
− analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb 
− rozpowszechnianie niezmodyfikowanej kopii programu 
− udoskonalanie programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń 

Kolejne wersje licencji dostosowują jej zapisy do uwarunkowań międzynarodowych. Jej 
ważną cechą jest brak możliwości łączenia z oprogramowaniem na innej niż GNU licencji. 
A każda redystrybucja w dowolnej formie musi przenosić licencję GNU, jest to określane 
terminem copyleft. 
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LGPL 

LGPL różni się od GPL głównie tym, że pozwala na łączenie z programami nieobjętymi 
licencjami GPL czy LGPL, niezależnie czy będą one wolnym czy własnościowym (w tym 
komercyjnym) oprogramowaniem. 

MIT 

Inaczej zwana jako X11 to jedna z najprostszych i najbardziej liberalnych typów licencji. 
Daje użytkownikom nieograniczone prawo do używania, kopiowania, modyfikowania  
i rozpowszechniania (w tym sprzedaży) oryginalnego lub zmodyfikowanego programu  
w postaci binarnej lub źródłowej. Jedynym wymaganiem jest, by we wszystkich wersjach 
zachowano warunki licencyjne i informacje o autorze. 

Mozilla Public Licence 

Licencja pozwala na łączenie kodu z takim, który jest licencjonowany na innych warun-
kach. Warunkiem jest utrzymanie i przekazanie w dystrybucji licencji MPL dla tej części 
źródeł, które się z niej wywodzą. 

Common Development and Distribution License 

Licencja wzorowana na licencji MPL, pozwala na łączenie z kodem objętym inną licencją. 

Eclipse Public License 

Licencja wzorowana na CPL, która  jest licencją copyleft, zawiera klauzulę uniemożliwia-
jącą zmiany w kodzie programu mające na celu czerpanie korzyści ze sprzedaży zmienio-
nego programu. 

2. Przegląd rozwiązań 

2.1. Wstęp 

Proces wytwarzania oprogramowania składa się szeregu etapów, zasadniczymi jego czyn-
nościami są: 
− specyfikacja oprogramowania 
− tworzenie oprogramowania 
− zatwierdzanie oprogramowania 
− ewolucja oprogramowania 
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Czynności związane z wytwarzaniem oprogramowania wspierane są przez dedykowane ku 
temu narzędzia. Można wyróżnić m.in. następujące kategorie tych narzędzi: 
− Systemy zarządzania wymaganiami 
− System zarządzania wiedzą/dokumentami 
− Zintegrowane środowiska programistyczne 
− Systemy kontroli wersji 
− Systemy do zarządzania testami 
− Systemy zarządzania informacjami o błędach 
− Systemy wspomagające budowę aplikacji 

2.2. Systemy zarządzania wymaganiami 

System zarządzania wymaganiami to narzędzie, które usprawnia definiowanie i analizę 
wymagań oraz zarządzanie ich zmianami. Przedstawicielem Open Source tego typu opro-
gramowania jest np.: 
− Open Source Requirements Management Tool - oprogramowanie z licencją GNU 

GPLv2 

2.3. System zarządzania wiedzą/dokumentami 

Te systemy mają za zadanie usystematyzowanie zagadnień dotyczących zarządzeniem 
przetwarzaniem informacji i dokumentacji. Przykładem Open Source jest np.: 
− OpenKM - rozwijany i dystrybuowany wg licencji GNU GPL 

2.4. Zintegrowane środowiska programistyczne 

Zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development Environment, 
IDE), jest to zestaw aplikacji składający się zazwyczaj z edytora kodu źródłowego, kompi-
latora oraz debuggera. IDE jest zazwyczaj dedykowane jednemu językowi programowania, 
przykładowymi środowiskami Open Source dla kilku wybranych języków programowania 
są: 

C# 

− MonoDevelop - udostępniane na licencji LGPL środowisko wieloplatformowe. 
− SharpDevelop - produkt na platformę Windows, licencja LGPL. 

Java 

− Eclipse - licencja EPL, środowisko wieloplatformowe. 
− NetBeans - licencja CDDL, GPL2, środowisko wieloplatformowe. 
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Pascal 

− Lazarus - licencja LGPL, środowisko wieloplatformowe. 

2.5. Systemy kontroli wersji 

System kontroli wersji to oprogramowanie służące do śledzenia zmian w kodzie źródło-
wym oprogramowania. W systemie programiści zapisują okresowo kody źródłowe tworzo-
nego oprogramowania. Budowana jest w ten sposób bardzo dokładna historia modyfikacji 
kodów źródłowych, umożliwiająca m.in. łączenie zmian wprowadzanych do kodu równo-
legle, przez wielu programistów. Przykładami takich rozwiązań udostępnianych na licen-
cjach Open Source są: 
− SVN (Subversion) - scentralizowany system, udostępniany na licencji Apache 
− Git - rozproszony system, udostępniany na licencji GNU GPL 2 
− Mercurial - rozproszony, wieloplatformowy system, udostępniany na licencji GNU 

GPL 

2.6. Systemy do zarządzania testami 

System zarządzania testami to narzędzie do przechowywania dokumentacji testerskiej. 
Umożliwia tworzenie przypadków i planów testowych oraz analizę wyników ich wykony-
wania. Przedstawicielem Open Source w tej kategorii jest: 
− TestLink - licencja GPL 

2.7. Systemy do zarządzania informacjami o błędach 

System zarządzania informacjami o błędach służy do rejestrowania błędów w tworzonym 
oprogramowaniu. Jest także narzędziem do zarządzania procesem rozwiązywania tych błę-
dów. Przykładowymi przedstawicielami gatunku spełniającymi kryterium Open Source są: 
− Bugzilla - licencja MPL 
− Mantis - licencja GPL 
− Redmine - licencja GPL 

2.8. Systemy wspomagające budowę aplikacji 

System wspomagający budowę aplikacji to narzędzie służące do automatyzowania procesu 
budowy oprogramowania. Automatyzacja obejmuje wszystkie kroki potrzebne do wytwo-
rzenia gotowego produktu m.in.: generowanie zasobów potrzebnych do kompilacji, samą 
kompilacja kodu, cyfrowe podpisywanie wyników kompilacji, budowanie instalatorów itp. 
Przykładowymi narzędziami tego typu są: 
− Apache Ant - licencja Apache 
− Jenkins - licencja MIT 
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3. Propozycja rozwiązania 

3.1. Wstęp 

W celu wybrania proponowanego rozwiązania zostały przyjęte następujące założenia: 
− środowisko dla małego zespołu programistów 
− narzędzia uruchomione na jednym serwerze 
− platforma systemowa pracy dla narzędzi - system Windows 
− narzędzia integrują się ze sobą tworząc spójne środowisko 
− ograniczenie do minimum zasobów potrzebnych do utrzymywania środowiska 

Aby zbudować kompleksowe środowisko, które jednak nie przytłoczy stopniem 
skomplikowania, jako propozycję rozwiązania wybrane zostały narzędzie, które są na tyle 
elastyczne, że mogą objąć swoją funkcjonalnością zadania z kilku zakresów. 

 

Rys. 1. Architektura przyjętego rozwiązania 

3.2. Wybrane narzędzia 

Redmine 

Reprezentuje system zarządzania wymaganiami, system zarządzania informacjami o błę-
dach oraz system zarządzania wiedzą. Jako dystrybucję wybrany został pakiet utworzony 
przez BitNami, pozwalający na wymagającą minimalnej obsługi instalację. 
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Mercurial 

System zarządzania kodem źródłowym. Dystrybuowany z instalatorem dla systemu Win-
dows. Do tunelowania interfejsu dostępu przez protokół HTTP wybrana została aplikacja 
serwerowa: SCM-Manager. 

Jenkins 

System wspierający automatyczne budowanie aplikacji. Jako dystrybucja wybrany został 
także pakiet instalacyjny przygotowany przez BitNami. 

TestLink 

System zarządzania testami. W najbardziej przyjaznej formie dystrybuowany także w pa-
kiecie BitNami. 

Rys. 2. Realizacja funkcji systemowych przez wybrane narzędzia 

3.3. Integracja 

Wybrane narzędzia posiadają bardzo bogaty zestaw interfejsów pozwalających na zbudo-
wanie zintegrowanego systemu wytwarzania oprogramowania. Można wyróżnić m.in. na-
stępujące funkcje integracji możliwe do osiągnięcia pomiędzy systemami: 
− Redmine - TestLink, umożliwia wiązanie zagadnień ze statusem “do testów” z przy-

padkami testowymi zbudowanymi z TestLinka. 
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− Redmine - Jenkins, umożliwia przegląd buildów, oraz uruchamianie budowania wydań 
systemu. 

− Redmine - Mercurial, umożliwia automatyczne wiązanie zatwierdzeń kodu do repozy-
torium z zagadnieniami w Redmine, dodatkowo zapewnia możliwość przeglądania  
i analizowania zawartości repozytorium i zmian jego zawartości. 

− Jenkins - Mercurial, obsługuje pobieranie kodów źródłowych z repozytorium, umoż-
liwia automatyczne tagowanie stanu repozytorium, wykorzystywanego do generowa-
nego wydania budowanego systemu. 

− Jenkins - Redmine, umożliwia przechodzenie z projektu w systemie Jenkins do wido-
ku zagadnień lub mapy wydań tego projektu w Redmine. 

− Jenkins - TestLink, generuje raporty automatycznych testów wykonywanych przez 
system Jenkins odpowiadającym im przypadkom testowym w TestLink. 

3.4. Przykładowy schemat pracy 

Praca w skonfigurowanym systemie zaczyna się od utworzenia reprezentacji projektu  
w systemie Redmine. Na tym etapie tworzona jest lista głównych funkcji i zadania do reali-
zacji. Przygotowuje się również elementy systemu odpowiedzialne za zarządzanie doku-
mentacją i informacją. Powstają dedykowane usprawnieniu komunikacji w zespole fora 
dyskusyjne, strona wiki oraz wiadomości. 

Następnie konfigurowany jest system zarządzania kodem (Mercurial). Po przygotowa-
niu repozytorium, można go już włączyć do obsługi w systemie Redmine. W ten sposób 
powstaje pierwszy element integracji. 
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Rys. 3. Schemat pracy 

Bieżąca praca programistyczna polega na implementowaniu wymaganych funkcjonalności 
w zintegrowanym środowisku programistycznym. Wykonane zadanie jest zatwierdzane do 
repozytorium Mercuriala w postaci kodów źródłowych. Zatwierdzanie odbywa się za po-
mocą dedykowanych narzędzi lub bezpośrednio ze IDE. Zatwierdzony do Mercurial-a pa-
kiet zmian jest analizowany w locie przez system Redmine, który automatycznie ustawia 
stosowne statusy dla zadań w systemie oraz wiąże z nimi przesyłane zmiany. Typowymi 
statusami są „Do zrobienia”, „W toku”, „W testach”, „Zrealizowany”. Szczegóły zmian 
zatwierdzanego kodu są poddawane analizie z dokładnością do pojedynczych linii. Dla 
każdej linii każdego pliku będzie można przeglądać historię zmian wraz z ich autorem oraz 
celem realizacji w postaci powiązanego zadania. 

Jednym z kolejnych działań wykonywanych po pierwszych zatwierdzeniach jest kon-
figuracja systemu ciągłej integracji kodu. W aplikacji Jenkins tworzony jest zestaw zadań 
sprawdzających integralność kodu we wszystkich trybach kompilacji oraz uruchamiane są 
przygotowywane na bieżąco testy modułowe. Tego typu testy chronią moduł przed zmia-
nami naruszającymi założoną przez autora logikę. Takie zmiany mogą wprowadzić inne 
osoby z zespołu procujące nad powiązanymi zadaniami. 

Kolejnym etapem w budowaniu środowiska wytwarzania jest uruchomienie systemu 
zarządzania testami. Planowane testy można wiązać z zadaniami w systemach: Redmine 
oraz Jenkins. Ostatnim zadaniem konfiguracyjnym jest przygotowanie zadania budowania 
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gotowego produktu w systemie Jenkins. Zadanie obejmuje wykonanie zadań testowych  
i integracyjnych., budowanie instalatorów, podpisywanie cyfrowymi podpisami oraz aktua-
lizacje systemów produkcyjnych. 
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MAGDALENA NIEMCEWICZ-KOPIJ* 

 IMPLEMENTACJA SCRUM W TRADYCYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE  
INFORMATYCZNYM: SZANSE, ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI 

IMPLEMENTING SCRUM IN A TRADITIONAL IT ENTERPRISE: 
 CHANCES, THREATS AND GOOD PRACTICES 

STRESZCZENIE. Artykuł porusza problematykę wdrażania Scrum w środowisku o tradycyjnym 
dotychczasowym podejściu do zarządzania projektami. Pierwsza część artykułu pokrótce opisuje 
zwinne podejście do zarządzania projektami informatycznymi oraz korzyści wynikające z implemen-
tacji metodyki Scrum. Dalej przedstawiona zostanie charakterystyka przedsiębiorstwa o strukturze 
macierzowej i tradycyjnym podejściu do zarządzania projektami. Rozważone zostaną najistotniejsze 
problemy i przeszkody, które należy wziąć pod uwagę wdrażając Scrum w tego typu środowisku. 
Następnie zaproponowane zostaną rozwiązania i dobre praktyki, które pozwolą sprawnie przeprowa-
dzić zmianę organizacyjną i jak najpełniej wykorzystać jej pozytywne efekty. 

 

ABSTRACT. The article discusses the issue of Scrum implementation in an environment with exist-
ing waterfall approach to project management. The first part of the article briefly describes the agile 
approach to project management and the benefits of the implementation of Scrum in software devel-
opment processes. The characteristics of a matrix structured enterprise with a traditional approach to 
project management will be presented. The article will then explore the obstacles that need to be con-
sidered when implementing Scrum in this type of environment. Solutions and good practices that can 
help to carry out an organizational change and help make the most of the positive effects of the transi-
tion will be proposed.  

1. Wprowadzenie 

1.1. Założenia i zalety Scrum  

Coraz więcej firm produkujących oprogramowanie wybiera Scrum jako sposób organizacji 
pracy i podejścia do tworzenia produktów informatycznych. Wybór ten podyktowany jest 

                                                                                                                     
* Mgr Magdalena Niemcewicz-Kopij, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatyczny-
mi, http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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wieloma zaletami, które niesie elastyczne podejście do projektów i efektywność technik 
programowania z nim związanych.  

Scrum jest elastycznym, opartym na pracy zespołowej procesem służącym zarządza-
niu i kontroli budowy oprogramowania, w środowisku w którym wymagania ulegają czę-
stym zmianom. Dzięki wbudowanym narzędziom służącym kontroli i adaptacji, pomaga  
w identyfikacji i usuwaniu przeszkód w pracy programistycznej i dostarczaniu produktów. 
W silnie konkurencyjnym środowisku, Scrum czy szerzej metodyki agile są sposobem na 
 uzyskanie przewagi dzięki wczesnemu wdrażaniu innowacyjnych produktów o wysokiej 
jakości, w bliskiej korelacji z zapotrzebowaniem rynkowym, oraz optymalnemu wykorzy-
staniu zasobów (Werewka et. al. 2013). W wielu wypadkach rezygnacja lub ograniczenie 
klasycznego, kaskadowego modelu produkcji oprogramowania na rzecz Scrum pozwala 
osiągnąć lepsze wyniki pod względem jakości, kosztów i oszczędności czasu. W niniej-
szym artykule podejmę próbę opisu przykładowego środowiska, które do tej pory wykorzy-
stywało prawie wyłącznie klasyczny model w produkcji oprogramowania i zastanowię się 
nad możliwymi scenariuszami implementacji zwinnej metodyki wytwórczej w pracy firmy. 
W zależności od zastanego stanu, Scrum może przynieść poważne zmiany nie tylko w spo-
sobie wytwarzania produktów, ale również w kulturze korporacyjnej. Poruszane zagadnie-
nie jest więc kwestią, która podlega teorii zmian w organizacji i również w takim szerszym 
kontekście może być rozpatrywana, nie będzie to jednak przedmiotem niniejszej pracy. 

Warto w tym miejscu opisać założenia, które leżą u podstaw tego procesu, a których 
zrozumienie jest niezbędne w celu wdrożenia zmiany w organizacji:  
− produkcja oprogramowania przebiega najbardziej efektywnie w procesie opartym ra-

czej na empiryzmie, niż na planowaniu  
− kiedy organizacyjne ograniczenia i przeszkody są zniwelowane, samoorganizujący się 

i samozarządzający zespół w naturalny sposób będzie dostarczać lepsze oprogramo-
wanie 

− założenie, że w narzuconym czasie i budżecie można dostarczyć w pełni wartościowe 
oprogramowanie, nie można jednak dokładnie przewidzieć dostarczonego w tych 
ograniczeniach zakresu funkcjonalności (Scrum Alliance 2005) 

Dla osiągnięcia sukcesu w implementacji zwinnej metodyki przede wszystkim konieczna 
jest zmiana optyki wśród kadry zarządzającej. Jeśli zmiana ma być trwała i efektywna, po-
wyższe wartości powinny zostać na stałe wpisane w kulturę firmy, a ich istota zrozumiana 
przez wszystkich pracowników, biorących udział w procesie powstawania nowych produk-
tów. 

1.2. Alternatywne podejścia do wdrażania metodyk zwinnych  
w przedsiębiorstwie 

W literaturze poświęconej zagadnieniu wdrażania metod i technik zwinnego zarządzania 
projektami w firmach, które do tej pory opierały swoją działalność na metodykach trady-
cyjnych, tzw. kaskadowych (ang. waterfall), takich jak PMBOK czy PRINCE2 dominują 
dwa, do pewnego stopnia przeciwstawne stanowiska.  
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Pierwsze z nich, reprezentowane przede wszystkim przez osoby związane z ruchem 
agile i zagorzałych promotorów Scruma, zakłada ‘całościowe’ przyjęcie zwinnej metodyki  
i wprowadzenie głębokich zmian w strukturze firmy, sposobie zarządzania, podejściu do 
produktu i technikach programowania. Ostrzega jednocześnie przed próbami ‘częściowego’ 
wdrożenia, modyfikowania podstawowych zasad tej metodyki i tworzenia hybryd kaska-
dowo-agile’owych na potrzeby firmy. Ponieważ duże przedsiębiorstwa, od lat realizujące 
projekty w systemie kaskadowym prawie na pewno napotkają szereg problemów na drodze 
do pełnej “zwinności”, wdrażanie Scrum powinno odbywać się stopniowo i być przemyśla-
nym procesem, odpowiednio przygotowanym i pilotowanym na każdym etapie. Rozpocząć 
można od zastosowania metod Scrum na małą skalę - nawet dla pojedynczego zespołu lub 
projektu - od początku jednak należy przestrzegać ram metodyki i unikać kompromisów  
z podejściem kaskadowym.  

Drugie, mniej radykalne podejście zakłada możliwość przemyślanego łączenia ele-
mentów metodyk tradycyjnych i zwinnych w zarządzaniu projektami i produkcji oprogra-
mowania, aby dostosować je do specyfiki firmy i rynku, na którym się porusza. Zwolennicy 
tego podejścia  - jak C.G. Cobb i cytowani przez niego Boehm i Turner (Cobb 2012) widzą 
zagrożenie przede wszystkim w ślepym podążaniu za ‘trendem’, nagłym porzuceniu trady-
cyjnej metodyki zarządzania projektami bez uprzedniej analizy jej faktycznej efektywności 
i realistycznej oceny gotowości przedsiębiorstwa na zmiany. Dopuszczają oni rozłożony  
w czasie proces adaptacji do założeń Scrum, w którym w okresie przejściowym współist-
nieć będą elementy wywodzące się z tradycyjnych i zwinnych metodyk, a nawet podjęcie 
“w połowie drogi” decyzji o wstrzymaniu dalszych zmian, po osiągnięciu odpowiadającej 
organizacji równowagi między kontrolą i elastycznością.  

2. Uwarunkowania dla wdrożenia Scrum w firmie o tradycyjnej  
strukturze i podejściu do zarządzania projektami 

2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 

Model biznesowy omawianej firmy opiera się w głównej mierze na rozwoju redakcyjnych  
i społecznościowych serwisów internetowych oraz na sprzedaży powierzchni reklamowej  
w tych serwisach. Struktura firmy jest macierzowa, trzonem działu produkcyjnego są 2 
piony IT zajmujące się produkcją i rozwojem aplikacji/serwisów oraz dział projektowo-
graficzny. Piony te liczą łącznie kilkadziesiąt osób. Rolę „biznesu” w projektach pełnią 
głównie działy redakcyjne, z szefami poszczególnych serwisów występujących w roli 
klienta, określającymi wymagania biznesowe i funkcjonalne dla powstających serwisów  
i odpowiedzialnymi za ich odbiór i późniejszą opiekę nad produktem.  

Metodyka realizowana w firmie jest metodyką klasyczną, w której duży nacisk kładzie 
się na kontrolę efektywności budżetowej projektów sprawowaną przez Zarząd. Zakres  
i koszt każdego z podejmowanych projektów powinny być określane na początku, a zmiany 
w zakresie mające znaczący wpływ na koszty są każdorazowo zatwierdzane na najwyż-
szych szczeblach firmy. Początkowa estymacja kosztu prac odbywa się metodą delficką, na 
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późniejszych etapach bardziej szczegółowe wyceny formułowane są bezpośrednio przez 
kierownika zespołu odpowiedzialnego za realizację, po wykonaniu analizy i projektu archi-
tektury produktu. Prace developerskie poprzedza przygotowanie projektu funkcjonalnego  
i grafik w dziale projektowo-graficznym, natomiast w późniejszym, programistycznym 
etapie produkcji  zaangażowanie grafika i projektanta ograniczone jest do minimum. Pro-
jekty IT realizowane są przeważnie w ramach jednego z kilkunastu zespołów developer-
skich, pod kierownictwem lidera zespołu i nadzorem project managera z ramienia PMO.  

Obserwowane problemy i przeszkody w efektywnej realizacji projektów to m.in.: 
− niski stopień dojrzałości projektowej działów biznesowych, objawiający się niewy-

starczającym zdefiniowaniem celów projektu i produktu 
− niewystarczające zaangażowanie działów biznesowych w produkcję i testowanie po-

wstających produktów, wynikające z dużego obciążenia product managerów 
− silna specjalizacja i podział funkcjonalny stanowisk w firmie 
− brak polityki kontroli jakości oprogramowania 
− rozciągnięty w czasie proces decyzyjny rozpoczynania nowego projektu 

W organizacji podejmowane są pierwsze próby “uzwinnienia” pojedynczych projektów - 
podziału procesu produkcji na iteracje, zacieśnienie współpracy między zespołem  
i product managerem w kwestiach priorytetyzacji budowanych funkcjonalności, codzienne 
stand-upy - spotkania zespołu programistów. Zmiany te są jednak oddolne i dotyczą nie-
wielkiej części projektów i tylko niektórych aspektów produkcji oprogramowania. Pracow-
nicy nie zostali przeszkoleni z zasad Scrum, i wielu z nich nie ma wystarczającej wiedzy 
praktycznej z zakresu metodyki, aby aktywnie brać udział w planowaniu i estymacji zadań. 
Brak jest również samoorganizacji - podział zadań w zespole ściśle wiąże się ze specjaliza-
cją poszczególnych jego członków, a wycena i dekompozycja pracy spoczywa w rękach 
lidera zespołu.  

2.2. Typy projektów i proponowane rozwiązanie 

Realizowane w firmie projekty są zróżnicowane pod względem wielkości i skomplikowa-
nia – od projektów jedno-miesięcznych, realizowanych przez 2-3 developerów, do kilku  
i kilkunasto-miesięcznych w zespole kilkukrotnie większym.  W takich warunkach zasadne 
wydaje się również zróżnicowanie podejścia do zarządzania projektami. Framework Scrum 
został stworzony aby usprawnić i lepiej zapanować nad procesem wytwarzania skompliko-
wanych produktów informatycznych, zwłaszcza w takich, gdzie wymagania nie są wyraź-
nie sprecyzowane już na początku, a projekt wymaga dużych nakładów pracy – co zwięk-
sza ryzyko niepowodzenia i niekontrolowanego wzrostu budżetu oraz opóźnień.  

Część z realizowanych w firmie projektów to projekty relatywnie nieduże, w grani-
cach kilkudziesięciu osobodni. Ich produkty opierają się głównie na gotowych modułach, 
które wymagają jedynie skonfigurowania na potrzeby nowego serwisu, lub koszty wynikają 
z efektu skali – kiedy nowe rozwiązanie, relatywnie mało skomplikowane, musi zostać 
równolegle wdrożone w kilkudziesięciu produktach. W przypadku takich projektów zasad-
na wydaje się rezygnacja z podejścia w pełni Scrumowego, a wystarczające utrzymanie 



 

256 

 

dotychczasowych praktyk – a zatem klasycznego podejścia, z uwzględnieniem niektórych 
już wypróbowanych elementów zaczerpniętych z metodyk zwinnych – tj. codziennych spo-
tkań zespołu i tablicy zadań, których wprowadzenie jak do tej pory poprawiło komunikację 
i płynność prac w projekcie. 

W przypadku projektów o przynajmniej kilkumiesięcznym przewidywanym czasie 
trwania i niosących ze sobą ryzyko związane z zastosowaniem nowej technologii, migracją 
kluczowych produktów, niedokładnym określeniu wymagań biznesowych – warto zastoso-
wać reguły Scrum. Dzięki temu potencjalnie zapewnione zostanie silne, systemowe wspar-
cie procesu powstawania koncepcji nowych produktów i definiowania ich celów oraz funk-
cjonalności. Wczesne wdrożenie pierwszych wersji produktu pozwoli na jego weryfikację 
przez rynek i da szansę na zwiększenie innowacyjności firmy w dłuższej perspektywie. 
Rozwiązany również zostanie problem nieadekwatnej estymacji kosztów na wstępnym eta-
pie złożonego projektu, które na skutek późniejszego rozwoju koncepcji produktu lub nie-
kontrolowanych zmian mogą lawinowo rosnąć. W przypadku Scrum ryzyko związane  
z kosztem ograniczone jest do jednego sprintu. 

Ponieważ duża skala (pod względem budżetu lub skomplikowania) dotyczy jedynie 
części realizacji – organizacja pracy według wytycznych Scrum obejmie tylko część zespo-
łów. Decyzja o realizacji danego projektu według tych zasad należałaby do kierownika 
PMO w porozumieniu z zarządem firmy, liderem IT i kierownikiem projektu. Należy za-
dbać o to, aby od momentu podjęcia decyzji o realizacji projektu ścieżką Scrum zespół pro-
jektowy miał szerokie wsparcie ze strony managementu w wypełnianiu założeń procesu,  
i aby były one realizowane w pełnym wymiarze, stosując wszystkie przewidziane przez 
Scrum role, zdarzenia i artefakty 

Jak każda zmiana organizacyjna, tak również ta powinna zostać solidnie przemyślana  
i dopasowana do warunków firmy. W kolejnych akapitach podejmę próbę syntezy proble-
mów i zagrożeń, jakie należy wziąć pod uwagę realizując tego typu zmianę w przedsiębior-
stwie, i nakreślę plan działania opierając się na zaleceniach formułowanych w literaturze. 

3. Problemy i zagrożenia 

Przejście na Scrum w firmie o ugruntowanej metodyce kaskadowej jest trudne i może zro-
dzić wiele problemów. Przede wszystkim, jak każda duża zmiana w organizacji, może ro-
dzić opór pracowników. Jak pisze Rex Lester: „wasza społeczność IT prawdopodobnie 
słyszała o Scrumie i będzie chciała spróbować. Testerzy mogą być bardziej sceptyczni. 
Kontrolerzy finansowi mogą się drapać po głowie, a menedżerowie projektów i programów 
mogą się otwarcie zbuntować” (Lester 2013). 

To właśnie menedżerowie średniego szczebla wymieniani są najczęściej jako osoby 
najbardziej niechętne zmianie – ponieważ w nowej rzeczywistości wytwarzania projektu  
i spłaszczania struktury decyzyjnej, ich role tracą na znaczeniu. Jest zatem niezwykle waż-
ne, aby poprzez komunikację i odpowiednie szkolenia wspierać te osoby w objęciu nowych 
ról – zazwyczaj Scrum Mastera lub Product Ownera. 
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Autorzy przewodnika ScrumAlliance identyfikują 5 obszarów, w których zlokalizo-
wane są przeszkody na drodze do udanego wdrożenia Scrum’a. Są to: obszar procesu, ob-
szar personalny, obszar praktyk programistycznych, obszar organizacji i obszar zarządzania 
produktem. Poniżej w tabeli przykłady problemów i przeszkód, jakie można napotkać  
w tych kategoriach w firmie przechodzącej z tradycyjnej metodyki na Scrum. 

Obszar problemowy Przykładowe problemy/przeszkody 

Proces Scrumowy 

− założenia Scrum Guide nie są do końca 
realizowane  

− nie wszystkie spotkania określone metodyką 
są organizowane  

− spotkania nie generują odpowiednich 
artefaktów,  nie są efektywne 

Sfera personalna 

− w zespole developerskim brakuje poczucia 
wspólnoty  

− dominujący kierownicy nie pozwalają na 
samoorganizację zespołu  

− zespoły są często reorganizowane i traci na 
tym produktywność. 

Praktyki produkcyjne 

− niektóre z ugruntowanych w zespołach 
praktyk, nawyków w pisaniu kodu, 
uniemożliwiają sprawne wytwarzanie 
produktów 

− trudności w sformowaniu stałych 
multifunkcjonalnych zespołów ze względu na 
ścisły podział ról w organizacji macierzowej 

Sprawy organizacyjne 

− istniejące elementy w strukturze, organizacji 
firmy, które utrudniają zespołowi sprawną 
produkcję wartościowego oprogramowania,  
a ich zmiana leży poza kompetencjami 
samego zespołu. 

Warto również zwrócić uwagę na problemy charakterystyczne dla firm, które pomimo wy-
siłków nie są w stanie zrezygnować z pewnych praktyk związanych z kaskadowym zarzą-
dzaniem projektami, które w kontekście Scrum są szkodliwe i zaburzają płynność procesu 
pracy nad produktem. Przykłady wymienione w artykule Bill’a Rinko-Gay (2013) to m.in.: 
konieczność podejmowania wszystkich decyzji za zgodą i wiedzą przełożonych, skupienie 
na wskaźnikach zamiast na wysokiej jakości produktach, naciski na szczegółowe zdefinio-
wanie wszystkich historyjek użytkowników przed podjęciem pracy, wspomniane już trud-
ności z równomiernym rozłożeniem odpowiedzialności w zespole deweloperskim, lęk 
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przed porażką i obwinianie konkretnych członków zespołu za błędy itp. Należy potrakto-
wać je jako sygnały pewnej odporności organizacji na zmianę i objąć wsparciem. 

4. Rekomendacje 

Wdrażanie procesu zarządzania projektami według reguł Scrum powinno, jak sama meto-
dyka, opierać się na modelu empirycznym (ScrumAliance 2005, Cohn 2007). Zgodnie  
z tym założeniem w dynamicznym środowisku nie sposób w pełni kontrolować zachowanie 
organizacji i jej pracowników, a na ostateczny kształt procesu ma wpływ wiele czynników, 
również takich, które nie były pierwotnie znane, a które wyłoniły się w trakcie zmian. 

Organizacja działań zmierzających do pełnego wdrożenia w firmie procesu produkcji 
oprogramowania według metodyki Scrum, może sama opierać się na jej założeniach. Po-
zwoli to na redukcję niepewności co do efektu zmian i zapewni – zgodnie z zasadami agile 
– wsparcie dla kontroli i adaptacji tego procesu. Proponuje się utworzenie „koalicji prze-
wodzącej” (ang. Guiding coalition) (Cohn 2007) – zespołu, który na wzór zespołu Scru-
mowego będzie odpowiedzialny za identyfikację: 
− warunków, które trzeba stworzyć w firmie, aby z sukcesem przejść na zwinny model 

zarządzania projektami,  
− przeszkód, które stają na drodze do efektywnej pracy w metodyce Scrum – zarówno  

w zespołach developerskich i na poziomie całej organizacji. 
− działań, które należy podjąć, aby Scrum zaczął sprawnie funkcjonować 
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Rys. 1. Cykliczne działania „koalicji” zmierzające do wdrożenia Scrum w organizacji. 
 Na podst. Cohn 2007 

„Koalicja” powinna spotykać się cyklicznie, analogicznie jak to dzieje się w procesie pro-
dukcji według Scrum – Cohn rekomenduje ustalenie specyficznych timebox’ów i horyzon-
tów czasowych dla wsparcia zmiany poprzez kontrolę i adaptację (Rys.1.). 

Zespół powinien składać się z kierowników najwyższego szczebla, na których ta im-
plementacja ma wpływ (Cobb 2012). Zidentyfikowane „tematy” stworzą tzw. Transition 
Backlog dla procesu zmian. Powołana „koalicja” powinna działać pod przewodnictwem 
sponsora – osoby decyzyjnej w firmie i odpowiedzialnej za sukces – w tym wypadku 
członka zarządu firmy. Osoba ta będzie pełnić rolę Scrum Mastera w procesie zmiany, ak-
tywnie angażując się w usuwanie przeszkód organizacyjnych. Powinna być motorem zmian 
i wsparciem – szczególnie dla kadry zarządzającej średniego szczebla, która może czuć się 
niepewnie w nowej sytuacji. 
− Jakie kroki powinna podjąć firma chcąca wdrożyć Scrum? Wstępem do rozpoczęcia 

procesu jest poznanie organizacji, określenie jej gotowości na zmianę i przygotowanie 
wstępnego planu działań. Scrum Alliance proponuje organizację 2-dniowych warszta-
tów, podczas których kadra zarządzająca zapozna się z zasadami Scrum’a, i wspólnie 
z konsultantem wybierze potencjalne pilotażowy projekt/projekty, które staną się 
pierwszym przedmiotem wdrożenia nowej metodyki. Następnym etapem jest stworze-
nie ram dla pierwszego pilotażowego projektu poprzez:  

− powołanie i szkolenie Scrum Masterów i Product Ownerów 
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− opracowanie wskaźników jakościowych i ilościowych, które będą używane do ewalu-
acji skuteczności wdrożenia Scrum i efektywności projektu 

− założenie „product backlogu” zmiany – jako podstawy dla działań związanych  
z wdrożeniem nowej metodyki 

W tych czynnościach zalecane jest wsparcie zewnętrznego, niezależnego konsultanta, który 
z właściwej perspektywy może ocenić gotowość firmowego środowiska na przejście na 
agile, oraz wesprzeć pracowników doświadczeniem i wiedzą.  

Po przygotowaniach nadchodzi czas rozpoczęcia projektu – lub większej liczby pro-
jektów, pilotażowych. Ze względu na stosunkowo rzadko rozpoczynające się nowe projekty 
tej skali w analizowanej firmie, na początek wydaje się zasadny wybór jednego projektu,  
a w miarę jak będą pojawiać się kolejne możliwości – dołączanie następnych do pilotażu. 
Pilotażowy projekt powinien trwać ok. 3-6 miesięcznych iteracji, i już na początku będzie 
dostarczać wielu cennych informacji o barierach, jakie napotyka zespół w codziennej pracy 
zgodnie z wytycznymi Scrum. Zakończenie każdej iteracji będzie okazją do podsumowania 
i sformułowania planu na przyszłość – nie tylko dla zespołu produktowego ale również dla 
zespołu delegowanego do przewodzenia zmianie w firmie. 

Dalsze etapy to przede wszystkim kolejne szkolenia – przygotowanie następnych osób 
do roli Scrum Masterów i Product Ownerów, a także szkolenie developerów i rozpo-
wszechnianie nowych technik programowania. Aby poszerzyć zasięg zmiany i utrwalić 
nowe zasady wśród pracowników, warto przeprowadzić szkolenia z fundamentów agile dla 
wszystkich związanych z procesem projektowym (Benefield 2010, Scrum Alliance 2005). 

Wprowadzenie zmian w firmie powinno zawsze wiązać się z mierzeniem efektów – 
zarówno postępów proces implementacji nowej metodyki jak i ewolucji w kierunku bar-
dziej efektywnego wykorzystania zasobów w projektach. Już na etapie inicjacji zmiany 
powinien zostać przygotowany zestaw wskaźników, które na przestrzeni całego okresu 
przejściowego jak i po nim posłużą do śledzenia efektów, mogą również pomóc w identyfi-
kacji istniejących problemów. Zestaw ten powinien obejmować zarówno jakościowe jak  
i ilościowe wskaźniki.  

Zaproponowanym wskaźnikom można nadać różną wagę. Powinny one być na bieżą-
co monitorowane przez „koalicję” odpowiedzialną za implementację zmiany. Biorąc pod 
uwagę specyfikę procesu wytwarzania produktów według Scrum, najistotniejszym, demon-
strowalnym na koniec każdego sprintu wskaźnikiem powinno być zawsze to, czy w wyniku 
prac zespołu powstaje działające oprogramowanie i czy produkt spełnia swoje zadanie.  

Poniżej tabela, zaczerpnięta z publikacji Scrum Alliance, prezentująca przykładowe 
wskaźniki, jakie można zastosować: 

Źródło Wskaźniki Zalety Wady 

Jakościowe 

Codzienny Scrum,  

Przegląd sprintu 

Duch zespołowy, 
dobrze wyglądająca 
funkcjonalność, 

Uwzględniają 
zarówno poziom 
intelektualny jak i 

Nieprecyzyjne i 
trudne do 
porównania, 
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zadowolenie zespołu, 
kompletność 
oprogramowania  

odczucia zespołu. subiektywne, trudne 
do komunikowania 

Ilościowe 

Różne źródła Zwrot z inwestycji, 
liczba linii kodu, 
liczba ukończonych 
funkcjonalności, 
liczba zgłoszonych 
błędów  

Mogą być 
porównywane i 
agregowane, 
analizowane 
statystycznie 

Ubogie w treść, mogą 
być nadinterpretowane 

Źródło: Scrum Alliance 2005 

5. Podsumowanie 

Podsumowując powyższe rozważania – w dużej firmie informatycznej, której kultura kor-
poracyjna jest zakorzeniona w tradycyjnych modelach produkcji oprogramowania, wdroże-
nie metodyki zwinnej powinno przebiegać ewolucyjnie – na początku dla pojedynczych 
przedsięwzięć -  i być wspierane organizacyjnie na najwyższych szczeblach zarządczych. 
Aby uniknąć chaosu decyzyjnego i utraty kontroli nad projektami, a także demotywacji 
osób zaangażowanych w rozwój produktów – należy dążyć do całkowitego przyswojenia 
reguł Scrum i postępowania zgodnie z nimi na wszystkich etapach – unikając „mieszania” 
obu porządków kaskadowego i zwinnego w projektach, które zostaną według klucza skom-
plikowania, ryzyka i czasochłonności objęte  ścieżką Scrumową.  
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WOJCIECH NIWICKI 

ANALIZA I IDENTYFIKACJA INTERESARIUSZY  
Z PUNKTU WIDZENIA PMBOK GUIDE, PIĄTA EDYCJA 

ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF STAKEHOLDERS  
IN PMBOK GUIDE – FIFTH EDITION 

STRESZCZENIE. W styczniu 2013 roku została opublikowana piąta wersja PMBOK Guide. Jedną  
z istotniejszych zmian w stosunku do wersji poprzedniej jest wyodrębnienie jako osobnego obszaru 
wiedzy zarządzania interesariuszami projektu. Celem niniejszego opracowania jest prześledzenie 
zmian wprowadzonych w ramach tego obszaru wiedzy. 

ABSTRACT. The Fifth Edition of Guide to the Project Management Body of Knowledge was pub-
lished in January 2013. The main change in current edition is related to project stakeholder manage-
ment, which appeared as a new Knowledge Area. This document presents the changes within this new 
Knowledge Area. 

1. Wstęp 

W każdym projekcie występują interesariusze, na których oddziałuje lub którzy mogą 
wpływać na projekt w sposób pozytywny jak i negatywny.  

Interesariusze projektu są zdefiniowani jako osoby (w tym grupy osób) lub instytucje 
(organizacje): 
− którzy mogą oddziaływać na projekt lub, 
− na których projekt może oddziaływać. 

Do interesariuszy należy również zaliczać osoby, które mogą siebie postrzegać jako te na 
które projekt może oddziaływać. 

Dla kierownika projektu umiejętność prawidłowej identyfikacji i zarządzania w odpo-
wiedni sposób takimi interesariuszami może mieć decydować o powodzeniu lub niepowo-
dzeniu kierowanego przezeń projektu. 

Zarządzanie interesariuszami (ang. Project Stakeholders Management) wg PBMBOK1 
zawiera w sobie: 
− procesy niezbędne do identyfikacji interesariuszy,  

                                                                                                                     
1 Jeżeli nie podano inaczej, wszędzie tam gdzie jest powołanie się na PMBOK oznacza to wersję piątą 
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− analizę oczekiwań interesariuszy oraz ich wpływu na projekt, 
− wypracowanie odpowiednich strategii w celu skutecznego zaangażowania interesariu-

szy przy podejmowaniu decyzji projektowych i realizacji projektu. 
− Ponadto zarządzanie interesariuszami skupia się na: 
− ciągłej komunikacji z interesariuszami mającej na celu zrozumienie ich potrzeb  

i oczekiwań, 
− rozwiązywaniu ewentualnych problemów w razie ich wystąpienia, 
− zarządzaniu konfliktami interesów, 
− wspieraniu odpowiedniego zaangażowania interesariuszy w podejmowanie decyzji 

oraz działań projektowych. 
Powyższe podejście jest dużą zmianą w stosunku do poprzedniej (czwartej) wersji 
PMBOK, gdzie procesy dotyczące interesariuszy były zawarte w Obszarze Wiedzy Zarzą-
dzanie komunikacją projektu (ang. Project Communications Management).  

Z pięciu procesów zawartych w obszarze Zarządzanie komunikacją projektu (10.1 
Identyfikowanie interesariuszy, 10.2 Zaplanowanie komunikacji, 10.3 Rozprowadzanie 
informacji, 10.4 Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy, 10.5 Raportowanie wydajno-
ści) jedynie dwa dotyczyły bezpośrednio interesariuszy (10.1 Identyfikowanie interesariu-
szy oraz 10.4 Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy). 

W piątej edycji PMBOK zarządzanie interesariuszami zostało wyodrębnione jako 
osobny Obszar Wiedzy (Knowledge Area). Jest to odpowiedzią na liczne komentarze doty-
czące czwartej edycji PMBOK, które wskazały zarówno na potrzebę zmiany tego Obszaru 
Wiedzy (Zarządzanie komunikacją w projekcie – ang. Project Communications Manage-
ment) jak i procesów w tym obszarze zawartych. W stosunku do procesów dotyczących 
interesariuszy wskazywano na potrzebę wydzielenia i rozwijania koncepcji zarządzania 
interesariuszami nieograniczającej się jedynie do analizy oczekiwań interesariuszy i ich 
wpływu na projekt lub do opracowywania skutecznych strategii zarządzania zaangażowania 
zainteresowanych stron w podejmowaniu decyzji i realizacji projektu.  

Wskazywano na konieczność ciągłego dialogu z interesariuszami, by wychodzić na 
przeciw ich potrzebom i oczekiwaniom, potrzebę rozwiązywania ewentualnych problemów 
razie ich wystąpienia a także na wspierania odpowiedniego zaangażowania i działań zainte-
resowanych stron w projekcie. 

Kluczem do powodzenia projektu jest nie tylko zarządzanie komunikacją potrzeb pro-
jektu, ale również zarządzanie komunikacją potrzeb interesariuszy.  

Z powyższych powodów dwa procesy dotyczące interesariuszy, które w czwartej wer-
sji PMBOK były częścią obszaru „Zarządzania komunikacją w projekcie” zostały umiesz-
czone w nowym obszarze „Zarządzanie interesariuszami projektu”. Procesy zarządcze do-
tyczące interesariuszy projektu zostały rozszerzone i w piątej wersji obejmują: 

1) Identyfikowanie interesariuszy (13.1)- jest to proces identyfikacji ludzi, grup lub 
organizacji (instytucji) którzy mogą mieć wpływ, lub na których może oddziaływać 
decyzja lub działanie podejmowane w projekcie albo sam wynik projektu. Ponadto 
w ten proces zalicza się również analizowanie i dokumentowanie stosownych in-
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formacji dotyczących ich zainteresowania, zaangażowania, zależności, wpływu  
i oddziaływania na powodzenie projektu.  

2) Planowanie zarządzania interesariuszami (13.2)- jest to proces wypracowywania 
właściwych strategii zarządzania w celu skutecznego zaangażowania interesariuszy 
w całym cyklu życia projektu w oparciu o analizę ich potrzeb, zainteresowania pro-
jektem (lub jego produktami) i ich potencjalnego wpływu na powodzenie projektu.  

3) Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy (13.3) (w wersji czwartej była mowa  
o zarządzaniu oczekiwaniami interesariuszy) - proces komunikacji i pracy z intere-
sariuszami w celu zaspokojenia ich potrzeb lub oczekiwań, rozwiązywanie proble-
mów w razie ich wystąpienia i wspieranie odpowiedniego zaangażowania interesa-
riuszy w działaniach projektowych w całym cyklu życia projektu.  

4) Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy (13.4) - proces monitorowania cało-
ściowych relacji interesariuszy (w tym pomiędzy interesariuszami) i dostosowywa-
nia strategii i planów w celu zaangażowania interesariuszy. 

Poniższe dwie tabele przedstawiają procesy dotyczące interesariuszy w ujęciu PMBOK 
wersja 4 oraz wersja 5. 

Tabela 1 
Procesy dotyczące interesariuszy* standardu PMBOK wersja czwarta**  

z podziałem na grupy 

Obszar wiedzy 
Grupy procesów zarządzania projektami dot. interesariuszy 

Inicjalizacji Planowania Wykonania Monitoringu 
i kontroli 

Zamknięcia 

10. Zarządza-
nie komunika-
cją w projekcie 

10.1 Identyfi-
kowanie intere-
sariuszy 

 10.4 Zarządza-
nie oczekiwa-
niami interesa-
riuszy 

  

* Pominięto inne procesy z danego obszaru wiedzy nie związane bezpośrednio z interesariuszami. 
** Źródło: Werewka J., Nalepa G.J., Turek M., Włodarek T., Bobek S., Kaczor K., 2012: „Zarządzanie projekta-
mi w przedsiębiorstwie informatycznym - tom 3.” praca zbiorowa pod redakcją naukową Jana Werewki. Wydaw-
nictwo AGH, Kraków. 
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Tabela 2 
Procesy dotyczące interesariuszy standardu PMBOK wersja piąta*  

z podziałem na grupy 

Obszar wie-
dzy 

Grupy procesów zarządzania projektami dot. interesariuszy 

Inicjalizacji Planowania Wykonania Monitoringu 
i kontroli 

Zamknię-
cia 

13. Zarządza-
nie interesa-
riuszami w 
projekcie 

13.1 
Identyfikowa-
nie interesa-
riuszy 

13.2 
Planowanie 
zarządzania 
interesariu-
szami 

13.3 
Zarządzanie 
zaangażo-
waniem 
interesariu-
szy 

13.4 
Kontrolo-
wanie zaan-
gażowania 
interesariu-
szy 

 

* Źródło: „A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK® Guide), Fifth Edition”, PMI 2013. 

Jak widać na powyższym zestawieniu, o ile w wersji czwartej PMBOK w obszarze zainte-
resowania były oczekiwania interesariuszy to w piątej wersji PMBOK położono znacznie 
większy nacisk na kwestie związane z interesariuszami. W tej wersji PMBOK nie ogranicza 
się jedynie do zarządzania oczekiwaniami interesariuszy, lecz skupia się na aktywnych 
działaniach mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu zaangażowania intere-
sariuszy w podejmowaniu decyzji lub działań dotyczących projektu.  

2. Procesy związane z interesariuszami w fazach inicjalizacji oraz  
planowania projektu.  

2.1. Identyfikacja interesariuszy (13.1) 

Najważniejszą korzyścią procesu identyfikacji interesariuszy jest to, iż umożliwia on kie-
rownikowi projektu ustalenie właściwego podejścia do każdego z interesariuszy (lub grup 
interesariuszy).  

Interesariuszami są nie tylko osoby lub organizacje, które mogą mieć wpływ na pro-
jekt lub na które projekt może oddziaływać (np. poprzez decyzje lub działania weń podej-
mowane lub poprzez wynik projektu), ale również takie osoby lub organizacje, które po-
strzegają siebie jako te na które projekt może oddziaływać.  

Do interesariuszy zaliczają się np. klienci, inwestorzy, wykonawcy. Mogą oni wywie-
rać wpływ na projekt oraz jego produkty (produkty dostawy - ang. deliverables). Interesa-
riusze mogą występować na różnych poziomach wewnątrz organizacji, posiadać różne 
uprawnienia, ale również mogą występować na zewnątrz organizacji realizującej projekt.  

Jest niezwykle istotne dla powodzenia projektu, by w jego wczesnej fazie zidentyfi-
kować interesariuszy i określić (przeanalizować) ich poziom zainteresowania, indywidualne 
oczekiwania a także ich ważność i wpływ. Taka wstępna ocena powinna być wykonywana  
i aktualizowana regularnie. W zależności od wielkości projektu jego typu i stopnia skom-
plikowania można mieć do czynienia z różną ilością interesariuszy. Interesariusze powinni 
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być sklasyfikowani wg ich zainteresowania, wpływu i zaangażowania w projekcie tym bar-
dziej, że ich wpływ lub oddziaływanie mogą się objawić dopiero na dalszych etapach pro-
jektu. Tego typu identyfikacja umożliwia kierownikowi projektu skupienie się jedynie na 
tych relacjach z interesariuszami, które są kluczowe dla powodzenia projektu.  

2.1.1. Identyfikacja interesariuszy - wejścia 

Wejściami dla procesu identyfikacji interesariuszy są: 
− karta projektu - może być źródłem informacji o wewnętrznych i zewnętrznych stro-

nach zaangażowanych w projekt, mogących oddziaływać na projekt (lub na które pro-
jekt może mieć wpływ) - np. inwestorzy, klienci, członkowie zespołu i inne grupy od-
działywające na projekt;  

− dokumenty kontraktowe (ang. Procurement Documents) - w przypadku, gdy projekt 
jest realizowany w oparciu o podpisaną umowę to strony tej umowy są kluczowymi 
interesariuszami, inne istotne strony zaangażowane (np. zewnętrzni dostawcy) również 
powinni być ujęci na liście interesariuszy projektu; 

− czynniki środowiskowe przedsiębiorstwa (ang. EEFs - Enterprise Enviromental Fac-
tors) mogą wpływać na proces identyfikacji interesariuszy poprzez m.in.: 

— strukturę organizacyjną i procesy przedsiębiorstwa,  
— kulturę organizacyjną,  
— obowiązujące standardy i normy przemysłowe oraz  
— regulacje prawne (rządowe) a także  
— globalne, regionalne czy miejscowe zwyczaje, praktyki i trendy; 

− aktywa procesów organizacyjnych (ang. Organizational Process Assets) - mogą mieć 
wpływ na proces identyfikacji interesariuszy m.in. z powodu wniosków wyciągniętych 
z poprzednich projektów lub faz danego projektu (ang. Lessons Learned) lub z powo-
du rejestru interesariuszy prowadzonych na potrzeby poprzednich projektów.  

2.1.2. Identyfikacja interesariuszy - narzędzia i techniki 

Analiza interesariuszy  
Analiza interesariuszy jest to technika ciągłego gromadzenia informacji i analizy ilo-

ściowej i jakościowej w celu określenia czyje racje (interesy) powinny być uwzględnione w 
projekcie. Identyfikuje ona racje (interesy), oczekiwania i wpływ interesariuszy z perspek-
tywy celów projektu. Ponadto pomaga również określić wzajemne relacje interesariuszy 
pomiędzy sobą, które mogą być następnie wykorzystane w celu budowania koalicji w celu 
zwiększenia szans powodzenia projektu. Należy mieć na uwadze, że wzajemne relacje inte-
resariuszy są różne w zależności od fazy projektu.  

Analiza interesariuszy z reguły przebiega wg następujących punktów: 
1) Identyfikacja wszystkich potencjalnych interesariuszy oraz istotnych informacji ich 

dotyczących (np. role, racje, zainteresowania, oczekiwania, poziom wpływu). Klu-
czowi interesariusze z reguły są łatwi do zidentyfikowania, są to np. osoby, od któ-
rych zależą decyzje w projekcie lub osoby na poziomie zarządu, na które będzie 
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mieć wpływ wynik projektu (negatywny lub pozytywny) - takie jak inwestor, kie-
rownik projektu, główny klient (ang. primary customer). Identyfikacja kolejnych in-
teresariuszy zwykle jest wynikiem rozmów z dotychczasowymi interesariuszami,  
w ten sposób lista potencjalnych interesariuszy jest rozszerzana. 

2) Analiza potencjalnego wpływu lub wsparcia każdego z interesariuszy w celu okre-
ślenia ewentualnej strategii podejścia. 

3) Próba określenia najbardziej prawdopodobnych reakcji kluczowych interesariuszy 
w różnych sytuacjach w celu zaplanowania działań mających na celu zwiększenia 
wsparcia z ich strony lub wręcz przeciwnie - łagodzenia potencjalnego negatywne-
go oddziaływania. 

Pozostałe narzędzia i techniki procesu identyfikacji interesariuszy: 
− opinia eksperta pozyskiwana (np. w formie indywidualnych konsultacji, paneli dysku-

syjnych, ankiet, wywiadów, badań fokusowych itp.) m.in. od:  
— kadry zarządzającej wyższego szczebla,  
— innych jednostek organizacyjnych,  
— zidentyfikowanych kluczowych interesariuszy,  
— kierowników projektów mających doświadczenie w realizacji projektu  

z danej dziedziny, 
—  ekspertów dziedzinowych (ang. SMEs - Subject Matter Experts),  
— stowarzyszeń zawodowych,  
— instytucji regulujących daną dziedzinę,  
— organizacji pozarządowych; 

− spotkania mające na celu wypracowanie obrazu kluczowych interesariuszy poprzez 
wymianę i analizę informacji odnośnie ich ról, racji (interesów), wiedzy i ogólnej po-
zycji danego interesariusza w obliczu projektu.  

2.1.3. Identyfikacja interesariuszy - wyjścia  

Jedynym produktem wyjścia dla procesu identyfikacji interesariuszy jest rejestr interesariu-
szy. Rejestr ten powinien być aktualizowany na bieżąco, gdyż w trakcie trwania projektu 
poszczególni interesariusze mogą się zmieniać a nawet mogą pojawiać się nowi. Rejestr 
zawiera wszystkie informacje związane z zidentyfikowanym interesariuszem, m.in.: 
− dane identyfikacyjne (np. imię nazwisko / nazwa, pozycja w organizacji, rola w pro-

jekcie, informacje kontaktowe, itp.) 
− assessment information - główne wymagania lub oczekiwania, potencjalny wpływ na 

projekt, wskazanie etapu (fazy) projektu, w której jest najbardziej zainteresowany lub 
ma największy wpływ; 

− klasyfikacja interesariusza - np. wewnętrzny/ zewnętrzny, wspierający/ neutralny/ nie-
przychylny itp.  
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2.2. Planowanie zarządzania interesariuszami (13.2) 

Planowanie zarządzania interesariuszami - jest to proces wypracowywania właściwych stra-
tegii zarządzania w celu skutecznego zaangażowania interesariuszy w całym cyklu życia 
projektu w oparciu o analizę ich potrzeb, zainteresowania projektem (lub jego produktami) 
i ich potencjalnego wpływu na powodzenie projektu.  

Najważniejszą korzyścią procesu planowania zarządzania interesariuszami jest to, że 
dostarcza on precyzyjnego sposobu postępowania wobec interesariuszy mającego na celu 
wsparcie korzyści projektowych.  

Plan zarządzania interesariuszami pokazuje, w jaki sposób projekt oddziałuje na inte-
resariuszy, co pozwala kierownikowi projektu na wypracowanie całego szeregu działań 
pozwalających na skuteczne zaangażowanie interesariuszy oraz zarządzanie ich oczekiwa-
niami w projekcie. Wszystkie te działania są podejmowane po to, aby zrealizować cele pro-
jektu.  

Należy pamiętać, że zarządzanie interesariuszami to coś więcej niż tylko poprawa ko-
munikacji i wymaga więcej działań i starań niż zarządzanie zespołem. Zarządzanie intere-
sariuszami to stworzenie i utrzymywanie relacji pomiędzy zespołem projektowym a intere-
sariuszami mające na celu spełnienie ich poszczególnych potrzeb i wymagań w ramach 
ograniczeń projektowych. 

W ramach tego procesu jest tworzony plan zarządzania interesariuszami, który zawiera 
szczegółowe plany działania w celu skutecznego zarządzania interesariuszami. W miarę 
postępu projektu może ulegać zarówno ilość interesariuszy jak i ich wymagany stopień 
zaangażowania. Z tego właśnie powodu planowanie zarządzania interesariuszami jest pro-
cesem iteracyjnym i podlegającym bieżącej weryfikacji przez kierownika projektu.  

2.2.1. Planowanie zarządzania interesariuszami - wejścia  

Wejściami dla procesu zarządzania interesariuszami są: 
− plan zarządzania projektem (ang. Project Management Plan), zawierający m.in. nastę-

pujące informacje (istotne z punktu widzenia zarządzania interesariuszami): 
— w jakim cyklu życia funkcjonuje projekt i jakie procesy będą stosowane 

w każdej z jego faz; 
— opis tego, w jaki sposób praca zostanie wykonana, by zrealizować cele 

projektu; 
— w jaki sposób wymagania dot. zarządzania zasobami ludzkimi będą speł-

nione, jaka będzie struktura ról, odpowiedzialności, zależności raporto-
wych i zarządzania personelem; 

— plan zarządzania zmianą, który dokumentuje, w jaki sposób zmiany będą 
monitorowane i kontrolowane; 

— potrzeby i sposoby komunikacji pomiędzy interesariuszami;  
− rejestr interesariuszy (ang. Stakeholder Register); 
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− czynniki środowiskowe przedsiębiorstwa (ang. EEFs - Enterprise Enviromental Fac-
tors) - muszą być wzięte pod uwagę, gdyż zarządzanie interesariuszami nie może się 
odbywać w oderwaniu od środowiska, w jakim działa przedsiębiorstwo (toczy się pro-
jekt); 

− aktywa procesów organizacyjnych (ang. Organizational Process Assets) - mają dużą 
wartość dla planu zarządzania interesariuszami, gdyż dane historyczne z poprzednich 
projektów i wnioski z nich płynące (ang. lessons learned) zapewniają wgląd w po-
przednie plany zarządzania interesariuszami oraz w ich efektywność. Wiedzę tę można 
wykorzystać w planie zarządzania interesariuszami w bieżącym projekcie. 

2.2.2. Planowanie zarządzaniem interesariuszami - narzędzia i techniki 

PMBOK wymienia następujące narzędzia i techniki dla procesu planowania zarządzaniem 
interesariuszami: 
− opinia eksperta 
− spotkania 
− techniki analityczne 

Dwie pierwsze techniki są bliźniaczo podobne do tych związanych z procesem zarządzania 
interesariuszami. Z tego powodu zostaną one pominięte w niniejszym opracowaniu w od-
różnieniu od technik analitycznych, które zostały opisane poniżej.  

Techniki analityczne: 

Niezmiernie istotne dla powodzenia projektu jest porównywanie aktualnego poziomu 
zaangażowania interesariuszy z oczekiwanym (planowanym) zaangażowaniem (rozumia-
nym, jako zaangażowaniem mającym na celu powodzenie projektu). 

Poziom zaangażowania interesariuszy można podzielić na następujące kategorie: 
− nieświadomy (ang. unaware) - nieświadomy projektu i ewentualnego wpływu; 
− odporny (ang. resistant) - świadomy projektu i ewentualnego wpływu, stawiający opór 

dla zmian;  
− neutralny (ang. neutral) - świadomy projektu, lecz jeszcze ani nie „oporny” ani 

„wspierający”; 
− wspierający (ang. supportive) - świadomy projektu i ewentualnego wpływu, popierają-

cy zmiany; 
− lider (ang. leading) - świadomy projektu i ewentualnego wpływu aktywnie zaangażo-

wany w zapewnienie powodzenia projektowi; 
Aktualne i oczekiwane zaangażowanie interesariuszy można pokazać w formie poniższej 
macierzy (macierz oceny zaangażowania interesariuszy - ang. Stakeholders Engagement 
Assessment Matrix). Literą C oznaczono aktualne zaangażowanie (ang. current engage-
ment), natomiast literą D zaangażowanie oczekiwane (ang. desired engagement).  
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Tabela 3 
Przykład macierzy oceny zaangażowania interesariuszy* 

Interesariusz Nieświadomy Odporny Neutralny Wspierający Lider 

Interesariusz 1 C   D  

Interesariusz 2   C D  

Interesariusz 3    D C  

* Źródło: „A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK® Guide), Fifth Edition”, PMI 2013. 

Dzięki powyższemu podejściu widoczne są różnice pomiędzy aktualnym a oczekiwanym 
poziomem zaangażowania interesariuszy. Umożliwia to kierownikowi projektu podjęcie 
stosownych działań mających na celu zmianę zaangażowania interesariuszy do oczekiwa-
nego poziomu. 

2.2.3. Planowanie zarządzaniem interesariuszami - wyjścia 

Elementami wyjścia dla procesu planowania zarządzaniem interesariuszami są: 
− aktualizacja dokumentów projektowych, 
− sporządzenie planu zarządzania interesariuszami (dokumentu). 

Aktualizacja dokumentów projektowych dotyczy m.in.: harmonogramu projektu oraz reje-
stru interesariuszy.  

Z kolei dokument zawierający plan zarządzania interesariuszami jest składową planu 
zarządzania projektem. W dokumencie tym zawarte są strategie zarządzania związane ze 
skutecznym zaangażowaniem interesariuszy. Forma tego dokumentu jest dowolna i zależy 
od potrzeb danego projektu. Plan ten może przybrać formę formalnego dokumentu, ale nie-
koniecznie. Może być bardzo szczegółowy lub bądź przeciwnie - zawierać jedynie ogólne 
wytyczne.  

Plan zarządzania interesariuszami zawiera z reguły informacje (będące uzupełnieniem 
rejestru interesariuszy) dotyczące: 
− oczekiwanych i aktualnych poziomów zaangażowania kluczowych interesariuszy; 
− zidentyfikowanych zależności i potencjalnych podobieństw pomiędzy interesariusza-

mi; 
− wymagań komunikacyjnych interesariuszy dla danej fazy projektu; 
− informacji, jakie należy przekazywać interesariuszom (m.in. poziom szczegółowości, 

zawartość, format język, itp.); 
− powodów przekazywania tego typu informacji oraz spodziewanego ich wpływu na za-

angażowanie interesariusza; 
− czasu i częstotliwości przekazywania informacji; 
− metod aktualizacji i doskonalenia planu zarządzania interesariuszami w miarę postępu 

projektu. 
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3. Procesy związane z interesariuszami w fazach wykonania  
oraz monitoringu i kontroli. 

3.1. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy (13.3) 

Jest to proces komunikacji i pracy z interesariuszami w celu spełnienia ich potrzeb lub 
oczekiwań, rozwiązywania problemów w razie ich wystąpienia i wspierania odpowiedniego 
zaangażowania interesariuszy w działaniach projektowych w całym cyklu życia projektu. 

Najważniejszą korzyścią procesu zarządzania zaangażowaniem interesariuszy jest to, 
że umożliwia on kierownikowi projektu znacząco podwyższyć szanse na powodzenie pro-
jektu poprzez zwiększenie poziomu wsparcia oraz zmniejszenie oporu ze strony interesa-
riuszy.  

Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy obejmuje następujące działania: 
− angażowanie interesariuszy na odpowiednich etapach w celu uzyskania lub potwier-

dzenia ich dalszego zaangażowania w powodzenie projektu; 
− zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy na drodze negocjacji i komunikacji, w celu 

zapewnienia realizacji celów projektu; 
− rozwiązywanie potencjalnych trudności zanim przeobrażą się one w problemy oraz 

przewidywanie możliwych problemów podnoszonych przez interesariuszy. Tego typu 
obawy powinny być identyfikowane i dyskutowane jak najszybciej, tak by móc osza-
cować związane z nimi ryzyko projektowe; 

− wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów, które zostały zidentyfikowane. 
Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy pomaga zwiększyć prawdopodobieństwo po-
wodzenia projektu poprzez spowodowanie, że interesariusze jasno rozumieją cele projektu  
i zadania przed nim stojące, a także korzyści i ryzyka z tym związane. Takie podejście po-
zwala im na aktywne wspieranie projektu. Przewidując ludzkie reakcje na projekt można 
podejmować działania zapobiegawcze (działanie proaktywne) w celu pozyskania wsparcia 
dla projektu lub minimalizacji ewentualnego oporu. 

Możliwość wpływu na projekt przez interesariuszy jest z reguły wyższa w początko-
wych fazach projektu i maleje wraz z postępem realizacji projektu. Kierownik projektu jest 
odpowiedzialny za angażowanie interesariuszy i zarządzanie nimi, w tym celu może ocze-
kiwać wsparcia ze strony inwestora, jeżeli jest to konieczne. Aktywne zarządzanie zaanga-
żowaniem interesariuszy zmniejsza ryzyko niepowodzenia projektu. 

3.1.1. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy - wejścia 

Wejściami dla procesu zarządzania zaangażowaniem interesariuszy są: 
− plan zarządzania interesariuszami (ang. Stakeholder Management Plan) - zawierający 

wskazówki w jaki sposób najlepiej zaangażować w projekt poszczególnych interesa-
riuszy (opisuje metody i techniki używane w komunikacji z interesariuszami); 
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− plan zarządzania komunikacją (ang. Communications Management Plan) - zawierają-
cy wskazówki i informacje dotyczące oczekiwań interesariuszy, zawiera m.in.: 

— wymagania komunikacyjne interesariuszy; 
— określenie informacji, jakie należy przekazywać (m.in. poziom szczegó-

łowości, zawartość, format język, itp.); 
— podanie powodów przekazywania tego typu informacji; 
— wskazanie osoby lub grupy osób, które otrzymają informację; 
— procedurę eskalacji. 

− rejestr zmian (ang. Change Log) - zawierający dokumentację zmian naniesionych w 
projekcie (o tych zmianach są informowani - ze wskazaniem ich wpływu na czas 
trwania projektu, koszt i ryzyko - odpowiedni interesariusze); 

− aktywa procesów organizacyjnych (ang. Organizational Process Assets), które mogą 
wpłynąć na proces zarządzania zaangażowaniem interesariuszy to m.in.: 

— wymagania komunikacyjne organizacji,  
— procedury zarządzania problemami, 
— procedury kontroli zmian,  
— dane historyczne odnoszące się do poprzednich projektów. 

3.1.2. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy - narzędzia i techniki 

PMBOK wymienia następujące narzędzia i techniki dla procesu zarządzania zaangażowa-
niem interesariuszy: 
− sposoby komunikacji (ang. Communication Methods) - kierownik projektu decyduje  

w jaki sposób, kiedy oraz która metoda komunikacji będzie wykorzystywana w pro-
jekcie (metody komunikacji są zidentyfikowane dla poszczególnych interesariuszy  
w procesie zarządzania komunikacją (proces 10.1 w PMBOK wersja 5)); 

− umiejętności interpersonalne (ang. Interpersonal Skills) - do zarządzania oczekiwa-
niami interesariuszy kierownik projektu używa umiejętności interpersonalnych, np. 
umiejętność wzbudzania zaufania, rozwiązywania konfliktów, aktywnego słuchania, 
przezwyciężania oporów przed zmianami; 

− umiejętności zarządzania (ang. Management Skills) - kierownik projektu używa tych 
umiejętności do skoordynowania i „zgrania” grupy w celu realizacji celów projektu, 
np. osiąganie porozumienia odnośnie celu projektu, wpływanie na ludzi by wspierali 
projekt, negocjowanie umów w celu zaspokojenia wymagań projektu; 

3.1.3. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy - wyjścia 

Elementami wyjścia dla procesu zarządzania zaangażowaniem interesariuszy są: 
− rejestr spraw (problemów) (ang. Issue Log) - jest aktualizowany w sytuacji, gdy nowy 

problem został zidentyfikowany lub dotychczasowy problem został rozwiązany; 
− żądanie zmiany (ang. Change Request) - zmiany w projekcie lub w produkcie (w tym 

wliczając działania korygujące lub zapobiegawcze w projekcie); 
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− aktualizacje planu zarządzania projektem (ang. Project Management Plan Updates) - 
zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy może powodować powstanie potrzeby 
zmiany planu zarządzania projektem, np. z powodu zidentyfikowania nowego wyma-
gania interesariuszy; 

− aktualizacje dokumentów projektowych (ang. Project Documents Updates) - zarzą-
dzanie zaangażowaniem interesariuszy może powodować powstanie potrzeby zmiany 
dokumentów projektowych, np. z powodu identyfikacji nowego interesariusza lub gdy 
dotychczasowy interesariusz nie jest już zaangażowany w projekt lub przestał mieć na 
niego wpływ; 

− aktualizacje aktywów procesów organizacyjnych (ang. Organizational Process Assets 
Updates), które mogą ulegać zmianom to m.in.:  powiadomienia interesariuszy (np.  
o rozwiązanych problemach, wprowadzonych zmianach, statusie projektu), raporty 
dot. projektu, prezentacje dot. projektu (formalne i mniej formalne),  rejestry projektu 
(rozumiane jako np. notatki ze spotkań, korespondencja projektu, itp.), informacje 
zwrotne od interesariuszy, dokumentacja doświadczeń, wniosków płynących z projek-
tu (ang. lessons learned). 

3.2. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy (13.4) 

Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy - proces monitorowania całościowych relacji 
interesariuszy i dostosowywanie strategii i planów w celu zaangażowania interesariuszy. 

Najważniejszą korzyścią procesu kontrolowania zaangażowania interesariuszy jest to, 
że pozwala utrzymać lub zwiększyć efektywność i skuteczność działań angażujących inte-
resariuszy pomimo tego, że zarówno projekt jak i jego otoczenie ulegają zmianom. Z po-
wodu tych zmian zaangażowanie interesariuszy powinno być nieustannie kontrolowane. 

3.2.1. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy - wejścia 

Wejściami dla procesu kontrolowania zaangażowania interesariuszy są: 
− plan zarządzania projektem (ang. Project Management Plan) zawierający m.in. nastę-

pujące informacje (istotne z punktu widzenia kontrolowania zaangażowania interesa-
riuszy, choć analogicznie jak dla procesu zarządzania interesariuszami (13.2)): 

— w jakim cyklu życia funkcjonuje projekt i jakie procesy będą stosowane 
w każdej z jego faz; 

— opis tego, w jaki sposób praca zostanie wykonana, by zrealizować cele 
projektu; 

— w jaki sposób wymagania dot. zarządzania zasobami ludzkimi będą speł-
nione, jaka będzie struktura ról, odpowiedzialności, zależności raporto-
wych i zarządzania personelem; 

— plan zarządzania zmianą, który dokumentuje, w jaki sposób zmiany będą 
monitorowane i kontrolowane; 

— potrzeby i sposoby komunikacji pomiędzy interesariuszami; 
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− rejestr spraw (problemów) (ang. Issue Log) - jest aktualizowany w sytuacji, gdy nowy 
problem został zidentyfikowany lub dotychczasowy problem został rozwiązany; 

− dane dot. wyników pracy (ang. Work Performance Data) - np. procentowe zaangażo-
wanie, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań, ilość żądań zmian  
w projekcie, ilość defektów, aktualny koszt, czas trwania itp. 

− dokumenty projektowe (ang. Project Documents), wśród nich np. harmonogram pro-
jektu, rejestr interesariuszy, rejestr spraw (problemów), rejestr zmian. 

3.2.2. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy - narzędzia i techniki 

PMBOK wymienia następujące narzędzia i techniki dla procesu kontroli zaangażowania 
interesariuszy: 
− systemy zarządzania informacją (ang. Information Management Systems) - dostarczają 

ustandaryzowane narzędzie dla kierownika projektu do zbierania, przechowywania  
i dystrybucji informacji do interesariuszy odnośnie kosztów, harmonogramu i postępu 
projektu. Umożliwia również tworzenie raportów z różnych źródeł i ułatwia ich rozsy-
łanie do interesariuszy w formie tabel, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. 

− opinia eksperta (analogicznie jak w przypadku procesu identyfikacji interesariuszy 
(13.1); 

− spotkania. 

3.2.3. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy - wyjścia 

Elementami wyjścia dla procesu kontrolowania zaangażowania interesariuszy są: 
− informacja dot. wydajności pracy (ang. Work Performance Information) - informacje 

dot. wydajności pozyskiwane z różnych procesów kontrolnych, analizowane w okre-
ślonym kontekście i zintegrowane na podstawie relacji w różnych obszarach. Należy 
pamiętać, że dane same w sobie nie służą za podstawę do podejmowania decyzji, gdyż 
mogą być mylnie zinterpretowane. Natomiast odpowiednio skorelowana i ujęta w od-
powiednim kontekście informacja stanowi właściwą podstawę do podejmowania de-
cyzji. 

− żądanie zmiany (ang. Change Request) - dwojakiego rodzaju: 
— rekomendowane działania korygujące, 
— rekomendowane działania zapobiegawcze; 

− aktualizacje planu zarządzania projektem (ang. Project Management Plan Updates) - 
elementy planu, które mogą ulec zmianie to m.in.: plan zarządzania zmianą, plan za-
rządzania komunikacją, plan zarządzania kosztami, plan zarządzania zasobami ludz-
kimi, plan zarządzania kontraktami, plan zarządzania jakością, plan zarządzania wy-
maganiami, plan zarządzania ryzykiem, plan zarządzania zakresem, plan zarządzania 
interesariuszami; 

− aktualizacje dokumentów projektowych (ang. Project Documents Updates) - mogą 
ulec zmianie m.in.: 

— rejestr interesariuszy,  
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— rejestr spraw (problemów); 
− aktualizacje aktywów procesów organizacyjnych (ang. Organizational Process Assets 

Updates), które mogą ulegać zmianom są analogicznie jak w przypadku procesu Za-
rządzanie zaangażowaniem interesariuszy. 

4. Wnioski 

Praktycznie dla każdego w miarę doświadczonego kierownika projektu jest rzeczą oczywi-
stą, że interesariusze mogą stanowić grupę mającą decydujący wpływ na realizację projek-
tu. Praktyka niejednokrotnie pokazuje, że właściwe podejście do interesariuszy jest klu-
czowe dla powodzenia projektu. Błędy popełnione w stosunku do interesariuszy (w tym 
błędy zaniechania) mogą doprowadzić do porażki projektu. Dlatego może być to zaskaku-
jące, że PMBOK dopiero w piątej wersji podchodzi kompleksowo do kwestii zarządzania 
interesariuszami. Ten krok wydaje się być słuszny, gdyż w swego rodzaju sposób „nadra-
bia” zaległości związane z tym obszarem.  

Do tej pory w przypadku interesariuszy PMBOK koncentrował się jedynie na zarzą-
dzaniu oczekiwaniami interesariuszy, bez zabiegania o ich zaangażowanie mające na celu 
powodzenie projektu. Praktyka niejednokrotnie pokazuje, że zarządzanie interesariuszami 
nie powinno się ograniczać (tak jak to sugerowałaby wersja czwarta PMBOK) jedynie do 
identyfikacji interesariuszy, zarządzania ich oczekiwaniami oraz komunikacji z nimi w ra-
mach ogólnej komunikacji w projekcie. Używając potocznego sformułowania można po-
wiedzieć, że zarządzanie interesariuszami ma na celu wytworzenie i utrzymywanie „dobre-
go klimatu” sprzyjającego powodzeniu projektu ze strony najważniejszych interesariuszy.  

Wydaje się, że stosunkowo często w projektach kwestie interesariuszy są traktowane 
po macoszemu. Zapewne częściowo wynika to z ograniczeń czasowych, z jakimi na co 
dzień spotyka się kierownik projektu (kwestie związane z kosztem, zakresem czy jakością 
projektu wydają się mieć wyższy priorytet), ale równie prawdopodobne jest to, że przyczy-
ną jest brak lub nieznajomość odpowiednich narzędzi. Warto zaznaczyć, że w tym obszarze 
duże znaczenie mają „miękkie” umiejętności, co dla części kierowników (np. „o rodowo-
dzie inżynierskim”) może stanowić dodatkową trudność.  

PMBOK w wersji piątej dostarcza takich narzędzi w postaci opisu procesów, produk-
tów wejścia i wyjścia, czy wykorzystywanych technik Wspomniane wcześniej wytwarzanie 
„dobrego klimatu” należy rozumieć nie tylko jako angażowanie interesariuszy w podejmo-
wanie działań i decyzji projektowych, ale również jako minimalizowanie ich potencjalnie 
negatywnego wpływu, jaki mogą wywierać ze szkodą dla powodzenia projektu. W najnow-
szej wersji PMBOK jest to realizowane poprzez zarządzanie i kontrolowanie zaangażowa-
nia interesariuszy za pomocą ściśle zdefiniowanych narzędzi. Równocześnie PMBOK nie 
odżegnuje się od konieczności wykazania się przez kierownika projektu umiejętnościami 
interpersonalnymi, wręcz przeciwnie - są one wskazane jako jedne z narzędzi i technik  
w procesie zarządzania zaangażowaniem interesariuszy. 

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi należy pozytywnie ocenić zmiany dotyczące inte-
resariuszy, jakie zostały wprowadzone przez piątą wersję PMBOK.  
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DAMIAN NOWOK* 

ZASTOSOWANIE METODYK ZWINNYCH DO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM 
OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW WBUDOWANYCH 

AGILE METHODOLOGIES FOR EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT 

STRESZCZENIE. Zwinne zarządzanie projektami informatycznymi staje się coraz bardziej popular-
ne, niestety nie w projektach systemów wbudowanych. Nowe światło na to jak tworzyć oprogramo-
wanie wbudowane używając metodyk zwinnych rzuciła wykonana przez autora analiza dostępnych 
książek i artykułów na temat systemów tego typu i iteracyjnego modelu zarządzania projektami. Po-
nadto spore doświadczenie autora w rozwoju oprogramowania pozwoliło wyciągnąć interesujące 
wnioski odnośnie tego zagadnienia. Artykuł ten stara się wyjaśnić, dlaczego tak trudno jest zastoso-
wać metodyki zwinne do zarządzania projektami oprogramowania wbudowanego. Dodatkowo czy-
telnik może znaleźć tutaj kilka przydatnych rad jak wykorzystać dobrodziejstwo metodyk zwinnych 
do zarządzania rozwojem systemów wbudowanych. Celem artykułu jest sprawienie by metodyki 
zwinne stały się bardziej przystępne i prostsze w zastosowaniu do rozwoju oprogramowania wbudo-
wanego. 

ABSTRACT. Agile methodologies in software development are becoming more and more popular 
but not in embedded software development community. Analysis of available books and articles 
about embedded software and agile management plus authors extended experience in software and 
embedded software development inspired new thoughts on how to make embedded software using 
agile methodologies. This article tries to explain why it is so difficult to introduce agile management 
in embedded software development cycle. Additionally reader can find here several hints and recom-
mendations for agile embedded software development process. Hopefully this article will help to 
make agile embedded software development easier and much more straightforward. 

1. Wstęp 

Udział metodyk zwinnych w zarządzaniu projektami informatycznymi w ostatnim czasie 
powiększył się dość znacznie. Coraz więcej firm postanawia zmienić tryb pracy z tak zwa-
nych metodyk klasycznych kaskadowych do trybu zwinnego zarządzania pracą. Dzieje się 
tak z powodu presji otoczenia firm informatycznych wywołanych ciągle zmieniającymi się 
wymaganiami, niemożliwymi do spełnienia terminami, szybkim postępem w technologiach 
informatycznych. 
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dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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Klasyczne metodyki zarządzania projektami informatycznymi niestety nie pozwalają 
adaptować się dostatecznie szybko do tego typu środowiska. Myślę, że jest to główna przy-
czyna zmiany sposobu zarządzania projektami. Metodyki zwinne wydają się rozwiązywać 
większość współczesnych problemów z zarządzaniem wytwarzania oprogramowania. 

Sytuacje ma się jednak inaczej w przypadku systemów wbudowanych (ang. embed-
ded). Przemysł i firmy informatyczne, które działają w tej dziedzinie nawet nie myślą o tym 
by zmieniać sposób zarządzania. Jednym z celów tego artykułu jest próba analizy tego sta-
nu oraz przyczyn występowania trudności z wprowadzeniem metodyk zwinnych do zarzą-
dzania projektami systemów wbudowanych. 

Kolejnym ciekawym faktem jest, że literatura na ten temat praktycznie nie istnieje. 
Podczas pisania tego artykułu (2013), udało mi się znaleźć jedynie trzy publikacje starające 
się opisać ten problem, które według mnie są warte polecenia (Tomi Juhola 2011), (Doug 
Dahlby 2004), (James W. Grenning 2008). Jeśli czytelnik chce pogłębić wiedzę na ten te-
mat zapraszam do bibliografii. 

Oprócz użytecznych porad i komentarzy dotyczących procesu zarządzania metodyka-
mi zwinnymi udało mi się zawrzeć w tym artykule również przykład z prawdziwego pro-
jektu systemu wbudowanego, który prowadzony jest metodyką Scrum. Jednakże, jest to 
jedyny przykład, jaki znam, co wynika z faktu małej popularności metodyk zwinnych w 
zarządzaniu projektami tego typu. 

Mam nadzieję, że moje spostrzeżenia i porady pomogą łatwiej zaadoptować metodyki 
zwinne do zarządzania projektami oprogramowania dla systemów wbudowanych. 

2. Szczególność systemów wbudowanych 

W dzisiejszych czasach systemy wbudowane są wszędzie tam gdzie jest trochę elektroniki  
i najprostszy procesor, zaczynając od telefonu komórkowego poprzez samochody i sprzęt 
RTV/AGD a kończąc na samolotach i satelitach. Systemy wbudowane często są skrajnie 
różne od siebie, wykonując odmienne czynności specyficzne dla danego urządzenia.  

W przeciętnym nowym samochodzie występują setki procesorów, z których każdy ma 
inne oprogramowania i wykonuje inną dedykowaną funkcje, dla przykładu procesor steru-
jący pracą silnika ma zupełnie inne zadanie niż procesor sterujący otwieraniem i zamyka-
niem okien. Do tego dochodzą systemy bezpieczeństwa pasażerów takie jak sterownik po-
duszek powietrznych lub system wspomagania hamowania ABS. 

Wszystkie te systemy określa się mianem wbudowanych. Według Wikipedii system 
wbudowany to (Wikipedia, System wbudowany): 

 
System wbudowany (ang. embedded system) – system komputerowy specjalnego prze-

znaczenia, który staje się integralną częścią obsługiwanego przez niego sprzętu kompute-
rowego (hardware). 

System wbudowany spełnia określone wymagania, zdefiniowane do zadań które ma 
wykonywać. Nie można nim więc nazywać typowego wielofunkcyjnego komputera osobiste-



 

280 

 

go. Każdy system wbudowany oparty jest na mikroprocesorze (lub mikrokontrolerze), za-
programowanym do wykonywania ograniczonej ilości zadań lub nawet tylko do jednego. 

 
W skrócie, system wbudowany jest to połączenie sprzętu z oprogramowaniem, które nie 
jest komputerem osobistym lub systemem komputerowym. Co ciekawe nawet komputer 
osobisty składa się z wielu systemów wbudowanych takich jak kontroler dysku twardego, 
napędu CD/DVD, myszki, klawiatury i podobnych. 

Systemy wbudowane są powszechnie spotykane i rozwijane na wielką skalę, co więc 
sprawia, że tak bardzo różnią się od systemów komputerowych? 

2.1. Sprzętowa zależność 

Systemy wbudowane zawsze zależą od sprzętu i jego rozwoju, natomiast oprogramowanie 
komputerów osobistych i systemów komputerowych jest w większości niezależne od kom-
putera, na którym działa. Od zawsze projektowanie sprzętu, elektroniki urządzeń wbudo-
wanych było i jest zarządzane przy użyciu metodyk klasycznych. Prawdopodobnie pozo-
stanie tak jeszcze przez długi czas, co wynika to ze specyfiki projektowania sprzętu elek-
tronicznego. Nie da się tam zastosować modelu iteracyjnego, gdyż każdy sprzętowy proto-
typ jest zbyt drogi by go wykonywać lub zmieniać na przykład co dwa tygodnie (przeciętna 
długość sprintu w metodyce Scrum), w dodatku czas produkcji (wyprodukowanie PCB, 
zlutowanie całego układu) może być bardzo długi i nie zmieścić się w założonym czasie 
iteracji. Dlatego uważam, że metodyki klasyczne zarządzania rozwojem sprzętu będą kró-
lować w tej dziedzinie jeszcze przez długi czas. Niestety ma to negatywny wpływ na zarzą-
dzanie rozwojem oprogramowania wbudowanego, po części z historycznych, ale również 
praktycznych powodów. Firmy tworzące systemy wbudowane od zawsze używały metodyk 
klasycznych właśnie ze względu na zarządzanie rozwojem sprzętu. Jeszcze nie tak dawno 
w systemach wbudowanych królował właśnie sprzęt, a nie oprogramowanie. Mówiąc to 
mam na myśli, że większa funkcjonalność leżała po stronie elektroniki (sprzętu) niż po 
stronie oprogramowania. Nasuwa mi się tutaj przykład gry Breakout zrobionej dla Atari  
w latach siedemdziesiąty przez Stevena Wozniaka i Stevena Jobsa (założyciele Apple 
Computers). Steven Wozniak został poproszony o zredukowanie ilości elementów elektro-
nicznych na płycie PCB owej gry, która była całkowicie wykonana na sprzęcie z użyciem 
elektronicznych bramek logicznych, bez żadnego oprogramowania (Steve Wozniak 2007). 
Od tamtego czasu minęło już ponad 35 lat i teraz w systemach wbudowanych wiedzie prym 
oprogramowanie, ale nadal jest ściśle zależne od sprzętu. 

2.2. Zasoby systemowe 

Kolejną różnicą miedzy systemem wbudowanym a komputerowym są dostępne zasoby 
takie jak pamięć operacyjna RAM, moc obliczeniowa, czas wykonania, dostępna energia. 
Systemy wbudowane maja bardzo ścisłe ograniczenia, które nie mogą zostać przekroczone 
natomiast w systemach komputerowych są one dużo bardziej łagodne, do tego stopnia, że 
często się o nich nie myśli tworząc kod programu. Ograniczenia te mają ciekawe konse-
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kwencje, często by je spełnić oprogramowanie musi być napisane w specyficzny sposób 
charakterystyczny dla konkretnego procesora, co powoduje, że taki kod często jest nieczy-
telny i trudno jest go przenieść na inną platformę. Dodatkowo tego typu program może być 
zrozumiały tylko przez wykwalifikowanych programistów znających dziedzinę problemu. 
Generuje to kolejny problem dla metodyk zwinnych, które postulują przenoszalny i czytel-
ny kod (XP Programming). W metodykach zwinnych popularny jest model pracy bez spe-
cjalizacji, to znaczy w ramach projektu każdy może zajmować się tym, czym chce i dowol-
nie przeskakiwać miedzy zadaniami. Taki tryb pracy jest trudny do osiągnięcia podczas 
pracy z systemami wbudowanymi ze względu na specyfikę zagadnień i ścisłych ograniczeń 
tych systemów. 

2.3. Przenoszalność 

Następna różnica między oprogramowaniem tworzonym dla systemów komputerowych  
a tym dla systemów wbudowanych jest przenoszalność między różnymi platformami oraz 
bardziej ogólna wieloużywalność, czyli tworzenie komponentów oprogramowania tak by 
były łatwe w użyciu w oprogramowaniu innego typu. Dobrym przykładem przenoszalności 
są aplikacje tworzone w języku programowania Java (Oracle 2013), które dzięki maszynie 
wirtualnej mogą działać na wszystkich popularnych systemach operacyjnych. W środowi-
skach wbudowanych sprawa ma się dużo gorzej gdzie głównym językiem programowania 
jest C\C++. Jest to język dość nisko poziomowy, czyli bliższy sprzętu niż na przykład Java. 
Warto tutaj wspomnieć, że powstały procesory, które potrafią interpretować kod maszyno-
wy Javy i maja zastosowanie właśnie w systemach wbudowanych, jednakże są mało popu-
larne (Wikipedia, Java processor). Systemy wbudowane skazane są na język C\C++, przy-
najmniej w najbliższej przyszłości. Bardzo wiele funkcji oprogramowania wbudowanego 
jest zależna od procesora, na którym działa lub specyfiki danego systemu, więc trudno 
przenosić komponenty z jednego systemu do drugiego. Jest to kolejna przeszkoda dla za-
rządzania przy użyciu metodyk zwinnych, które starają się jak największą cześć oprogra-
mowania użyć ponownie. 

2.4. Sprzężenie zwrotne 

Na koniec chciałbym poruszyć problem sprzężenia zwrotnego (ang. feedback) od użytkow-
ników lub klientów systemów informatycznych. Sprzężenie zwrotne jest bardzo ważnym 
elementem wszystkich metodyk zwinnych. Po każdej iteracji stworzony fragment oprogra-
mowania ma działać i zostać zaprezentowany odbiorcom lub wybranej grupie odbiorców. 
Wszelkie ich komentarze, uwagi, propozycje zostają wzięte pod uwagę w kolejnej iteracji. 
Praktyka ta brzmi rozsądnie i jest bardzo często stosowana podczas rozwoju oprogramowa-
nia komputerowego. Ekstremalnym przykładem działania tego typu sprzężenia zwrotnego 
był projekt przeprowadzony przez Nordstrom Innovation Lab (Nordstrom 2013). Celem 
projektu było stworzenie aplikacji na iPada pomagającej w wyborze okularów przeciwsło-
necznych. Cały proces odbył się w sklepie z okularami, więc zespół projektowy miał stały 
dostęp do klientów i ich opinii. Dzięki temu byli w stanie stworzyć dokładnie to, co klienci 
potrzebowali w ciągu jednego tygodnia. Sprawa ma się dużo gorzej w większości projek-
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tów systemów wbudowanych gdzie bardzo często nie da się zaprezentować działającego 
rozwiązania dopóki nie jest ono gotowe. Często też bywa, że oprogramowanie wbudowane 
jest tworzone według ścisłej specyfikacji i po prostu musi spełniać ją od A do Z. W tym 
przypadku nie ma miejsca na komentarze odbiorców, klientów lub użytkowników. 

Rozwój oprogramowania dla systemów wbudowanych rożni się dość znacznie od pro-
cesu wytwarzania programów dla systemów komputerowych. Mam nadzieje ze powyższe 
spostrzeżenia pozwalają zarysować obraz tych różnic. W następnych rozdziałach postaram 
się zaatakować opisane problemy i podać przykładowe sposoby ich rozwiązania. 

 

3. Przegląd metodyk zwinnych pod kątem zastosowania  
w zarządzaniu rozwojem systemów wbudowanych 

Zanim przejdę do głównego tematu tego rozdziału wspomnę parę faktów dotyczących me-
todyk zwinnych. Wikipedia podaje następującą definicję (Wikipedia, Programowanie 
zwinne): 

 
Programowanie zwinne ((ang.) Agile software development) – grupa metodyk wytwa-

rzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjnym (model przyrostowy). 
Wymagania oraz rozwiązania ewoluują przy współpracy samozarządzalnych zespołów, 
których celem jest przeprowadzanie procesów wytwarzania oprogramowania. Pojęcie 
zwinnego programowania zostało zaproponowane w 2001 w Agile Manifesto. 

 
Cały koncept metodyk zwinnych (Jan Werewka et al. 2012) opiera się na iteracyjnym 

przyroście produktu i ciągłym sprzężeniu zwrotnym od klienta, użytkownika, osoby, dla 
której projekt jest tworzony. Sprzężenie zwrotne może mieć postać komentarzy, opinii, 
propozycji zmian, itp. Kolejnym istotnym aspektem metodyk zwinnych jest samoorganiza-
cja zespołów. Każdy członek zespołu może wybrać, co chce robić i dowolnie zmieniać 
swoją dziedzinę pracy w obrębie projektu. Pozwala to odblokować potencjał, jaki drzemie 
w kreatywność poszczególnych członków zespołu a dodatkowo zwiększyć poczucie wła-
sności i odpowiedzialności za to, co się wytwarza. Nasuwa mi się tutaj doskonały przykład 
jednej z fabryk General Electric w Durham, USA, w której 170 pracowników pracuje  
w trybie samoorganizacji bez zwierzchnika. Tego typu zarządzanie odnosi tam zaskakująco 
dobre wyniki zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że są tam wytwarzane silniki odrzutowe dla 
samolotów pasażerskich (Charles Fishman, October 1999). 

Jednak metodyki zwinne zostały stworzone przede wszystkim na potrzeby zarządzania 
rozwojem oprogramowania. Ich przewodnie zasady zostały spisane w postaci manifestu 
‘Manifest Zwinnego Tworzenia Oprogramowania’ (Kent Beck et al. 2001) w lutym 2001  
i są dostępne na stronie internetowej w 50 językach. Do najpopularniejszych przedstawicie-
li metodyk zwinnych zaliczają się przede wszystkim Scrum (Ken Schwaber, Alex Arm-
strong 2009), XP Programming (Don Wells 2009) jak również mniej znane Crystal Clear 
(Wikipedia, Crystal clear), Feature Driven Development (Wikipedia, Feature driven deve-
lopment). Co ciekawe niektóre metodyki klasyczne również próbują integrować się z meto-
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dykami zwinnymi, mam na myśli tutaj PRINCE2 (ILX Group 2013). Nie będę opisywał 
tych metodyk gdyż wykracza to poza ramy tego artykułu, a w Internecie można znaleźć 
wyczerpujące informacje na ich temat. W rozdziale ‘Literatura’ postarałem się zebrać naj-
bardziej trafne adresy stron internetowych. 

Jak już wspomniałem, kwestia systemów wbudowanych i zwinnego zarządzania oka-
zuje się tematem niszowym i zdołałem znaleźć jedynie trzy publikacje warte uwagi (Tomi 
Juhola 2011), (Doug Dahlby 2004), (James W. Grenning 2008). Jedna z nich Customized 
agile development process for embedded software development napisana przez Tomiego 
Juhola (Uniwersytet w Turku, Finlandia) i opublikowana w 2011 roku opisuje metodykę 
Feature Driven Development (Wikipedia, Feature driven development). Autor stara się za-
adoptować ją na potrzeby zarządzania rozwojem oprogramowanie systemów wbudowa-
nych. Publikacja ta została napisana dla jednej z finlandzkich firmy tworzących oprogra-
mowanie wbudowane. Interesującym faktem jest, że przedstawiona tam metodyka nigdy 
nie została użyta w praktyce, więc niestety nie można stwierdzić jednoznacznie, że jest sku-
teczna. 

W dalszej części tego artykułu postaram się przedstawić przykład wykorzystania me-
todyki Scrum oraz ogólne porady i wskazówki na temat zastosowania metodyk zwinnych  
w projektach systemów wbudowanych. 

4. Przykład zastosowania metodyk zwinnych w projekcie systemu  
operacyjnego czasu rzeczywistego dla platform wbudowanych 

W tym rozdziale pragnę przedstawić pozytywny, z życia wzięty przykład zastosowania 
Scrum do zarządzania projektem systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (Wikipedia, 
System operacyjny czasu rzeczywistego) dla platform wbudowanych. Projekt prowadzony 
jest przez pewną amerykańska firmę półprzewodnikową z długą tradycją wytwarzania 
sprzętu, głównie procesorów i mikrokontrolerów dla systemów wbudowanych, a od paru lat 
również produkcją oprogramowania. Ich darmowy system operacyjny dostępny jest obec-
nie w czwartej wersji. W ciągu pięciu lat życia tego projektu trzy lata był zarządzany meto-
dykami klasycznymi a następnie dwa lata metodykami zwinnymi. W momencie pisania 
tego artykułu prowadzone są głównie prace konserwacyjne i naprawa usterek, ale nadal 
zdarzają się również prace rozwojowe. Piętnastoosobowy, wielonarodowościowy zespół 
projektowy składa się z właściciela projektu, Scrum mastera, dziewięciu programistów, 
trzech testerów i jednej osoby zajmującej się obsługą klientów. Od razu widać tutaj specy-
ficzne role w zespole. Ponadto, programiści są podzieleni na specjalizacje i zajmują się 
swoimi komponentami, mają jednak swobodę zmiany, często też pomagają testerom. Inte-
resującym faktem jest, że cały proces zarządzania tym projektem również powstał metodą 
iteracyjną. Zespół sam zdecydował, które elementy Scrum zaadoptować, a które odrzucić. 
Przykładowo, zespół używał do prowadzenia backloga zwykłej tablicy na ścianie, ale  
z biegiem czasu członkowie zespołu zauważyli, że potrzebują elektroniczną kopię, wiec 
przenieśli się do systemu JIRA (Atlassian 2013). Z czasem ograniczyli dość znacznie dłu-
gość spotkań planistycznych. Aby poprawić komunikację zespół zdecydował się przenieść 
do jednego pomieszczenia około 6 miesięcy po tym jak zaczęli stosować Scrum. Przejście  
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z metodyk klasycznych nie było łatwe i nie obyło się bez problemów. Dla przykładu, po-
czątkowo zespół nie widział żadnej korzyści z codziennego spotkania „stand up”, z czasem 
stało się to jednak tak naturalne, że odbywa się nawet pod nieobecność scrum mastera. 

Odpowiedzialność planowania sprintu leży po stronie właściciela projektu, który jest 
określany, jako lider projektu, ale oczywiście zespół pomaga w tym procesie. Dzieje się 
tak, dlatego że marketing firmy, w której działa zespół, narzuca nowe wymagania i mapy 
drogowe, które są uzgadniane tylko z liderem projektu. Jest to wyraźna pozostałość po sta-
rym procesie wytwarzania i pochodzi z głębi polityki firmy, która od zawsze stosowała 
metodyki klasyczne. Jest to kolejne odstępstwo od metodyki Scrum, w której planowanie 
powinno być wykonane przez zespół projektowy a nie właściciela produktu. Dodatkowo 
sprzężenie zwrotne od użytkowników tego systemu operacyjnego jest dość powolne i opie-
ra się jedynie na raportach o usterkach. Stąd głównym źródłem informacji, o jakości opro-
gramowania jest skomplikowany system testujący, który dobrze uzupełnia powolny „fee-
dback” od użytkowników. Kampanie testowe, nocne kompilacje, codzienne raportowanie a 
nawet dedykowany monitor na środku pokoju informujący o postępie prac i testowaniu to 
codzienność pracy testerów w tym zespole. Jako ciekawostkę dodam, że mają oni swój 
własny klaster obliczeniowy do kompilacji wraz z zaawansowanym system pomiarowym. 
Pojedynczy raport z przeprowadzonych testów w ciągu jednego dnia ma około 900 stron 
formatu A4. 

Kolejnym aspektem, który przyczynił się do możliwości wprowadzenia Scrum do tego 
projektu jest sposób, w jaki produkt jest zaprogramowany a w szczególności dostatecznie 
dobra separacja od sprzętu. Znaczy to tyle, że system ten ma bardzo nisko poziomową war-
stwę, która zależy od sprzętu i często programowana jest nawet w assemblerze oraz dostar-
cza ona uniwersalny interfejs dla warstw wyższych. Dzięki temu zachowany jest odpo-
wiedni poziom abstrakcji od urządzenia i programiści nie muszą znać jego specyfiki, aby 
móc rozwijać system. Daje to możliwość na przykład tworzenia oprogramowania dla pro-
cesora (lub sprzętu), który jeszcze nie istnieje lub jest dopiero produkowany. Kolejną ko-
rzyścią jest to, że programiści mogą łatwo zamieniać się zadaniami, gdyż nie wymagają one 
specyficznej wiedzy sprzętowej. Aczkolwiek w zespole są specjaliści od konkretnych pro-
cesorów, takich jak PowerPC (Wikipedia, PowerPC) lub ARM (Wikipedia, ARM Architec-
ture), którzy zajmują się rozwojem warstwy najniższej i zarazem najbliższej sprzętu. 

Podsumowując, opisany przeze mnie zespół projektowy całkiem dobrze poradził sobie 
z adaptacją metodyki zwinnej. Problem sprzężenia zwrotnego rozwiązuje w ich przypadku 
głównie skomplikowany system testujący. Planowanie pracy jest wykonywane przez wła-
ściciela projektu według wytycznych marketingu. Dzięki odpowiedniej architekturze sys-
temu możliwe jest wystarczające oddzielenie się od sprzętu. Przed zespołem stoją jednak 
nowe wyzwania takie jak problem skalowalności Scrum i problem rozproszonego zespołu 
(w chwili obecnej zespół zaczyna współpracę z podwykonawcami w różnych krajach).  
W mojej opinii do tej pory poradzili sobie całkiem dobrze, więc prawdopodobnie i te pro-
blemy rozwiążą w kolejnych iteracjach. 
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5. Propozycja zmian i nowych praktyk dla zwinnego zarządzania  
projektami oprogramowania systemów wbudowanych 

W tym rozdziale postaram się przedstawić moje propozycje, porady i spostrzeżenia na te-
mat metodyk zwinnych i ich zastosowania w zarządzaniu rozwojem oprogramowania dla 
systemów wbudowanych. Celowo nie chcę tutaj budować nowej metodyki lub zmieniać 
istniejącą gdyż uważam, że każdy projekt jest specyficzny i może wymagać innego podej-
ścia do zarządzania, szczególnie w takiej dziedzinie jak systemy wbudowane gdzie rozrzut 
różnorodności projektów jest bardzo duży. Postaram się zamieścić tutaj zbiór porad na tyle 
ogólnych by miały zastosowanie do wszystkich metodyk zwinnych. 

5.1. Sprzętowa separacja 

Prawdopodobnie najważniejszą radą jest jak największe oddzielenie się od sprzętu, czyli 
projektowanie tak oprogramowania by było w jak najmniejszym stopniu zależne od sprzę-
tu, na którym działa. Dzięki temu można osiągnąć podobną swobodę pracy jak podczas 
programowania normalnych systemów komputerowych i zapomnieć, że tworzy się opro-
gramowanie wbudowane. Dobrym przykładem są aplikacje mobilne na telefony komórko-
we lub tablety, które są w rzeczywistości programami działającymi na platformie wbudo-
wanej. Dzięki systemowi operacyjnemu można zachować odpowiednią sprzętową separację 
od oprogramowania. Niestety wiąże się z tym większe zapotrzebowanie na zasoby syste-
mowe takie jak pamięć RAM czy moc obliczeniową procesora. 

Zdecydowanie mniej zasobochłonnym sposobem oddzielenia się od sprzętu jest wirtu-
alizacja. W lutym 2013 roku miałem okazję zetknąć się z narzędziem tego typu na między-
narodowych targach Embedded World w Norymberdze. Firma Synopsys zaprezentowała 
swój system wirtualizacji dla najpopularniejszych procesorów pod nazwą VDK – Virtaul 
Development Kit (Synopsys 2013). System tworzy wirtualne urządzenie wbudowane, które 
można programować przy użyciu tych samych narzędzi, co podczas programowania rze-
czywistego systemu wbudowanego. Dzięki temu można uniezależnić cały proces rozwoju 
oprogramowania od dostępności sprzętu. Synopsys to nie jedyna firma, która wpadła na ten 
pomysł, dostępne są też inne alternatywy jak choćby symulator procesorów dostarczony 
wraz z oprogramowanie firmy Lauterbach (Lauterbach GmbH 2013). 

Moim zdaniem ważne jest także przenoszenie jak największej funkcjonalności syste-
mu ze sprzętu do oprogramowania. Dzięki temu sprzęt, na którym działa oprogramowanie 
wbudowane jest prostszy i tańszy, a co za tym idzie łatwiej dostępny i powoduje mniej pro-
blemów podczas pracy. 

5.2. Testowanie 

Każdy zgodzi się, że testowanie jest ważnym procesem rozwoju każdego oprogramowania, 
jednak w rzeczywistości bywa różnie. Często testowanie jest odsuwane na ostatnią godzinę, 
więc nie starcza czasu by je wykonać należycie. Ponadto, nie jest rzadkie całkowite pomi-
janie testowania z powodu ograniczonych możliwości zespołu lub braku potrzebnego 
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sprzętu. Problemy tego typu pojawiają się przy rozwoju każdego oprogramowania. Odno-
szę jednak wrażenie, że systemy wbudowane mają z tym znacznie większy kłopot niż sys-
temy komputerowe. Dużo ciężej jest przetestować program, który działa na procesorze 
wbudowanym gdzieś na kawałku płytki PCB bez dostępu do urządzeń wejścia/wyjścia. 
Pocieszające jest to, że na wszystko są sposoby. Od paru lat zajmuję się tym zagadnieniem  
i pomagam testować oprogramowanie wbudowane w przeróżnych projektach. Wraz z mo-
im zespołem stworzyliśmy automatyczny system testowania, który ma ogromne możliwo-
ści począwszy od automatyzacji praktycznie każdego przypadku testowego a skończywszy 
na szczegółowych raportach wraz z danymi o pokryciu kodu oraz analizami porównaw-
czymi (ang. Benchmarking). Niestety system ten nie jest ogólnie dostępny. Interesującymi 
narzędziami, które mogę polecić są przede wszystkim: 
− C Unit lub Embedded Unit do pisania testów jednostkowych w języku C. (Source-

forge, CUnit), (Sourceforge, Embedded Unit) 
− Jenkins do automatyzacji testowania i ciągłej integracji (ang. continuous integration). 

(Jenkins CI 2013) 
− Testlink do organizacji i zarządzania przypadkami testowymi i wymaganiami. (Franci-

sco Mancardi 2013) 
− National Instruments LabVIEW i PXI system pomiarowy do automatyzacji wszelkie-

go rodzaju interakcji systemu wbudowanego ze światem zewnętrznym. (National In-
struments 2013) 

Testowanie powinno rozpocząć się pierwszego dnia i trwać do ostatniego dnia projektu  
a nawet dłużej. Jest to jeden z lepszych a czasem jedyny sposób otrzymania sprzężenia 
zwrotnego dla programistów. Jak już wspomniałem w poprzednich rozdziałach często się 
zdarza, że nie można uzyskać żadnej informacji od potencjalnych użytkowników systemu 
wbudowanego dopóki nie jest on w pełni gotowy. W tym przypadku programiści są skazani 
na system testujący, który testuje ich oprogramowanie według założonej specyfikacji pro-
jektu. 

5.3. Planowanie 

Złożoność i zależność oprogramowania wbudowanego od sprzętu wymaga dokładnego 
przemyślenia architektury systemu i zaplanowania prac. Czynność ta powinna być wyko-
nana przed rozpoczęciem programowania i stopień szczegółowości zależy jedynie od pro-
jektowanego systemu. Czasem tego typu plan nie będzie potrzebny a w innym przypadku 
będzie wymagany bardzo szczegółowy opis. Zarys architektury systemu jest potrzebny 
gdyż często się zdarza, że nie jest możliwa jej zmiana w kolejnych iteracjach, bo na przy-
kład zależy od niej rodzaj sprzętu, który został już zakupiony lub wyprodukowany. Plano-
wanie architektury można również wykonać metodą iteracyjną z całym zespołem projekto-
wym jeszcze przed rozpoczęciem programowania. 

Istotną rzeczą, którą należy rozważyć podczas planowania iteracji są dodatkowe arte-
fakty, które powinny być wytworzone podczas prac. W metodykach zwinnych często mają 
one drugorzędne znaczenie, mam na myśli tutaj takie elementy jak dokumentacja projekto-
wa, artefakty powstałe podczas testowania, dokumentacja architektury i podobne dokumen-
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ty, które nie są wytworzonym oprogramowaniem. Systemy wbudowane często wymagają 
tego typu dodatkowej dokumentacji by udowodnić, że system spełnia wymogi specyfikacji 
lub by ułatwić dalszą edycję poszczególnych części systemu, które rozwijane są przez dzie-
dzinowych specjalistów. Tego typu dokumentację można potraktować jako kolejne pakiety 
pracy w backlogu i wykonywać je jak każdą inną czynność. Stopień szczegółowości powi-
nien być dostosowany do potrzeb projektu. 

Ważnym elementem jest refaktoryzacja i optymalizacja tworzonego oprogramowania. 
Warto rozważyć przeznaczenie kilku iteracji w czasie prowadzenia projektu na tego typu 
prace. Podoba mi się stwierdzanie Douga Dahlby (Doug Dahlby, 2004), które mówi, że 
refaktoryzacja pozwala spowolnić wzrost entropii (złożoności, nieporządku) starzejącego 
się kodu. Dzięki niej można uprościć pewne elementy oprogramowania lub architektury 
systemu, co jest bardzo ważne podczas rozwijania systemów wbudowanych, które z natury 
mogą być szczególnie skomplikowane. 

5.4. Zarządzanie 

Zarządzanie projektem zależy od typu projektu i nie istnieje uniwersalna metodologia, któ-
ra byłaby w stanie zaspokoić potrzeby każdego projektu. Podczas doboru lub dostrajania 
sposobu zarządzania rozwojem systemu wbudowanego należy rozważyć następujące pro-
pozycje.  

System wbudowany często ma skomplikowana architekturę, która może być niezro-
zumiała dla odbiorcy, klienta lub zleceniodawcy. Klient może mieć trudność w ocenie po-
stępu prac lub sugerowaniu zmian projektowych. Dobrym pomysłem może być osoba po-
średnicząca (lub zespół osób) miedzy zespołem projektowym a klientem. Mogłaby się zaj-
mować tłumaczeniem technicznym miedzy obiema stronami i dbać o pełne zrozumienie 
oczekiwań klienta i możliwości systemu. W przypadku mniejszych projektów tą role może 
pełnić lider projektu lub wewnętrzny właściciel projektu. 

Podczas początkowej fazy projektu, gdy podejmowane są najważniejsze techniczne 
decyzje, zespół projektowy powinien składać się głównie z doświadczonych programistów, 
architektów, analityków. W kolejnych iteracjach lub fazach projektu można stopniowo do-
dawać do zespołu mniej doświadczonych lub początkujących pracowników. Pozwoli to 
zagwarantować lepszy ogólny zarys architektury i oszczędzić dużo pracy w przyszłości.  
W systemach wbudowanych bardzo ważny jest ogólny projekt architektury, gdyż często się 
zdarza, że w późniejszym etapie prac nie jest możliwe jej iteracyjne zmienianie. 

W projektach systemów wbudowanych często będą potrzebni specjaliści z konkret-
nych dziedzin jak architektury procesorów, specjalistyczne przetwarzanie sygnałów, syste-
my operacyjne, programowanie w asemblerze, protokoły komunikacyjne i wiele innych. 
Prawdopodobnie nie ma na to rady i trzeba się pogodzić z faktem, że będą istnieć specjali-
zacje w zespole i nie wszyscy będą mogli robić co chcą, w ramach projektu. Można rozwa-
żyć ustalenie programu treningów prowadzonych przez specjalistów dla początkujących 
programistów jak również programowanie w parach, by zwiększyć grono specjalistów  
w zespole i rozszerzyć ich wiedzę w innych dziedzinach.  
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Złożoność systemów wbudowanych i skomplikowane zależności miedzy poszczegól-
nymi komponentami i sprzętem mogą spowodować, że będzie trudno utrzymać stały okres 
iteracji. Myślę, że można dopuścić scenariusz, w którym poszczególne iteracje mają różne 
długości. Należy pamiętać by zawsze określić czas pojedynczej iteracji na jej początku  
i później go nie zmieniać, gdyż może to doprowadzić do ciągnięcia się jej w nieskończo-
ność. 

6. Podsumowanie 

Starałem się pokazać, że nie ma uniwersalnej najlepszej metodyki zarządzania i za każdym 
razem trzeba odpowiednio dopasować sposób prowadzenia projektu do jego charakterysty-
ki i wielkości. Zebrałem tutaj według mnie najistotniejsze porady i wskazówki, o których 
warto pamiętać podczas doboru metodyki zarządzania i późniejszego kierowania projek-
tem. 

Mam nadzieję, że artykuł wnosi coś nowego do tematyki zarządzania rozwojem opro-
gramowania dla systemów wbudowanych i przyczyni się do popularyzacji metodyk zwin-
nych w projektach systemów tego typu.  

Niestety nie udało mi się znaleźć innych przykładów zastosowania metodyk zwinnych 
niż ten zaprezentowany w rozdziale czwartym. Mam jednak nadzieje, że z biegiem czasu 
coraz więcej projektów systemów wbudowanych będzie prowadzonych przy użyciu meto-
dyk zwinnych. 
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WYKORZYSTANIE WZORCÓW PROJEKTOWYCH 
DO TWORZENIA ELASTYCZNEJ ARCHITEKTURY SYSTEMÓW, 

UŁATWIAJĄCEJ ZARZĄDZANIE ZMIANAMI 

USING DESIGN PATTERNS  
FOR CREATION FLEXIBLE SYSTEMS ARCHITECTURE 

FACILITATING CHANGE MANAGEMENT 

STRESZCZENIE. Artykuł ten dotyczy zagadnień inżynierii oprogramowania. Przedstawia analizę 
wzorców projektowych pod względem ich wpływu na elastyczność architektury oprogramowania 
oraz pokazuje korzyści architektoniczne, jakie daje użycie poszczególnych wzorców projektowych. 
Następnie analizuje  uzyskane korzyści w kontekście zarządzania zmianami. Artykuł zawiera prze-
gląd wzorców projektowych, koncentrując się na tych, które mają największy wpływ na zwiększenie 
elastyczności oprogramowania. 

ABSTRACT. This article concern software engineering issues. It analyses design patterns in terms of 
their influence on software architecture flexibility and shows architectural benefits obtained by using 
particular design patterns. Then it analyses those benefits in terms of change management. This article 
contains overview of design patterns with focus on patterns with the highest influence on enhance-
ment of software flexibility. 

1. Wprowadzenie 

Praktyka pokazuje, że w trakcie realizacji projektu informatycznego, specyfikacja systemu 
ulega ciągłym zmianom. Zmiany wymagań muszą być odzwierciedlone w architekturze 
systemu, aby podtrzymać wysoką jakość kodu źródłowego i ułatwiać jego dalszy rozwój. 
Elastyczna i przejrzysta architektura oprogramowania ułatwia zarządzanie zamianami oraz 
konfigurację tworzonego systemu. Jej utrzymanie na wysokim poziomie wiąże się począt-
kowo z większym nakładem pracy, niż w przypadku stosowania doraźnych rozwiązań, jed-
nak ta inwestycja szybko zwraca się, gdy oprogramowanie rozrasta się a zależności wystę-
pujące w nim, komplikują się. 
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1.1. Koncepcja wzorców 

Prawdopodobnie pierwszą osobą, która zaproponowała i wykorzystała ideę wzorców był 
architekt Christopher Alexander. Języka wzorców używał on do opisu architektury budyn-
ków oraz miast, twierdząc, że „Każdy wzorzec opisuje problem powtarzający się w danym 
środowisku i istotę rozwiązania tego problemu w taki sposób, że można wykorzystać okre-
ślone rozwiązanie milion razy i nigdy nie zrobić tego tak samo” (Alexander et al.1977). 

Idea wzorców pojawia się również w innych dziedzinach. Przykładem może być two-
rzenie architektur korporacyjnych, których celem jest ujęcie w jednolity sposób wszystkich 
aspektów przedsiębiorstwa, tj.: procesów biznesowych, systemów informatycznych, danych 
i technologii. Szkieletem wykorzystywanym do tworzenia architektur korporacyjnych jest 
TOGAF (The Open Group 2011). Narzędzie to wspomaga projektowanie oraz komplekso-
wy rozwój architektury przedsiębiorstwa. Podczas tego procesu rozwiązania pewnych pro-
blemów, powtarzają się niezależnie od opisywanego przedsiębiorstwa. Takie rozwiązania 
można najczęściej opisać w postaci wzorców. 

Dokumentacja TOGAF-a, podobnie jak publikacja (Buschmann et al. 1996), podkreśla 
trzy rodzaje wzorców: 
− Wzorce architektoniczne – opisują podstawową strukturę organizacyjną oraz ogólny 

zarys systemów informatycznych, 
− Wzorce projektowe – dostarczają narzędzi opisujących podsystemy lub komponenty 

aplikacji, 
− Idiomy – wzorce niskiego poziomu, bezpośrednio powiązane z konkretnym językiem 

programowania. 
Należy zauważyć, iż wzorce architektoniczne w powyższym ujęciu odnoszą się wy-

łącznie do systemów informatycznych, jednak mają one największy wpływ na wzorce ar-
chitektur korporacyjnych, które skupiają się na interakcjach pomiędzy poszczególnymi 
komponentami opisującymi przedsiębiorstwo. Wzorce architektur korporacyjnych dopiero 
się rozwijają i nie zostały jeszcze oficjalnie zintegrowane z TOGAF-em, jednak ich rola 
jest wyraźnie podkreślana przez The Open Group i należy niebawem spodziewać się ich 
szczegółowego opisu w ramach TOGAF-u. 

1.2. Wzorce projektowe 

Tworząc system obiektowy, programiści wielokrotnie napotykają na podobne problemy 
architektoniczne. Okazuje się, że wiele rozwiązań tych problemów jest wspólnych dla każ-
dego systemu obiektowego, a najlepsze z nich przyjmują rolę wzorców projektowych 
i pojawiają się w niemal każdym, większym systemie obiektowym. Doświadczeni architek-
ci, projektując system obiektowy, porozumiewają się najczęściej właśnie na poziomie 
wzorców projektowych, zamiast klas i obiektów. Przełomową publikacją w inżynierii 
oprogramowania, która gruntownie skatalogowała najczęściej pojawiające się wzorce jest 
(Gamma et al. 2005). Zawiera ona katalog wzorców, podzielony na trzy kategorie: wzorce 
konstrukcyjne, strukturalne i operacyjne. W dalszej części artykułu przyjrzymy się bliżej 
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wybranym wzorcom z tego katalogu, dlatego ich wcześniejsza znajomość znacznie ułatwi 
pełne zrozumienie artykułu. Czytelnik, który jest z tymi wzorcami już zapoznany, będzie 
mógł dokładnie prześledzić wpływ poszczególnych wzorców na elastyczność architektury, 
natomiast pozostali czytelnicy powinni dostrzec ogólne oddziaływanie wzorców na przej-
rzystość projektowanego systemu oraz być może nabrać inspiracji do bardziej szczegóło-
wego zapoznania się z przedstawionym katalogiem.  

1.3. Wzorce projektowe a wzorce architektoniczne 

Należy dobrze uchwycić różnicę pomiędzy wzorcami architektonicznymi a projektowymi, 
gdyż oby dwie grupy wzorców dotyczą zagadnień inżynierii oprogramowania. Przede 
wszystkim koncepcja wzorców architektonicznych ma szerszy zakres niż koncepcja wzor-
ców projektowych (Hohmann 2006). Wzorce architektoniczne analizują system jako całość 
lub w ujęciu modułowym, natomiast wzorce projektowe dotyczą zależności i organizacji 
klas oraz obiektów. 

2. Analiza wybranych wzorców projektowych 

Wzorce projektowe zawsze zwiększają uporządkowanie i mają pozytywny wpływ na przej-
rzystość architektury, jednak nie są uniwersalnym narzędziem, które przynosi tylko korzy-
ści. Użycie każdego z nich niesie ze sobą pewien narzut kodu. W związku z tym, często 
powstaje dylemat czy rozwiązanie doraźne – najczęściej łatwiejsze i szybsze 
w implementacji – będzie wystarczające czy jednak lepiej posłużyć się wzorcem. Wzorce 
projektowe powinny być użyte w miejscach, które najprawdopodobniej ulegną rozbudowie 
lub dospecyfikowaniu, aby od początku narzucić przejrzystość architektury. 

Analizę wzorców projektowych najlepiej zrobić wg ich naturalnego podziału oraz 
stopnia wpływu na architekturę. W tym ujęciu, największy wpływ na elastyczność architek-
tury mają wzorce strukturalne, następnie konstrukcyjne oraz niektóre operacyjne. Ponadto, 
poniższa analiza grupuje wzorce cechujące się podobnym wpływem na elastyczność archi-
tektury. 

2.1. Wzorce strukturalne 

Wzorce strukturalne dotyczą składania klas i obiektów w większe struktury (Gamma et al. 
2005). Skład grupy wzorców strukturalnych przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1 
Wzorce strukturalne oraz ich wpływ na elastyczność architektury 

Nazwa wzorca Stopień wpływu na elastyczność architektury 

Adapter Duży 

Dekorator Duży 

Fasada Duży 

Kompozyt Duży 

Most Duży 

Pełnomocnik Duży 

Pyłek Mały 
 

Wzorcami umożliwiającymi składanie złożonych obiektów są kompozyt oraz dekorator. 
Elastyczność tych wzorców ukazuje się w możliwości ustalenia zawartości obiektu 
w czasie wykonywania programu. Kompozyt umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej 
struktury obiektu, natomiast za pomocą dekoratorów można dodawać (lub usuwać) zadania 
przez dołączenie lub odłączenie dekoratorów. Wzorców tych można używać razem, wtedy 
kompozyt należy wykorzystać do uporządkowanego złożenia obiektu, a następnie jego 
funkcjonalność można rozszerzyć wybranymi dekoratorami. 

Wzorce projektowe, które rozdzielają dwie części systemu, wnosząc w ten sposób ja-
kiś poziom pośredni to most, adapter, pełnomocnik oraz fasada, jednak każdy z nich pełni 
inne funkcje. Most rozdziela interfejs (abstrakcję) od jego implementacji, dzięki czemu 
każde można modyfikować niezależnie. Adapter z kolei dostosowuje interfejs już istnieją-
cego obiektu, z którego nie możemy skorzystać bezpośrednio. Pełnomocnik reprezentuje 
jakiś obiekt w innej części systemu. Natomiast Fasada reprezentuje w ramach jednego in-
terfejsu dostęp do podsystemu. Elastyczność tych wzorców polega na tym, że tworzą miej-
sce w którym możemy kontrolować dostęp do pewnej części systemu. W efekcie czego, 
dzięki wzorcowi most możemy zmieniać implementacje danego interfejsu w trakcie działa-
nia programu. Dzięki adapterowi możemy dostosować, uzupełnić i ponownie wykorzystać 
istniejącą implementacje jakiegoś interfejsu. Pełnomocnikiem, w pełni kontrolować dostęp 
do jakiegoś obiektu, którego pełnomocnik reprezentuje. Natomiast fasadą możemy kontro-
lować dostęp do podsystemu oraz jego widoczność na zewnątrz. 

Ostatnim z grupy wzorców strukturalnych jest pyłek. Służy on do reprezentowania 
współdzielonego obiektu, co przekłada się przede wszystkim na zwiększenie wydajności. 
Z architektonicznego punktu widzenia jego stosowanie nie wpływa na elastyczność syste-
mu, jedynie zapobiega duplikowaniu obiektów, które mogą być współdzielone. 
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2.2. Wzorce konstrukcyjne 

Wzorce konstrukcyjne są mocno ze sobą powiązane. Cechuje je oddzielenie od reszty sys-
temu, sposób tworzenia, składania i reprezentowania egzemplarzy klas (Gamma et al. 
2005). Dzięki tym właściwościom zwiększają elastyczność projektu. Skład klasy wzorców 
konstrukcyjnych przedstawia tabela 2. 

Tabela 2 
Wzorce konstrukcyjne oraz ich wpływ na elastyczność architektury 

Nazwa wzorca Stopień wpływu na elastyczność architektury 

Budowniczy Duży 

Fabryka abstrakcyjna Duży 

Metoda wytwórcza Średni 

Prototyp Duży 

Singleton Średni 
 
Szczegółowiej przyjrzymy się wzorcom budowniczy oraz fabryka abstrakcyjna, które mają 
największy wpływ na elastyczność i przejrzystość procesu konstrukcji obiektów. 

Wzorzec budowniczy rozdziela sposób tworzenia obiektów od ich reprezentacji, sku-
piając się na etapach procesu konstrukcyjnego. Stosowany jest najczęściej do tworzenia 
złożonych obiektów, których etapy konstrukcji parametryzujemy konkretnym budowni-
czym. Dzięki zastosowaniu tego wzorca zyskujemy możliwość łatwej modyfikacji po-
szczególnych etapów – wystarczy zdefiniować nowego budowniczego, który realizuje no-
wy, zmodyfikowany proces konstrukcji obiektu. 

Fabryka abstrakcyjna dostarcza interfejsu do tworzenia różnych obiektów tej samej 
rodziny. Ponieważ poszczególne implementacje tego interfejsu mogą być dowolne, to uzy-
skujemy łatwą możliwość modyfikacji procesu tworzenia rodziny produktów, gdyż jest on 
ukryty za abstrakcyjnym interfejsem. Taka elastyczność jest szczególnie przydatna, jeśli 
chcemy uniezależnić nasz program od platformy lub gdy chcemy skonfigurować system 
inną rodziną obiektów. 

Wzorzec prototyp, podobnie, jak budowniczy i fabryka abstrakcyjna, ukrywa proces 
tworzenia konkretnych produktów, jakie mają powstać w miejscu docelowym. Rozdziela  
w ten sposób miejsce tworzenia obiektu od jego użycia. 

Wzorzec metoda wytwórcza ukrywa za interfejsem proces tworzenia obiektu. Decyzja 
o tym, jaki obiekt kryje się pod interfejsem jest realizowana w podklasach. Dzięki takiemu 
rozdzieleniu miejsca użycia obiektu od miejsca jego powstania, możemy korzystać z obiek-
tu, który zostanie doprecyzowany w innym miejscu.  
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Natomiast wzorzec singleton stosujemy, gdy chcemy mieć tylko jedną instancję obiek-
tu z globalnym dostępem. Łatwość dostępu do obiektu daje dużą wygodę w korzystaniu  
z niego, jednak niesie ze sobą ryzyko nadużycia.  

2.3. Wzorce operacyjne   

Wzorce operacyjne dotyczą algorytmów i określają podział zadań między obiekty (Gamma 
et al. 2005). Zawartość klasy wzorców operacyjnych przedstawia tabela 3. 

Tabela 3 
Wzorce operacyjne oraz ich wpływ na elastyczność architektury 

Nazwa wzorca Stopień wpływu na elastyczność architektury 

Interpreter Mały 

Iterator Mały 

Łańcuch zobowiązań Duży 

Mediator Duży 

Metoda Szablonowa Średni 

Obserwator Duży 

Odwiedzający Duży 

Pamiątka Mały 

Polecenie Mały 

Stan Średni 

Strategia Duży 
 

Wzorcem dającym elastyczność w wyborze algorytmu jest strategia. Często to samo 
zadanie może zostać wykonane za pomocą jednego z kilku alternatywnych algorytmów,  
z których każdy posiada pewne zalety i wady oraz które różnią się kosztami potrzebnej 
pamięci i czasu przetwarzania. Implementowanie tych algorytmów w miejscu użycia, może 
prowadzić do znacznego skomplikowania kodu. Wzorzec strategia kapsułkuje poszczegól-
ne algorytmy w oddzielnych klasach, dając wygodną możliwość ich modyfikowania oraz 
dodawania kolejnych. Równocześnie wprowadza wygodne mechanizmy wyboru algorytmu 
przez klienta. 

Mediator hermetyzuje komunikację pomiędzy współpracującymi obiektami. Zmniej-
sza to znacznie ilość zależności pomiędzy nimi, gdyż każdy obiekt nie musi wiedzieć  
o innych obiektach z którymi współpracuje – wystarczy, że zna mediatora. Dzięki temu, 
zależności pomiędzy obiektami znajdują się w jednym miejscu i zarządzanie nimi staje się 
łatwiejsze. 
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Za pomocą wzorca obserwator, wprowadzamy do systemu luźne powiązania typu je-
den do wielu. Pewien obiekt (podmiot) informuje o zmianie swojego stanu nieznane mu 
obiekty (obserwatorów), które są zainteresowane zmianą jego stanu. Ponieważ listę obiek-
tów, które chcą być informowane, można zmieniać w trakcie działania programu, zyskuje-
my elastyczność w ustalaniu powiązań pomiędzy obiektami. Podobny charakter ma wzo-
rzec łańcuch zobowiązań, który luźno wiąże nadawcę żądania z jego odbiorcami. Nadawca 
nie wie przez kogo zostanie obsłużone żądanie (podobnie jak podmiot w obserwatorze nie 
wie przez kogo jest obserwowany), a nawet czy w ogóle zostanie obsłużone. Ustaleniem 
tego zajmuje się łańcuch zobowiązań, który przesyła żądanie kolejnym odbiorcom, dając 
równocześnie elastyczność w ich wyborze (zwartość łańcucha). 

Operacje wykonywane na elementach struktury obiektów, są najczęściej realizowane 
bezpośrednio przez te obiekty. Niektóre z tych operacji są podobne dla każdego typu obiek-
tu w strukturze. Wtedy, dobrą praktyką jest implementacja ich w oddzielnym obiekcie – 
odwiedzającym. Dzięki temu zyskujemy elastyczność w zarządzaniu operacjami, dołącza-
nymi do struktury obiektów za pomocą odwiedzających. 

Działanie klasy może być silnie zależne od jednego z kilku stanów jaki przyjmuje.  
W najprostszej implementacji prowadzi to do przerośniętej instrukcji wyboru, która ustala 
ostateczny kod do wykonania. Korzystając ze wzorca stan, kapsułkujemy zachowania za-
leżne od stanu klasy, w oddzielnych podklasach. Zwiększamy tym samym przejrzystość w 
zarządzaniu stanami oraz łatwość modyfikacji zachowań zależnych od stanu.  

Wzorzec metoda szablonowa definiuje szkielet algorytmu, którego poszczególne kroki 
można modyfikować niezależnie w podklasach. Wnosi to przejrzystość w implementacji 
wieloetapowych algorytmów. 

Do przesyłania żądań pomiędzy obiektami służy wzorzec polecenie, który kapsułkuje 
żądanie w formie obiektu. Polecenie występuje czasami wspólnie ze wzorcem pamiątka, 
który zapisuje stan obiektu, aby umożliwić jego późniejsze przywrócenie (np. w odpowie-
dzi na żądanie). Oby dwa wzorce mają znaczenie operacyjne i nie wpływają istotnie na 
strukturę kodu. 

Wzorce interpreter oraz iterator służą do operacji na ciągach znaków i nie mają szcze-
gólnego znaczenia z punktu widzenia architektury. 

3. Zarządzanie zmianą 

Dobra architektura ma wysoką zdolność do zapewnienia obsługi szerokiego zakresu funk-
cji. Dlatego jeśli programiści często przekazują informacje, że pewna klasa funkcji jest 
trudna lub niemożliwa do zaimplementowania w obrębie stosowanej architektury, jest to 
sygnał, iż zbliżamy się do granic możliwości obecnej architektury. 

W początkowych fazach projektu, po ustaleniu pierwszej wersji architektury, zespół 
koncentruje się na implementacji jak największej ilości funkcji. W tym okresie niewiele 
czasu poświęca się zmianom w architekturze. Dopiero gdy kolejne wersje systemu zostają 
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zainstalowane u klienta, zaczynają napływać informacje zwrotne, które dają początek ewo-
lucji architektury (Hohmann 2006). 

Zmiany w architekturze, które są niezbędne aby móc zaimplementować nowe funkcje 
lub zmodyfikować istniejące, nie powinny obniżać obecnej przejrzystości systemu. Przea-
nalizujmy jakiego typu zmiany architektoniczne będą znacznie łatwiejsze i nie wpłyną ne-
gatywnie na przejrzystość kodu, właśnie dzięki zastosowaniu wybranych wzorców projek-
towych. Przykładowe zmiany to: 

1) Zmiana zawartości złożonych obiektów. Wzorzec kompozyt porządkuje zawartość 
dużych obiektów, wykorzystując do tego strukturę hierarchiczną. Ułatwia to zarzą-
dzanie ich składem. Z kolei dzięki wykorzystaniu wzorca dekorator, możemy łatwo 
dodawać zadania do obiektów w sposób dynamiczny i przezroczysty. Oby dwa 
wzorce mogą dziedziczyć po wspólnym interfejsie, dzięki czemu jakiekolwiek 
zmiany w zawartości obiektu, nie wymagają modyfikacji w kodzie używającym te-
go obiektu. 

2) Zmiana dostępu do obiektu lub podsystemu. Wykorzystując wzorzec pełnomocnik, 
który reprezentuje jakiś inny obiekt, możemy kontrolować poziom dostępu do nie-
go. Podobną funkcję pełni fasada wobec podsystemu. 

3) Zmiana implementacji. Jeśli abstrakcja jest rozdzielona od implementacji za pomo-
cą wzorca most, to można ją prosto zmienić w trakcie działania programu. 

4) Zmiana wykorzystywanej klasy. Jeśli została podjęta decyzja o użyciu pewnej klasy 
z zewnątrz, która realizuje znaczną funkcjonalność, ale ma interfejs niezgodny z na-
szymi potrzebami, za pomocą wzorca adapter, możemy dostosować interfejs do na-
szych potrzeb. 

5) Zmiana procesu konstrukcji obiektów. Wykorzystując wzorce budowniczy lub fa-
bryka abstrakcyjna, chcąc zmienić proces konstrukcji, wystarczy, że zmodyfikuje-
my lub dodamy odpowiednio nowego budowniczego lub nową fabrykę. 

6) Zmiana sposobu komunikacji obiektów. Jeśli zbiór obiektów współpracujących ze 
sobą na tym samym poziomie, komunikuje się za pomocą wzorca mediator, unika-
my zależności typu „każdy z każdym” a ponieważ cały proces komunikacji kapsuł-
kuje mediator, to jest on łatwy w modyfikacji. Podobnie (tylko jednostronnie – od 
nadawcy do odbiorcy), możemy kontrolować komunikację za pomocą wzorca ob-
serwator. 

7) Zmiana funkcjonalności obiektu. Pewne grupy funkcjonalności możemy zaimple-
mentować poza obiektem we wzorcu odwiedzający, a następnie konfigurować   do-
celową funkcjonalność obiektu przez ustalanie, którzy odwiedzający mają „odwie-
dzić” obiekt. 

8) Zmiana zachowania klasy. Za pomocą wzorca stan, zyskujemy przejrzystość w za-
rządzaniu kodem zależnym od stanu obiektu. 

9) Zmiana algorytmu. Stosując wzorzec strategia zyskujemy łatwą możliwość wyboru 
algorytmu optymalnego w danym momencie, natomiast metoda wytwórcza pozwala 
wygodnie modyfikować poszczególne kroki algorytmu. 

10) Zmiana odbiorcy żądania. Wykorzystując wzorzec Łańcuch zobowiązań, możemy 
dowolnie modyfikować kolejność i rodzaj odbiorców żądania. 
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4. Zarządzanie produktem 

Traktując oprogramowanie jako produkt, zarządzanie zmianą, jak i zakresem funkcjonal-
nym, w ujęciu ekonomicznym oznacza zarządzania produktem. Zaspokojenie potrzeb klien-
ta jest tym większe im lepiej zespół zareaguje na zgłaszane przez niego sugestie. Najlepiej 
jeśli klient, sugerowane przez siebie zmiany, zobaczy od razu w kolejnych wersjach opro-
gramowania. 

Niestety, jeśli nacisk na implementację nowych funkcji zlecanych na bieżąco przez 
klienta jest zbyt duży i nie idzie w parze ze stosownymi zmianami w architekturze, które 
powinny poszerzać jej możliwości, to może dojść do załamania architektury i znacznego 
obniżenia jej jakości. Bezpośrednią konsekwencją takiego „długu technicznego” wobec 
architektury, będzie wysoki koszt utrzymania systemu i wprowadzania kolejnych funkcji. 
Co więcej, wraz z nowymi wersjami systemu oraz nadchodzącymi żądaniami kolejnych 
funkcji, wielkość tego długu może doprowadzić do sytuacji, w której dalsze rozwijanie 
oprogramowania okaże się bardzo trudne i jedynym wyjściem będzie porzucenie aktualnej 
architektury, a w konsekwencji nawet i całego projektu (Hohmann 2006). Rozumienie tego 
procesu przez kierownika projektu jest kluczowe. Powinien on nieprzerwanie dbać o wyso-
ką jakość architektury, która bezpośrednio przekłada się na łatwość zarządzania produktem. 

5. Wnioski 

Ewolucja architektury jest naturalnym procesem rozwoju oprogramowania. Uwidacznia się 
to zwłaszcza, jeśli oprogramowanie wytwarzane jest w sposób iteracyjny. Ten fakt, należy 
zaakceptować i warto od początku tworzyć oprogramowanie, które jak najbardziej ułatwia 
dalszą jego rozbudowę i modyfikację.  

Przedstawiona analiza uwypukliła znaczenie wzorców pod kątem ich wpływu na ela-
styczności architektury tworzonego systemu. W praktyce rzadko zdarza się sytuacja, aby 
rozwiązanie doraźne było lepsze niż zastosowanie wzorca. Najwięcej uporządkowania 
wprowadzają wzorce strukturalne. Z tej grupy jedynie wzorzec pyłek nie jest tak istotny. 
Wspólną cechą wzorców konstrukcyjnych jest rozdzielenie miejsca użycia obiektu od miej-
sca jego konstrukcji, wprowadzając tym samym elastyczność i niezależność do procesu 
tworzenia obiektu. Z kolei połowa wzorców operacyjnych, poza swoją funkcją operacyjną, 
znacznie zwiększa przejrzystość struktury kodu. 

Wzorce projektowe, będące dobrymi praktykami projektowymi, z powodzeniem funk-
cjonują w wielu systemach obiektowych. Zawsze zwiększają czytelność kodu poprzez roz-
dzielenie i porządkowanie funkcjonalności. Fakt ich stosowania jest często tym, co odróż-
nia dobre projekty zakończone sukcesem od tych, które zostały porzucone z powodu utraty 
kontroli nad ich funkcjonalnością, połączonej najczęściej z nadmierną nieczytelnością kodu 
źródłowego. 
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KRZYSZTOF SEWIŁO* 

WPŁYW CZYNNIKÓW NIEMATERIALNYCH 
NA MOTYWACJĘ PRACOWNIKÓW 
W FIRMACH INFORMATYCZNYCH  

EFFECT OF INTANGIBLE FACTORS 
TO THE MOTIVATION OF EMPLOYEES 

IN IT COMPANIES 

STRESZCZENIE. Najczęściej spotykaną odpowiedzią na pytanie, co motywuje ludzi do pracy, jest 
dość oczywiste stwierdzenie: pieniądze. Z badań i obserwacji wynika jednak, że możliwość dodatko-
wego zarobku nie ma jednakowego wpływu na ludzi. Okazuje się, że dla ludzi, którzy mają zapew-
niony pewien bezpieczny poziom finansowy (a branża informatyczna niewątpliwie należy do lepiej 
opłacanych) najbardziej motywującymi czynnikami są: docenianie ich zaangażowania i sukcesów, 
dobra atmosfera w pracy, precyzyjnie wyznaczone cele i zadania. Opracowanie to w sposób zwięzły 
opisuje najważniejsze dotychczasowe teorie motywacji i pozamaterialne czynniki wpływające na 
zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań. 

ABSTRACT. The most common answer to the question of what motivates people to work is a fairly 
obvious statement: money. However, researches and observations prove, that the possibility of addi-
tional earnings has different influence over people. It turns out, that for people who are provided with 
a safe level of earnings (the IT industry is undoubtedly one of the better-paid) the most motivating 
factors are: appreciating their commitment, good relationship at workplace, clearly defined objectives. 
This paper briefly describes the main existing theories of motivation and non-material factors which 
have an impact on the employees commitment to complete their tasks. 

1. Wstęp 

Nie da się osiągnąć celów organizacji bez zaangażowania się w ten proces członków orga-
nizacji. To właśnie człowiek jest czynnikiem napędzającym przedsiębiorstwo i szerzej go-
spodarkę. Dlatego problem motywowania pracowników jest jednym z podstawowych wy-
zwań z jakimi mierzą się obecnie kierownicy zespołów. Jednocześnie pracownikom nie 
wystarcza godziwe wynagrodzenie, chcą również odczuwać satysfakcję z wykonywanej 
pracy. Widać to szczególnie wyraźnie wśród pracowników firm informatycznych. 

                                                                                                                     
* Mgr inż. Krzysztof Sewiło, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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Zadaniem menedżera jest więc stwarzać warunki do tego, by uruchomić, podtrzymy-
wać i rozwijać motywację pracowników. Menedżerowie często mylą pojęcie motywacji 
z manipulacją. Należy zauważyć, że to drugie jest raczej nakłanianiem innych do zrobienia 
tego co my chcemy. Natomiast motywacja polega na sprawieniu, by pracownik sam chciał 
coś wykonać. Manipulując możemy osiągnąć krótkotrwały skutek, ale tylko prawdziwie 
motywując możemy sprawić, że cel pracownika będzie zbieżny z naszym celem. 

W rozdziale 2. tej pracy przedstawiono najważniejsze dotychczasowe teorie motywo-
wania. W pierwszej kolejności opisano trzy wczesne teorie, następnie zaprezentowano 
współczesne koncepcje związane z tematyką pobudzania zaangażowania. W rozdziale 3. 
opisano czynniki motywacyjne i przedstawiono wskazówki dla menedżerów, jak dany 
czynnik wykorzystać do zwiększenia zaangażowania pracowników. Na koniec tej pracy 
podsumowano najważniejsze wnioski dla menedżerów wynikające z opisu czynników mo-
tywacyjnych. 

2. Teorie motywacji 

Słowo motywacja wywodzi się z łacińskiego słowa moveo, które oznacza wprawianie 
w ruch, nakłanianie, wpływanie na kogoś. Obecnie motywacja jest pojęciem o wielu zna-
czeniach. Najczęściej określa się ją jako wewnętrzną wolę lub pragnienie, które wprowadza 
w stan gotowości do podjęcia jakiegoś działania (Denny 1999). 

Motywację wyzwala w nas wiele różnych czynników. Najczęściej dzieli się je ze 
względu na źródło pochodzenia na zewnętrzne i wewnętrzne. Bodźce zewnętrzne dzieli się 
na dodatnie i ujemne. Pierwsze nazywane są nagrodami, drugie karami. Działanie człowie-
ka może wynikać z chęci otrzymania nagrody lub w celu uniknięcia kary. Nagradzane za-
chowania ulegają utrwaleniu, a karane osłabieniu i eliminacji. Odmienne jest podejście 
akcentujące rolę wewnętrznych wyznaczników zachowania człowieka. W tym przypadku 
uważa się, że człowiek wykonuje czynność, ponieważ chce i lubi ją wykonywać. Realizuje 
w ten sposób swoją potrzebę godności lub osiąga radość z podjęcia działania. 

Istotą motywacji jest to, że człowiek jest zmotywowany jeśli czegoś oczekuje lub od-
czuwa potrzebę i wierzy w możliwość osiągnięcia celu jeśli podejmie określone działania. 
Przy czym celem może być też chęć uniknięcia czegoś niechcianego. 

2.1. Wczesne teorie motywacji 

W połowie ubiegłego wieku sformułowano trzy odrębne teorie motywacji, które choć są 
obecnie często krytykowane, stanowią fundament, na którym wyrosły aktualne teorie mo-
tywacji. Praktycy zarządzania nadal wykorzystują terminologię tych teorii do wyjaśniania 
motywacji pracowników. 
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2.1.1. Piramida potrzeb Maslowa 

Według tej teorii ludzie są zmotywowani do działania, tylko wtedy, gdy umożliwia lub 
ułatwia ono zaspokojenie danej potrzeby. Abraham Maslow zdefiniował 5 grup potrzeb. Po 
zaspokojeniu potrzeb na najniższym poziomie człowiek próbuje zaspokoić potrzebę kolej-
nego, wyższego poziomu (Werewka et al. 2013). 

1) Potrzeby fizjologiczne – podstawowe potrzeby przetrwania: pożywienie, woda, 
tlen, sen. W odniesieniu do pracy potrzeby te dotyczyć mogą np. wynagrodzenia 
umożliwiającego zaspokojenie potrzeb bytowych, gwarantowanej przerwy na odpo-
czynek, warunków pracy umożliwiających utrzymanie optymalnej temperatury. 

2) Potrzeby bezpieczeństwa – po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych, człowiek kon-
centruje się na zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, stabilności, porządku, sprawie-
dliwości oraz wyeliminowaniu zagrożeń. W warunkach organizacji potrzeby te mo-
gą odnosić się do: bezpiecznych warunków pracy, stabilności zatrudnienia, podwy-
żek wyrównujących inflację, dodatkowej opieki zdrowotnej, dodatkowych składek 
emerytalnych. 

3) Potrzeby społeczne – odnoszą się do relacji z innymi: potrzeba przyjaźni, akcepta-
cji, przywiązania. Niezaspokojenie ich prowadzi do zamknięcia się w sobie, 
a w efekcie doprowadzić może do poczucia wyobcowania i odtrącenia. W pracy po-
trzeby te dotyczą możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi w ciągu pracy, 
wykonywania pracy w zespole, bycia akceptowanym przez współpracowników. 

4) Potrzeby uznania – pojawia się potrzeba uznania w miejscu pracy, w grupie współ-
pracowników. Nie wystarcza już akceptacja i przyjaźń. Człowiek jest skoncentro-
wany na własnym statusie, szacunku jakim jest obdarzany, prestiżu jakim się cieszy. 
Chce, aby jego osiągnięcia były doceniane. W pracy zaspokoić te potrzeby u pra-
cownika można np. poprzez: okazanie aprobaty po zrealizowaniu wyzwań, nadanie 
tytułu oraz adekwatnego miejsca w hierarchii firmowej, umożliwienie podejmowa-
nia ważniejszych decyzji. 

5) Potrzeby samorealizacji – na tym poziomie ludzie koncentrują się na możliwości 
pełnego wykorzystania własnego potencjału, dążą do realizowania celów. Satysfak-
cję przynosi im zaspokojenie własnych ambicji. W przeciwieństwie do pozostałych 
potrzeb, te nigdy nie zostają zaspokojone. W warunkach pracy potrzeby te wiążą się 
z rozwojem umiejętności, możliwością wykazania się kreatywnością, osiągnięciami. 
Ważna jest możliwość wykonywania pracy zgodnej z wartościami oraz pełnego 
kontrolowania własnej pracy. 

Dla kierowników, jedną z najważniejszych lekcji z tej teorii powinien być fakt, iż różni 
ludzie, na różnych etapach swojego życia, mają inne potrzeby. Nie można motywować pra-
cowników, przypisując im swoje własne potrzeby. 

2.1.2. Teoria X i teoria Y 

Douglas McGregor doszedł do wniosku, że przedsiębiorstwa stosują jedną z dwóch strate-
gii podejścia do motywacji pracowników (Stoner et al. 2011). W jednej wyobrażenie 
o człowieku jest zasadniczo negatywne (teoria X), w drugiej zasadniczo pozytywne (teoria 
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Y). Stwierdził on, że poglądy przełożonych na temat natury człowieka składają się z pew-
nego zbioru przekonań, które kształtują zachowanie wobec podwładnych. W teorii X me-
nedżerowie uważają, że pracownicy z natury nie lubią pracować i unikają pracy. Należy ich 
zmuszać, kontrolować i grozić karą, aby osiągnąć pożądane cele. Pracownicy unikają od-
powiedzialności i wolą poddawać się formalnym decyzjom. Większość ludzi wykazuje 
mało ambicji. 

W teorii Y menedżerowie przyjmują zgoła przeciwne założenia. Zakładają, że pra-
cownicy uważają prace za rzecz naturalną i lubią pracować. Angażując się w swoje zadania 
pracownicy są zdolni do kierowania własnym działaniem i do samokontroli. Mają zdolność 
do przyjmowania odpowiedzialności za wykonywane zadania, a nawet jej poszukiwania. 
Teoria ta zakłada, że umiejętność podejmowania słusznych decyzji jest cechą szeroko roz-
powszechnioną, nie tylko wśród kadry zarządzającej. 

Wykorzystując pojęcia z teorii Maslowa, można powiedzieć, że teoria X zakłada, że 
ludzie są zdominowani przez potrzeby niższego rzędu, zaś teoria Y zakłada dominację po-
trzeb wyższego rzędu.  

2.1.3. Teoria dwuczynnikowa 

Teoria dwuczynnikowa została sformułowana przez Federicka Herzberga, który w wyniku 
badań przeprowadzonych na szerokiej grupie pracowników zauważył, że osoby zadowolo-
ne z pracy zwracają uwagę na inne czynniki niż osoby niezadowolone. Według tej teorii 
przeciwieństwem zadowolenia nie jest niezadowolenie, a jedynie brak zadowolenia. Po-
dobnie przeciwieństwem niezadowolenia jest brak niezadowolenia. Oznacza to, że usunię-
cie cech powodujących niezadowolenie niekoniecznie uczyni pracę satysfakcjonującą, 
w ten sposób można uzyskać jedynie spokój, lecz niekoniecznie pobudzić motywację. Tę 
grupę Herzberg nazywa czynnikami higienicznymi i zalicza do niej: politykę firmy, jakość 
nadzoru, wynagrodzenie, stosunki międzyludzkie, fizyczne warunki pracy (Werewka et al. 
2013). 

W teorii motywacji kierownicy powinni najpierw zadbać o czynniki higieniczne, a do-
piero w drugim etapie zadbać o czynniki motywacyjne, tj.: możliwość awansu, możliwość 
rozwoju osobistego, uznanie, odpowiedzialność, osiągnięcia. 

2.2. Współczesne teorie motywacji 

2.2.1. Teoria potrzeb McClellanda 

David McClelland wyodrębnił trzy najważniejsze siły napędowe pracowników (McClel-
land, 1961):  

1) Potrzeba osiągnięć – dążenie do wyróżniania się, do osiągnięć wobec ustalonych 
norm sukcesu. Osoby o silnej potrzebie osiągnięć chętnie ponoszą odpowiedzial-
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ność za rozwiązywane problemy, są zorientowane na cel, szukają wyzwań, podej-
mują umiarkowane ryzyko. 

2) Potrzeba władzy – potrzeba kierowania zachowaniem innych ludzi. Osoby o silnej 
potrzebie władzy chcą kontrolować sytuację, wywierać wpływ na innych ludzi, 
chętnie współzawodniczą tam, gdzie mogą odnieść zwycięstwo, ale źle znoszą po-
rażki. 

3) Potrzeba przynależności – pragnienie przyjaznych i bliskich stosunków między-
ludzkich. Osoby o silnej potrzebie przynależności cechuje: chęć bycia lubianym 
przez innych, chętne uczestniczenie w licznych rozrywkach towarzyskich, chętne 
przyłączanie się do różnych grup i organizacji. 

2.2.2. Teoria oczekiwań 

Według teorii oczekiwań ludzie posiadają odmienne potrzeby i pragnienia. Na ich podsta-
wie, a także pod wpływem czynników osobistych i środowiska pracy podejmują świadome 
decyzje co do zachowania w organizacji. Wyboru dokonują w oparciu o oczekiwania, iż 
działanie to przyniesie określony efekt, biorąc pod uwagę również atrakcyjności owego 
efektu dla działającej jednostki. Teoria oczekiwań obejmuje trzy zmienne (Vroom et al. 
1968): 

1) Atrakcyjność potencjalnej nagrody uzyskanej w wyniku wykonanej pracy. 
2) Prawdopodobieństwo wykonania zadania z sukcesem, przy efektywności będącej  

w zasięgu możliwości. 
3) Postrzegane przez jednostkę prawdopodobieństwo, że w przypadku sukcesu otrzy-

ma nagrodę. 
W związku z tym zadaniem kierownika jest:  
− Określić jakie nagrody są wartościowe dla poszczególnych pracowników. W tym celu 

konieczna jest umiejętność wnikliwej obserwacji lub bezpośrednia rozmowa 
z pracownikami. Różni pracownicy mogą mieć zróżnicowane oczekiwania, jedni ze-
wnętrzne, inni wewnętrzne. 

− Określić kryteria otrzymywania nagród. Pracownik musi wiedzieć jakie zachowanie 
musi przejawiać, aby osiągnąć dany efekt. Przy określaniu wymaganego poziomu 
efektywności kierownik musi się upewnić, że osiągnięcie celu jest w zasięgu możli-
wości pracowników. Motywacja pracowników niewierzących w osiągnięcie wymaga-
nego poziomu maleje. 

− Pilnować aby nagrody były bezpośrednio powiązane z efektywnością i przekazywane 
były pracownikom w krótkim czasie od wystąpienia pożądanego zachowania. 

Teoria oczekiwań podkreśla rolę nagrody i zapłaty. Przyjmuje za podstawę interes własny, 
czyli dążenie każdego człowieka do urzeczywistnienia swoich pragnień. W związku z tym 
wymagana jest wiedza co, dla której jednostki jest atrakcyjne. Ludzi należy nagradzać tym 
co ma dla nich wartość pozytywną. 
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2.2.3. Motywowanie poprzez zarządzanie 

W 1964 r. R. Blake i J. Mounton opracowali tzw. koncepcję siatki kierowniczej, która opi-
suje pięć modelowych podejść do kierowania (Denny 1999). Różnią się one stopniem zo-
rientowania kierownictwa na zadania i na ludzi. Nie ma jednego, najlepszego stylu kiero-
wania. Ten zależy od konkretnej sytuacji oraz od profilu podwładnych. Profil ten, określany 
jest pojęciem dojrzałości pracownika, czyli zdolnością do wykonania określonej pracy. 
Analogicznie jak styl zarządzania, również dojrzałość pracownika można przedstawić na 
matrycy dwuwymiarowej. Na osi X odkładamy stopień kompetencji pracownika do wyko-
nania określonego zadania, a na osi Y jego motywację. Chcąc skutecznie motywować swo-
ich podwładnych kierownik musi dopasować swój styl zarządzania przede wszystkim do 
dojrzałości pracowników do wykonania powierzonych im zadań. 

Pracownicy o dojrzałości 1.1 charakteryzują się niską motywacją wewnętrzną i nie-
wielką wiedzą zawodową. Najlepiej motywować ich poprzez ścisłą i konsekwentną kontro-
lę ich produktywności, jednocześnie pozostając obojętnym na sprawy atmosfery pracy, 
czyli zarządzać nimi w sposób autokratyczny. 

Dojrzałości 9.1 opisuje pracowników kompetentnych, którym brak dostatecznej mo-
tywacji. Można ich skutecznie motywować troszcząc się przede wszystkim o miłą atmosfe-
rę w pracy. Można zlecać im bardzo ambitne zadania, które będą traktować jak wyzwania. 
Wymagają oni jasnego określenia terminów wykonania zadań i dyskretnej kontroli. 

Dojrzałość 1.9 – mamy tu do czynienia z osobami ogromnie zainteresowanymi wyko-
nywaniem powierzonej pracy, lecz całkowicie niekompetentnymi. Najlepiej motywować 
ich poprzez zarządzanie demokratyczne, czyli zapewniając im miłą atmosferę, zrozumienie 
i zainteresowanie ich pracą, delegując im nowe zadania, w których będą mieli okazję pod-
nieść kwalifikacje. Zadania nie mogą być zbyt trudne, aby pracownik miał okazję doświad-
czyć sukcesu. Nagrodą dla tej grupy mogą być szkolenia podwyższające ich kwalifikacje. 

Pracownicy o dojrzałości 9.9 to osoby o wysokiej motywacji wewnętrznej i dużej wie-
dzy zawodowej. Najlepiej motywować ich poprzez styl liberalny, dając im dużą swobodę 
działania, podejmowania decyzji. Dobrze na nich wpływa możliwość przekazywania wie-
dzy innym. Rola menedżera może się tutaj ograniczyć do pasywnego obserwowania. 

Kierownik musi pamiętać, że dla każdego zadania dojrzałość pracownika może być 
inna. Zapominanie o tym to bardzo częsty błąd kadry zarządzającej. Pracownik, który po-
siada kwalifikacje i wykazuje duże zainteresowanie wykonaniem danego zadania, nieko-
niecznie musi tak samo traktować inne zadanie. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dzie-
lenie zadań dla różnych pracowników na różnym etapie ich drogi zawodowej. Bardzo waż-
nym zadaniem przełożonego jest systematyczna obserwacja i współpraca z podwładnymi. 
Tylko w ten sposób można dokładnie określić ich rzeczywisty potencjał. 

3. Niematerialne czynniki motywacyjne 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę szkoleniową Training Partners i portal 
rekrutacyjny Pracuj.pl w 2005 roku (Polska Mapa Motywacji®), w pracy najbardziej mo-
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tywuje szef, który docenia sukcesy, tworzy dobrą atmosferę i jasno wyznacza zadania. Nie-
zależnie ile zarabiamy, chcemy być motywowani pozamaterialnie. Pracodawca, który do-
brze płaci sowim pracownikom, nie może czuć się zwolniony z obowiązku motywowania 
pozafinansowego. Jest to zgodne z teorią motywacji Herzberga, który klasyfikował płace 
pośród czynników higieny, a nie motywacji. Dlatego dla menedżerów w firmach informa-
tycznych bardzo istotnym jest znajomość niematerialnych czynników motywacyjnych. 

3.1. Cele i priorytety 

Odpowiednie stawianie celów ukierunkowuje działania, a także mobilizuje i podtrzymuje 
wysiłek, który ma służyć osiągnięciu tych celów. Osiąganie tych celów wpływa na satys-
fakcję z pracy. Przełożony formułując cel powinien postępować zgodnie z zasadą SMART. 
Cel powinien być szczegółowy, pracownik musi wiedzieć czego się od niego wymaga. Po-
winien być również mierzalny i określony w czasie – terminowy. Bez tego nie mobilizuje 
on do działania i trudno ocenić stopień jego osiągnięcia. Na motywację wpływa również 
ambitność celu, czyli to czy stanowi on wyzwanie. Ambitnie postawiony cel musi być jed-
nak możliwy do osiągnięcia, czyli realny. Cel ambitny i nierealistyczny budzi obawy przed 
podjęciem działania. Z drugiej strony cel realistyczny lecz mało ambitny może nie mobili-
zować do pracy. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie jest akcep-
tacja celu. Nawet jeśli cel jest jasno i konkretnie postawiony, a także ambitny i realistyczny, 
to brak akceptacji znacznie osłabi motywację. W radzeniu sobie z tym zjawiskiem bardzo 
pomaga otwarta komunikacja (patrz podrozdział 3.5) 

3.2. Kompetencje 

Największa szansa na zaangażowanie pracownika jest wtedy, gdy jego kompetencje są na 
odpowiednim poziomie do wykonania zadania. W każdej innej sytuacji poziom motywacji 
może maleć. Gdy zadanie jest za trudne i zdecydowanie wykracza ponad wiedzę i umiejęt-
ności pracownika, to najczęściej skutkuje to brakiem pewności siebie i niską motywacją. 
Natomiast za proste zadanie w stosunku do posiadanych kompetencji nie mobilizuje 
i w efekcie może powodować niskie zaangażowanie.  

Niska motywacja pracownika wynikająca z braku wiedzy i umiejętności wymaga za-
jęcia się bezpośrednio kompetencjami, a nie motywacją. Określając cel dla podwładnego 
należy upewnić się, czy jest w stanie samodzielnie zrealizować powierzone mu zadanie, 
czy też jest na etapie uczenia się. Może okazać się, że pracownik potrzebuje instrukcji. 
Wtedy nie wystarczy określić co jest do zrobienia, ale także jak należy wykonać zadanie. 

3.3. Warunki pracy 

Warunki pracy mają bardzo duży wpływ na satysfakcję z pracy, a dokładniej na brak zado-
wolenia z pracy, gdy są one niekorzystne. Organizacja pracy (dostępność zasobów), fizycz-
ne warunki pracy, pewność zatrudnienia, czy zadowolenie z atmosfery panującej w pracy 
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wydaje się czymś oczywistym i nie powoduje większej motywacji do działania. Jednak złe 
warunki pracy przekładają się na niezadowolenie i niską motywację.  

Dbając o dobre warunki pracy kierownik musi zwrócić uwagę na to, aby powierzając 
pracownikowi zadanie zapewnić mu zasoby do jego wykonania. Upewnić się, że czas, 
urządzenia i środki, z których może korzystać pracownik są wystarczające do prawidłowe-
go wykonania zadania.  

Pracownik może patrzeć na wynagrodzenie w kategorii doceniania go za dobrze wy-
konaną pracę lub rekompensaty za braki w innych czynnikach motywacji. Łatwiej jest mu 
zgłaszać potrzeby materialne, niż psychologiczne. Należy o tym pamiętać analizując zgła-
szany przez pracownika wniosek o podwyżkę. 

3.4. Docenianie, poświęcanie uwagi 

W większości badań poświęconych motywacji to ten czynnik okazuje się najsilniej oddzia-
łującym. Nie można skutecznie doceniać, nie poświęcając uwagi swoim pracownikom. 
W ten sposób można się dowiedzieć nie tylko za co dowartościować, ale też co dla pracow-
nika jest istotne, co jest źródłem satysfakcji. Dzięki temu można go motywować także za 
pomocą innych niż docenianie czynników, tych z obszaru jego indywidualnych potrzeb.  

Ważną zdolnością dla menedżerów jest tu umiejętność uważnego i aktywnego słucha-
nia. Przy dowartościowywaniu należy być szczerym, spontanicznym i bezpośrednim.  

3.5. Otwarta komunikacja 

Otwarta komunikacja, oparta na zaufaniu charakteryzuje zarówno efektywne zespoły jak 
i całe firmy. Jest to z jednej strony rozumienie się nawzajem, a drugiej odwaga w wyraża-
niu nawet radykalnie odmiennych opinii.  

Jednym z kluczowych elementów jest tu informacja zwrotna. Stawianie celów połą-
czone z informacją zwrotną o postępach w ich realizacji jest najważniejszym i najsilniej 
działającym sposobem motywowania (Csikshenmihalyi 2005). Otwarte i szybkie informa-
cje zwrotne pomagają pracownikowi skorygować działania i pójść we właściwym kierunku.  

Przekazanie pełnej informacji, pokazanie kontekstu i szerszej perspektywy buduje po-
czucie sensu i rodzi zaufanie do przełożonego i organizacji. Dobrze jeśli kierownik uzasad-
nia swoje decyzje, uzgadnia cele i priorytety zadań z podwładnym.  

Otwarta komunikacja zakłada jej dwustronność, która przejawia się w konsultowaniu 
i uzgadnianiu z pracownikiem powierzanych mu zadań i celów, a także otwarcie na jego 
uwagi i krytykę. Podwładny powinien czuć się bezpiecznym, że nie poniesie negatywnych 
konsekwencji z powodu wyrażania swoich opinii.  
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3.6. Osobisty przykład 

Nie da się nikogo zmotywować, jeśli nam samym brakuje motywacji. Przełożony musi sam 
w praktyce realizować to o czym mówi. Musi być przykładem i wymagać najpierw od sie-
bie. Na tej podstawie buduje wiarygodność i lojalność wśród pracowników oraz pobudza 
ich zaangażowanie i efektywność.  

Jeśli praca menedżera nie jest widoczna wśród podwładnych, powinien on stać się 
bardziej widocznym i angażować się osobiście w więcej działań na forum. 

3.7. Zakres wpływu 

Przez zakres wpływu należy rozumieć możliwość samodzielnego decydowania o kwestiach 
związanych z organizowaniem własnej pracy jak i innych osób. Zakres wpływu wiąże się 
z władzą (formalną i nieformalną) oraz z autorytetem jakim cieszy się pracownik. Na za-
kres wpływu należy spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwsza to adekwatność zakresu 
wpływu do kompetencji. Wyższemu poziomowi kompetencji powinien odpowiadać więk-
szy zakres wpływu. Druga perspektywa to indywidualne potrzeby pracownika. Ta potrzeba 
jest szczególnie rozwinięta u osób, które lubią kontrolować i wywierać wpływ na innych, 
chętnie rozdzielają zadania, potrafią stawiać wymagania i egzekwować ich wykonanie.  

Jeśli menedżer ma w zespole osobę z dużą potrzebą wpływu, a kompetencje tej osoby 
są wysokie, powinien umożliwić jej podejmowanie decyzji i przydzielić zasoby, którymi 
będzie mógł zarządzać. Taka osoba potrafi skutecznie wpływać na sposób w jaki inni wy-
konują swoją pracę. Należy dać jej możliwość przekonywania i dyscyplinowania innych.  

3.8. Możliwość osiągnięć 

Możliwość osiągnięć bywa bardzo silnym motorem działania. Związana jest z potrzebą 
podejmowania wyzwań i osiągania wymiernych sukcesów. Osoby, dla których silnie roz-
winięta jest ta potrzeba chętnie ponoszą osobistą odpowiedzialność za rozwiązywane pro-
blemy, są zorientowane na cel. Często szukają wyzwań i dążą do doskonałości. Tacy pra-
cownicy często są indywidualistami, ale potrzebują uznania innych.  

Aby zwiększyć zaangażowanie osoby o wysokiej potrzebie osiągnięć należy dostar-
czać jej coraz to nowych wyzwań i podkreślać pokładane w niej zaufanie. Podkreślać zna-
czenie zleconego zadania, a jeśli nie stanowi dużego wyzwania, kierownik powinien wska-
zywać jak to zadanie może wpłynąć na rozwój kariery pracownika. W stosunku do takich 
osób szczególnie często należy pamiętać o wyrażaniu uznania. 

3.9. Możliwość rozwoju 

Ten czynnik motywacyjny opiera się na założeniu, że rozwijanie naturalnych zdolności 
i talentów jest kluczem do mistrzostwa, a w efekcie satysfakcji pracownika i pracodawcy.  

Każdy posiada jakieś mocne strony, które warto rozpoznać i zaangażować do konkret-
nych zadań. Kluczem do tego jest dobra znajomość pracownika i jego kompetencji. Przed-
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miotem zainteresowania nie powinien tu być obszar do rozwoju, ale potencjał, który daje 
szansę na osiągnięcie mistrzostwa, a przez to satysfakcji. Menedżer powinien przeanalizo-
wać edukację, karierę zawodową pracownika, porozmawiać z nim co go ciekawi, czego 
uczy się chętnie z własnej inicjatywy. 

3.10. Relacje w zespole 

Atmosfera panująca w zespole ma duże znaczenie dla poziomu motywacji pracownika. Jest 
szczególnie ważna w przypadku zadań, których wykonywanie zależy od dobrej współpra-
cy. Relacje w zespole mają większe znaczenie dla osób, których potrzeba przynależności 
jest ważnym czynnikiem satysfakcji. Takimi osobami są pracownicy, którzy lubią pracę 
w zespole, służą pomocą, lubią dzielić się pomysłami i chętnie je konsultują z innymi.  

Poprawa klimatu współpracy w zespole angażuje wszystkie funkcje menedżerskie. 
Należy zastanowić się czy jasne są cele i podział obowiązków w zespole, czy prawidłowy 
jest przepływ informacji oraz podział uznania i nagród. Należy przy tym brać pod uwagę to 
na jakim etapie rozwoju jest zespół. 

4. Podsumowanie, czyli co z tego wynika dla menedżerów 

Jednym z najważniejszych wniosków jest to, że każdego należy motywować w inny spo-
sób. Skuteczne motywowanie zaczyna się od szczegółowego badania potrzeb pracownika. 
Potrzeby ludzkie nie są stałymi dyspozycjami człowieka, są zmienne i zmienne jest ich 
natężenie, dlatego też skuteczne motywowanie powinno zakładać zmienność i elastyczność 
działania. Potrzeby pracownika zależne są od jego cech osobowościowych, sytuacji życio-
wej, środowiska pracy, wiedzy, przekonań i oczekiwań. Mimo to istnieje pewna grupa po-
trzeb, które z najwyższym prawdopodobieństwem posiada każdy pracownik. 
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MACIEJ STASIERSKI * 

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE WYDAJNOŚCI ZESPOŁU DEWELOPERSKIEGO 
W METODYKACH ZWINNYCH NA PRZYKŁADZIE METODY SCRUM 

FACTORS THAT PROMOTE THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT 
TEAM IN AGILE METHODOLOGIES ON THE EXAMPLE OF SCRUM 

STRESZCZENIE. Artykuł porusza kwestie dotyczące wydajności zespołów w metodykach zwin-
nych. Szczególny nacisk położono na zdarzenia (ceremonie), będące częścią metody Scrum. Ta, jako 
jedna z najbardziej popularnych metodyk zwinnych, zyskuje ostatnimi czasy na popularności. Opiera-
jąc się na sztywnym zestawie reguł, wytycza ona ramy zarządzania projektem informatycznym i ze-
społem. W swojej publikacji Autor stara się uwypuklić te aspekty metodyk zwinnych, które ułatwiają 
zespołowi podnoszenie swoich kompetencji, naukę na błędach i optymalizację procedur dotyczących 
tworzenia oprogramowania. Jednocześnie celem Autora jest wskazanie również tych czynników me-
todyk zwinnych, które mają pozytywny wpływ na ogólną wydajność poszczególnych członków ze-
społu. 

ABSTRACT. The article discusses the aspects related to the team’s effectiveness in agile methodolo-
gies. Particular emphasis has been placed on the events (ceremonies), which are part of the Scrum 
framework. This, as one of the most popular agile methodologies, is recently gaining in popularity. 
Based on rigid set of rules, it provides a framework for IT project management and team manage-
ment. In his publication, the Author attempts to highlight those aspects of agile methodologies, which 
facilitate team members to improve their skills, allow them to learn from their own mistakes and en-
courage them to optimize the procedures used during development process. At the same time Author 
tries to point out those factors of agile methodologies, which have a positive impact on the overall 
performance of individual team members. 

1. Metodyki zwinne – nowe podejście do zarządzania 

Tworzenie oprogramowania to skomplikowany proces. Jest mnóstwo czynników decydują-
cych o tym fakcie, w szczególności zmienność wymagań dotyczących programów, interak-
cja z innymi programami oraz współpraca ludzi – organizmów najbardziej nieprzewidy-
walnych (Schwaber, 2005). W kontekście projektów o dużej zmienności wymagań, rozpo-
częto poszukiwania sposobów lepszego reagowania na dynamicznie zmieniającą się doku-
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mentację. Z biegiem czasu podział metodyk zarządzania projektami wyewoluował na dwie 
główne kategorie: klasyczne – zorientowane na plan – i zwinne – zorientowane na zmiany 
produktu. Te ostatnie, określane też terminem agile, zdobywają w ostatnich latach coraz 
większą popularność (Werewka et al. 2012). Wykładnią dla wszystkich metodyk zwinnych 
jest zestaw reguł i wytycznych, opisanych i opublikowanych w Manifeście Zwinnego Two-
rzenia Oprogramowania (ang. Manifesto for Agile Software Development) (Schwaber et al. 
2001), w których autorzy, na podstawie swoich doświadczeń, przedkładają: 
− ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia, 
− działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację, 
− współpracę z klientem ponad formalne ustalenia, 
− reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. 

Jak Schwaber zauważa w swojej książce Sprawne zarządzanie projektami metodą Scrum, 
coraz więcej firm stosuje się do powyższych postulatów, czego objawem jest odejście od 
scentralizowanej kontroli i przydziału zadań na rzecz samoorganizacji zespołów (Schwa-
ber, 2005), którą to Martyniak wiąże przede wszystkim za takimi pojęciami jak autonomia 
czy współzarządzanie (Martyniak, 2002). 

Scrum jest jedną z najbardziej popularnych metodyk zwinnych (Moe et al. 2008).  
W dużym skrócie, proces wytwarzania oprogramowania w tej metodyce sprowadza się do 
iteracyjnego dostarczania przyrostu funkcjonalnego, powstającego podczas cyklicznych 
faz, zwanych sprintami (trwających z reguły od jednego do czterech tygodni). Zespół pro-
jektowy wybiera zadania z rejestru wymagań produktu (ang. product backlog), określanego 
i priorytetyzowanego przez Właściciela Produktu (ang. Product Owner – osobę decyzyjną 
w kwestii priorytetów i realizowanych funkcjonalności) i Scrum Mastera (osobę odpowia-
dającą za zarządzanie całym procesem powstawania oprogramowania). Wybrane zadania 
tworzą rejestr sprintu (ang. sprint backlog) i stanowią listę zadań, które w ramach danego 
sprintu zespół spróbuje zrealizować. Na tym samym etapie ma miejsce estymacja czasowa 
zadań, które – już w fazie realizacji sprintu – członkowie zespołu sobie przypisują i imple-
mentują. Obowiązkowo codziennie odbywa się tzw. codzienny Scrum (ang. Daily Scrum), 
podczas którego zespół wymienia się informacjami dot. realizowanych zadań, postępów  
w pracach czy też ewentualnych problemów. Sprint kończy się przeglądem (ang. Sprint 
Review) i retrospektywą – spotkaniem, podczas którego ma miejsce analiza procesu wy-
twórczego i jego adaptacja – a następnie cykl się powtarza (Schwaber et al. 2011). 

2. Wydajność zespołów w kontekście metodyki Scrum 

Jest wiele czynników, mających wpływ na wydajność zespołu projektowego i jego po-
szczególnych członków, m.in. kompetencje, motywacja, warunki pracy, warunki środowi-
skowe, sprzęt, bodźce zewnętrzne czy też wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Zapew-
nienie pracownikowi każdego z nich nie daje gwarancji wydajnej pracy, ale znacząco 
zwiększa na to szanse. W artykule Is There a "Big Five" In Teamwork? czasopisma Small 
Group Research, wyodrębniona zostaje tzw. wielka piątka (ang. Big Five), czyli zdaniem 
autorów kluczowe pięć czynników mających wpływ na wydajność: 
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1) kierowanie zespołem (ang. team leadership), 
2) wzajemne monitorowanie wydajności (ang. mutual performance monitoring), 
3) wzajemne wsparcie (ang. backup behavior), 
4) zdolność adaptacji (ang. adaptability), 
5) ukierunkowanie na zespół (ang. team orientation). 

Z kolei Big Five wymaga trzech mechanizmów koordynujących: współdzielonego modelu 
wiedzy (ang. shared mental models), komunikacji w obiegu zamkniętym (ang. closed-
looped communication) i wzajemnego zaufania (ang. mutual trust) (Salas et al. 2005). Inte-
rakcja mechanizmów koordynujących oraz pięciu czynników „wielkiej piątki” ma prowa-
dzić do zwiększonej efektywności zespołu. 

Akceptując podział zaproponowany powyżej, w kolejnych akapitach przedstawione 
zostanie, w jaki sposób metodyka Scrum wspiera każdy z wymienionych aspektów, bazując 
na definicjach, zaproponowanych przez autorów artykułu Is There a "Big Five" In Team-
work?. 

2.1. Mechanizmy koordynujące 

2.1.1. Współdzielony model wiedzy 

Współdzielony model wiedzy Salas definiuje jako „organizowanie struktury wiedzy doty-
czącej relacji pomiędzy zadaniami, w które zespół jest zaangażowany i dotyczącej sposo-
bów współpracy pomiędzy członkami zespołu” (Salas et al. 2005). 

Scrum zdefiniowany jest jako proces empiryczny – trzema filarami kontroli procesu 
empirycznego są: przejrzystość, inspekcja i adaptacja (ang. transparency, inspection and 
adaptation) (Schwaber et al. 2011). W metodyce Scrum na aspekt przejrzystości kładziony 
jest bardzo silny nacisk – to właśnie ona gwarantuje jedną z podstawowych płaszczyzn, 
umożliwiających swobodny przepływ informacji.  

W metodyce Scrum wyodrębnić można następujące elementy, które sprzyjają prze-
pływowi wiedzy: 
− zdarzenie Sprint Planning: wymiana wiedzy związanej z zakresem prac, z wielkością 

zadań i relacjami występującymi pomiędzy zadaniami, 
− zdarzenie Daily Scrum: wymiana wiedzy dotyczące postępów prac i potencjalnych 

problemów, 
− zdarzenie Sprint Review: dzięki jawnej informacji zwrotnej od Product Ownera / 

klienta, każdy z członków zespołu posiada informacje dotyczącą faktu, jak odebrany 
został sprint, jakie są odczucia i dalsze oczekiwania wobec realizowanego projektu, 

− zdarzenie retrospektywy (część Sprint Review): jawna informacja dla każdego 
z członków zespołu o tym, co w danym sprincie nie zadziałało, co mogło zadziałać le-
piej, wreszcie co i w jaki sposób zespół chce usprawnić 



 

313 

 

− jawny Product Backlog i Sprint Backlog: jawność informacji w Scrumie jest obustron-
na, w dowolnym momencie klient czy Product Owner mają możliwość spojrzeć na 
postępy prac (pozostające zaległości produktowe czy sprintowe) 

− ciągłe i intensywne zaangażowanie w projekt Product Ownera (o czym również 
w swoim opracowaniu wspomina Moe) (Moe et al. 2008). 

Wszystkie wymienione powyżej elementy tworzą znakomitą podstawę do szybkiej komu-
nikacji i eliminowania potencjalnych nieporozumień i zatorów w projekcie, w efekcie (w 
połączeniu z dalszymi elementami) gwarantują unikanie sytuacji obniżających wydajność. 

2.1.2. Komunikacja w obiegu zamkniętym 

„Bezpośrednia wymiana informacji między nadawcą a odbiorcą, niezależnie od medium.” 
(Salas et al. 2005). 

Podpunkt ten dotyczy bezpośredniości komunikacji, a w szczególności płynącej z tego 
faktu natychmiastowej informacji zwrotnej. W Scrumie zespół jest odcinany przez Scrum 
Mastera od wszelkich zewnętrznych rozproszeń (w szczególności od zmian w Sprint Bac-
klogu), natomiast wszystkie niezbędne do realizowania zadań informacje zdobywa bezpo-
średnio u źródła. Feedback, czyli informacja zwrotna, uzyskiwana jest natychmiastowo 
podczas każdej z ceremonii metodyki Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review 
czy retrospektywy). Warto zauważyć, że takiej pewności nie ma w przypadku niebezpo-
średnich form komunikacji – nigdy nie można mieć pewności, że wiadomość wysłana zo-
stanie poprawnie zrozumiana (Moe et al. 2008). Dzięki temu również w tym przypadku 
zapobiega się wszelkiego rodzaju nieporozumieniom, po raz kolejny unikając sytuacji, mo-
gących obniżyć wydajność zespołu. 

2.1.3. Wzajemne zaufanie 

Powołując się na pracę Salasa, definicja tego mechanizmu koordynującego brzmi następu-
jąco: „Wspólne przekonanie, że członkowie zespołu będą wykonywać swoje zadania  
i chronić interesy swoich kolegów z zespołu” (Salas et al. 2005). 

Ciężko znaleźć mechanizmy wymuszające na ludziach wzajemne zaufanie. Takowych 
nie dostarcza również Scrum, jednak, jako proces daje zespołowi dużą autonomię 
w podejmowaniu wyborów: to członkowie zespołu decydują o zakresie prac w ramach da-
nego sprintu i chcąc zaimplementować wybrane przez siebie funkcjonalności muszą na 
sobie nawzajem polegać. Zbudowanie wzajemnego zaufania może wymagać nieco czasu, 
ale takie aspekty metodyki Scrum jak zawarty w manifeście Agile postulat „ludzie i inte-
rakcje ponad procesy i narzędzia” czy znajdujący się w Scrum Guide postulat dotyczący 
pełnej przejrzystości prac pozwalają ten czas zminimalizować. 
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2.2. Wielka piątka 

2.2.1. Kierowanie zespołem 

Aspekt kierowania zespołem (ang. Team Leadership) Salas określił jako „zdolność do kie-
rowania i koordynowania czynnościami innych członków zespołu, oceny jakości pracy 
zespołu, przypisywania zadań, rozwijania wiedzy i umiejętności zespołu, motywowania 
członków zespołu, planowania, organizacji i wreszcie utrzymywania pozytywnej atmosfe-
ry” (Salas et al. 2005). 

Kierowanie zespołem nie jest zadaniem prostym. Schwaber otwarcie pisze, że bycie 
dobrym Scrum Masterem jest trudne (Schwaber, 2005). A wszystkie zawierające się 
w definicji kierowania zespołem funkcje spoczywają w metodyce Scrum właśnie na tej roli. 
Scrum Master nie jest osobą, która ma zespołowi coś narzucać. Wręcz przeciwnie, to ze-
spół jest jednostką decydującą. W kontekście analizowanego zagadnienia kierowania ze-
społem, w ramach zadań spoczywających na roli Scrum Master wymienić należy: 
− zapewnienie poprawności przebiegu procesów metodyki Scrum, a zatem egzekwowa-

nie poszanowania jej reguł, 
− moderowanie wszystkich ceremonii metodyki Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, 

Sprint Review), 
− zachęcanie członków zespołu do maksymalnego wykorzystania mechanizmów Scrum 

w rozwiązywaniu codziennych problemów, 
− ułatwianie zespołowi korzystania z mechanizmów Scrum, 
− zachęcanie zespołu do poszukiwania nowych, alternatywnych rozwiązań problemów, 
− skuteczne i szybkie usuwanie przeszkód oraz czynników utrudniających pracę zespo-

łu, zarówno wewnątrz- jak i zewnątrz zespołowych, 
− dopilnowanie współpracy i przebiegu współpracy pomiędzy wszystkimi członkami 

zespołu, 
− zarządzanie zmianami wymagającymi naruszania struktur zespołu, 
− wyszukiwanie i rozwiązywanie aspektów mających wpływ na wydajność poszczegól-

nych członków zespołu (Werewka et al. 2012). 
Poprawne wykonywanie przytoczonej listy obowiązków zapewni zespołowi potencjalnie 
najlepsze warunki do pracy, przez co będzie miało bezpośredni wpływ na samopoczucie, 
motywacje i zaangażowanie członków zespołu w realizowany projekt, co ma jasne przeło-
żenie na wzrost wydajności. 

2.2.2. Wzajemne monitorowanie wydajności 

Wzajemne monitorowanie wydajności to z definicji „zdolność do wypracowania wspólnych 
ustaleń dotyczących środowiska, w jakim pracuje zespół i zastosowania odpowiednich kro-
ków w celu trafnego monitorowania wydajności kolegów” (Salas et al. 2005). 
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W metodyce Scrum spełnienie tego podpunktu osiągane jest dzięki informacji zwrot-
nej, jaką uzyskuje się w ramach ceremonii Daily Scrum i Sprint Review (Moe et al. 2008). 
Standardowy przebieg spotkań Daily Scrum to konieczność odpowiedzi na trzy pytania: 

1) co zrobiłem od ostatniego spotkania, 
2) co planuję zrobić do kolejnego spotkania, 
3) jakie problemy napotkałem. 

Taka forma spotkań implikuje, że jeśli występują jakiekolwiek problemy implementacyjne, 
identyfikowane są one na bieżąco, dzięki czemu zespół nie tylko permanentnie monitoruje 
wydajność kolegów, ale też szybciej reaguje na wystąpienie problemów. Przegląd całego 
sprintu dostarcza możliwości oceny funkcjonalności zrealizowanych przez kolegów i – 
podobnie jak w przypadku Daily Scrum – daje okazję do przedyskutowania przyczyn ewen-
tualnych opóźnień. Dyskusje te są dla członków zespołu okazją do zdobycia dodatkowej 
wiedzy – nie tylko wyciągną konsekwencje z omawianych zagadnień, ale też zwiększą 
swoje kompetencje. 

2.2.3. Wzajemne wsparcie 

Pojęcie wzajemnego wsparcia Salas przedstawia następująco: „Umiejętność przewidywania 
potrzeb innych członków zespołu dzięki dokładnej wiedzy na temat ich obowiązków. 
Obejmuje to możliwość przejęcia części zadań poprzez innych członków zespołu, w celu 
osiągnięcia równowagi w okresach wysokiego obciążenia lub presji” (Salas et al. 2005). 

Forma wyboru z zaległości sprintowych funkcjonalności do implementacji z założenia 
eliminuje sytuacje, w których konkretny członek zespołu znalazłby się pod lawiną spoczy-
wających nań zadań. Nie eliminuje jednak sytuacji, w których konkretne zadanie stanowi 
dla dewelopera wyzwanie, któremu – z różnych względów – nie jest w stanie podołać bez 
pomocy innych członków zespołu (np. z powodu niewystarczających kompetencji czy też  
z powodu wystąpienia czynników niezależnych). Zespół Scrum jest zespołem samoorgani-
zującym się. Jednym z kluczowych zadań zespołu jest umiejętność działania w sytuacjach 
nieprzewidywalnych. Jako grupa ekspertów, dodatkowo znająca nawzajem siebie i swoje 
kompetencje oraz najlepiej świadoma akcji korekcyjnych, koniecznych do wykonania  
w celu rozwiązania zaistniałego problemu, zespół jest w stanie podjąć najwłaściwszą decy-
zję dotyczącą tego, jakie kroki w danej sytuacji przedsięwziąć. Wszelka ingerencja osób  
z zewnątrz lub też – jak to ma miejsce przy standardowym zarządzaniu w relacji przełożo-
ny-podwładny – decyzja autorytatywna dotycząca akcji korekcyjnych, jest obarczona dużo 
większym ryzykiem błędu, a co się z tym wiąże – wzrastają szanse na aplikację kolejnych 
akcji korekcyjnych. 

2.2.4. Zdolność adaptacji 

„Umiejętność dostosowywania strategii w oparciu o uzyskiwane informacje poprzez wyko-
rzystanie wzajemnego wsparcia i realokacji zasobów wewnątrz zespołowych. Zmiana kie-
runku działań lub zakresu obowiązków zespołu w odpowiedzi na zmieniające się warunki 
(wewnętrzne lub zewnętrzne)” (Salas et al. 2005). 
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Scrum, jako metodyka zwinna, ma z założenia w stosunkowo łatwy sposób umożliwić 
adaptację do wszelkiego rodzaju zmian. Aspektami sprzyjającymi szybkiemu reagowaniu 
na zmiany są: 
− krótkie sprinty: fazy realizacji projektu, w których wymagania pozostają niezmienne, 

są ograniczone do minimum, a w ramach kolejnych sprintów zaległości produktowe 
mogą być zarówno mocno zmodyfikowane, jak również może nastąpić ponowna ich 
priorytetyzacja, 

− częsty feedback, otrzymywany głównie podczas ceremonii Daily Scrum i Sprint 
Review. Informacja zwrotna jest kluczowa na każdym etapie realizacji projektu, a ze-
spół tym lepiej jest w stanie odpowiedzieć na potrzebę zmiany, im szybciej uda mu się 
uzyskać o niej informację, 

− retrospektywy, czyli podejmowanie adekwatnych akcji w celu wprowadzenia jakich-
kolwiek poprawek zarówno do projektu, jak i do procesu, 

− samoorganizujący się zespół, czyli pełna autonomiczność zespołu w kwestii podej-
mowania korygujących akcji, niezbędnych do odpowiedzi na pojawiające się zmiany, 

− Sprint Planning, czyli planowanie i dekompozycja zadań co sprint. Analizie poddawa-
ne są tylko najbardziej priorytetowe funkcjonalności, przez co – w przypadku zmiany 
priorytetów – unika się dekompozycji i estymacji zadań z dalekiej przyszłości. 

Zdolność do adaptacji pozwala zespołowi szybciej reagować na sytuacje nieprzewidziane, 
przez co minimalizuje on czas, podczas którego zaburzona zostaje wydajność pracy. 

2.2.5. Ukierunkowanie na zespół 

Zgodnie z definicją Salasa, ukierunkowanie na zespół to „liczenie się ze zdaniem innych 
członków podczas kooperacji z zespołem oraz przekonanie o większej wartości celów ze-
społu od celów pojedynczego członka zespołu” (Salas et al. 2005). 

W metodyce Scrum znaczenie zespołu i jego autonomii podkreślane jest na każdym 
kroku. Zadaniem Scrum Mastera jest szeroko rozumiane dbanie o dobro zespołu (zadania, 
jakie na nim spoczywają wypunktowane zostały przy okazji omawiania współdzielonego 
modelu wiedzy, jednego z mechanizmów koordynujących). Zespół jest autonomiczny 
i samoorganizujący się, ma pełną swobodę działań, w szczególności ma prawo do popeł-
niania błędów. Członkowie zespołu zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem dokonują esty-
macji zadań i sami deklarują, jaki będzie zakres prac, który spróbują podczas danego sprin-
tu zrealizować. Zespół sam rozdziela pomiędzy siebie zadania, członkowie zespołu mają 
więc możliwość wymiany wiedzy. I wreszcie, zespół sam decyduje o poprawkach 
w procesie tworzonego oprogramowania – w tym zakresie bardzo szerokie pole do popisu 
dają retrospektywy, gdzie podczas burzy mózgów na temat tego, co i jak zostało przez ze-
spół zrealizowane, pojawiają się pomysły na to, co w pracy/otoczeniu zespołu można zmie-
nić, tak, by pracował on jeszcze bardziej efektywnie. 
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3. Wnioski 

Jednym z głównych problemów przy zarządzaniu zespołem projektowym jest zapewnienie 
jego wysokiej wydajności. W powyższym artykule skoncentrowano się na próbach znale-
zienia tych cech metodyki Scrum, które temu sprzyjają. Autor szukał nie tylko czynników, 
odpowiedzialnych za produktywność całej grupy ludzi, ale również czynników podnoszą-
cych wydajność poszczególnych jednostek.  

Okazało się, że w metodyce Scrum jest cała gama aspektów, które służą stworzeniu 
zespołowi najlepszych możliwych warunków do pracy, do komunikacji i do zdobywania 
wiedzy. Zespół może przez cały czas trwania projektu liczyć na pełne wsparcie Scrum Ma-
stera i w niewiele mniejszym stopniu Product Ownera. Ten ostatni jest gwarantem otwar-
tego dostępu do wiedzy biznesowej, dotyczącej tworzonego produktu. Bezpośrednia komu-
nikacja minimalizuje szanse występowania nieporozumień, a dodatkowo zapewnia szybki 
feedback. Wspólne planowanie i Daily Scrum sprzyjają wymianie wiedzy i są gwarantem 
wzrostu kompetencji każdego z członków zespołu. Zadania Scrum Mastera zapewniają 
zespołowi spokojną pracę, samoorganizacja i pełna autonomia pozwalają na najszybszą 
możliwą reakcję korygującą w każdej możliwej sytuacji awaryjnej. Retrospektywy zmusza-
ją zespół do prób ulepszania procesu, iteracyjny przyrost funkcjonalności pozwala na na-
tychmiastowy feedback od klienta, a priorytetyzacja zadań na eliminowanie realizacji funk-
cjonalności niepotrzebnych. 

Zalety metodyki Scrum, mimo jej kontrowersyjnej i niekonwencjonalnej formy, do-
strzegane są przez coraz szersze grono przedsiębiorstw, a jednocześnie coraz więcej z nich 
odchodzi od modelu zarządzania opartego o twardy przydział zadań i autorytatywnego lide-
ra. Nawet najlepszy lider nie ma wiedzy kompletnej, natomiast wiedza zespołu wynika  
z sumy wiedzy poszczególnych jego członków, jest więc potencjalnie o wiele większa. Co 
więcej, równorzędna pozycja deweloperów zmusza ich przy podejmowaniu jakichkolwiek 
decyzji do dyskusji i przedstawiania swoich racji, co z kolei jest gwarantem przepływu 
wiedzy. 
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DANIEL STĘPIEŃ* 

BUSINESS MODEL CANVAS 
I ANALIZA SWOT 

DLA PRODUCENTA GRY MMO 

BUSINESS MODEL CANVAS 
AND SWOT ANALISYS 

FOR THE MANUFACTURER OF MMO GAME 

STRESZCZENIE.  Praca przedstawia model biznesowy organizacji zajmującej się wytwarzaniem gry 
MMO. System założeń , pojęć oraz zależności  między nimi  pozwoli opisać w sposób przybliżony 
szablon takiej firmy, jej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Na podstawie tej analizy autor 
spodziewa się zarówno zrozumieć jak i ocenić wartość tej działalności biznesowej. Zostaną przy tym 
sprawdzone dwa narzędzia do takiej oceny Business Model Canvas oraz analiza SWOT. Autor przed-
stawione najważniejsze zalety oraz wady wynikające z opracowywania analizy przy użyciu tych na-
rzędzi. 

ABSTRACT. The paper presents the business model of an organization devoted to the production of 
MMO games. The assumptions, concepts and the relationships between them will be described in an 
approximate way the template company, its strengths and weaknesses and the opportunities and 
threats. Based on this analysis, the author expects to both understand and appreciate the value of the 
business. They will be tested at the same two tools for such assessment Business Model Canvas and 
SWOT analysis. Author presented the main advantages and disadvantages of the development of 
analysis using these tools. 

1. Wprowadzenie 

Rynek gier MMO (Massively multiplayer online) jest aktualnie największym rynkiem na 
świecie i stale rośnie. Powstają nowe tytuły, coraz więcej ludzi zaczyna spędzać swój czas 
wolny przed komputerem grając w takie gry. Mimo nowej strategii  "free to play" polegają-
cej na udostępnieniu gier na rynku za darmo zyski firm produkujących popularne tytuły to 
średnio kilkadziesiąt milionów dolarów na kwartał. Firma Activision Blizzard w roku ka-
lendarzowym 2012 odnotowała zysk w wysokości 1,14 miliarda dolarów. Przyglądając się 
firmie NCsoft, mniejszej firmie niż Activision Blizzard, która jednak ma swoje miejsce na 

                                                                                                                     
* Mgr Daniel Stępień, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 



 

320 

 

tym rynku można wywnioskować, że od początku 2011 roku do końca 2012 zyski firmy 
rosły o około 30% co kwartał.  Za pierwszy kwartał roku 2013 odnotowali o 50% słabszy 
zysk niż za ostatni kwartał roku 2012 co i tak było zyskiem w wysokości 47,3 miliona dola-
rów. Jest to jednak sygnał, że społeczność graczy szuka czegoś nowego co nie będzie ko-
lejnym tytułem z ulepszoną grafiką. W pracy przedstawiono analizę SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) (Werewka et al. 2013) oraz model biznesowy firmy 
produkującej grę MMO (Werewka et al. 2013). 

2. Charakterystyka gier MMO 

Gry MMO jest to rodzaj gier komputerowych, w których duża liczba osób może grać ze 
sobą w wirtualnym święcie. Średnio jest to kilka tysięcy graczy online w jednym czasie -  
24h/dobę 7 dni w tygodniu 365 dni w roku, wyłączając przerwy administracyjne. Użyt-
kownicy korzystają z różnych serwerów jednej gry. Mimo takiej izolacji na poziomie dane-
go serwera producenci gier pozwalają również na rywalizację granie w określony sposób  
przez użytkowników z różnych serwerów tej samej gry. Gry MMO podzielone zostały na: 

1) BBG (browser based games) – są to gry które wymagają jedynie zainstalowanej 
przeglądarki i wtyczki do niej typu Adobe Flash Player lub Java. 

2) E-Sporty – są to gry o mało istotnej fabułę w których główny nacisk położono na 
rywalizację pomiędzy graczami. 

3) MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) – są to gry w których 
główny nacisk położono na fabułę oraz rozwój postaci, w których to grach prze-
ważnie głównym celem jest dominacja serwera. 

3. Business Model Canvas 

Na rysunku 1 przedstawiono business model canvas dla producenta nowej gry MMO. Pod 
rysunkiem znajdują się bardziej szczegółowe opisy poszczególnych części wchodzących  
w skład modelu (Werewka 2013). 
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         Rys. 1. Business model canvas: 1 – docelowe grupy klientów, 2 – unikalna propozycja wartości, 3 – kanały dotarcia do klientów, 4 – sposób obsługi klien-
tów, 5 – źródła przychodów, 6 – zasoby potrzebne do prowadzenia biznesu, 7 – główne procesy, 8 – kluczowi partnerzy, 9 – struktura kosztów
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3.1. Docelowe grupy klientów 

W obecnych czasach nie tworzy się już gier komputerowych dla dzieci, bądź nastolatków,  
coraz większą grupę stanowią graczy stanowią osoby 20 + 30+ a nawet 40 + i 50+. 

W dobie Internetu i rozwiniętych społeczności skupiających się wokół produktów 
również gry komputerowe nie są tylko produktem przy którym klient ma miło spędzić czas. 
Są miejscem reklamowania własnych usług oraz sposobem na zarabianie na własne utrzy-
manie. 

Docelowymi klientami przykładowej firmy są gracze. Podzielić ich należy na dwa ty-
py graczy. Osoby, które lubią spędzać swój wolny czas grając w gry oraz osoby, które wy-
brały to miejsce na swoje miejsce pracy i utrzymują się z grania w gry. Trzecią grupą klien-
tów są developerzy, nie w rozumieniu programiści ale osoby niezatrudnione w firmie, które 
rozwijają grę, poprzez dodawanie nowych wyglądów istniejących przedmiotów lub tworzą-
cy je w narzędziach przygotowanych przez firmę. Ostatnią grupą klientów są firmy, które 
chcą zmienić swój wizerunek  w danej społeczności lub takie które  chcą się zareklamować 
w grze. Nie ma tu mowy o wyskakujących okienkach czy banerach reklamowych, chodzi  
o nowoczesne sposoby reklamowania własnych usług w grze. 

3.2. Unikalna propozycja wartość 

Proponujemy klientom nowa formę gry, z która jeszcze się nie spotkali, opakowaną świat 
fantasy. 

Gracze, którzy w grze spędzają swój wolny czas otrzymują nowy wspaniały świat, po-
znają jego historie, fabułę obecnych wydarzeń, rozwiązują przygotowane dla  nich proble-
my. Zawiązują będą nowe kontakty socjalne, biorą udział w przygotowanych wydarzeniach 
i konkursach i co najważniejsze mają wpływ na samą grę jej zawartość, zmiany w niej za-
chodzące. 

Gracze traktujący grę jako miejsce pracy oprócz opisanych powyższych korzyści 
otrzymają możliwość sprzedawania znalezionych lub wytworzonych przez nich przedmio-
tów innym graczom.  

Developerzy posiadają narzędzia do zmiany wyglądu przedmiotów, dodawania cał-
kiem nowych i ich sprzedaż w grze. 

Czwarta grupa klientów to firmy, które mogą prowadzić w grze usługi, które same 
mogą zatrudniać developerów by tworzyli produkty ich interesujące. Promują w ten sposób 
swoją markę i adaptują usługi do świata gry. Przykładowymi branżami które można w ła-
twy sposób zaadaptować do świata gry to banki, hotele, restauracje, sklepy obuwnicze itd. 
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3.3. Kanały dotarcia do klientów 

Sposoby dotarcia do klientów to w strona WWW, forum. Reklamy na portalach zrzeszają-
cych graczy i developerów. Reklamy w czasopismach branżowych. Reklamy w firmach 
partnerskich. Wspólne reklamy produktu i firm posiadających usługi  grze. Kontakt bezpo-
średni z przedstawicielami firm, ze społecznościami graczy na różnego typu targach, spo-
tkaniach i konwentach. 

3.4. Sposób obsługi klientów 

Gracze oczekują od firmy, że produkt będzie ciągle aktualizowany i rozszerzany. Możli-
wość grania w grę, bycia zaskakiwanym, kupna i sprzedaży przedmiotów za rzeczywistą 
walutę. W łatwy sposób możliwość reklamowania własnych usług  i marki. Ważna jest 
duża społeczność graczy, zwiększanie jej liczby będzie celem nie tylko firmy ale również 
grup klientów, którzy w ten sposób sami będą napędzać rozwój gry.  

3.5. Źródła przychodów 

Gracze dostęp do gry mają za darmo, zgodnie z modelem  "free to play". Nie są w żadne 
sposób zmuszani do wydania rzeczywistej waluty czyli pieniądze w minimalny sposób dają 
przewagę nad innymi graczami.   

Gracze mogą kupować za rzeczywista walutę różne wyglądy postaci, przedmiotów 
stworzonych przez firmę. Producent gry czerpie również przychody z każdej transakcji 
pomiędzy klientami prowadzonej za pomocą rzeczywistej waluty na zasadzie prowizji od 
kwoty transakcji. Firmy prowadzące usługi w grze opłacają abonament oraz opłatę począt-
kową, której wysokość jest zależna od wynajętej przestrzeni w grze oraz zakresu obsługi 
danej firmy. 

3.6. Zasoby potrzebne do prowadzenia biznesu 

Zasobami potrzebnymi do prowadzenia tego typu biznesu jest gra, narzędzia do jej modyfi-
kacji, serwery, bazy danych, odpowiednia przepustowość łącza, serwis WWW. 

3.7. Główne działania procesy 

Najważniejszymi procesami są stworzenie i rozwój gry, jej odpowiedni marketing, bez-
pieczna realizacji płatności, stworzenie i ulepszanie narzędzi do gry. Na ciągłym dodawa-
niu nowych możliwość eksploracji świata, nowych umiejętności, podtrzymywana będzie 
ciekawość graczy do odkrywania stale rozrastającego się świata. 
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3.8. Kluczowi partnerzy 

Kluczowymi partnerami są firmy z branży teleinformatycznej. Producent silnika do gry, 
firmy posiadające własne data center, agencje interaktywne i pisarze. Firmy z data center 
zapewniają serwery oraz agencje interaktywne pomagają w tworzeniu akcji marketingo-
wych. A pisarze tworzą fabułę gry która cały czas się zmienia, zadania w grze, stawiają 
graczy w nowych sytuacjach. 

3.9. Struktura kosztów 

Koszty funkcjonowania działów IT i marketingowego w firmie, koszty reklamy oraz koszt 
poszczególnych gotowych komponentów. Najdroższe są koszty generowane przez dział IT 
oraz koszt reklam.  

4. Analiza SWOT 

Analiza SWOT (Werewka 2013) dla firmy, która chce stworzyć swoją pierwszą grę 
MMORGP, która zrewolucjonizuje gatunek pod kątem schematu gry. 
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Tabela 1 
Mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia firmy produkującej gry MMO 

Mocne strony Waga Słabe strony Waga 

1. Produkowana gra jest w modelu 
"free to play". 

0,1 1. Sukces gry jest silnie powią-
zany z sytuacją firmy 

0,4 

2. Gra pozwoli zarabiać użytkowni-
kom 

0,2 2. Błędy niewykryte w procesie 
testowania mogą zniechęcić 
klientów 

0,2 

3. Firma posiada innowacyjny pro-
dukt pod katem kreowania go przez 
użytkowników 

0,2 3. Czas niedostępności produk-
tu dla klientów nie powinien 
być dłuższy niż 2 godziny tygo-
dniowo.  

0,1 

4. Doświadczony zespół programi-
styczny i fabularny. 

0,3 4. Przerwy w dostępie do pro-
duktu powinny być wcześniej 
ogłaszane 

0,1 

5. Innowacyjny system rozwoju 
postaci  

0,2 5. System rozwoju postaci może 
być skopiowany przez konku-
rencje 

0,2 

Szanse Waga Zagrożenia Waga 

1. Rynek nie jest przesycony grami 
pozwalającymi zarabiać użytkow-
nikom 

0,1 1. Zbyt małe zainteresowania 
grą potencjalnych odbiorców. 

0,5 

2. Gracze są znudzeni grami, które 
są obecnie na rynku stworzonymi 
według utartych schematów 

0,3 2. Problemy natury prawnej 
dotyczącej zarabiania w grze 

0,1 

3. Na rynku nie ma gry pozwalają-
cej na tak szeroką ingerencję użyt-
kownika w jej przebieg 

0,2 3. Duża konkurencja na rynku 
gier MMO 

0,2 

4. Wszystkim grupom klientów 
oprócz grupy pierwszej zależy na 
rozwoju i sukcesie produktu firmy. 

0,3 4. Mała ilość specjalistów na 
rynku pracy. 

0,1 

5. Istniejąca luka na rynku w którą 
idealnie pasuje produkt firmy 

0,1 5. Zagrożenie atakiem hacker-
skim lub konkurencji na serwe-
ry gry. 

0,1 
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Tabela 2 
Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzające sie szanse? 

 S 1 S2 S3 S4 S5 Waga LI IW R 

O 1 1 1 0 1 1 0,1 4 0,4 4/5 

O 2 1 1 1 1 1 0,3 5 1,5 1 

O 3 1 1 1 1 0 0,2 4 0,8 3 

O4 1 1 1 0 0 0,3 3 0,9 2 

O5 1 1 1 0 1 0,1 4 0,4 4/5 

Waga 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2     

LI 5 5 4 3 3     

IW 0,5 1 0,8 0,9 0,6     

R 5 1 3 2 4     

Suma interakcji     40    
Suma iloczynów      7,8   

* S - mocne strony, O - szanse, LI - liczba interakcji, IW - iloczyn wagi interakcji, R - ranga 

Tabela 3 
Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia? 

 S 1 S2 S3 S4 S5 Waga LI IW R 

T 1 1 1 1 0 1 0,5 4 2 1 

T 2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 5 

T3 1 1 1 1 1 0,2 5 1 2 

T4 0 0 1 1 1 0,1 3 0,3 3 

T5 0 0 0 1 0 0,1 1 0,1 4 

Waga 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2     

LI 3 2 3 3 3     

IW 0,3 0,4 0,6 0,9 0,6     

R 5 4 2/3 1 2/3     

Suma interakcji     27    
Suma iloczy-
nów 

     6,2   

* S - mocne strony, T - zagrożenia, LI - liczba interakcji, IW - iloczyn wagi interakcji, R - ranga 
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Tabela 4 
Czy zidentyfikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzystanie nadarzających się szans? 

 W 1 W2 W3 W4 W5 Waga LI IW R 

O 1 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1 4/5 

O 2 0 1 0 0 1 0,3 2 0,6 1/2 

O 3 0 0 0 0 1 0,2 1 0,2 3 

O4 0 1 0 1 0 0,3 2 0,6 1/2 

O5 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1 4/5 

Waga 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2     

LI 0 2 0 1 4     

IW 0 0,4 0 0,1 0,8     

R 4/5 2 4/5 3 1     

Suma interakcji     14    
Suma iloczynów      2,9   

* W - słabe strony, O - szanse, LI - liczba interakcji, IW - iloczyn wagi interakcji, R - ranga 

Tabela 5 
Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływań zagrożeń? 

 W 1 W2 W3 W4 W5 Waga LI IW R 

T 1 1 1 0 0 0 0,5 2 1 1 

T 2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 5 

T3 1 1 0 0 1 0,2 3 0,6 2 

T4 1 0 0 0 0 0,1 1 0,1 4 

T5 1 0 0 0 1 0,1 2 0,2 3 

Waga 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2     

LI 4 2 0 0 2     

IW 1,6 0,4 0 0 0,4     

R 1 2/3 4/5 4/5 2/3     

Suma interakcji     16    
Suma iloczynów      4,3   

* W - słabe strony, T - zagrożenia, LI - liczba interakcji, IW - iloczyn wagi interakcji, R - ranga 
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Tabela 6 
Zestawienie zbiorcze 

 Wyniki analizy 
 Suma interakcji Suma iloczynów 
Mocne strony/Szanse 40/2 7,8 
Mocne strony/Zagrożenia 27/2 6,2 
Słabe strony/Szanse 14/2 2,9 
Słabe strony/Zagrożenia 16/2 4,3 

5. Wnioski 

Firma tworzącą gry MMO mimo dużej konkurencji na rynku nadal ma miejsce bytu. Du-
żym zagrożeniem jest jej uzależnienie od sukcesu produkty, ale z dobrymi pomysłami  
w obecnym uwarunkowaniu biznesowym ma bardzo duże szanse sukcesu. Polecam używa-
nie zarówno Business Model Canvas jak i analizy SWOT, pozwalają one określić najważ-
niejsze informacje na temat firmy lub projektu. Dzięki ich użyciu otrzymujemy przejrzysty 
model, którego szczegółowość zależy tylko od osób z nich korzystające. Dla analizy 
SWOT powinniśmy użyć 5 najmocniejszych stron projektu, 5 najsłabszych, 5 szans wyni-
kających ze środowiska zewnętrznego oraz 5 zagrożeń pozwoli nam to nakreślić strategie, 
jednak nasuwa się pytanie czy taki poziom szczegółowości wystarczy. Opisane w tej pracy 
narzędzia z całą pewnością powinny być wykorzystywane przy każdym projekcie. Jednak 
nie powinno się ograniczać wyłącznie do tej koncepcji tworzenia modeli biznesowych czy  
tylko do analizy SWOT, należy je traktować jako niezbędny wstęp dla każdego projektu ale 
jednak wstęp.  
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KRZYSZTOF STRUG* 

ANALIZA KONTRAKTÓW IT 

IT CONTRACT ANALYSIS 

STRESZCZENIE. Dokument przedstawia sposób konstruowania kontraktów na rynku IT w odniesie-
niu do przepisów polskiego prawa, wymienia ich elementy wraz z ich krótką charakterystyką oraz 
analizuje sposoby zapisu postanowień umowy zawarte we wzorach umów publicznych postępowań 
przetargowych. 

ABSTRACT. The document describes how to construct contracts in the IT market in relation to the 
rules of Polish law, lists the elements with their brief description and analyzes the ways of determin-
ing clauses of a contract contained in the standard contracts of public procurement procedures. 

1. Wprowadzenie 

1.1. Umowa 

Umowa to czynność prawna, której dokonują dwie lub więcej stron i która dochodzi do 
skutku poprzez złożenie przez wszystkie strony zgodnych oświadczeń woli. 

Bardziej szczegółowa definicja określa umowę, jako „stan faktyczny polegający na 
złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli zmierzających do powstania uchyle-
nia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli” 
(Wikipedia 2013). 

PMBOK opisuje procesy związane z umowami ostatnim rozdziale części dotyczącej 
procesów planowania – planowanie kontraktów. 

1.2. Umowa w prawie polskim 

Umowy w polskim prawie regulowane są przepisami księgi trzeciej kodeksu cywilnego. 
Przepisy te, zwane prawem zobowiązań, regulują zagadnienia związane z zawarciem umo-
wy, ważnością czy jej wykonaniem oraz konkretne typy umów.  

                                                                                                                     
* Mgr Inż. Krzysztof Strug, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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Istnieją również typy umów regulowane przez inne gałęzie prawa cywilnego, na przy-
kład prawo rzeczowe reguluje zagadnienia związane z umowami o ustanowienie wieczy-
stego użytkowania, czy prawo spadkowe reguluje zagadnienia dotyczące umów o dziedzi-
czenie. 

Kodeks cywilny w artykule 3511 wprowadza zasadę swobody umów: 

"strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, by-
leby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani za-
sadom współżycia społecznego" 

Oznacza to, że strony składające oświadczenia woli mogą, w ramach swobody umów, „uło-
żyć stosunek prawny” dowolnie w granicach prawa. Strony mogą uzgodnić postanowienia 
zawieranej między sobą umowy w sposób dostosowany do ich oczekiwań, z uwzględnie-
niem jedynie, by nie były one sprzeczne z prawem.  

Kodeks cywilny reguluje również sposoby uzgodnienia oświadczeń woli, poprzez: 
ofertę i jej przyjęcie, negocjacje oraz przetarg (w dwóch odmianach – aukcji i przetargu). 
Nie jest to jednak ograniczona lista i istnieje możliwość uzgodnienia treści umowy w inny 
sposób. 

Doktryna prawa dokonuje podziału zawieranych umów ze względu na obowiązki 
stron. Wyróżnia się umowy jednostronnie zobowiązujące oraz dwustronnie zobowiązujące.  

1.3. Forma zawarcia umowy 

Umowa może zostać zawarta w różnych formach: 
− w drodze czynności konkludentnych – takich, które nie mogą być uznane za formę 

ustną, a są zrozumiałe dla stron umowy, 
− ustnie, 
− w formie pisemnej, 
− w formie pisemnej z urzędowym potwierdzeniem podpisu, 
− w formie pisemnej z urzędowym potwierdzeniem daty, 
− w formie aktu notarialnego, 
− w formie przewidzianej ustawą szczególną, 
− inne, nie występujące w prawie polskim. 

Najczęściej wykorzystywaną formą zawarcia umowy jest forma pisemna. Ustawodawca 
reguluje formy zawarcie umowy jedynie dla niektórych typów umów. Umowy te zawarte 
w formie innej, niż określona w zapisach ustawy, nie są umowami nieważnymi (jeśli usta-
wa nie zawiera klauzuli nieważności). W przypadku, gdy nie została zachowana forma pi-
semna umowy i ustawa nie zawiera rygoru nieważności takiej umowy, w sporze sądowym 
nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron (chyba, że stro-
ny wyrażą na to zgodę) – art. 73 i 74 KC. 

Najczęściej stosowaną formą zawierania umów w przypadku kontraktów IT jest forma 
pisemna. 
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1.4. Umowy regulowane przez polski kodeks cywilny 

Polski kodeks cywilny reguluje szereg szczególnych umów. W przypadku kontraktów za-
wieranych na potrzeby rynku IT, będą to w szczególności szeroko rozumienie umowy 
o świadczenie usług. Zgodnie z artykułem 750 kodeksu cywilnego: „Do umów o świadcze-
nie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy  
o zleceniu” 

W przypadku kontraktów IT możemy rozważać przede wszystkim dwa rodzaje umów 
regulowanych przez ustawodawcę – umowy o dzieło (KC art. 627 i kolejne) oraz zlecenia 
(KC art. 734 i kolejne). Jeżeli konkretnej umowy nie będzie można zaszeregować do dane-
go typu umowy, który jest uregulowany w ustawie, a umowa będzie dotyczyć świadczenia 
usług w zakresie IT – wtedy znajdzie zastosowanie przywołany wcześniej artykuł 750 ko-
deksu cywilnego. 

W sytuacji umowy o dzieło mamy do czynienia z kontraktami, w których istotne jest 
wytworzenie oznaczonego produktu (dzieła) i następnie jego wydanie zamawiającemu. Jest 
tutaj istotny sam przebieg procesu wytwórczego (inaczej niż w umowie sprzedaży).  

Jeśli chodzi natomiast o umowę zlecenia, to polega ona na wykonaniu usługi, czyli 
dokonaniu określonych czynności na rzecz drugiej strony. Tego rodzaju umowy zawierane 
są w sytuacjach, w których przedmiotem umowy jest asysta techniczna, wsparcie technicz-
ne jakiegoś rozwiązania IT lub innego rodzaju usługa związana z rynkiem IT. 

2. Budowa kontraktu (elementy kontraktu) 

Oświadczenia woli składane przez strony w celu zawarcia umowy pochodzą z trzech grup 
składników czynności prawnych: 
− Essentialia negotii – przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej, 
− Accidentalla negotii – podmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej, 
− Naturalia negotii – przedmiotowo nieistotne składniki treści czynności prawnej. 

Przedmiotowo istotne składniki czynności prawnej (łac. Essentialia negotii) określają typ 
tej czynności, w szczególności typ zawieranej umowy oraz charakter wynikającego 
z czynności prawnej stosunku prawnego. 

2.1. Budowa umowy o dzieło 

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy konsensualnej odpłatnej i wzajemnej, ma charakter 
zobowiązujący. Kodeks cywilny nie określa szczegółowych ram, które dotyczą umowy 
o dzieło, wskazuje natomiast jej istotę i podstawowe  kwestie z nią związane. 

Stronami umowy są przyjmujący zamówienie oraz zamawiający. Osobą, która podej-
muje się wykonania konkretnego dzieła jest przyjmujący zamówienie, zamawiający to oso-
ba, dla której dzieło ma zostać wykonane. Między stronami umowy nie występuje stosunek 
podporządkowania, zasadą umowy o dzieło jest równość stron tego stosunku prawnego. 
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Artykuł 627 Kodeksu cywilnego stanowi: „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie 
zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodze-
nia”. Umowa o dzieło na mocy tego artykułu charakteryzuje się odpłatnością.  

Rezultatem umowy o dzieło może być wytworzenie nowego produktu (materialnego 
lub niematerialnego) jak również przerobienie czy dostosowanie już istniejącego produktu. 

Obowiązkami zamawiającego w przypadku umowy o dzieło jest wyspecyfikowanie 
wymagań dotyczących dzieła, odebranie dzieła od przyjmującego zamówienie oraz zapłata 
za wykonane dzieło. Inne obowiązki zamawiającego mogą wnikać ze złożonego oświad-
czenia woli podczas zawierania umowy, na przykład – dostarczenie materiałów (art. 633 
kc), współdziałanie w wytworzeniu dzieła (art. 640 kc). 

Obowiązkami przyjmującego zamówienie jest zgodne z terminem zawartym w umo-
wie dostarczenie dzieła zgodnego ze specyfikacją dostarczoną przez zamawiającego.  

2.2. Budowa umowy zlecenia 

Umowa zlecenia jest umową zależną, w której świadczenie jednej ze stron polega na speł-
nianiu czynności dla innej osoby (usługach).  Zlecenie jest umową konsensualną, dwu-
stronnie zobowiązującą, odpłatną lub nieodpłatną. Zgodnie z artykułem 750 kodeksu cy-
wilnego do umów o świadczenie usług nieuregulowanych odrębnymi przepisami stosuje się 
odpowiednio przepisy o zleceniu. 

Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca (zleca wykonanie określonych czynności) 
oraz zleceniobiorca (wykonujący zlecenie). Obydwie strony mogą być zarówno osobami 
fizycznymi i osobami prawnymi, o ile mają zdolność do czynności prawnych. 

Artykuł 735 paragraf 1 kodeksu cywilnego stanowi: „Jeżeli ani z umowy, ani z oko-
liczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodze-
nia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie”. W związku z tym zlecenie może 
być umową odpłatną lub nieodpłatną, przy czym w przypadku braku odpłatności musi zo-
stać to zastrzeżone w zgodnych oświadczeniach woli stron. 

Na zleceniobiorcę przepisy kodeksu cywilnego w artykule 740 nakładają obowiązek 
stałego kontaktu ze zleceniodawcą, obowiązek złożenia sprawozdania z przeprowadzonych 
prac po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy oraz obowiązek 
wydania wszystkiego, co uzyskał przy wykonywaniu zlecenia. 

Zleceniodawca winien udzielać zleceniobiorcy wskazówek dotyczących wykonania 
zlecenia. 

2.3. Porównanie Umowy o dzieło i zlecenia 

Poniższa tabela zawiera porównanie umowy o dzieło i zlecenia: 
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Tabela 1 
Porównanie umowy o dzieło i zlecenia 

 Umowa 

Zlecenie O dzieło 

Przedmiot 
umowy 

Wykonywanie określo-
nych czynności, usług 

Osiągnięcie konkretnego rezultatu 

Odpowiedzial-
ność za niewy-
konanie obo-
wiązków 

Na zasadach ogólnych 
(art. 471 kc) 

Rękojmia za wady dzieła 

Obowiązek 
osobistego 
świadczenia  

Zasadniczy, choć moż-
liwe wyjątki 

Co do zasady nie ma takiego obowiązku, 
chyba że przewiduje to umowa 

Określenie cza-
su trwania 
umowy 

Podanie okresu obowią-
zywania umowy 

Wskazanie konkretnej daty oddania dzieła 

Prawo do od-
stąpienia od 
umowy 

Strony mogą wypowie-
dzieć umowę w każdym 
czasie 

Dopuszczalne w przypadku, gdy wykonawca 
opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończe-
niem dzieła, jeżeli wykonuje dzieło w sposób 
wadliwy, gdy wad dzieła nie da się usunąć lub 
nie zostały usunięte w wyznaczonym termi-
nie. Ponadto w każdym czasie, gdy nie zosta-
ło ukończone dzieło 

3. Charakterystyka kluczowych elementów kontraktów 

W rozdziale 3 zaprezentowane zostaną kluczowe elementy umów dostępnych w ramach 
wzorów umów, będących załącznikami do przetargów publicznych. Zaprezentowane umo-
wy pochodzą z: 
− Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – „Wdrożenie 

systemu informatycznego wspomagającego obsługę procesu dydaktycznego w Zachod-
niopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz serwis i rozwój ta-
kiego systemu (postępowanie powtarzane)”. 

− PSE S.A. – Dostawa i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektroniczne-
go Obiegu Dokumentów. Nr postepowania: BP/1/2013/AO 

− ENERGA-OPERATOR S.A. – Rozbudowa macierzy Dell EMC CX4, postępowanie nr 
N/1/AZU/00016/12 
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3.1. Analiza umowy ZUT 

Umowa zaproponowana w warunkach zamówienia na „Wdrożenie systemu informatyczne-
go wspomagającego obsługę procesu dydaktycznego w Zachodniopomorskim Uniwersyte-
cie Technologicznym w Szczecinie oraz serwis i rozwój takiego systemu (postępowanie po-
wtarzane)” zawiera elementy, przedstawione w tabeli 2. 
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Tabela 2 
Analiza elementów umowy na „Wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego obsługę pro-
cesu dydaktycznego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz ser-

wis i rozwój takiego systemu (postępowanie powtarzane)” 

Element umo-
wy 

Opis elementu umowy 

Określenie 
miejsca i daty 
zawarcia umo-
wy 

Biorąc pod uwagę fakt, iż wzór umowy został przedstawiony jako załącznik do 
procedury przetargowej (przed wyborem kontrahenta) z oczywistych wzglę-
dów nie zawiera on określonego tego elementu, niemniej jednak wskazanie 
miejsca i daty zawarcia umowy to jeden z ważniejszych elementów każdego 
kontraktu. 

Określenie stron 
umowy 

W analizowanym przykładzie strony określone są jako: 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą  
w Szczecinie, (adres: Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin), NIP: 852-254-50-56,  
Regon: 320588161 reprezentowanym przez:  
(…) 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
Druga strona umowy wyłoniona w drodze przetargu i uzupełniona po ogłosze-
niu wyników. 
Przy określaniu stron umowy istotne jest również, czy dany podmiot jest repre-
zentowany przez prawidłowo umocowaną do tego osobę. 

Definicje pojęć Zdefiniowane pojęcia kluczowe pojawiające się w umowie, co ma zapewnić 
przejrzystość postanowień i jednoznaczne rozumienie użytych terminów 

Przedmiot 
umowy 

Przedmiot umowy określony jest w paragrafie 2 kontraktu. Wybrane fragmenty 
opisu przedmiotu umowy: 
„1. Wykonanie przez Wykonawcę dzieła polegającego na kompleksowym 
Wdrożeniu Systemu, a w tym: 
1.1 Opracowanie, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz wymaganiami 
Zamawiającego Analizy, w tym w szczególności Koncepcji Wdrożenia,  
1.2 Stworzenie i dostarczenie, w oparciu o przygotowaną wcześniej Koncep-
cję Wdrożenia, Systemu działającego na Infrastrukturze Zamawiającego, 
1.5 Przeprowadzanie szkoleń dla wybranych i wskazanych przez Zamawiają-
cego Użytkowników, na zasadach wskazanych w SIWZ, Umowie oraz dopre-
cyzowanych w Analizie,  
1.6 Uruchomienie w pełni funkcjonalnego Systemu, 
1.7 Stworzenie oraz dostarczenie Zamawiającemu aktualnej Dokumentacji 
Systemu, w tym dokumentacji technicznej, organizacyjnej oraz użytkowej dla 
każdego dostarczanego w ramach Umowy oprogramowania”. 
 

Termin realiza-
cji dzieła 

Termin realizacji dzieła określony jest w paragrafie 3 umowy. Realizacja opar-
ta jest o „Harmonogram Ramowy” wdrożenia oraz „Harmonogram Szczegó-
łowy Wdrożenia”. Harmonogram ramowy dokonuje podziału wdrożenia sys-
temu na trzy etapy. Etap I zawiera przygotowanie Analizy wraz z Koncepcją 
Wdrożenia – nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, etap II za-
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kłada uruchomienie pierwszych modułów systemu nie później niż 12 miesięcy 
od daty zawarcia umowy, etap III zakłada uruchomienie całości systemu opi-
sanego w Analizie i Koncepcji Wdrożenia nie później niż 36 miesięcy od daty 
zawarcia umowy. 

Warunki i spo-
sób realizacji 
przedmiotu 
umowy  

W paragrafie 4 kontraktu strony opisują ogólne zasady realizacji umowy, w 
tym metodyki, według której realizowane będzie wdrożenie, miejsca wykony-
wania umowy, w jakim języku będzie prowadzona komunikacja, warunków 
współdziałania stron, warunków dokumentowania prac i kontroli jakości. Ko-
lejne paragrafy umowy opisują szczegółowo warunki współpracy i sposób 
realizacji przedmiotu umowy. 

Dostarczenie 
dzieła 

Umowa w paragrafie 14 określa sposób dostarczenia rezultatów prac w tym 
procedury przekazania produktów kontraktu – programu z formie wynikowej i 
kodu źródłowego oraz odpowiedniej dokumentacji (w tym Analizy i Koncepcji 
Wdrożenia). Dostarczenie dzieła jest obowiązkiem wykonawcy (artykuł 643 
kodeksu cywilnego w związku z artykułem 627 kodeksu cywilnego). 

Warunki odbio-
ru dzieła 

Warunki odbioru umowa określa w paragrafie 15, który opisuje wszystkie 
warunki, jakie dzieło powinno spełniać. Obowiązek odbioru dzieła przez za-
mawiającego jest określony w artykule 643 kodeksu cywilnego. 

Określenie wy-
sokości wyna-
grodzenia 

Umowa w paragrafie 17 określa wynagrodzenie wykonującego dzieło – wyso-
kość oraz sposób jego wypłaty. 

Wypowiedzenie 
umowy 

Paragraf 18 umowy zawiera zapisy dotyczące możliwości rozwiązania umowy 
przez wykonawcę i zamawiającego oraz obowiązki stron po zakończeniu trwa-
nia umowy 

Postanowienia 
dot. zmniejsze-
nia wynagro-
dzenia i kar 
umownych 

Paragraf 23 określa szczegółowo odpowiedzialność stron oraz kary umowne i 
zapisy dotyczące siły wyższej.  

Inne postano-
wienia umowy 

Umowa zawiera również postanowienia dotyczące przetwarzania danych oso-
bowych przez system będący jednym z produktów umowy, podwykonawców 
oraz zmian umowy. 

3.2. Analiza umowy PSE S.A. 

Umowa zaproponowana w warunkach zamówienia „Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. 
informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów” zawiera elementy, przed-
stawione w tabeli 3. 
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Tabela 3 

Analiza elementów umowy na „Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Sys-
temu Elektronicznego Obiegu Dokumentów” 

Element umo-
wy 

Opis elementu umowy 

Określenie 
miejsca i daty 
zawarcia umo-
wy 

Biorąc pod uwagę fakt, iż wzór umowy został przedstawiony jako załącznik do 
procedury przetargowej (przed wyborem kontrahenta) z oczywistych wzglę-
dów nie zawiera on określonego tego elementu, niemniej jednak wskazanie 
miejsca i daty zawarcia umowy to jeden z ważniejszych elementów każdego 
kontraktu. 

Określenie stron 
umowy 

W analizowanym przykładzie strony określone są jako: 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną(uprzednio działającą pod 
firmą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator Spółka Akcyjna), używają-
cą nazwy skróconej: PSE S.A.,z siedzibą 
w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin – 
Jeziorna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS  0000197596, wysokość kapitału zakładowego: 
9.605.473.000,00 zł, kapitał w całości wpłacony, NIP: 526-27-48-966, zwaną 
dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
(…) 
Druga strona umowy wyłoniona w drodze przetargu i uzupełniona po ogłosze-
niu wyników. 
Przy określaniu stron umowy istotne jest również, czy dany podmiot jest repre-
zentowany przez prawidłowo umocowaną do tego osobę 

Definicje pojęć Zdefiniowane pojęcia kluczowe pojawiające się w umowie, co ma zapewnić 
przejrzystość postanowień i jednoznaczne rozumienie użytych terminów 

Przedmiot 
umowy 

Przedmiot umowy określony jest w paragrafie 2 kontraktu. Wybrane fragmenty 
opisu przedmiotu umowy: 
„1.  Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie u Zamawiającego Syste-
mu, w zakresie, na  
warunkach i w sposób określony w niniejszej Umowie wraz z Załącznikami.  
2.  Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy 
(SIWZ cz. II –  
Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami)” 
Paragraf drugi określa również sposób realizacji przedmiotu umowy. 

Termin realiza-
cji dzieła 

Termin realizacji dzieła określony jest w paragrafie 3 umowy. Wykonanie 
przedmiotu umowy będzie odbywać się w dwóch etapach, przy czym pierwszy 
etap obejmuje 4 zadania, drugi etap jedno zadanie. 
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Warunki i spo-
sób realizacji 
przedmiotu 
umowy  

Paragrafy 4 i 5 umowy określają warunki i sposób realizacji prac. Wraz z za-
łącznikami do umowy opisującymi sposób wdrożenia rozwiązania stanowią 
opis szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami. 

Dostarczenie 
dzieła 

Umowa nie wskazuje wprost, gdzie ma być miejsce dostarczenia dzieła, 
w związku z tym należy powołać się na artykuł 454 kodeksu cywilnego, który 
określa, że miejsce spełnienia świadczenia (dostarczenia dzieła) może wynikać 
z właściwości zobowiązania. W przypadku analizowanej umowy, miejsce to 
wynika z właściwości zobowiązania (paragraf 5 ustęp 1. „Zamawiający udo-
stępni Wykonawcy Platformę sprzętowo-systemową…”). 

Warunki odbio-
ru 

Szczegółowe warunki odbioru umowa określa w paragrafie 10, w tym warunki 
odbiorów cząstkowych etapów i zadań. 

Określenie wy-
sokości wyna-
grodzenia 

Umowa w paragrafie 7 określa wynagrodzenie wykonującego dzieło – wyso-
kość oraz sposób jego wypłaty. 
Płatność za dostarczone dzieło będzie realizowana w częściach korespondują-
cych z odbiorami częściowymi zadań poszczególnych etapów. 

Wypowiedzenie 
umowy 

Paragraf 16 umowy zawiera zapisy dotyczące możliwości rozwiązania umowy 
przez wykonawcę i zamawiającego oraz obowiązki stron po zakończeniu trwa-
nia umowy 

Postanowienia 
dot. zmniejsze-
nia wynagro-
dzenia i kar 
umownych 

Paragraf 13 określa szczegółowo kary umowne wynikające z niespełnienia 
zobowiązań zawartych w umowie.  

3.3. Analiza umowy ENERGA-OPERATOR S.A. 

Umowa zaproponowana w warunkach zamówienia na „Rozbudowę macierzy Dell EMC 
CX4” zawiera elementy, przedstawione w tabeli 4. 
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Tabela 4 
Analiza elementów umowy na „Rozbudowę macierzy Dell EMC CX4” 

Element umo-
wy 

Opis elementu umowy 

Określenie 
miejsca i daty 
zawarcia umo-
wy 

Biorąc pod uwagę fakt, iż wzór umowy został przedstawiony jako załącznik do 
procedury przetargowej (przed wyborem kontrahenta) z oczywistych wzglę-
dów nie zawiera on określonego tego elementu, niemniej jednak wskazanie 
miejsca i daty zawarcia umowy to jeden z ważniejszych elementów każdego 
kontraktu. 

Określenie stron 
umowy 

W analizowanym przykładzie strony określone są jako: 
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80-557, przy ulicy Mary-
narki Polskiej 130, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000033455, będącą podatnikiem podatku VAT, NIP 583-000-11-90, z kapita-
łem zakładowym w wysokości 603 301 400,00 zł wpłaconym całości (…) 
Druga strona umowy wyłoniona w drodze przetargu i uzupełniona po ogłosze-
niu wyników. 
Przy określaniu stron umowy istotne jest również, czy dany podmiot jest repre-
zentowany przez prawidłowo umocowaną do tego osobę. 

Definicje pojęć Umowa nie zawiera definicji pojęć, nie jest to jednak element Essentialia ne-
gotii 

Przedmiot 
umowy 

Przedmiot umowy określony jest w paragrafie 1 kontraktu: 
„Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa dwóch macierzy DELL EMC 
CX4-120 zgodnie z Specyfikacją Techniczną zawartą w Załączniku nr 1 do 
Umowy oraz Opisem Usług stanowiącym Załącznik nr 2 do  Umowy.” 

Termin realiza-
cji 

Termin i miejsce dostawy określony jest w paragrafie 2 ustęp 1: 
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i skonfigurować sprzęt 
oraz przeprowadzić testy uruchomieniowe, zgodnie z wymogami opisanymi w 
Załączniku nr 1 i nr 2 do umowy w siedzibie Zamawiającego: ENERGA-
OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (dalej jako „miej-
sce dostawy”), w terminie do  31.07.2012 r.” 

Warunki i spo-
sób realizacji 
przedmiotu 
umowy  

Warunki wykonaniu przedmiotu umowy określa również paragraf 2 ustęp 2 do 
7. 

Dostarczenie 
produktu umo-
wy 

Patrz wiersz „termin realizacji” 

Warunki odbio-
ru 

Umowa nie definiuje szczególnych warunków odbioru, definicja dokumentu 
protokołu odbioru zawarta jest w załączniku 4 do umowy 
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Określenie wy-
sokości wyna-
grodzenia 

Umowa w paragrafie 3 określa wynagrodzenie – wysokość oraz sposób jego 
wypłaty. 

Wypowiedzenie 
umowy 

Umowa w paragrafie 4 definiuje, kiedy zamawiający może odstąpić od umowy 
oraz wysokości kar umownych w przypadku niewywiązywania się przez wy-
konawcę z realizacji postanowień umowy 

4. Wnioski 

Zaprezentowane w rozdziale 3 kontrakty rynku IT reprezentują dużą różnorodność elemen-
tów, takich jak przedmiot umowy, warunki dostawy czy płatności. Rynek projektów i usług 
IT jest rynkiem bardzo szerokim. Z jednej strony można realizować usługi wdrożenia sys-
temów – dla tego rodzaju usług najpowszechniejszą będzie umowa o dzieło, z drugiej stro-
ny nie można zawężać kontraktów IT jedynie do tej umowy. W wielu projektach wymaga-
ne są kontrakty, które mają znamiona umów o dzieło, ale zawierają też postanowienia doty-
czące sprzedaży licencji na oprogramowanie, których właścicielem może być zarówno 
podmiot trzeci, jak też również jedna ze strony umowy. Kontrakt taki będzie nosił znamio-
na częściowo umowy o dzieło, a częściowo umowy sprzedaży.  

Innym rodzajem kontraktów w branży IT są kontrakty zawierane w celu świadczenia 
usług wsparcia technicznego. Te z kolei będą podlegać przepisom kodeksu cywilnego, 
mówiącym o umowach o świadczenie usług (artykuł 750 i powiązane). 

Nie sposób wprowadzić zapisy mające na celu jakąkolwiek standaryzację przedmiotu 
umowy czy innych elementów kontraktu. W każdym przypadku konieczne jest uwzględ-
nienie specyficznych okoliczności faktycznych i prawnych danej sytuacji. Dodatkowo na-
leży mieć na względzie zasadę swobody umów, która pozwala na ukształtowanie stosunku 
prawnego na wiele sposobów.  

Analiza prawna zapisów umownych na rynku IT to bardzo szerokie zagadnienie, które 
tylko w niewielkim wycinku zostało omówione w niniejszej publikacji. Oprócz zagadnień 
związanych z samymi kontraktami dużą grupę zagadnień stanowią zależności pomiędzy 
zapisami umownymi wprowadzanymi do kontraktów a pozostałymi aktami prawnymi na 
przykład w obrębie rachunkowości czy ustaw podatkowych. Na tej płaszczyźnie można 
analizować chociażby moment powstawania obowiązku podatkowego w zależności od wy-
konywanej usługi czy terminu jej realizacji. 
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KONRAD TOKARCZYK* 

IMPAKT RÓŻNIC KULTUROWYCH NA  
PROCES OUTSOURCINGU 

IMPACT OF INTERCULTURAL DIFFERENCES ON 
OUTSOURCING PROCESS 

STRESZCZENIE. Artykuł ten postara się przybliżyć metrykę zaproponowaną przez profesora Geerta 
Hofstede dotyczącą pięciu wymiarów kultury narodowej aby później przedstawić główne problemy 
związane z różnicami kulturowymi jakie firmy mogą napotkać podczas procesu outsourcingu. 

ABSTRACT. This article will try first describe metrics introduced by professor Geert Hofstede for 
five dimension culture model and then presents main problems which global companies might en-
counter due outsourcing process and which are connected with intercultural differences. 

1. Wprowadzenie 

Rozwój techniki i nauki, idąc w parze wraz z globalizacja, powodują zacieranie granic 
i „kurczenie” się współczesnego świata – obecnie na ulicach miast codziennie można spo-
tkać przedstawicieli innych narodowości i ras. Komunikacja międzyludzka w międzynaro-
dowym otoczeniu – bezpośrednia bądź pośrednia za pomocą maila, rozmowy telefonicznej 
czy też coraz bardziej popularnej wideokonferencji, jest nie lada wyzwaniem w życiu za-
równo prywatnym jak i zawodowym, ponieważ pomimo tendencji do upodabniania się 
i uniformizacji wśród ludzi, nasze wybory, działania i zachowania będą zawsze silnie zale-
żeć od tradycji, historii, kultury, i otoczenia w których zostaliśmy wychowani. A co za tym 
idzie bardzo często pomimo najlepszych intencji w komunikacji międzykulturowej popeł-
niamy błędy i nie dochodzimy do obustronnego zrozumienia. Zdecydowana większość firm 
dostrzega potrzebę wspierania swoich pracowników w poszerzaniu swoich kompetencji 
zawodowych chociażby takich jak umiejętność zarządzania czasem, negocjacji, motywacji 
czy też radzenia sobie z stresem. Niewątpliwie, w globalnych firmach  po dostrzeżeniu tarć 
wynikłych z różnic kulturowych, zapotrzebowanie na szkolenia z takowych różnic mają-
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cych na celu pomóc w codziennej współpracy z osobami z innych kultur znacznie wzrosło. 
Już od lat prowadzone są one, w Europie jak i Stanach mając na celu naukę i poprawę spo-
sobu zarzadzania, komunikowania się z zespołami będącymi za granicą, czy niosące pomoc 
w adaptacji migrujących pracowników. 

Globalne zintegrowana firma jest to takie przedsiębiorstwo, które swoją strategię, za-
rządzanie jak i działania kształtuje w „sposób globalny”. Lokując swoją działalność, ko-
mórki funkcyjne gdziekolwiek na świecie kierując się kryteriami takimi jak koszt, predys-
pozycje i umiejętności czy środowisko biznesowe, musi integrować ją lokalnie jak i global-
nie z cała resztą firmy. W rzeczywistości dla wielu firm potencjały płynące z globalizacji są 
bardzo ciężkie do osiągniecia i problemy wynikłe z różnic kulturowych mogą znacznie 
przyczynić się o ile nie być same w sobie meritum tych trudności. Menadżerowie są odpo-
wiedzialni za koordynacje zasobów takich jak: materiały, finanse czy ludzie, używając ich 
i zarządzając w sposób jak najbardziej efektywny i wydajny tak aby osiągnąć stawiane 
przed nimi cele. Jednakże często sposoby i podejścia które są właśnie efektywne 
i skuteczne w jednym kraju, w innym nie jednokrotnie nie tylko nie zdaja egzaminu ale też 
stają się potencjalnym czynnikiem szkodzącym produktywności. 

2. Zarządzanie a kultura 

Techniki, umiejętności, sposoby zarzadzania są zdefiniowane przez szeroko pojęta kulturę 
– coś co jest odpowiednie i sprawdza się w danej kraju nie do końca może osiągnąć tak 
samo dobre efekty w innej. Dlatego też socjologia jest z zarzadzaniem dość mocno związa-
na w kontekście kultury – ponieważ niemożliwym jest koordynowanie poczynaniami ludzi 
bez wiedzy i rozumienia ich systemu wartości, wiar i sposobów wyrażania się. W takich 
okolicznościach każdy menadżer uznałby za pomocne posiadać pewną metrykę, opracowa-
nie dotyczące ludzi różnych narodowości i tego jak dana kultura wpływa na uwarunkowa-
nie danych jednostek do pracy. To właśnie identyfikacja tych różnic oraz zależności po-
między kulturą narodową i organizacyjną były przedmiotem analiz profesora Geerta 
Hofstede na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Wykazał on, 
bazując na wynikach badań wśród pracowników koncernu IBM, będących zatrudnionymi 
w kilkudziesięciu krajach, że dla przedstawicieli danego narodu można zauważyć i określić 
wzorce odczuwania, myślenia jak i zachowania. Jego teorię przedstawił dzieląc aspekty 
kultury na 4 wymiary (cechy), każdy z nich wskazujący na ważne elementy kultury naro-
dowej i pozwalający określić jej pozycję wobec innych kultur. Obecnie zebrane dane obej-
mują już 70 krajów a podział zaproponowany przez profesora Hofstede został 
na przestrzeni lat zmodyfikowany o analizę orientacji długo i krótkoterminowej, i obecnie 
obejmuje następujące wymiary kultury: 

1) Dystans do władzy (PDI – Power Distance Index) - wymiar ten wyraża relację za-
równo między przełożonymi i podwładnymi jak również miedzy władzą a obywate-
lem. Fundamentalnym zagadnieniem jest tutaj sposób w jaki ludzie danej narodo-
wości radzą sobie z nierównościami społecznymi, jak również poziom autorytarno-
ści władzy, skłonność przełożonych do konsultacji z podwładnymi i stopień posłu-
szeństwa wobec rodziców, przełożonych, władzy. Ludzie w społeczeństwach prze-
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jawiających duży dystans do władzy, akceptują hierarchiczny porządek w którym 
każdy członek ma swoje miejsce. W społeczeństwie z niskim dystansem, ludzie bo-
rykają się równym rozdysponowaniem władzy i domagają się jak największej rów-
ności pomiędzy sobą. 

2) Indywidualizm i kolektywizm (IDV – Individualism) – obszar ten określa proporcje 
pomiędzy przykładaną wagą do dobra jednostki a dobra grupy. Wysoka jej wartość 
wskazuję na duży indywidualizm w społeczeństwie gdzie od jednostki oczekuje się 
aby sama dbała o siebie i najbliższą rodzinę. Z drugiej strony niski wynik wskazuje 
na społeczeństwo kolektywistyczne gdzie niemal każdy jego członek posiada przy-
należność do grup i będąc lojalnym otrzymuje jej pełne wsparcie. Odzwierciedle-
niem wpływu tego wymiaru na społeczeństwo jest jak ludzie często definiują sami 
siebie w kategoriach „Ja” i „My” 

3) Męskość a kobiecość (MAS – Masculinity) męskość w tym wymiarze determinuje 
czy społeczeństwo jest nastawione na dokonania, wyzwania, asertywność, material-
ne nagrody za sukcesy a podział ról społecznych jest przypisany do płci. 
W społeczeństwie takim można dostrzec również większy poziom współzawodnic-
twa. Z kolei społeczeństwo kobiece główny nacisk kładzie na współprace, szczerość 
pomoc słabszym i jakość życia. Podział ról ze względu na płeć jest tutaj stosunkowo 
niewielki. 

4) Unikanie niepewności (UAI – Uncertainty Aviodance) definiuje stopień zagrożenia 
odczuwany przez jednostki danej kultury w obliczu sytuacji nieznanych, niepew-
nych lub nowych a co za tym idzie – jak dane społeczeństwo akceptuje nieprzewi-
dywalność stosunków społecznych i niepewność związaną z przyszłością. Wysokie 
UAI wskazuje na duża ilość zasad, wierzeń i brak tolerancji dla nie ortodoksyjnego 
zachowania i idei. Słabą wartość tego wskaźnika wykazują społeczeństwa bardziej 
podchodzące do wszystkiego z dużo większym dystansem w sposób dużo luźniejszy 
i gdzie sztywne reguły nie są postrzegane jako ważniejsze niż zwyczaje 

5) Orientacja długoterminowa a krótkoterminowa (LTO – Lont Term Orientation) 
wymiar ten został odkryty przez Micheala Bonda w badaniu celowo unikającym 
wpływów zachodnich i został nazwany dynamizmem konfucjańskim, ponieważ 
obydwie wartości znalazły się w myślach Konfucjusza. Orientacja krótkoterminowa 
przejawia silną troskę o teraźniejszość i przeszłość, przestrzeganie zasad, dbanie  
o jak najszybszy zysk i rezultat swoich działań. W społeczeństwie o długotermino-
wym nastawieniu możemy zauważyć wytrwałość w dążeniu do celu, umiejętność 
adaptacji, zapobiegliwość oraz większą tendencję do inwestowania i oszczędzania. 

Wymienione fundamenty zebrane razem zostały zaimplementowane i znajdują swoje od-
zwierciedlenie w modelach organizacyjnych dużych firm. Przeglądając wyniki dla po-
szczególnych krajów możemy pomiędzy niektórymi z nich dostrzec podobieństwa w wzor-
cu (mały dystans do władzy – indywidualizm – męskość – niski poziom unikania niepew-
ności – krótkodystansową orientacje na cele). Dzięki tej obserwacji można te kraje grupo-
wać tak aby pomoc ludziom, nie tylko na stanowiskach menadżerskich, koncentrować się 
na podobieństwach i różnicach w sposób zwiększający wydajność i efektywność. Grupo-
wanie takie ma na celu jak największe zredukowanie zawiłości i jasne przedstawienie 
wpływu różnic kulturowych na dane aspekty relacji w pracy.  
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Menadżerowie rozumiejąc każdy wymiar z przedstawionego modelu mogą analizować 
prawdopodobne skutki stosowanych przez nich technik zarządzania, polityki wobec zatrud-
nionego w danym regionie i eliminować bądź modyfikować te które mogą być nieskutecz-
ne bądź szkodliwe dla wydajności zespołu. 

3. Outsourcing i konsekwencje zderzenia różnych kultur 

W dzisiejszych czasach największy ruch w outsourcingu możemy dostrzec z Stanów Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec do krajów takich jak Chiny bądź Indie. Według 
badań Gartnera ponad 50% kontraktów outsourcingowych jest renegocjowane, z czego 
aż 20% po 12 pierwszych miesiącach współpracy, a co za tym idzie można śmiało stwier-
dzić, że outsourcing jest procesem trudnym i skomplikowanym. W 2012 roku wartość 
przypływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) wyniosła w Indiach 31,5 miliar-
da USD, w samych Chinach ten sam wskaźnik wyniósł blisko 12 miliardy USD, dla po-
równania Polska w 2012 osiągnęła przypływ BIZ na poziomie 15,1 mld dolarów 
(UNCTAD 2012). 

 

 

Biorąc pod uwagę aspekt kulturowy przy analizie wskazanych trendów przenoszenia dzia-
łalności możemy zauważyć ruch z kultur o małym dystansie do władzy do krajów mających 
duży dystans jak również z indywidualistycznych do bardziej kolektywistycznych (wykresy 
1 i 2). 

Wykres 1. Zestawienie krajów w których firmy najczęściej decydują się na outsourcing  
ze względu na charakter społeczeństwa 
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Wykres 2. Wyniki Chin i Indii dla wymiarów kultur narodowych  
wg. prof. Hofstede 

Wykres 3. Różnice kulturowe pomiędzy USA a Indiami 
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To właśnie te dwa filary różnic kulturowych najbardziej dystansują pomiędzy sobą wska-
zane regiony (wykres 3) a co za tym idzie maja największy wpływ na płaszczyzny dotyczą-
ce outsourcingu takie jak: 

Przywództwo i delegowanie 

W momencie ustanowienia nowych placówek za granica głównym problemem staje się 
przywództwo oraz sposób delegowania obowiązków. W kulturach o małym dystansie do 
władzy od przełożonego oczekuję się wykonywania tylko tych czynności które potrzebne 
są do efektywnego funkcjonowania. Podwładni natomiast w wykonywaniu swoich obo-
wiązków otrzymują dużo swobody a co za tym idzie mogą pracować w sposób jak najbar-
dziej autonomiczny i nie stronić od podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialno-
ści. Z kolei, każda decyzja na poziomie menadżerskim jeśli ma związek i wpływa na pracę 
podwładnych zazwyczaj jest przedyskutowywana z nimi. 

W kolektywistycznych społeczeństwach gdzie dystans do władzy jest znacznie wyższy 
oczekuje się od liderów bycia swojego rodzaju ojcem rodziny. W zamian za okazana lojal-
ność, szef powinien nieustannie troszczyć się o podwładnych. W jego obowiązku leży po-
dejmowanie wszystkich decyzji i przedstawianie ich w sposób przejrzysty i stanowczy. 
Po ich podjęciu to szef zajmuje się delegowaniem i rozporządzaniem czynności pomiędzy 
swoich pracowników wyznaczając im obowiązki, cele oraz zakres ich kompetencji. Jeżeli 
nastąpi jakaś nie przewidziana sytuacja, podwładni nie podejmują decyzji tłumacząc się 
z niej później lecz idą z każdym takim incydentem do przełożonych w celu konsultacji 
i uzgodnienia jakie akcje powinni podjąć. 

Styl komunikacji 

Bardzo częsta płaszczyzna nieporozumień w komunikacji międzykulturowej. W społeczeń-
stwach indywidualistycznych oczekuję się od rozmówcy dbania o bezpośredniość, wyraźne 
sprecyzowanie swoich potrzeb brak niedomówień. W konsekwencji konfrontacje na temat 
opinii decyzji są postrzegane jako normalny stan rzeczy a komunikacja pośrednia jako nie-
rzetelna. 

Po przeciwnej stronie, kolektywistyczne społeczeństwa uznają tylko komunikację po-
średnią a w wypowiedziach brany jest pod uwagę cały kontekst np.: w jaki sposób coś zo-
stało zakomunikowane, przez kogo. Sama treść nie jest tak ważna i znacząca jak właśnie 
kontekst a co za tym idzie w relacjach przełożony – podwładny a nawet pomiędzy znajo-
mymi konfrontacje opinii nie są postrzegane jako dobre gdyż burza harmonie i mogą do-
prowadzić do „utraty twarzy” rozmówcy co w tych społeczeństwach jest nieakceptowalne. 

Proces wdrażania, nauki 

Podczas procesu outsourcingu zachodnich firm na samym początku rozruchu nowej pla-
cówki duża ilość czasu zostaję przeznaczona na transfer wiedzy. 

W krajach takich jak Indie podejście do edukacji jest skoncentrowane na nauczycielu. 
To właśnie on posiada wiedzę i do jego obowiązków należy całkowite panowanie nad pro-
cesem transferu wiedzy. Uczniowie nie krytykują, nie podważają i nie przeszkadzają nau-
czycielowi, który powinien być stroną inicjująca wszelaka komunikację. Ponieważ oczeki-
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wanym rezultatem jest określenie wszystkich informacji w sposób pełny i jednoznaczny 
firmy podczas przenoszenia działalności muszą przejąć inicjatywę transferu wiedzy i spę-
dzić duże ilości czasu na analizie i weryfikacji czy wszystko zostało już pokryte. 

U narodów z małym dystansem do władzy doświadczamy nakierowania na przekaz 
i naukę wiedzy. Uczniowie podejmują dużo bardziej bezpośrednią komunikację, nie ocze-
kują od nauczyciela posiadania wszystkich odpowiedzi, naturalnym dla nich jest przejęcie 
inicjatywy i próby odnalezienia odpowiedzi na własną rękę, do czego zresztą są zachęcani 
przez nauczycieli. Podważanie, krytyka poglądów nauczyciela są również dopuszczalne 
i dlatego często lepiej odbieranymi są młodsi nauczyciele gdzie różnica wieku pomiędzy 
obydwoma stronami nie odgrywa tak dużego znaczenia. 

Kontrola 

Kolejnym kluczowym elementem procesu outsourcingu jest kontrola. W społeczeństwach 
z niskim dystansem do władzy podejście do nadzoru można zawrzeć w popularnym powie-
dzeniu „brak wieści to dobre wieści”. Szefowie i podopieczni widzą wzajemnie siebie jako 
„ludzi takich jak ja i ty” a poprzez nacisk na równość, możemy mówić o podstawowym 
zaufaniu pomiędzy różnymi  sferami i szczeblami w organizacji. Kierownik działu może 
śmiało oczekiwać od swoich pracowników, że będzie poinformowany jak tylko wydarzenia 
przybiorą nieoczekiwany bieg a co za tym idzie jeśli nie otrzymuję wieści w rozsądnym 
okresie czasu normalnym jest dla niego założyć, że wszystko przebiega wedle planu. 

W krajach z wysokim dystansem do władzy podejście musi być niestety odwrotne. 
Poprzez wychowanie w nierówności i traktowaniu hierarchii jako harmonii nie potrafią 
dostrzec innych jako równych sobie - „ludzi takich jak ja i ty”. Przełożeni swoją pozycję 
mają już niejako utarta poprzez panująca kulturę, gdzie brak zaufania pomiędzy warstwami 
jest naturalny a podopieczni nie będą dobrowolnie zgłaszać negatywnych wiadomości. Za-
miast tego będą starać ukryć wszelakie zaistniałe problemy w celu upiększania faktów. 
Tendencja ta jest szczególnie widoczna w krajach które są również bardziej kolektywi-
styczne jak Chiny, Indie, Meksyk czy Brazylia gdzie szczególnie źle odczytywane jest 
„utracenie twarzy” w oczach innych. Kontrole, inspekcje w tych kulturach powinny być 
przeprowadzane na porządku dziennym i najlepszym sposobem jest robienie ich lokalnie. 
W konsekwencji rzetelna kontrola jest dużo bardziej czasochłonna, w przypadku kultur 
z małym dystansem wystarczy kontrola co jakiś określony czas i bardziej kosztowna po-
nieważ potrzebujemy kogoś zaufanego lokalnie. 

4. Wnioski 
Outsourcing jest jednym z wiodących trendów w czasach globalizacji, który zaplanowany 
odpowiednio może przyczynić się znacznie do polepszenia pozycji firmy. Przedsiębiorstwo 
macierzyste dzięki niemu może przenieść więcej uwagi na swoją podstawowa działalność 
oraz skoncentrować się na coraz lepszym zaspakajaniu potrzeb klienta. Jednakże proces ten 
jest bardzo złożony i kierowanie się najniższymi stawkami wśród krajów wschodzących 
czy też najbardziej atrakcyjna oferta ze strony kontrahenta najzwyczajniej nie wystarczy. 
Kadra kierownicza przedsiębiorstw wdrażających bądź stosujących outsourcing zawsze 
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powinna brać pod uwagę predyspozycje danych społeczeństw i dzięki takiemu podejściu 
w znacznym stopniu przewidzieć i ustrzec się problemów mogących wyniknąć z jakże 
istotnych różnic kulturowych. 
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LESZEK WASILEWSKI*, TOMASZ ZDEBSKI** 

ZAGADNIENIE PRACY ZESPOŁÓW AGILE W KORPORACJI STOSUJĄCEJ 
METODYKĘ WATERFALL 

AGILE METHODOLOGY APPLIANCE INSIDE WATERFALL ORGANIZED 
ENTERPRISE  

STRESZCZENIE. Celem dokumentu jest rozważenie możliwości i korzyści z zastosowania metodyk 
agile do realizacji projektów IT w dużych środowiskach korporacyjnych. Problemem często napoty-
kanym w wielkich przedsiębiorstwach jest zderzenie klasycznych metod zarządzania projektami  
z rosnącą popularnością metodyk zwinnych. Często jednak ograniczenia dla wprowadzenia zwinności 
wynikają z przyjętych metod realizacji szerszych celów, na przykład takich jak zarządzanie architek-
turą IT w skali całego przedsiębiorstwa. Poniższe opracowanie jest próbą rozpatrzenia korzyści wyni-
kających z zastosowania metod właściwych zarówno podejściom zwinnym jak i klasycznym w śro-
dowiskach dużych korporacji. W rezultacie dokument opisuje podejście mieszane i możliwie zwinne, 
które mogłoby zoptymalizować procesy wytwarzania oprogramowania w środowisku dużego przed-
siębiorstwa. 

ABSTRACT. Goal of this paper is considering possibilities and benefits from using agile methodolo-
gies in enterprise environment. Rapidly growing agile technology usage clash with classic manage-
ment methodologies used widely in enterprise environment. Constraints in introducing agile method-
ology are often caused by broader goals such as Enterprise Architecture management spanned across 
whole company. Following paper tries to analyze benefits in using both methodologies at the same 
time which effects in hybrid solution optimizing and adapting to dynamics and size of large enter-
prise. 

1. Wprowadzenie 

Motywacją do podjęcia tematu są spostrzeżenia osób realizujących projekty IT w środowi-
skach korporacyjnych. Tym co łączy większość zasłyszanych opinii jest fakt rosnącej popu-
larności metodyk zwinnych przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości ich pełnego 

                                                                                                                     
* Mgr inż. Leszek Wasilewski, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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wdrożenia. Bardzo często firmy chwalą się realizowaniem wyzwań IT w sposób zwinny, 
ale nawet w takich przypadkach rzeczywistość bywa daleka od ideału zwinności - stan fak-
tyczny to zazwyczaj mniej lub bardziej sformalizowane procesy produkcji czerpiące za-
równo z metodyk klasycznych jak i zwinnych. 

Wdrażanie agile w organizacjach i transformacja w kierunku większej zwinności jest 
tematem często podejmowanym na konferencjach i dostępnym w wielu opracowaniach. 
Opracowania te w dużej części skupiają się na sposobach radzenia sobie z zaszczepianiem 
nowych wartości w kulturze organizacji i na szerokiej gamie wyzwań organizacyjnych sto-
jących przed transformacją. Są to oczywiście zagadnienia kluczowe i prawdopodobnie naj-
trudniejsze w całym procesie transformacji. Warto jednak zwrócić uwagę na realia funk-
cjonowania wielkich przedsiębiorstw, które w wielu przypadkach wyznaczają takim trans-
formacjom ograniczenia. 

2. Realia dużych przedsiębiorstw w kontekście realizacji projektów IT 

Sposoby realizacji projektów są inne dla poszczególnych organizacji, dziedziny biznesu  
i ich specyficznych ograniczeń wynikających z charakteru prowadzonej działalności. Po-
nieważ nie sposób rozważać wad i zalet metodyk realizacji projektów w oderwaniu od kon-
tekstu organizacji i typu projektu, opracowanie definiuje wyimaginowane, modelowe śro-
dowisko korporacyjne będące przedmiotem dalszych rozważań.  

2.1. Modelowa korporacja 

Zaprezentowanie złożoności przedsięwzięć IT w dużych organizacjach powinno być rozpa-
trywane na tle struktury organizacji i zachodzących w niej procesów. Poniższe rozdziały 
prezentują jak złożone potrafi być środowisko korporacji. 

2.1.1. Struktura organizacyjna 

Przedsiębiorstwa zatrudniające duże ilości pracowników przyjmują strukturę funkcyjną, tj. 
wyodrębniają działy specjalizujące się w określonej działalności. Przykładowa struktura 
przedsiębiorstwa może być następująca: 
− Działy realizujące funkcje biznesowe 

— Biuro operacji - obsługa produktu A 
— Biuro operacji - obsługa produktu B 
— Biuro operacji - realizacja usługi X 
— Biuro operacji - realizacja usługi Y 

− Dział finansów 
— Biuro rachunkowości 
— Biuro analiz ekonomicznych 
— Biuro zarządzania majątkiem firmy 
— Biuro kontrolingu 
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− Dział Inwestycji 
— Biuro rozwoju i realizacji projektów  

− Dział IT 
— Biuro strategii informatyzacji 
— Biuro analiz IT 
— Biuro architektury rozwiązań 
— Biuro utrzymania systemów IT 
— Biuro projektów IT 
— Biuro zarządzania infrastrukturą IT 

− Dział realizacji projektów 
− Dział Sprzedaży i dystrybucji 
− Dział Zamówień i Administracji  

Przytoczony przykład struktury jest wymyślony i nie jest kompletny, jednak istotne w tym 
miejscu jest podkreślenie, że stopień złożoności takiej struktury nie odstaje od realiów ob-
serwowanych w wielu firmach, a wielokrotnie nie dorasta nawet do złożoności rzeczywi-
stych struktur przedsiębiorstw. Podstawową obserwacją jest fakt, że struktura jest zorien-
towana na wyspecjalizowane działy świadczące swoje usługi. Jest to forma optymalizacji 
uzasadnionej przez wiele czynników, jak na przykład:  
− potrzeba specjalizacji i budowania wysokich kompetencji w danej dziedzinie, 
− ekonomiczna opłacalność skupiania usług tego samego typu w dedykowanych dzia-

łach,  
− zwiększona możliwość planowania zasobów ludzkich i ich optymalnego wykorzysta-

nia,  
− bezpieczeństwo i stabilność realizacji usług w oparciu o sprawdzone procedury. 

Bardzo często przedsiębiorstwa nie realizują samodzielnie projektów IT wynajmując do 
tego firmy specjalizujące się w realizowaniu takich projektów. Z kolei działalność opera-
cyjna zapewniająca podtrzymanie funkcjonowania biznesu (sprzedaż produktów, realizacja 
usług) jest zazwyczaj zorientowana w strukturze organizacyjnej wokół poszczególnych 
produktów, usług i zadań realizowanych przez przedsiębiorstwo. 

2.1.2. Architektura IT 

Architektura IT dużego przedsiębiorstwa jest zagadnieniem bardzo złożonym. Można śmia-
ło założyć, że każde z biur i każdy z działów wymienionych w poprzednich punktach, rea-
lizuje swoją działalność w oparciu o przynajmniej jeden lub, co bardziej prawdopodobne,  
o kilka systemów informatycznych. Rzadko kiedy jednak systemy te pozostają zamknięte 
na środowisko w którym występują. Procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwach 
wymagają przekazywania informacji i skoordynowanej współpracy działów, biur, a to ge-
neruje potrzebę integracji systemów informatycznych w sposób wyznaczony przez proces 
biznesowy. Zakładając bez większej przesady, że ilość dedykowanych systemów informa-
tycznych w większych przedsiębiorstwach może sięgać co najmniej kilkudziesięciu, zarzą-
dzanie tak złożoną strukturą informatyczną, jej optymalizowanie i planowanie spójnego 
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rozwoju, stwarza poważne wyzwania dla architektury IT przedsiębiorstwa (Enterprise Ar-
chitecture). Kilka najbardziej istotnych to: 
− fizyczna organizacja IT (data center, serwerownie, sieć), 
− zarządzanie rozwojem systemów IT dedykowanych do wsparcia działalności poszcze-

gólnych działów: 
— maksymalizowanie reużycia funkcjonalności systemów (na przykład po-

jedynczy system księgowy wspierający dekretowanie zdarzeń gospodar-
czych całego przedsiębiorstwa - Księga Główna), 

— posiadanie uporządkowanej wizji rozwoju systemów będącej odzwiercie-
dleniem strategii optymalizacji architektury, 

− zarządzanie jakością systemów informatycznych - egzekwowanie standardów i do-
brych praktyk rozwijania systemów, 

− utrzymanie systemów informatycznych, 
− optymalizacja architektury IT poprzez jej organizację wokół usług - koncepcja SOA, 
− zapewnienie, że wszystkie procesy biznesowe w korporacji są wspierane przez odpo-

wiednie systemy, a ich podtrzymanie jest niezagrożone, 
− wyzwania techniczno-organizacyjne. 

Przykładem systemów, które istnieją w każdym przedsiębiorstwie o rozwiniętej architektu-
rze IT są na przykład: 
− system obsługi kadrowej pracowników, 
− systemy CRM (sprzedaż, zarządzanie relacjami z klientami), 
− główny system księgowy (Księga Główna), system ERP, 
− moduł księgujący przelewy pieniężne, 
− systemy raportowania i analiz, ew. hurtownie danych, 
− systemy monitorowania infrastruktury, 
− systemy wspierające konkretne produkty i usługi przedsiębiorstwa. 

2.1.3. Planowanie budżetów 

Spośród procesów zachodzących w korporacjach mających kluczowe znaczenie dla sposo-
bu realizacji projektów informatycznych należy wspomnieć o podejściu organizacji do pla-
nowania budżetów. Projekt informatyczny nigdy nie jest celem samym w sobie i zawsze 
jest częścią większego przedsięwzięcia. Wdrożenie nowego produktu lub usługi do oferty 
przedsiębiorstwa wiąże się z szeregiem zdarzeń do których zaliczyć możemy na przykład: 
− Przygotowanie definicji produktu/usługi - wskazanie przypadku biznesowego, 
− Badanie rynku i opłacalności - wskazanie oczekiwanego zwrotu z inwestycji (ROI), 
− Określenie ram techniczno-organizacyjncyh projektu przygotowującego organizację 

do zbudowania produktu lub świadczenia usługi, 
− Przygotowanie budżetu projektu realizującego nowy produkt lub przygotowującego do 

świadczenia usługi, 
− Zatwierdzenie budżetu i decyzja o rozpoczęciu realizacji projektu. 
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Powyższe oczywiście nie jest regułą. Organizacje prowadzą również projekty badawcze, 
inwestycyjne, audyty, projekty dostosowania systemów do wymagań prawnych i tym po-
dobne. Niemniej jednak celem projektów związanych z działalnością biznesową jest za-
zwyczaj maksymalizowanie zysków, co przy dużych inwestycjach pociąga za sobą potrze-
bę planowania i zatwierdzania bazowych budżetów projektów przed ich rozpoczęciem. 

2.2. Projekty IT w dużych przedsiębiorstwach 

W poprzednim rozdziale przedstawiona została złożoność dużych przedsiębiorstw. Klu-
czowym z punktu widzenia celu opracowania jest jednak przełożenie tej złożoności na spo-
sób wykonania projektów IT.  

2.2.1. Projekty IT - wyzwanie w korporacji 

Projekty realizowanie w organizacji nigdy nie ograniczają się jedynie do aspektów czysto 
technicznych i zawsze wychodzą poza ramy budowania oprogramowania. Projekty w ob-
szarze IT są przedsięwzięciami realizowanymi w celu wsparcia procesów biznesowych 
zachodzących w przedsiębiorstwie i jako takie wymagają spojrzenia z szerszej perspekty-
wy. Jako przykład projektu rozważmy zbudowanie gotowości organizacji do oferowania 
nowego produktu  lub usługi. Poza zbudowaniem działającego oprogramowania istotne jest 
również: 
− zdefiniowanie nowych procesów biznesowych, 
− zapewnienie wsparcia procesów biznesowych przez poszczególne działy organizacji  

i używane przez nie systemy IT, 
− zapewnienie gotowości do realizacji działalności operacyjnej wynikającej z obsługi 

produktu lub świadczenia usługi, 
− zapewnienie oczekiwanego zwrotu z inwestycji. 

Uwzględniając  strukturę organizacji, widoczne staje się zatem, co jest kluczowe w niniej-
szym opracowaniu, że: 
− Procesy biznesowe przecinają w poprzek strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.  

W operacyjny proces świadczenia usługi lub obsługi produktu zaangażowane będą 
przynajmniej: 

— dział obsługujący produkt (Biznes), 
— dział sprzedaży i dystrybucji, 
— dział księgowości rejestrujący zdarzenia gospodarcze i pełniący księgową 

obsługę produktu/usługi, 
— dział analiz monitorujący zbierane dane celem na przykład identyfikacji 

trendów i szacowania zysków, pomagający lepiej dopasować usłu-
gę/produkt do potrzeb rynkowych, 

— dział wsparcia IT realizujący wsparcie dla systemów realizujących pro-
dukt, 

— helpdesk dla klientów. 
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− Procesy biznesowe przecinają w poprzek architekturę IT. Obsługa nowego produktu 
lub świadczenie usługi może się wiązać z wykorzystaniem: 

— systemu klasy CRM do zarządzania klientami i sprzedażą, 
— systemu obsługującego produkt/usługę, 
— systemu księgowego, 
— systemów analitycznych (na przykład hurtownia danych) i raportujących, 
— integracji z systemami firm trzecich, jeżeli świadczenie usługi opiera się 

o współpracę więcej niż jednego podmiotu (na przykład system realizują-
cy i identyfikujący przychodzące przelewy pieniężne), 

— korporacyjnej szyny usług (w przypadku posiadania SOA), 
— infrastruktury sieciowej i sprzętowej, 
— systemu obsługi zgłoszeń / obsługi call-center. 

− Budżet przedsięwzięcia zazwyczaj musi być znany na etapie podejmowania decyzji  
o uruchomieniu projektu, co jest kluczowe do zapewnienia oczekiwanego zwrotu z 
dużych inwestycji w oczekiwanym przez sponsora projektu czasie. 

W konsekwencji realizacja projektu w korporacji często wymaga:  
− dekompozycji procesu biznesowego na poszczególne działy organizacji, ustalenia od-

powiedzialności i zasad współpracy działów, procesu inżynierii wymagań uwzględnia-
jącego wielu interesariuszy, 

− dekompozycji procesu biznesowego na wiele wspierających go systemów informa-
tycznych,  

− przygotowania budżetu projektu przed rozpoczęciem realizacji. 
Z perspektywy IT, projekt zbudowania usługi lub produktu może wymagać zmian  
w wielu systemach informatycznych. Przedsięwzięcie automatycznie staje się więc pro-
gramem, składającym się z wielu projektów w obszarze poszczególnych systemów. Jeżeli 
założymy, co zazwyczaj ma miejsce, że organizacja nie wykonuje zmian w systemach in-
formatycznych samodzielnie tylko korzysta z podwykonawców, zagadnienie komplikuje 
się jeszcze bardziej, zwłaszcza że często organizacje preferują różnych podwykonawców 
zewnętrznych dla różnych systemów, w zależności od posiadanych przez nich kompetencji 
i możliwości.  

Z perspektywy inżynierii wymagań, faza analizy również mocno się komplikuje, ze 
względu na potrzebę uwzględnienia wymagań wielu interesariuszy i pogodzenia ich intere-
sów poprzez uzgodnienie i zamodelowanie procesu biznesowego. 

2.2.2. Studium przypadku 

W celu przemyślenia czynności niezbędnych do zrealizowania projektu (programu) o cha-
rakterze zdefiniowanym w powyższym rozdziale, zakładamy hipotetyczny projekt zbudo-
wania nowego produktu lub usługi w środowisku dużej korporacji. 

Uwzględniając zasady zarządzania architekturą korporacyjną IT i zarządzania progra-
mem, wydaje się, że dla zapewnienia sukcesu niezbędne jest wykonanie co najmniej nastę-
pującej sekwencji czynności: 
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1) Analiza biznesowa i szczegółowe zaplanowanie docelowej architektury rozwiązania 
1.1 Opracowanie przypadku biznesowego i zdefiniowanie produktu/usługi. 
1.2 Analiza biznesowa i określenie potrzeb biznesowych poszczególnych intesariu-

szy projektu z uwzględnieniem wszystkich działów zaangażowanych w obsługę 
docelowego produktu/usługi.  

1.3 Zamodelowanie i zatwierdzenie procesów biznesowych w uwzględnieniem 
oczekiwań wszystkich interesariuszy: 

1.3.1 zaplanowanie i późniejsze zapewnienie na poziomie organizacyjnym opera-
cyjnej gotowości do obsługi procesu biznesowego przez poszczególne działy, 

1.3.2 szczegółowe zaplanowanie testów akceptacyjnych rozwiązania informatycz-
nego. 

1.4  Dekompozycja procesów biznesowych na poszczególne elementy architektury 
IT przedsiębiorstwa (systemy informatyczne) zgodnie z przyjętą strategią rozwo-
ju architektury. Zadanie jest niezbędne do określenia jakie systemy informatycz-
ne będą zaangażowane we wsparcie procesu biznesowego.  

1.4.1 Określenie docelowej architektury po wprowadzeniu zmiany (tak zwana ar-
chitektura TO BE). 

1.4.2 Zdefiniowanie usług na poziomie przedsiębiorstwa jeżeli realizacja odbywa 
się w architekturze SOA. 

1.4.3 Zdefiniowanie zakresu rozszerzenia odpowiedzialności poszczególnych sys-
temów informatycznych lub określenie odpowiedzialności nowych systemów 
zaplanowanych w architekturze docelowej. 

1.4.4 Zdefiniowanie i szczegółowe zaprojektowanie niezbędnych integracji mię-
dzysystemowych. 

1.4.5 Zdefiniowanie zakresu zmian dla poszczególnych systemów informatycznych 
na poziomie wstępnie przeanalizowanych wymagań. 

1.5 Zaplanowanie projektów i ewentualne wyłonienie wykonawców zewnętrznych 
w celu realizacji projektów zmian w poszczególnych systemach informatycz-
nych. 

2) Realizacja zmian zgodnie z przyjętą architekturą docelową 
2.1 Realizacja projektów dla każdego systemu informatycznego obejmująca: 
2.1.1 Przeprowadzenie i skoordynowane zatwierdzenie szczegółowej analizy sys-

temowej w zakresie integracji, godnie z narzuconymi wymaganiami na inte-
grację systemów. 

2.1.2 Implementacja zmian zgodnie z analizą szczegółową oraz z kryteriami jakości 
wymaganymi przez architektów korporacyjnych i systemowych. 

2.1.3 Testy systemowe pojedynczych, odizolowanych systemów 
3) Testy kompletnego rozwiązania i równoczesne wdrożenie: 

3.1 Testy integracyjne całości rozwiązania, po wdrożeniu zmian we wszystkich sys-
temach na zintegrowane środowisko testowe. 

3.2 Test akceptacyjne polegające na testowaniu całego procesu biznesowego z za-
stosowaniem kompletnego środowiska zgodnego z założoną architekturą doce-
lową. 
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3.3 Wdrożenie zmian we wszystkich systemach i uzyskanie gotowości do świadcze-
nia planowanej usługi lub oferowania produktu. 

Przytoczona sekwencja kroków jest tylko najwyższym poziomem struktury podziału pracy, 
która ma szansę zapewnić sukces takiemu projektowi. Już na tym poziomie szczegółowości 
widoczna jest jednak wysoka złożoność przedsięwzięcia wymagająca zastosowania zaa-
wansowanych metod zarządzania projektem i zarządzania architekturą przedsiębiorstwa w 
aspekcie IT.  

3. Realia dużych przedsiębiorstw w kontekście realizacji projektów IT - 
podsumowanie 

Rozdział poświęcony warunkom realizacji projektów IT w dużych przedsiębiorstwach opi-
suje kontekst, który w dalszej części opracowania będzie niezbędny do rozważania opty-
malnych metodyk realizacji projektów. Podsumowując, najważniejsze czynniki wpływające 
na stopień skomplikowania tego zagadnienia z perspektywy IT to: 
− złożona struktura przedsiębiorstwa i realizacja projektów wykonawcami zewnętrznymi 

co implikuje mnogość interesariuszy i przekłada się na utrudniony proces zarządzania 
wymaganiami, 

− architektura IT, która wymusza skoordynowane i spójne zmiany w wielu systemach 
informatycznych i wprowadza tym samym ryzyka związane z integracją międzysys-
temową, 

− wyzwania związane z koordynacją działań w wielu systemach informatycznych. 

4. Metodyki prowadzenia projektów 

Model wytwarzania oprogramowania waterfall jest sekwencyjnym procesem tradycyjnie 
używanym w dużych  korporacjach. Głównymi składowymi procesu są fazy: inicjacji, ana-
lizy, projektowania, implementacji, testowania, wdrożenia i utrzymania. Proces ten począt-
kowo skupia się na dogłębnej analizie problemu, która musi zostać ukończona przed podję-
ciem jakichkolwiek innych działań. Sprawdza się to zwłaszcza w środowiskach o wielu 
zależnościach gdzie każda zmiana ma wpływ na wiele systemów dookoła.  

Metodyka agile u podstaw swej koncepcji bazuje na iteracjach – powtarzających się 
cyklach developerskich, trwających przeważnie pomiędzy dwoma tygodniami do miesiąca 
czasu. Agile zakłada również, że wymagania mogą i będą się zmieniać wraz z postępem 
prac. Metodyka ta skupia się głównie na zminimalizowaniu czasu dostarczenia funkcjonal-
ności do odbiorcy (time-to-market), maksymalizowaniu zwrotu z inwestycji (ROI - Return 
of Investment), zwiększeniu elastyczności przy niestabilnych wymaganiach, skróceniu pętli 
informacji zwrotnej, spychając na drugi plan powstanie innych niż działająca funkcjonal-
ność artefaktów, takich jak na przykład dokumentacja. 
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4.1. Budżetowanie 

Z punktu widzenia budżetowania metodyka waterfall zakłada stały budżet przydzielony na 
zadaną funkcjonalność. Jest to założenie idealnie wpasowujące się w realia korporacyjne 
gdzie oddziały firmy rozliczają się przed inwestorami w cyklach rocznych, prezentując 
postępy kwartalnie. Podobnie w przypadku wykonawców zewnętrznych - wykonawca de-
klarując wykonanie projektu w formule stałej ceny (fixed-price) gwarantuje dostarczenie 
zakresu,  bez ryzyka wzrostu kosztów dla zamawiającego (ryzyko niedoszacowania prze-
rzucone na wykonawcę). Mając to na uwadze, poszczególne oddziały firmy zmuszone są 
do alokowania z góry wyznaczonych sum w określonych ramach czasowych przez co ła-
twiej zarządzają swoimi budżetami. 

Agile jest w tym wypadku bardziej kłopotliwy. Zakres prac jest płynny tak jak i bu-
dżet. O ramach czasowych decydują interesariusze (stakeholders) po analizie wyników 
dotychczasowych prac. Decydują oni o ewentualnych zmianach zakresu projektu jak i prio-
rytecie poszczególnych funkcjonalności. Właściciel produktu ma możliwość zminimalizo-
wania koniecznych wydatków w skali całego projektu poprzez zrealizowanie wyłącznie 
najważniejszych funkcjonalności, pozostawiając te najmniej wartościowe pod względem 
biznesowym na koniec. Jeszcze bardziej optymalne wykorzystanie budżetu może zapewnić 
kolejność realizacji wymagań według malejącego wskaźnika ROI (stosunek wartości bizne-
sowej do pracochłonności). Są to jednak praktyki ciężkie do wdrożenia w dużej korporacji 
(co wykażą kolejne rozdziały), przez co  przewidywalność budżetu projektu bywa w takich 
przypadkach przedkładana ponad możliwość optymalizacji jego wykorzystania. 

4.2. Planowanie i projektowanie 

Waterfall, jako proces składający się z sekwencji następujących po sobie etapów, jest koja-
rzony przede wszystkim z analizą i projektowaniem, które są realizowane przed rozpoczę-
ciem developmentu oprogramowania. Ta metoda dobrze pasuje do zastanych środowisk 
korporacyjnych, zwłaszcza jeżeli realizujący projekt posiadają bardzo dużą wiedzę na temat 
dziedziedziny, w której projekt się odbywa. Istnieje nawet wariant iterative waterfall, który 
postuluje development w fazach, z której każda zawiera sekwencję etapów analogiczną do 
projektu wykonania w pojedynczej fazie. Jednak nawet iterative waterfall, różni się jednak 
znacząco od podejścia agile, które zakłada brak projektowania i analizy przed rozpoczę-
ciem działań związanych z budowaniem oprogramowania. Scrum, zamiast wykonania ana-
lizy i projektowania przed rozpoczęciem programowania (up-front), postuluje realizację 
tych zadań w sprincie, razem z zadaniami programistycznymi. Umożliwić to może jedynie 
posiadanie osoby w roli właściciela produktu (product owner), która jest osobą decyzyjną  
i w sprincie może autonomicznie podejmować decyzje dotyczące kierunku rozwoju pro-
duktu. Podobnie z projektowaniem architektury oprogramowania - agile odrzuca metody 
polegające na definiowaniu projektu up-front, dając pełną decyzyjność zespołowi realizują-
cemu.  

Środowisko korporacyjne, charakteryzujące się dużą ilością interesariuszy, czyni trud-
nym jeżeli nie niemożliwym posiadanie właściciela produktu (product ownera), który bez 
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konsultacji i bez analizy procesów biznesowych, mógłby podejmować wiążące decyzje 
dotyczące kierunku rozwoju produktu. Analogicznie, projektowanie architektury korpora-
cyjnej i zmierzający do oczekiwanego ładu architektonicznego rozwój systemów, wymaga 
co najmniej uprzedniego zdefiniowania wizji rozwoju, a więc tym samym czyni niemożli-
wym postulaty agile zmierzające do projektowania w ramach iteracji. Należy w tym miej-
scu odróżnić, że wyżej wymienione ograniczenia dla agile są czym innym niż problem ska-
lowania zwinnych zespołów do realizacji dużych projektów, które to skalowanie jest moż-
liwe i dostępne są dla niego wypracowane wzorce postępowania i organizacji zespołów. 

4.3. Realizacja i dostarczanie 

Jednym z podstawowych założeń agile jest przyrostowe dostarczanie działającego opro-
gramowania po każdej iteracji. Celem takiej praktyki jest szybkie otrzymanie informacji 
zwrotnej dotyczącej przekazanego oprogramowania. Odbiorca biznesowy, widząc działają-
cy system będzie w stanie przekazać bardziej wartościowe wskazówki i wymagania na ko-
lejną iterację. Ciągłe dostarczanie to również sposób na optymalizację zwrotu z inwestycji. 
Realizując w pierwszej kolejności wymagania biznesowo najważniejsze lub te, dla których 
stosunek wymaganej pracochłonności do wartości funkcjonalnej (business value) jest naj-
korzystniejszy, w krótszym czasie i mniejszym budżecie osiągnięty zostanie punkt, kiedy 
całość systemu będzie wystarczająco wartościowa do realizacji celów i projekt będzie mógł 
zostać zatrzymany. Dużą trudnością byłoby jednak skuteczne dostarczanie oprogramowania 
co sprint, w momencie kiedy zmianom podlega kilka systemów, a projekty są realizowane 
przez różnych wykonawców. Taki model miałby szansę sprawdzenia się jedynie w modelu 
kontraktów time & material, przy założeniu pracy wszystkich zespołów w sposób koordy-
nowany, a mimo to proces byłby obarczony dużym ryzykiem nieuzyskania wystarczającej 
stabilności oprogramowania na koniec sprintu, czego konsekwencją i tak musiałby być co 
najmniej sprint stabilizujący przed dostarczeniem. Wymaganie bezpieczeństwa podtrzyma-
nia procesów biznesowych w korporacji, czyli niezagrożone częstymi wdrożeniami nieza-
kłócone działanie systemów, stoi w sprzeczności z takim modelem, ponieważ zakłada wy-
konanie testów regresji po każdej zmianie i niekiedy testów akceptacyjnych weryfikujących 
kompletny proces biznesowy. Niemniej jednak, ciągłe dostarczanie jest rozwiązaniem re-
komendowanym, jeżeli tylko techniczna złożoność przedsięwzięcia nie czyni tego zadania 
trudnym lub niemożliwym. 

W metodyce waterfall dostarczenie jest konsekwencją zakończenia procesu produkcji. 
W sytuacji kiedy testom ma podlegać cały proces biznesowy a środkiem do tego jest wdro-
żenie zmian w wielu systemach, zaplanowanie testów integracyjnych i akceptacyjnych jako 
etapu poprzedzającego wdrożenie, jest zadaniem bardziej intuicyjnym,  zmniejszającym 
ryzyko błędów regresji i ryzyko niekompletnego przetestowania całości procesu bizneso-
wego. 
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4.4. Monitorowanie i kontrola 

Każdy proces wytwórczy wymaga ciągłego monitorowania w celu jak najwcześniejszego 
wykrycia ryzyk zagrażających wymaganiom projektowym. Zarówno metodyki agile jak  
i waterfall dostarczają porównywalnych sposobów na monitorowanie postępów realizacji 
prac. Na korzyść agile przemawia jednak fakt, że wszystkie produkty (oprogramowanie, 
dokumentacja, testy) są realizowane w ramach tego samego sprintu. Kryteria oznaczające 
zakończenie realizacji funkcjonalności (defintion of done) wymagają aby dostarczony na 
koniec iteracji produkt był kompletny i w jakości umożliwiającej dostarczenie go klientowi. 
Metodyki klasyczne taktują testy jako ostatnią fazę realizacji projektu, pozostawiając tym 
samym duże ryzyko w postaci nieznanej jakości wykonania produktu, na sam koniec pro-
jektu. 

4.5. Motywacja zespołów 

Czynnikiem często pomijanym, choć bardzo istotnym z perspektywy wyboru pomiędzy 
metodyką waterfall i agile jest motywacja zespołu tworzącego oprogramowanie. Agile 
promuje kulturę pracy, w której każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za kształtowa-
nie docelowego rozwiązania i dostarczanie wartości biznesowej. Wiąże się to z większą 
swobodą programistów na wpływanie na proces produkcji i kształtowanie warunków,  
w których działa zespół. Środkiem do realizacji tego celu są na przykład spotkania typu 
retrospective, których celem jest wskazanie słabości i mocnych stron zespołu podczas za-
kończonego sprintu, co powinno stać się czynnikiem prowadzącym do zaplanowania kolej-
nej iteracji w sposób bardziej optymalny. Oczekiwany wpływ jednostki na proces produk-
cji, zwiększa poczucie identyfikacji z projektem, tym samym przekładając się na zwiększo-
ną motywację, która jest czynnikiem składowym jakości wykonania. Metodyki klasyczne 
również zakładają zbieranie lessons learned, jednak według PMBOK jest to proces należą-
cy do grupy procesów zamykających projekt, co czyni pętlę informacji zwrotnej zbyt długą 
do ciągłej adaptacji i poprawiania sposobu realizacji. Kolejnym argumentem przemawiają-
cym za agile jest fakt, że zespół przez cały czas pracy widzi przyrost funkcjonalności i war-
tości wytwarzanego produktu. Każdą iterację kończy sprint review (demo), w którym 
członkowie zespołu prezentują zamawiającym produkt nowe funkcjonalności, co utwierdza 
zespół w wyznaczonych celach bądź też je koryguje jeśli zajdzie taka potrzeba. Zespół ma 
również dzięki temu ciągłą motywację, aby jak najlepiej przygotować przyrost wartości 
produktu do sprint review, a sens wykonywanych prac jest szybciej widoczny co pozytyw-
nie wpływa na morale zespołu. Metodyki zwinne kładą też duży nacisk na upublicznianie 
informacji na temat postępów. Sprowadza się to na przykład do wiszących na tablicach 
wykresów symbolizujących postępy prac ( information radiators), które z założenia powin-
ny być widoczne dla całego zespołu i wszystkich interesariuszy, przez co stanowią dodat-
kową motywację dla zespołów i budują zbiorowe poczucie odpowiedzialności za sukces 
projektu. 
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5. Hybrydowe metodyki realizacji projektów 

Dążenie środowiska IT do zaadoptowania metodyk agile jest faktem i wiele organizacji 
dokonuje transformacji w tym kierunku. Jednak ze względu na ograniczenia, które zostały 
wskazane w poprzednich rozdziałach, w niektórych przedsiębiorstwach rezultatem jest je-
dynie częściowe przyjęcie metodyk agile. Skutkuje to podejściem hybrydowym, w którym 
faza dokumentowania procesu biznesowego, zbierania wymagań i projektowania architek-
tury jest poprzednikiem w stosunku do produkcji oprogramowania. Sama produkcja opro-
gramowania jest fragmentem procesu stosunkowo łatwo adoptującym metodyki agile, jed-
nak również ona pozbawiona jest wielu zalet tych metodyk, ponieważ dopiero zakończenie 
produkcji wymusza rozpoczęcie kolejnego procesu jakim jest dostarczenie i testy oprogra-
mowania.  

5.1. Water-scrum-fall 

Jedną z nazwanych hybrydowych metod realizacji projektów, zakładającą zwinną fazę two-
rzenia oprogramowania, poprzedzoną planowaniem up-front jest  water-scrum-fall. Najpro-
ściej rzecz ujmując jest to metoda klasyczna wyróżniająca trzy etapy realizacji. Przypadek 
projektu rozważany w poprzednich rozdziałach, w metodzie water-scrum-fall wyglądałby 
następująco: 
− etap water - obejmuje analizę przypadku biznesowego i procesu biznesowego, zbiera-

nie i dokumentowanie wysoko poziomowych wymagań, projektowanie architektury 
IT, dekompozycję procesu biznesowego na wspierające go systemu informatyczne  
i szczegółowe zdefiniowanie interfejsów międzysystemowych docelowej architektury, 

 
Rys. 1. Schemat procesu water-scrum-fall 
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− etap scrum - zakłada szczegółową analizę systemową i produkcję oprogramowania - 
czynności są realizowane z zastosowaniem metodyk agile, w oparciu o produkty etapu 
water i po jego zakończeniu, 

− etap fall - rozpoczyna się w momencie dostarczenia oprogramowania po zakończeniu 
etapu scrum, przewiduje testy akceptacyjne, integracyjne i jest zakończony wdroże-
niem, 

Ocena takiego sposobu zaadoptowania water-scrum-fall nie jest jednoznaczna i podobnie 
jak każdy proces produkcji jest silnie uzależniona od uwarunkowań. Zastosowanie tego 
schematu zadowala jednak wszystkie zidentyfikowane korporacyjne ograniczenia, a co 
więcej wnosi niektóre zalety metodyk zwinnych i utrzymuje zysk z sekwencyjności etapów 
właściwych metodom klasycznym.  

5.2. Ocena water-scrum-fall i rekomendacje 

Wychodząc z założenia, że celem transformacji przedsiębiorstw są metodyki zwinne, a me-
todyki klasyczne wynikają z ograniczeń i stanu zastanego, przyjęcie water-scrum-fall jako 
stanu docelowego należy traktować co najwyżej jako niepełny sukces. Z zalet metodyk 
zwinnych, które pozostają w takim modelu możemy wymienić: 
− lepsze monitorowanie i większa kontrola nad etapem realizacji projektu, poprzez 

wczesne wykrywanie ryzyk, 
− aspekt motywacji zespołów realizujących projekt, w tym ich stałą adaptację. 

Całkowicie odrzucone zostają natomiast: 
− ciągłe dostarczanie i optymalizowanie w ten sposób zwrotu z inwestycji poprzez do-

starczanie największej wartości biznesowej począwszy od pierwszych iteracji projektu 
i skrócony time-to-market, 

− skrócenie pętli informacji zwrotnej poprzez feedback na postawie działającego opro-
gramowania przekazywany jeszcze w trakcie realizacji projektu, 

− analiza wymagań w trakcie rozwoju produktu, co pozwala na lepsze zrozumienie 
dziedziny i modelowanie wymagań lepiej adresujących potrzeby biznesowe. 

Jak widać water-scrum-fall wzbogaca metodykę klasyczną o niektóre aspekty metodyk 
zwinnych, jednak nie czerpie tego, co w metodykach zwinnych najcenniejsze. Jest to kom-
promis, w którym dominują metodyki klasyczne i ograniczenia korporacyjne. Niemniej 
jednak jest to równocześnie model zawierający elementy zwinności i jako taki może ewo-
luować jeszcze bardziej w kierunku agile, w momencie kiedy ograniczenia zostaną zredu-
kowane (na przykład w sytuacji projektu o mniejszej złożoności architektury korporacyjnej, 
niż w przykładzie na którym bazuje opracowanie).  

Zamiast ostatecznie ocenić model, należałoby bardziej próbować dostosowywać go do 
realizowanych projektów, poprzez każdorazowe zastanowienie się, czy istnieje możliwość 
przesunięcia granic pomiędzy trzema etapami water-scrum-fall.  Maksymalne poszerzenie 
etapu scrum oznaczałoby sukces transformacji w kierunku metodyk zwinnych, a całkowite 
podporządkowanie scrum otaczającym go etapom water-fall oznaczałoby marginalizację 
zwinności. 
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5.3. Water-scrum-fall jako etap pośredni wdrożenia metodyk zwinnych 

Fazę zwinnej realizacji projektu w modelu water-scrum-fall możemy próbować poszerzać 
w dwóch kierunkach: 
− poprzez skracanie fazy water- i minimalizowanie ilości analiz i projektowania przed 

rozpoczęciem budowy oprogramowania,tym samym włączając analizę do zwinnej fa-
zy realizacji, 

− poprzez eliminowanie lub skrócenie fazy -fall, za pomocą ciągłego dostarczania i czę-
stego wdrażania oprogramowania na środowiska testów akceptacyjnych i produkcyjne. 

Obydwa kierunki ewolucji modelu hybrydowego są obiecujące dla pogłębiania zwinności 
metodyk prowadzenia projektu i kwestią otwartą pozostaje na ile poszczególne organizacje 
są w stanie tego dokonać. W każdym przypadku będzie to zależało od złożoności projektu  
i procedur zarządzania tą złożonością. Niemniej jednak, jeżeli środowisko realizacji projek-
tów determinuje water-scrum-fall, warto uświadomić sobie ograniczenia, które są tego 
przyczyną i mieć na względzie, że w dalszym ciągu jest to model daleki od ideału zwinno-
ści. Jeżeli celem przedsiębiorstwa jest dalsza transformacja i osiągnięcie zwinności, to jako 
obowiązkowy punkt planowania projektu należałoby przyjąć stworzenie dodatkowego pla-
nu zarządzenia granicami pomiędzy trzema fazami water-scrum-fall. W przypadku projek-
tów o mniejszej złożoności i braku niektórych ograniczeń, mogłoby to pozwolić na osią-
gnięcie doskonalszej zwinności (na przykład skrócenie lub wyeliminowanie fazy water-, 
fazy -fall, lub obydwu) i stanowić kolejny kamień milowy w transformacji przedsiębior-
stwa do przyjęcia metodyki agile. Kamień milowy, którego osiągnięcie mogłoby korzystnie 
wpłynąć na postrzeganie metodyk zwinnych, a tym samym na wolę ich kompletnego wdro-
żenia. 

6. Rekomendacje 

Głównym celem metodyki agile jest dostosowywanie się do zaistniałych, zmiennych wa-
runków zewnętrznych. Jako jeden z takich warunków można uznać środowisko korpora-
cyjne rządzące się przeważnie prawami sekwencyjnego  procesu wytwórczego i ogranicze-
niami wynikającymi ze złożoności przedsiębiorstwa i jego architektury IT. Jak widać adap-
tacja jest możliwa, chociaż nie można uniknąć pewnych kompromisów. Umieszczenie me-
todyki  agile pośrodku procesu waterfall nie powinno być celem samym w sobie, a raczej 
środkiem i jednym z kroków na drodze do osiągnięcia w pełni elastycznego i dynamiczne-
go procesu wytwórczego. 
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WOJCIECH WIŚNIOWSKI* 

PROPOZYCJA SYSTEMATYCZNEGO TESTOWANIA SERWISÓW  
INTERNETOWYCH W ZESPOLE TESTOWYM 

PROPOSAL FOR SYSTEMATIC WEBSITE TESTING IN A TEST TEAM 

STRESZCZENIE: Poniższy artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane z testowaniem 
serwisów internetowych,  omawia istotne problemy jakie należy wziąć pod uwagę podczas przygoto-
wywania testów oraz podaje propozycje gotowych rozwiązań, które  mogą być wykorzystane przez 
zespół testowy. W artykule omówiono kilka rodzajów testów, jakie powinny być przeprowadzane dla 
każdego serwisu internetowego: funkcjonalne, używalności (usability), komunikacji, kompatybilno-
ści, wydajnościowe oraz testy bezpieczeństwa. Dla każdej grupy testów opracowano przykładowy 
zestaw gotowych scenariuszy testowych. Wskazano również na narzędzia, które mogą być pomocne 
przy automatyzacji testów. 

ABSTRACT: This article presents basic issues related to website testing. It covers the most important 
problems which have to be taken into account while preparing a test and gives suggestions of solu-
tions which can be applied by the test team. The article describes several types of tests which should 
be performed for each website: functional test, usability test, communication test, compatibility test, 
performance test and security test. For each group of tests a sample set of test scenarios was prepared. 
It is also indicated which tools can be useful for test automation. 

1. Wprowadzenie 

Jednym z aspektów budowy i utrzymania aplikacji internetowej, często pomijanym lub 
marginalizowanym, jest systematyczne jej testowanie w oparciu o przemyślane i przygoto-
wane scenariusze testowe, który obejmują testami szereg elementów występujących  
w większości interaktywnych serwisów internetowych.  Zadania nie ułatwia różnorodność 
serwerów aplikacyjnych, przeglądarek internetowych czy systemów operacyjnych używa-
nych przez użytkownika aplikacji, protokołów komunikacyjnych, stosowanych bibliotek  
i framework’ów. Szybko zmieniające się standardy i trendy pojawiające się w projektowa-
niu serwisów oraz różnorodność stosowanych technologii podczas tworzenia aplikacji (web 
services, jms, asp, activeX, java, php, javascript, flex, flash itp.) wymagają sporej wiedzy  

                                                                                                                     
*Mgr inż. Wojciech Wiśniowski, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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i doświadczenia od zespołu testowego i mogą wymagać sporego wysiłku i doświadczenia  
(Biskup 2013). 

Sytuacją idealną byłaby możliwość przeprowadzenia testów przy użyciu narzędzi, któ-
re pozwoliłyby na automatyzację procesu testowania. Jednak w przypadku serwisów inter-
netowych testowanie w pełni automatyczne i w pełni wiarygodne wydaje się nie być moż-
liwe. Trudności w testowaniu automatycznym dotyczą zwłaszcza tych obszarów, które są 
związane ze sposobem wyświetlania treści, ergonomią, używalnością (usability) systemu 
itp. 

Testowanie aplikacji internetowych, podobnie jak każdej aplikacji, powinno opierać 
się o przygotowane wcześniej scenariusze testowe. W związku ze specyfiką serwisów in-
ternetowych część scenariuszy może być wspólna dla wszystkich testowanych aplikacji 
jednak nie jest możliwe zbudowanie listy uniwersalnych scenariuszy testowych, która mo-
głaby być zastosowana podczas testowania wszystkich możliwych serwisów internetowych.  

Przedstawiona w poniższym opracowaniu  problematyka i zaproponowane zestawy te-
stów zostały przygotowane na rzeczywiste potrzeby nowotworzonego zespołu testowego, 
którego członkowie nie posiadali dużych doświadczeń w zakresie testowania serwisów 
internetowych (mimo pewnych doświadczeń w budowie prostych aplikacji internetowych) 
a dotychczasowe testowanie było przeprowadzane w sposób chaotyczny i nieregularny. 
Z obserwacji wynikało, że rzadko kiedy były przeprowadzane testy wydajnościowe i kom-
patybilności.   

2. Scenariusze testowe 

Podczas przygotowywania listy przypadków testowych przyjęto, że testerzy posiadają pod-
stawową wiedzę z zakresu działania i budowy aplikacji internetowych, podstawową znajo-
mość HTML i javascript a większość testów będzie wykonywana manualnie lub przy 
wsparciu prostych, ogólnodostępnych narzędzi i nie będzie wymagana konieczność znajo-
mości programowania. Wskazana  będzie znajomość obsługi takich programów lub wty-
czek jak jMeter, Selenium, SQLInjectMe, XSSMe gdyż umożliwi to automatyzację części 
testów.  

Poniższe opracowanie oczywiście nie wyczerpują tematyki testowania serwisów inter-
netowych a stanowi jedynie bazę, która może być podstawą do dalszej rozbudowy zgodnie 
z potrzebami zespołu testowego. 

Podczas przygotowywania scenariuszy testowych należy odpowiedzieć na szereg py-
tań, które pozwolą na opracowanie właściwych scenariuszy, takich jak (Andrews 2006): 
− jakie jest spodziewane obciążenie aplikacji (ilość jednoczesnych wejść), 
− jakie są oczekiwane czasy odpowiedzi serwera przy powyższym obciążeniu , 
− kim jest docelowy użytkownik, jakiego rodzaju przeglądarek będzie on używać, jakich 

systemów operacyjnych, jakiego rodzaju łącz może on używać (np. można przypusz-
czać, że klient korporacyjny będzie dysponował szybkim łączem a zróżnicowanie 
przeglądarek i systemów będzie niewielkie), 
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− jakiej wydajności oczekuje klient (jak szybko strony będą ładowane, jak szybko będą 
działały animacje itp.), 

− czy można sobie pozwolić na przestoje pracy systemu, które mogą być konieczne dla 
celów serwisowych oraz jaki jest maksymalny, akceptowalny czas przestoju, 

− jakiego rodzaju systemy zabezpieczeń będzie używał nasz system (zapory ogniowe, 
szyfrowanie, hasła) i jak będą testowane zabezpieczenia, 

− czy system nasz będzie przechowywał dane osobowe, dane wrażliwe, 
− jakiego rodzaju łącze internetowe powinniśmy posiadać dla obsługi naszego serwisu, 

czy posiadamy łącza zapasowe i jak je będziemy testować, 
− w jaki sposób będziemy zarządzać zmianami i kopiami zapasowymi., w jaki sposób 

będziemy je testować, 
− testowanie musi być wykonane na serwerze produkcyjnym czy tez będziemy mieli do 

dyspozycji serwer testowy, 
− w jaki sposób będziemy testować/symulować problemy z komunikacją (szybkość łącz, 

przerwane połączenia), 
− jakiego rodzaju narzędziami dysponujemy i jakie narzędzia będą niezbędne do pomia-

rów wydajnościowych, 
− jakie role (administrator, użytkownik zalogowany, gość, agent itp.) występują w na-

szym serwisie. 
Proponowany zestaw  testów został podzielony na następujące grupy (Shinde V. 2013): 
− testy funkcjonalne, 
− testy używalności (usability), 
− testy komunikacji, 
− testy kompatybilności, 
− testy wydajnościowe, 
− testy bezpieczeństwa. 

W tym miejscu warto wyjaśnić problem pojęciowy jaki często pojawia się podczas przygo-
towywania testów funkcjonalnych i używalności. Bardzo często procedury testowe dla w/w 
testów są podobne jednak odpowiadają one na inne pytania. W przypadku testów funkcjo-
nalnych weryfikacji podlega zgodność  aplikacji z wymaganiami zawartymi w specyfikacji 
oraz jej niezawodność. Podczas testowania funkcjonalnego tester powinien być skupiony na 
wynajdowaniu słabych stron systemu, znajdowaniu błędów działania programu i niezgod-
ności ze specyfikacją. Natomiast podczas testów użyteczności tester powinien badać ła-
twość obsługi, czytelność, spójność interfejsu graficznego, przejrzystość i ergonomię użyt-
kowania, satysfakcję potencjalnego użytkownika. 

2.1. Testy funkcjonalne 

Testy funkcjonalne, zwane czasami testami czarnoskrzynkowymi opierają się na założe-
niach funkcjonalnych, jakie powinien spełniać program zgodnie z wymaganiami. Szczegó-
łowe testy funkcjonalne powinny być opracowane niezależnie dla każdego systemu testo-
wanego na podstawie specyfikacji z wymagań systemu, tutaj przedstawiono testowanie 
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jedynie tych elementów, które wydają się być wspólne dla większości aplikacji interneto-
wych. 

2.1.1. Formularze 

W celu sprawdzenia poprawności działania formularzy proponuje się następujące testy 
(Shinde 2013): 
− pola obowiązkowe powinny być oznaczone gwiazdką (*), 
− pola formularza powinny być sprawdzone pod kątem poprawności (wartości nume-

ryczne, wartości ujemne, data, pola obowiązkowe, wybrana selekcja, zaznaczone pola 
radiobutton/checkbox, wartości maksymalne, minimalne, maksymalna długość łańcu-
cha tekstowego), błędy walidacji powinny być wyświetlane, 

− wszystkie komunikaty o błędach walidacji powinny posiadać ten sam styl, wyróżnia-
jący błędy od innych komunikatów systemowych (komunikaty informacyjne, ostrze-
żenia itp.), 

− podpowiedzi (tooltip) powinny pojawiać się we właściwym miejscu, 
− wartości w listach wyboru powinny być sortowane wg alfabetu lub innego, jasnego 

kryterium, 
− operacja kasowania elementu powinna być zawsze potwierdzona, 
− etykiety (opisy) pól powinny odpowiadać przeznaczeniu danego pola, 
− wartości numeryczne oraz daty powinny być formatowane zgodnie z językiem aplika-

cji, zarówno podczas wprowadzania jak i wyświetlania (separatory dziesiętne), 
− nazwy pól powinny być spójne dla wszystkich stron serwisu, 
− wartości numeryczne powinny być wyrównywane do prawej, 
− wartości wprowadzane ze spacjami powinny być poprawnie obsłużone, 
− znaki specjalne, takie jak średnik, apostrof, znaki diakrytyczne powinny być właściwie 

wyświetlane zarówno w polu edycyjnym jak i poza nim (po zapisie do bazy i ponow-
nym ich odczycie), 

− wszelkie funkcje javascript używające jako parametru wartości formularzy powinny 
być sprawdzane pod kątem obsługi takich znaków jak apostrof, cudzysłów, ukośnik 
itp.), 

− wykonanie formularza (submit) powinno być odporne na próbę jej wielokrotnego wy-
konania (np. poprzez podwójne kliknięcie na klawiszu zatwierdzającym formularz). 

2.1.2. Odnośniki  

− odnośniki do stron zewnętrznych i wewnętrznych powinny działać poprawnie, 
− sprawdzenie czy istnieją strony „osierocone”, czyli takie, do których brak odwołań. 

Wskazane jest, aby odnośniki były sprawdzane również po instalacji aplikacji na docelo-
wym serwerze, (problem różnej interpretacji wielkości liter przez różne systemy operacyj-
ne) oraz systematycznie kontrolowane, szczególnie te zewnętrzne, ponieważ adresy stron 
docelowych mogą być już nieaktywne. 
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2.1.3. Ciasteczka (cookies) 

Ciasteczka (cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW  
i zapisywane po stronie użytkownika. Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego 
rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować 
przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów 
WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. Więk-
szość współczesnych serwisów internetowych wymaga obsługi cookies przez przeglądarkę 
użytkownika i jej brak może powodować nieprawidłowe zachowanie serwisu.  

Proponuje się przeprowadzenie następujących testów ciasteczek (Shinde 2013): 
− weryfikacja działania aplikacji przy odblokowanej i zablokowanej obsłudze cookies  

w przeglądarce, 
− sprawdzenie, czy cookies przechowujące istotne informacje są kodowane, 
− sprawdzenie, czy cookies sesyjne są faktycznie usuwane podczas wylogowania z apli-

kacji lub po skończeniu sesji, 
− kontrola zachowania aplikacji po ręcznym skasowaniu cookies. 

2.1.4. Walidacja HTML/CSS 

Walidacja jest procesem sprawdzenia poprawności składni dokumentu HTML oraz zgod-
ności kodu z oficjalną specyfikacją języka HTML. Poprawnie zbudowany HTML zwiększa 
prawdopodobieństwo właściwego wyświetlania strony przez różne przeglądarki, strony 
poprawnie zbudowane i zoptymalizowane są lepiej indeksowane przez przeszukiwarki in-
ternetowe. Kontrola poprawności składni poszczególnych stron serwisu może zostać prze-
prowadzana w sposób zautomatyzowany przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi lub ser-
wisów online (np. wtyczka HtmlValidator do przeglądarki Firefox). 

2.2. Testy używalności (usability) 

Używalność serwisu internetowego można opisać przy użyciu kilku cech, jakie powinien 
posiadać testowany system (Nielsen 2012):  
− nauczalność (learnability) - jak łatwo jest wykonać proste zadania przy pierwszym 

kontakcie z produktem, 
− efektywność (efficiency) - jak szybko korzystają z produktu użytkownicy, którzy już 

go znają, 
− zapamiętywalność (memorability) - łatwość przypomnienia sobie korzystania z pro-

duktu po dłuższej przerwie, 
− błędy - jak często są popełniane i jak łatwo użytkownicy mogą się z nich wydobyć, 
− satysfakcja. 

Podczas testowania używalności istotna jest znajomość celu jakiemu przyświeca testowany 
serwis, czy celem tym jest sprzedaż większej ilości produkty, zwiększenie liczby klientów 
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w bazie czy też może lepszy przekaz informacji. Dopiero znajomość celu pozwala prze-
prowadzić analizę użyteczności serwisu.  

Poniżej przedstawiono kilka podstawowych i ogólnych przypadków testowych i za-
gadnień jakie powinny być brane pod uwagę i jakie mogą być zastosowane podczas testów 
użyteczności, ergonomii i łatwości obsługi (Shinde 2013): 
− wszystkie pola formularzy powinny być właściwie pozycjonowane (justowanie), 
− wartości numeryczne powinny być wyrównane do prawej oraz powinien być zastoso-

wany właściwy format, 
− odstępy pomiędzy polami, nazwami, wierszami, kolumnami itp. powinny być odpo-

wiednio dobrane tak, aby zwiększyć czytelność strony, formularza, 
− pasek przewijania powinien być dostępny tylko wtedy gdy jest to konieczne, 
− jeśli zostało określone w specyfikacji, rodzaj i rozmiar czcionki, kolorystyka, użyte 

style, itp. powinny być zgodne ze specyfikacją i CI (corporate identity), 
− rozmiar pól edycyjnych powinien być dostosowany do spodziewanej zawartości, 
− zablokowane pola edycyjne powinny być szare i bez możliwości ustawienia na nich 

kursora, 
− kursor powinien zmieniać swój wygląd w zależności od kontekstu (wskaźnik, kursor 

edycyjny), 
− błędne, niekompletne dane wprowadzone do formularza nie powinny ulec zniszczeniu 

po zatwierdzeniu formy i przeprowadzeniu walidacji przez serwer, użytkownik powi-
nien mieć możliwość poprawienia błędnych danych, 

− komunikaty błędów powinny dobrze wskazywać na zaistniały problem i umożliwić 
jego poprawienie, 

− dane w listach (select) powinny być wyświetlane w określonym porządku sortowania, 
− klawisz tabulacji powinien działać prawidłowo, 
− po załadowaniu formularza wszystkie grupy radio-button powinny mieć zaznaczone 

wartości domyślne, 
− błędne wartości pól edycyjnych powinny zostać zaznaczone, 
− listy (select) powinny być czytelne i ich rozmiar dobrany tak, aby nie następowało ob-

cinanie tekstu, 
− wszystkie klawisze na stronie powinny być dostępne przez skróty klawiaturowe  

i użytkownik powinien móc wykonać wszelkie operacje przy użyciu klawiatury, 
− wszystkie obrazki powinny być dostępne i powinny posiadać odpowiedni rozmiar, 
− wszystkie aktywne odnośniki na stronie powinny działać poprawnie, 
− wszystkie strony powinny posiadać tytuł, 
− potwierdzenie operacji powinno być wyświetlane przed wykonaniem operacji i działa-

nie okna potwierdzenie powinno zostać zweryfikowane (OK, Cancel), 
− kursor klepsydry powinien pojawić się gdy system jest zajęty przetwarzaniem infor-

macji, 
− użytkownik powinien mieć możliwość wyboru jednej opcji z grupy radiobuttons i wie-

lu opcji z grupy checkbox, 
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− użytkowanie serwisu powinno być proste i intuicyjne oraz zgodne z instrukcją obsługi 
i/lub dostępnym helpem, 

− instrukcja użytkowania systemu powinna być aktualna, 
− zawartość strony powinna być pozbawiona błędów ortograficznych, stylistycznych, 

interpunkcyjnych, 
− słowa kluczowe oraz tytuł strony w sekcji HEAD powinny być właściwie zdefiniowa-

ne zgodnie z zawartością strony, 
− mapa serwisu (sitemap) powinna być dostępna i aktualna, 
− aplikacja powinna poprawnie obsługiwać znaki narodowe, zarówno podczas wyświe-

tlania jak i wprowadzania danych do formularza, 
− w przypadku aplikacji wielojęzycznej cała zawartość każdej strony powinna być prze-

tłumaczona na właściwy język, 
− menu główne powinno być dostępne na każdej stronie aplikacji, 
− reakcja aplikacji na klawisz „Back” przeglądarki powinna być poprawna, 
− informacja o właścicielu serwisu, wersji systemu i dane kontaktowe dostępna na każ-

dej stronie. 

2.3. Testy komunikacji 

W przypadku rozbudowanej architektury serwisu istotnym elementem jest komunikacja 
pomiędzy poszczególnymi jej elementami (serwer WWW, serwer aplikacji, serwer bazy 
danych, serwer pocztowy itp.). Dlatego też istotne jest zbadanie zachowania się systemu w 
przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń, takich jak nagłe przerwanie połączenia 
z serwerem WWW, brak połączenia serwera aplikacji z bazą danych, krótkotrwałe zakłóce-
nia połączenia itp.  
− zablokowanie używanych portów w routerze lub zaporze ogniowej (firewall), 
− zatrzymanie serwera bazy danych, 
− zatrzymanie serwera pocztowego, 
− przerwanie w/w połączeń podczas zapisu danych do bazy. 

W przypadku wystąpienia wspomnianych błędów zachowanie aplikacji powinno być sta-
bilne oraz powinny pojawić się komunikaty informujące o zaistniałych problemach. Pro-
blemy komunikacji podczas zapisu danych nie powinny zniszczyć danych oraz dane te po-
winny zachować integralność (sprawdzenie działania transakcyjności bazy danych). 

2.4. Testy kompatybilności 

Kolejnym zagadnieniem, które trzeba wziąć pod uwagę podczas testowania serwisów inter-
netowych jest kompatybilność systemów i przeglądarek. Testy kompatybilności pozwalają 
ocenić zachowanie się aplikacji w różnych środowiskach pracy (przeglądarka internetowa, 
system operacyjny, systemy mobilne).  

Testy kompatybilności powinny być przeprowadzane równolegle z innymi testami, np. 
testami używalności lub funkcjonalnymi przy użyciu tych samych przypadków testowych. 



 

372 

 

Testowanie serwisu należy zawsze przeprowadzać przy użyciu różnych przeglądarek  
i ich różnych wersji (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari itp.) na różnych systemach 
operacyjnych. Doświadczenie pokazuje, że nawet te same wersje przeglądarek (np. Safari  
i FireFox) dedykowane jednak dla różnych systemów operacyjnych mogą zachowywać się 
różnie. Różnice są widoczne zwłaszcza w przypadku błędów składniowych HTML, ja-
vascript czy CSS. Dlatego tak istotnym etapem testowania jest wspominana wcześniej wa-
lidacja HTML/CSS. W dobie dynamicznego rozwoju technologii mobilnej (smartfony, ta-
blety) nie można zapomnieć o testowaniu aplikacji również w środowisku mobilnym.  

Szczególnym problemem podczas tworzenia serwisu jest zapewnienie prawidłowego 
wyświetlania stron aplikacji zarówno na ekranie komputera, gdzie dysponuje się dużą roz-
dzielczością ekranu jak i na ekranach smartfon’ów i tabletów, gdzie rozdzielczość jest 
znacznie mniejsza. 

Poza regularnymi testami kompatybilności, prowadzonymi podczas testów funkcjo-
nalnych i testów używalności  należy również sprawdzić zachowanie serwisu wg następu-
jących przypadków testowych (Shinde 2013): 
− zabronione używanie cookies przez przeglądarkę, 
− zabronione wykonywanie javascript, 
− blokowanie okien popup, 
− zablokowanie wyświetlania zawartości flash, 
− zablokowanie wyświetlania grafiki, 
− zablokowanie uruchamiania apletów. 

Większość współczesnych serwisów internetowych korzysta z plików cookies oraz ja-
vascript i zablokowanie w/w w przeglądarce klienta powinno być rozpoznane przez aplika-
cje i powinien być wygenerowany komunikat o niewłaściwych ustawieniach.  

2.5. Testy wydajnościowe 

Celem testów wydajnościowych nie jest szukanie błędów funkcjonalnych aplikacji lecz 
lokalizacja wąskich gardeł systemu, zasadniczo nie udzielają one odpowiedzi działa/nie 
działa lecz pozwalają określić parametry wydajnościowe systemu. 

Testy wydajnościowe pozwalają testować wielowątkowość serwisu, przepustowość 
łączy internetowych i sieci lokalnej serwisu, wydajność bazy danych, wykorzystanie pa-
mięci, dysku itp. Podczas testowania wydajności systemu istotne jest zdefiniowanie ocze-
kiwań wydajnościowych jakie stoją przed systemem (oczekiwane obciążenie w znaczeniu 
jednoczesnych użytkowników lub połączeń HTTP, maksymalny, akceptowalny czas obsłu-
gi żądania). 

Wąskie gardła systemu mogą pojawić się na różnych poziomach  
− poziom aplikacji (np. niewydajne algorytmy), 
− poziom bazy danych (nieoptymalne zapytania), 
− poziom systemu operacyjnego (zbyt małe zasoby przydzielone aplikacji-pamięć dys-

kowa, pamięć operacyjna, ilość CPU), 
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− poziom łączy sieciowych (zbyt niska przepustowość). 
Testy wydajnościowe są testami, które łatwo automatyzować przy użyciu ogólnie dostęp-
nych narzędzi (komercyjne i open-source). Podczas testów wydajnościowych niezbędne 
jest wykonanie następujących testów: 
− testy obciążeniowe (load, endurance testing): sprawdzają, jakie są granice obciążenia 

systemu, ile jest w stanie obsłużyć jednoczesnych połączeń HTTP bez obniżenia zało-
żonych czasów odpowiedzi na żądania użytkowników, 

− testy przeciążeniowe (stress, spike testing): próbują tak zwiększyć obciążenie żąda-
niami albo ograniczyć zasoby systemu tak, aby doprowadzić do jego awarii. Celem te-
go testu jest sprawdzenie zachowania się systemu i jego odtwarzalność (recoverabili-
ty) w nieprzewidywalnych warunkach oraz w warunkach chaosu. 

Dla testów wydajnościowych proponuje się następujące przypadki testowe (Shinde 
2013):    
− stopniowe zwiększanie obciążenia poprzez otwieranie nowych sesji i obserwacja za-

chowania systemu, ocena maksymalnej wydajności systemu przy założonych parame-
trach (czas odpowiedzi na żądanie klienta), 

− zwielokrotnienie liczny jednoczesnych połączeń HTTP w stosunku do założonych 
podczas normalnego ruchu (stress test), 

− przypadkowe blokowanie portów routera łączących serwery (symulacja awarii sieci), 
− wyłączenie i restart bazy danych, 
− symulowanie awarii RAID, 
− uruchamianie na serwerze WWW i serwerze aplikacji procesów, które intensywnie 

zużywają zasoby (pamięć dyskowa, pamięć operacyjna, CPU), 
− przydział zbyt małej ilości zasobów (pamięć, CPU) dla procesów  serwisu, 
− uruchomienie w serwisie operacji, które intensywnie korzystają z sieci (np. jednocze-

sne pobieranie dużej ilości dużych plików), 
− przeprowadzanie powyższych testów przy różnej szybkości łącz internetowych. 

2.6. Testy bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo aplikacji internetowego jest istotnym zagadnieniem które należy wziąć pod 
uwagę podczas projektowania systemu internetowego. Problem bezpieczeństwa dotyczy 
zarówno aplikacji jak również infrastruktury informatycznej, konfiguracji serwerów itp. 
Bezpieczeństwo systemu internetowego jest bardzo ważnym ale też szerokim tematem  
i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi aby przeprowadzić pełne testy bezpieczeń-
stwa systemu.  W tym miejscu tylko zaproponowane zostaną podstawowe przypadki testo-
we, jakie mogą zostać wykonane przez każdego testera ręcznie lub przy wsparciu prostych 
narzędzi (Shinde 2013): 
− próba dostępu do stron, które wymagają logowania poprzez bezpośrednie wprowadze-

nie ich adresów do przeglądarki bez wcześniejszego logowania, 
− próba dostępu do stron poprzez zmanipulowanie fragmentu adresu (np. id użytkowni-

ka, zamówienia itp.), 



 

374 

 

− sprawdzenie, czy SSL jest używany i czy pojawia się ostrzeżenie podczas nawigacji 
pomiędzy HTTP i HTTPS, 

− testowanie odporności na SQL injection (próba wstrzyknięcia  do aplikacji fragmentu 
zapytania SQL w celu nieautoryzowanego logowania, przejęcia dostępu do danych 
itp.). Testowanie odporności na atak SQL Injection może być przeprowadzone przy 
użyciu wtyczki  SQL Inject Me do programu Firefox, 

− testowanie Cross Site Scripting (XSS) (osadzenie w treści atakowanej strony, który 
wyświetlony innym użytkownikom może doprowadzić do wykonania przez nich nie-
pożądanych akcji). Testowanie odporności na atak powyższy może być przeprowa-
dzone przy użyciu wtyczki  XSS Me do programu Firefox. 

3. Podsumowanie 

Jak widać, testowanie serwisów internetowych jest procesem złożonym i wymagającym 
dużych nakładów czasowych. Mimo, że powyżej przedstawiono tylko podstawowe testy, 
jakim należy systematycznie poddawać serwisy internetowe  to lista przypadków testowych 
jest bardzo długa a mimo to nie wyczerpuje problematyki testowania, np. praktycznie nie 
dotyka ona testowania zgodności systemu ze specyfikacją. 

Zagadnienie testowania funkcjonalności pod kątem spełnienia wymagań specyfikacji 
stanowi oddzielny problem a zaproponowane scenariusze testowe powinny być rozszerzone 
o testy specyficzne dla każdego serwisu niezależnie tak, aby wszelkie aspekty funkcjonalne 
zostały poddane testowaniu (np. importy, exporty danych, generacja dokumentów, wysyła-
nie wiadomości pocztowych, sortowanie i filtrowanie list itp.). 

Tak jak wspomniane we wstępie,  lista powyższych przypadków testowych powstała 
na rzeczywiste zapotrzebowanie zespołu testowego, faktycznie zawiera ona jeszcze więcej 
przypadków testowych związanych ze specyfiką wytwarzanych aplikacji przez organizację 
w jakiej pracuje zespół testowy.  

W przypadku testów bezpieczeństwa,  zadanie testowania zostało przekazane do ze-
wnętrznej firmy posiadającej większe kompetencje w tej dziedzinie niż zespół testowy. 
Część testów wydajnościowych zostało opracowane przez zespół programistów przy użyciu 
narzędzi Open Source (Apache JMeter) a część została zlecona firmom zewnętrznym. Nie-
które z testów funkcjonalnych i używalności zostało zautomatyzowanych przy pomocy 
narzędzia Selenium, obecnie trwają prace nad dalszą automatyzacja testów. 

Od chwili zastosowania  omawianych testów jakość aplikacji, testowanych przez ze-
spół stosujący w/w testy, znacznie wzrosła a ilość błędów, które zostały ujawnione podczas 
eksploatacji zmalała. Automatyzacja części testów spowodowała skrócenie czasu testowa-
nia i pozwoliła na przeprowadzanie częstszych i dokładniejszych testów regresyjnych. 

Dzięki przeprowadzaniu testów używalności i dzięki zdobytemu doświadczeniu w tym 
obszarze, znacznie wzrosła  ergonomia  i ogólny odbiór serwisów przez klientów. 
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ZMIANA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMATYCZNYM 

WPROWADZAJĄCA ZWINNE ZESPOŁY 

CHANGE OF PROJECT MANAGEMENT  
IN AN IT COMPANY TOWARDS AGILE TEAMS 

STRESZCZENIE. Autorka artykułu w oparciu o analizę pól sił Kurta Lewina analizuje główne pro-
blemy, z jakimi można się zetknąć wprowadzając zmiany w przedsiębiorstwie. Szczególny nacisk w 
artykule położony jest na zmiany związane z wdrażaniem zwinnych metodyk w oparciu o manifest 
Agile. 

ABSTRACT. The article, based on an analysis of Kurt Lewin's force fields analyzes the main prob-
lems which you can face when implementing changes in the company. Particular emphasis is put on 
changes in implementation of agile methodologies based on Agile Manifesto. 

1. Wprowadzenie 

Opracowany przez Winstona W. Royce’a w 1970 r. model kaskadowy (waterfall mode) 
będący powszechnie stosowaną, podstawową metodyką zarządzania projektami posiada 
jednakże wady takie jak m. in. wysoki koszt błędów wykrytych w późniejszych fazach pro-
jektu, ścisła kolejność prac oraz długie przerwy w kontaktach z klientami. Na przełomie 
XX i XXI wieku opracowano zwinną metodykę, która w połączeniu z klasyczną metodą 
pozwala na zniwelowanie wspomnianych niedogodności. Jest to szczególnie pożądane  
w przypadku firm działających w obszarze inżynierii oprogramowania. Wiąże się to z ko-
niecznością wprowadzenia szeregu zmian w dotychczasowym systemie działania tych firm.  

Jak wiadomo, wdrażanie zmian jest procesem skomplikowanym, który od lat był 
przedmiotem licznych badań naukowych zwłaszcza w dziedzinie socjologii. Opracowane  
w ubiegłym wieku teorie, metody działań są przydatne również w przypadku zmiany spo-
sobu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie informatycznym.  

                                                                                                                     
* Mgr inż. arch. Anna B. Ziobro, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
http://www.wozpi.agh.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biome-
dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
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Skala problemu w tej dziedzinie jest współzależna od wielu czynników, wśród których 
wiodącymi są: wielkość oraz staż firmy. W przypadku, gdy tradycja firmy jest długa, struk-
tura utrwalona, jakakolwiek zmiana staje się większym wyzwaniem. Łatwiej ten proces 
wdrożyć w mniejszych przedsiębiorstwach z krótkim stażem. Wraz ze wzrostem wielkości 
przedsiębiorstwa prawdopodobieństwo napotkania utrudnień i niespodzianek staje się 
większe. Rozważmy zatem kilka aspektów związanych z próbą wdrożenia zwinnych meto-
dyk prowadzenia projektów w przedsiębiorstwie w kontekście teorii. 

2. Pola sił towarzyszące zmianom 

W latach 40. XX wieku niemiecki psycholog Kurt Lewin prowadził badania w zakresie 
wprowadzania zmian. Doszedł on do przekonania, że każdy taki proces przebiega w trzech 
fazach: ”rozmrożenia”, tj. fazy, w której dojrzewa świadomość konieczności zmiany, na-
stępnie zmiany postaw oraz trzeciej fazy -„zamrożenia”, czyli utrwalenia wprowadzonych 
wzorców. Ponadto opracował on teorię pola sił (force field theory), zgodnie z którą każdej 
zmianie towarzyszą siły sprzyjające oraz hamujące. Analiza pól sił jest niezwykle pomocną 
czynnością na etapie planowania wprowadzenia zmian. Przymierzając się do zmiany  
w zarządzaniu projektami dobrze jest przeprowadzić taką analizę dotyczącą nastawienia 
względem zmian w obszarach: zachowań, ról i kompetencji oraz sił wspierających i prze-
ciwstawnych zmianom, aby przyjąć odpowiednią strategię działań.  

Wśród sił wspierających proces zmiany wymienić można: zwiększoną konkurencję, 
nowe możliwości technologiczne, zmianę wizerunku organizacji, oczekiwania klienta, re-
dukcję kosztów, czy też nacisk zarządu firmy. Siłami hamującymi natomiast są: przyzwy-
czajenia do starego sposobu działania, pasywność, tradycja stabilnej organizacji, zagrożenie 
utraty pozycji oraz brak wiedzy.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Analiza pola sił, przezwyciężenie oporu wobec zmian1 

                                                                                                                     
1 Jan Werewka – Materiały wykładowe. Studia podyplomowe – Zarządzanie projektami informatycz-
nymi 2009  
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2.1. Siły wspierające 

− Zwiększona konkurencyjność. 
Za wprowadzeniem lekkich metodyk zarządzania może przemawiać konieczność zwięk-
szenia konkurencyjności na rynku. Pojęcie zwinnego procesu wytwarzania oprogramowa-
nia zyskujące coraz większą rzeszę zwolenników wciąż jest na tyle nowym zagadnieniem, 
że nie jest powszechnym standardem wśród firm informatycznych. Jego wdrożenie może 
być czynnikiem wyróżniającym spośród innych firm działających na rynku dając pewną 
przewagę.  
− Nowe możliwości technologiczne 

Jednocześnie metoda ta sprzyja nowym możliwościom technologicznym - wprowadzaniu 
zmian na każdym etapie projektu niwelując koszty tych zmian względem klasycznych me-
todyk. Umożliwia dzięki temu szybką reakcję na dynamicznie zmieniające się warunki 
rynkowe i w związku z tym ewoluujące oczekiwania klienta. 
− Zmiana wizerunku organizacji 

Jest to również możliwość zmiany wizerunku przedsiębiorstwa na postępową, innowacyjną 
firmę, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom klienta. Obecnie wielu zleceniodawców pra-
gnie mieć możliwość bieżącego modyfikowania projektu, decydowania o priorytetach na 
każdym etapie prac i elastycznego dostosowywania do dynamicznie zmieniającego się ryn-
ku. Chcą widzieć bieżące efekty prac, a nie czekać wiele miesięcy na efekt końcowy, który 
może nie spełniać ich oczekiwań. Wielokrotnie inwestorom jest trudno zdefiniować na sa-
mym początku współpracy, jak finalnie produkt ma wyglądać i jakie funkcjonalności ma 
zawierać. 
− Redukcja kosztów 

Redukcja kosztów przy nowym podejściu do zarządzania projektami dotyczy w szczegól-
ności minimalizacji kosztów wprowadzanych zmian zwłaszcza w późniejszych fazach pro-
jektu, wzrostu efektywności wytwarzania oprogramowania.  
− Nacisk zarządu firmy 

Wyżej wymienione korzyści mogą przekonać zarząd firmy do wprowadzenia zmian dając 
odgórne wsparcie przy wdrażaniu nowego systemu.  

Wyjaśnienie wyżej wymienionych zalet wszystkim osobom zaangażowanym w pro-
ces, wykorzystanie tego potencjału, jest aspektem kluczowym dla powodzenia wdrożenia 
zmiany. Jednocześnie istotne jest opracowanie strategii względem negatywnie działających 
czynników. 

2.2. Siły hamujące 

− Przyzwyczajenie do starego sposobu działania 
Wielu pracowników nie podchodzi z entuzjazmem do proponowanych zmian. Nie bez po-
wodu mówi się, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Dużo trudniej pogodzić 
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się jest z wprowadzaniem zmian osobom z dłuższym stażem pracy. Ta doświadczona część 
zespołu przywykła do pracy z bardziej tradycyjnymi metodykami może nie rozumieć, co 
niosą za sobą lekkie metody, przeciwstawiać się tym zmianom podświadomie obawiając się 
ich, bądź nawet celowo je odrzucając. Zdarzają się w takich momentach sytuacje, w któ-
rych na przykład te osoby nie biorą aktywnie udziału w ramowych spotkaniach (planowa-
nie, prezentacja itp.) lub też całkowicie je opuszczają. Podczas codziennych spotkań robo-
czych (standup meeting) nie zgłaszają potencjalnych problemów, a nawet zagrożeń. Nie-
rzadko kwestionują celowość retrospekcji, negatywnie przyjmują uwagi klientów czy proś-
by o zmianę wymagań.  

Wdrażając lekkie metodyki możemy spotkać się z podobnymi kłopotami również  
w zetknięciu z wyższą kadrą zarządzającą przedsiębiorstwem. Dosyć często jest to grupa 
pracowników korporacji z dłuższym czasem stażu, która przyzwyczaiła się juz do danego 
schematu pracy dostarczania oprogramowania i boi się utraty pozycji. Tą grupę najtrudniej 
jest przekonać do tego, że procesy działające w firmie przez na przykład 20 ostatnich lat 
mogą nie być optymalne i wymagają zmian. Ze względu również na to, że jest to grupa 
mająca decydujące zdanie w większości spraw, nasze zadanie staje się jeszcze większym 
wyzwaniem. Jak je przezwyciężyć? Rozmawiając, ucząc, wyjaśniając. Czyli robiąc to, co 
leży u podstaw Agile - kładąc nacisk na komunikacje i poprawienie widoczności (commu-
nication and transparency). Dużo łatwiej przekonać kadrę zarządzająca do danego podej-
ścia zapraszając ich na prezentację działania aplikacji pokazując mierzalne postępy pracy, 
co z punktu widzenia klienta jest bardziej wiarygodne i miarodajne niż opisywanie rozbu-
dowanego diagramu Gantta. 

Przyzwyczajenie do schematu współpracy występuje również w kontaktach z klien-
tem, który niejednokrotnie jest przywiązany do planu i oczekuje podania konkretnej daty 
dostarczenia systemu i kamieni milowych (najchętniej w formie właśnie diagramu Gantta). 
Tymczasem biorąc pod uwagę podejście zwinne do dostarczania projektów (trójkąt sco-
pe/cost/time versus cost/time/vision) i otwartość zespołu na zmiany, jest to kwestia dość 
elastyczna i trudna do określenia. Klientowi często trudno jest zrozumieć, że zmiana termi-
nów dostarczenia poszczególnych historyjek (stories) jest spowodowana licznymi zmiana-
mi wymagań i nieprzewidywalnymi przeszkodami (wytwarzanie oprogramowania nie jest 
powtarzalna produkcja obuwia czy kanapek), a nie opieszałością zespołu deweloperskiego. 
Podstawą w rozwiązaniu narastającego konfliktu jest wypracowanie zaufania w relacjach  
z klientem poprzez zwiększenie widoczności tego, jak pracuje zespól, na jakie trudności 
natrafiają i jak to wszystko wpływa na dostarczanie produktu. 
− Pasywność, tradycja stabilnej organizacji 

Proponowane zmiany, mimo licznych korzyści mogą powodować również obawy przed 
zaburzeniem dotychczasowego ładu, stabilności w funkcjonowaniu firmy. Wprowadzanie 
zwinnego zarządzania wiąże się bowiem z przejściowym okresem reorganizacji, okresu 
nauki nowych zachowań, procedur, a w konsekwencji obniżenia wydajności w działaniu 
organizacji. Dopiero z upływem czasu możliwe jest osiągnięcie wielostronnych korzyści.  
− Koszty finansowe zmiany 
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Wspomniany okres przejściowy – obniżenia wydajności w naturalny sposób wiąże się rów-
nież z kosztami, które musi ponieść organizacja. Mimo perspektywy przyszłych korzyści 
również finansowych niejednokrotnie jest to duża bariera na drodze do wprowadzenia 
zmian. 
− Brak wiedzy, doświadczenia 

Niewiedza może być źródłem niechęci względem nowego sposobu pracy. Można się z nią 
spotkać zarówno wśród pracowników firmy, jak również po stronie klienta, który współ-
pracuje z zespołem deweloperskim. Często jest to przejawem nieznajomości zasad Agile'a, 
bądź braku przekonania w to, jakie korzyści ta metodyka może przynieść zarówno kliento-
wi jak i zespołowi dostarczającemu oprogramowanie. Zdarzają się przypadki, gdy klient 
będzie omijał spotkania Agilowe (planowanie itearcji czy demo), w których jego obecność 
jest krytyczna (w końcu to klient decyduje o tym, nad czym pracować będziemy podczas 
nowej iteracji i on również dostarcza feedback do zaimplementowanej funkcjonalności).  

2.3. Inne trudności 

Z ostatnim z wymienionych, z brakiem wiedzy lub doświadczenia wiąże się również nie-
właściwe prowadzenie projektu, które skutkować może zniechęceniem. Poniżej omówione 
są szczegółowiej te dwa przykładowe problemy. 
− Źle zdefiniowana wizja 

Brak dobrze zdefiniowanej wizji produktu, a w konsekwencji często zmieniające się wy-
magania. mogą powodować, że zanim zespół zakończy iteracje pojawiają się nowe wyma-
gania, które zmieniają podstawową funkcjonalność systemu i wymagają kolejnych przeró-
bek nim jeszcze zostanie zaimplementowana. Agile zakłada elastyczność i dostosowywanie 
się do wymagań, ale w granicach rozsądku. Tym bardziej, jeśli zmiany pojawiają się do 
aktualnie zaplanowanego zakresu prac i nakładana jest presja ze strony klienta na natych-
miastowe dostosowanie wymagań, co w konsekwencji powoduje zmiany zawartości itera-
cji. Takie postępowanie utrudnia dostarczenie projektu i wpływa negatywnie na morale 
zespołu. Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt, że jeśli pojawiają się takie nieuniknione 
zmiany, dodając je musimy również usunąć porównywalnie dużą część funkcjonalności  
z założonego planu, a to często nie wywołuje zadowolenia klientów.  
− Zniechęcenie zespołu nieudanymi próbami 

Dużym wyzwaniem może stać się również próba wprowadzenia zwinnych metodyk w sy-
tuacji, w której dany zespół podejmował już uprzednio podobne próby, lecz kończyły się 
one niepowodzeniem. Zespół taki od początku kolejnego podejścia jest sceptycznie nasta-
wiony do kolejnych prób i może wykazywać niskie zaangażowanie i brak entuzjazmu. Jest 
to trudna sytuacja, bo współpracę z takim zespołem musimy rozpocząć od wypracowania 
zaufania i przekonania, że tym razem nam się uda i ta zmiana będzie miała sens. Musimy 
być bardzo konsekwentni w tego typu wdrożeniu i nie przymykać oka na rzeczy, które 
przeszkadzają zespołowi i stanowią ryzyko. Jest to bardzo ważne dlatego, że najmniejsze 
niedociągnięcia mogą wśród zespołu wywołać syndrom „de ja vu” i wprowadzić duże 
zniechęcenie. Przykładowo - nieudana prezentacja aplikacji (demo), czy planowanie zakre-
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su prac, w którym klient wykazuje niskie zaangażowanie mogą wywołać lawinę negatyw-
nych reakcji zespołu (bo tak już przecież było poprzednio). Musimy szybko reagować, wy-
chwycić problemy, rozwiązać je i do następnych spotkań podejść w nowy, świeży sposób 
pokazując, że rozumiemy, chcemy i mamy siłę oraz motywację, żeby wprowadzić zmiany 
do końca. 
− Wymagana biurokracja 

Ostatnią grupą projektów/zespołów, w których wprowadzenie metodyk zwinnych może być 
trudne to te, w których kontrahent bezwzględnie narzuca nam pewien rytm i harmonogram 
pracy, jak to zdarza się na przykład przy niektórych projektach rządowych. W takich sytua-
cjach niestety nie mamy zbyt dużego pola manewru i musimy pogodzić się z tym, że pe-
wien rytm pracy jest z góry zdefiniowany i artefakty muszą zostać dostarczone klientowi 
bez względu na to, czy przyjmiemy model kaskadowy - -waterfall, Agile, spiralny, czy 
jakikolwiek inny proces rozwoju oprogramowania. W takich sytuacjach możemy lokalnie, 
w obrębie zespołu prowadzić zwinne praktyki, jednakże na zewnątrz zespołu będziemy 
zobowiązani dostosować się do odgórnych założeń 

3. Podsumowanie 

W ramach wciąż rozwijającej się zwinnej metodyki zarządzania prowadzone są liczne sta-
tystyki z zakresu m.in. wdrażania. Przykładowo, na potrzeby 7 edycji rocznika 7th annual 
state of agile development survey firma Version One przeprowadziła ankietę dotyczącą 
głównych przyczyn niepowodzeń projektów prowadzonych zgodnie z zasadami Agile’a 
(Wyk. 1).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Wiodące przyczyny niepowodzeń projektów Agile. 2 
 

Wyk.. 1. Wiodące przyczyny niepowodzeń zwinnych projektów.3 
 

                                                                                                                     
2 Na podstawie: 7th annual state of Agile development survey, s. 6, versionone.com 
3 Na podstawie: 7th annual state of Agile development survey, s. 9, versionone.com 
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Wśród przyczyn tych niepowodzeń przeważają rozbieżności w wartościach firmy oraz filo-
zofii Agile, przyzwyczajenie otoczenia do stosowania modelu kaskadowego (waterfall) 
 i w związku z tym wywierana presja, czy też problemy komunikacji, organizacyjne. 

W każdym przypadku braku powodzenia projektów, w których podjęto próby wdroże-
nia nowej metodyki pomocne będą szkolenia wyjaśniające elementy procesu i skupienie się 
na przewadze, jaką one niosą w stosunku do tradycyjnych metod. A zalet jest wiele, o czym 
przekonywali respondenci kolejnej ankiety Version One. Na jej podstawie opracowano 
wykres (wyk. 2) z uwzględnieniem znaczenia zmiany w danym obszarze (skala od nieistot-
nych oznaczonych żółtym kolorem do najwyższego znaczenia ciemnozielonych słupków). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyk. 2. Zalety wprowadzenia Agile’a4 

Spośród aspektów najwyżej docenianych 90% respondentów odpowiedziało w ankietach, 
że zwinne metodyki poprawiły umiejętności zarządzania zmianą priorytetów, a 84% doce-
niło poprawę widoczności projektów.  

4. Wnioski 

W wymienionych powyżej sytuacjach starałam się przytoczyć różnego rodzaju wyzwania, 
które możemy potencjalnie napotkać wprowadzając zwinne metodyki wytwarzania opro-
gramowania. Próbowałam zaproponować różne pomysły na zmierzenie się z nimi. Na 
szczęście nie każde wdrożenie musi zaczynać i kończyć się trudnościami, a sam Agile daje 
ogromne możliwości, bardzo dużo radości i satysfakcji. Nie jest oczywiście panaceum na 

                                                                                                                     
4 Na podstawie: 7th annual state of Agile development survey, s. 9, versionone.com 
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wszystko. Jest zmianą sposobu myślenia, podejścia do współpracy i wytwarzania oprogra-
mowania.  

Ważna jest pamięć, że u podstaw Agile'a leżą nie pomoce, jak iteracje, prezentacje 
aplikacji, czy tworzenie historyjek, lecz manifest. To manifest ukazuje wartości zwinnych 
metodyk a spotkania, iteracje, historyjki są jedynie sposobem na osiągnięcie tego, do czego 
zobowiązujemy się w manifeście. 
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BARBARA ŻUREK 

USPRAWNIWNIE PROCESU PRODUKCJI OPROGRAMOWANIA POPRZEZ 
ZASTOSOWANIE METODYKI KANBAN 

IMPROVEMENT OF SOFTWARE PRODUCTION PROCESS BY KANBAN 

STRESZCZENIE. KANBAN jest techniką pozwalającą identyfikować niewydolności systemu  
i sprawia, że organizacja bardziej świadomie podchodzi do problemu wąskich gardeł w procesie pro-
dukcyjnym i poświęca więcej uwagi usuwaniu rzeczywistych powodów ich istnienia. Tak rozumiany 
KANBAN jest narzędziem służącym ciągłemu doskonaleniu procesu produkcji i zwiększaniu efek-
tywności całej organizacji. 

ABSTRACT. KANBAN allow to identify inefficiency of systems and enables to avoid the bottle-
necks problem in production process, concerting more attention on deleting real reasons of its exist-
ence. So understood KANBAN is a toll enabling improvement of the production process and increase 
of organization efficiency. 

1. Wprowadzenie 

1.1. KANBAN geneza 

KANBAN jest techniką sygnalizacyjną stosowaną w systemach typu pull. W uproszczeniu 
system typu pull sterowany jest bezpośrednio przez składane przez odbiorcę zamówienie,  
a nie ogólny plan produkcji. Za pomocą techniki KANBAN zapewnia się ciągły przepływ 
produktu przez system produkcyjny (flow), a także ciągłą optymalizację tego systemu pod 
kątem jego przepustowości, wydajności i efektywności kosztowej. Istotne jest tu spojrzenie 
holistyczne, skupiające się na optymalizowaniu całości systemu a nie jego poszczególnych 
elementów. 

KANBAN jest to japoński termin. „KAN” oznacza „kartę” zaś „BAN” oznacza „sy-
gnał”. „KANBAN” odnosi się do „kart sygnału”. Co więcej KANBAN nierozerwalnie po-
wiązany jest z pojęciem kaizen (doskonalenie procesów) zachodzącym w gemba (miejscu 
pracy), pojęciem ciągłego przepływu (flow). KANBAN jest więc metodą sterowania pro-
dukcja i sam z siebie nie ma zbyt wiele wspólnego z branżą IT. Wymyślony został w latach 
50 XX wieku i stał się popularny dzięki zastosowaniu przez firmę Toyota. Co zyskała Toy-
ota: 
− 30% wzrostu produkcji 
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− 60% redukcji wszelkich zasobów 
− 90% redukcji braków 

Skoro Toyocie się udało zaczęto stosować KANBAN także w branży IT. Pierwsze udoku-
mentowane zastosowanie techniki KANBAN w inżynierii oprogramowania pojawia się 
około 2004 roku, przede wszystkim w pracach Davida J. Andersona bazujących na do-
świadczeniach zespołów wytwarzających oprogramowanie w firmach Microsoft i Corbis.  

2. Czym zatem jest KANBAN 

2.1. KANBAN – sposób wizualizacji 

Zastosowanie techniki KANBAN w produkcji oprogramowania jest bardzo efektywne  
i zarazem proste. W swojej najprostszej formie metoda ta może przyjąć postać tablicy po-
dzielonej na pionowe obszary (kolumny) reprezentujące kolejne etapy procesu. Elementy 
wytwarzanego procesu przedstawione są za pomocą kart, które “przepływają” przez kolejne 
jego etapy, z lewej strony na prawą. Nie bez znaczenia jest “fizyczność” tej techniki (fi-
zyczne karty umieszczone na tablicy). Wykorzystanie prostych technik wizualizacji jest nie 
tylko wygodne, ale także stymuluje pracę zespołową i zespołową analizę i rozwiązywanie 
sytuacji problemowych. Poniżej przykładowa wizualizacja procesu produkcji oprogra-
mowania przy użyciu tablicy KANBAN. 

 
Rys. 1. Wizualizacja procesu produkcji oprogramowania  

przy użyciu tablicy KANBAN [1] 
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Tablica KANBAN nie dotyczy projektu. Dotyczy zadań realizowanych przez fir-
mę/dział/zespół. Każda kolumna to etap życia zadania. Każda karteczka to zadanie. Kar-
teczka idzie w prawo, gdy dany etap zostaje zamknięty. Osoba odpowiedzialna za kolejny 
etap przekłada karteczkę dalej. Liczba przy każdej kolumnie reprezentuje górny limit ele-
mentów. Na danym etapie znaleźć się może nie więcej niż (limit) karteczek. Limity te sta-
nowią najbardziej istotną różnicę pomiędzy techniką KANBAN, a jakąkolwiek inną techni-
ką wizualizacji procesów produkcyjnych. Wprowadzenie, obserwacja i regulowanie jaw-
nych ograniczeń “pracy będącej w toku” (work-in-progress, WIP), na każdym z etapów 
produkcji, zapobiega nadprodukcji i pozwala kontrolować wąskie gardła. Istnieje wiele 
możliwości wizualizacji procesów produkcyjnych za pomocą tej techniki. W KANBAN nie 
estymuje się ile czasu zajmie realizacja zadania. Ewentualnie można liczyć ile czasu zada-
nie faktycznie zajęło. 

2.2. Reguły KANBAN 

KANBAN wymaga dyscypliny i kultury stosowania. Obowiązuje tu kodeks sześciu reguł: 
− odbiorca przetwarza dokładnie tyle elementów, ile opisane jest na karcie KANBAN  
− dostawca wytwarza dokładnie tyle elementów, ile opisane jest na karcie KANBAN  
− żaden element nie jest wytwarzany lub przekazywany pomiędzy stanowiskami bez 

karty KANBAN, 
− karta KANBAN musi towarzyszyć każdemu elementowi czy półproduktowi przetwa-

rzanemu w ramach systemu, 
− elementy wadliwe lub występujące w niewłaściwych ilościach, nigdy nie są przeka-

zywane w dół procesu (odbiorcom), a przyczyna ich pojawienia się w systemie jest 
analizowana i eliminowana (idea stop the line), 

− limity obowiązujące na każdym z etapów (fizyczna ilość kart KANBAN) są stopniowo 
obniżane aby redukować zapasy i odkrywać nieefektywności procesów produkcji, dą-
żąc do ich doskonalenia 

Zastosowanie tych reguł do produkcji oprogramowania jest tym bardziej zasadne i tym 
trudniejsze jednocześnie, że operujemy zwykle na niematerialnym produkcie, w związku  
z czym trudniej jest zauważyć przewężenia systemu, nawarstwiające się zadania i wynika-
jące z nich konsekwencje dla całego procesu produkcji. Z tego powodu wizualizacja stanu 
bieżącego i dbałość o jego aktualność jest kluczowa dla tego typu podejścia. 
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3. KANBAN w procesie produkcji oprogramowania  

3.1. Wąskie gardła 

Bez względu na szczegóły realizacji, w każdym systemie występują przewężenia i zatory 
zatem każdy system ma określoną przepustowość. Przez niektóre jego odcinki produkt 
przepływa swobodnie, przez niektóre z trudem się przeciska. Bez wątpienia jednak, nawet 
w zespołach najpełniej stosujących podejście zwinne, zawsze występują przynajmniej trzy 
stany pracy — do zrobienia, w trakcie, gotowe. Etapowość jest szczególnie widoczna  
w tych zespołach, których zadaniem jest utrzymanie produktu. Ponadto w zespołach inter-
dyscyplinarnych występuje zjawisko przekazywania pracy pomiędzy specjalistami z róż-
nych dziedzin — projektant, programista, tester. To właśnie te etapy realizacji, mogą zostać 
zobrazowane a następnie cały proces może być optymalizowany za pomocą techniki KAN-
BAN. 

Dla uproszczenia przyjmijmy, że rozważany proces produkcji oparty jest o trzy etapy, 
na przykład: (1) analiza, (2) implementacja, (3) testowanie. W rozważanym przypadku za-
łóżmy, że zespół testowy jest zdolny do przetestowania jedynie 4 funkcjonalności mie-
sięcznie, podczas gdy zespoły analityczny i deweloperski przetwarzają po 10 funkcjonalno-
ści miesięcznie . 

 
Rys. 2. Wizualizacja wąskiego garda w procesie produkcji oprogramowania [1] 

Ponieważ dział testowy stanowi oczywiste wąskie gardło, całkowita przepustowość nasze-
go systemu równa jest czterem funkcjonalnościom miesięcznie. Jeżeli pozostałe działy będą 
kontynuować pracę w dotychczasowym tempie, czyli będą realizować kolejne funkcjonal-
ności to praca będzie się kumulować w dziale testów. Efekt ten powoduje, że mimo szyb-
kiego tempa przetwarzania w początkowych etapach procesu, zwiększa się całkowity czas 
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przebywania produktu w systemie (czyli czas produkcji), a co za tym idzie zwiększa się 
dystans do końcowego odbiorcy. Z ekonomicznego punktu widzenia każde opóźnienie  
w procesie produkcji powoduje, że wartość końcowa produktu spada. Co więcej, produkt 
przebywający na linii produkcyjnej wymaga ciągłych nakładów. Poprzez ciągłe nakłady 
można rozumieć zasoby zużywane, gdyż cały czas ktoś musi się nim zajmować oraz poten-
cjalne ryzyko (wciąż można wprowadzić defekt, lub klient może zmienić wymagania). Im 
bardziej skomplikowany proces produkcji oprogramowania, tym trudniej jest odkrywać 
wąskie gardła, a tym samym trudniej doskonalić proces wytwórczy. Ponieważ związek 
przyczynowo–skutkowy nie jest tu oczywisty, wiele potencjalnych usprawnień nie przynosi 
pożądanego efektu. Nieodpowiednia próba zwiększenia przepustowości systemu (na przy-
kład poprzez wywieranie presji na zespół testerów) może doprowadzić do obniżenia całko-
witej jakości wytwarzanego produktu. Co więcej, takie zjawisko może pojawić się nawet 
samoistnie, bez ingerencji kierownictwa. Chęć nadążenia, dorównania działom analizy  
i rozwoju oprogramowania, może prowadzić do pomijania niektórych rzeczy do testowania 
przez zespół testerski. Przykładowa tablica poniżej reprezentuje sytuację z mojej firmy,  
w której zespół deweloperski, funkcjonujący w systemie jako dostawca (upstream), nie 
może podjąć się żadnej dodatkowej, nowej pracy, dopóki odbiorca (downstream), czyli 
zespół testerski, nie zwolni jednej z pozycji w przetwarzanej kolejce.  

 
Rys. 3. Tablica KANBAN – etap 1, mamy gotowy Backlog zatem można  rozpocząć pracę 

 

 
Rys. 4. Kolejka wejściowa (Selected) osiągnęła swój limit, wobec czego nie  

jest możliwe podjęcie przez cały zespół nowych zobowiązań 
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Rys. 5. Zadanie A i B są już realizowane, czyli znajdują się w innej kolumnie  

zatem można podjąć nowe zadania 

 

 
Rys. 6. W kolejnym kroku naszego przykładu deweloperzy kończą robienie  jednego  

z elementów i przenoszą odpowiadającą mu kartę do kolumny “gotowe” (Done), dając sygnał  
zespołowi testerskiemu (Deploy), że można rozpocząć testowanie a potem wdrożenie tego elementu 

 

 
Rys. 7. Zwolniona pozycja przez kartkę A może teraz zostać wypełniona przez jedną z kart  

z kolumny “Ongoing” do „Done”. To z kolei umożliwia przesunięcie jednej karty z etapów  
wcześniejszych (upstream), w naszym przypadku wprost z kolejki wejściowej 

W ten sposób zakończenie pracy w etapie późniejszym inicjuje, pociąga (pull) elementy 
produktu z etapów wcześniejszych. W tym procesie odbiorca końcowy jest ostatnim ogni-
wem łańcucha i niejako "wyciąga" produkt z naszego procesu.  

 

 



 

390 

 

 
Rys. 8. Zator 

W razie wystąpienia zatoru w obszarze testów, kilkoro programistów może wesprzeć ze-
spół testerski. Na przyszłość żeby taka sytuacja nie miała miejsca programiście mogą napi-
sać testy jednostkowe, aby zapobiegać wąskiemu gardłu. W dalszej perspektywie należało-
by poszukać sposobów na zbalansowanie zależności pomiędzy tymi dwoma zespołami. 
Kontynuowanie pracy przez zespół deweloperski tylko pogarsza sytuację i jest krótko-
wzroczną strategią maksymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów. 

Oczywiście nasz przykładowy system jest trywialny, prawdziwe problemy zaczynają 
się gdy mamy do czynienia ze złożonymi przedsięwzięciami dużej skali, angażującymi 
dziesiątki, setki czy nawet tysiące osób. Wąskie gardła takiego systemu nie są łatwe do 
wychwycenia, bądź ich lokalizacja dynamicznie się . 

4. Podsumowanie 

4.1. KANBAN a Scrum 

KANBAN jest znacznie mniej sformalizowany. To znaczy nie wymaga estymowania ni-
czego przed zabraniem się za pracę, nie wymusza organizowania zbyt częstych spotkań, nie 
potrzeba tworzenia wykresów spalania ani organizowania sprintów. Co więcej KANBAN 
ma znacznie mniejsze wymagania „zasobowe”. Nie potrzebuje Scrum Mastera ani nawet 
zespołu. KANBAN jest bardzo elastyczny jednak z mojego doświadczenia średnio się spi-
suje przy realizacji projektów na zlecenie klienta zewnętrznego i naprawdę dużych projek-
tach. Dlaczego? Właśnie dlatego że nie estymuje niczego przed zabraniem się za pracę i nie 
muszę organizować zbyt częstych spotkań. Dlatego najlepszym wyjściem z sytuacji jest 
stosowania KANBAN z elementami Scrum. Bardzo często KANBAN łączony bywa ze 
Scrumem (scrum-ban), przede wszystkim w celu wypracowania kultury pracy zespołowej 
oraz sekwencyjnego podejmowania i realizacji zobowiązań, a także w celu odkrywania 
niedoskonałości procesu produkcji. KANBAN często jest podstawową techniką organizacji 
pracy w zespołach utrzymaniowych oraz tych, które mają problemy z utrzymaniem dyscy-
pliny sprintów. 
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MAGDALENA ŻYTA* 

WPŁYW ZMIENNOŚCI WYMAGAŃ W PROJEKTACH PROWADZONYCH 
WEDŁUG METOD ZWINNYCH  

EFFECT OF CHANGING REQUIREMENTS IN PROJECTS CARRIED OUT  
IN AGILE METHODOLOGY 

STRESZCZENIE. Niniejsza praca poświęcona jest analizie wpływu zmienności wymagań w prowa-
dzeniu projektów według metod zwinnych. Na początku przedstawiono główne postulaty manifestu 
metod zwinnych oraz scharakteryzowano pojęcie wymagania. Następnie porównano sposoby zbiera-
nia wymagań w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Główny nacisk nałożono na problematykę zmiany 
wymagań podczas trwania projekt.  

ABSTRACT: This paper is devoted to analyzing the impact of changing requirements in projects 
carried out in agile methodology. Main demands of agile manifesto and requirements characteristic 
are discussed in introductory section. The comparison of gathering requirements in the traditional 
approach and in agile method are presented in following part of the article. The main emphasis has 
been placed on the problem of changing requirements during project. 

1. Wprowadzenie 

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popularności prowadzenia projektów IT według 
metod zwinnych. Główne problemy z jakimi zmierzają się managerowie projektu w podej-
ściu tradycyjnym to zmienność wymagań w trakcie trwania projektu, niedotrzymywanie 
zakresu planowanej funkcjonalności systemu czy też niezadowolenie klientów z otrzyma-
nego, końcowego produktu. Rozwiązaniem tych problemów okazało się wprowadzenie 
podejścia iteracyjnego oraz inkrementacyjnego do tworzenia produktu, co znalazło od-
zwierciedlenie w Manifeście Agile. Manifest zwinności, powstały w 2001 roku w USA  
i zawiera następującą treść (Shore, Warden, 2008):  

„Odkrywamy lepsze sposoby rozwoju oprogramowania, wytwarzając je i pomagając w tym 
innym. Dzięki temu nauczyliśmy się cenić: 
− Jednostki i interakcje bardziej niż procesy i narzędzia. 
− Działające oprogramowanie bardziej niż kompletną dokumentację. 

                                                                                                                     
* Mgr Magdalena Żyta, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 
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dycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 



 

393 

 

− Współpracę z klientem bardziej niż negocjowanie kontraktu. 
− Reagowanie na zmiany bardziej niż postępowanie zgodne z planem. 

Oznacza to, że choć pozycje po prawej stronie są ważne, bardziej cenimy zagadnienia 
przedstawione po lewej stronie.” 

Manifest zwinności nie neguje ważności procesów, narzędzi, dokumentacji czy pla-
nów, zwraca jedynie uwagę na to, co jest w podejściu zwinnym bardziej cenione. Wskazuje 
jak ważna w dzisiejszym turbulentny otoczeniu jest komunikacja i współpraca z klientem, 
której celem jest zbudowanie działającego produktu spełniającego wymagania interesariu-
szy. Ale co w przypadku gdy wymagania zmieniają się podczas trwania projektu i jaki ma 
to wpływ na jego sukces? 

2. Charakterystyka zbierania wymagań od interesariuszy  

Aby zacząć mówić o wpływie zmienności wymagań na prace projektowe w metodach 
zwinnych, a tym samym na realizację samego projektu, należy najpierw omówić czym jest 
wymaganie. Wymaganie to udokumentowana potrzeba określonego produktu, usługi albo 
sposobu ich działania, na którą składają się zarówno wymagania funkcjonalne jak i nie-
funkcjonalne.  Wymaganie powinno spełniać zasady 4C, a więc powinno być:  
− kompletne (complete) – wszystkie wymagania znajdują się w jednym dokumen-

cie/miejscu 
− zrozumiałe (clear) – wymagania są zrozumiałe dla interesariuszy 
− poprawne (correct) – wymaganie spełnia wszystkie lub część potrzeb biznesowych 

określonych przez interesariuszy. 
− spójne (consistent) – wymaganie jest niesprzeczne z jakimkolwiek innym wymaga-

niem i odnosi się do jednej i tylko jednej sprawy.  
Tak zdefiniowane wymagania opiszą oczekiwany przez interesariuszy produkt oraz pozwo-
lą zdefiniować zakres projektu. Jednakże w dzisiejszym turbulentny otoczeniu zebranie 
wymagań według zasady 4C nie jest proste. W nastepnym rozdziale zostaną przedstawione 
problemy związane ze zbieraniem wymagań zarówno w metodach tradycyjnych jak i zwin-
nych.   

2.1. Metody tradycyjne (kaskadowe) 

Projekt prowadzony w tradycyjny sposób (kaskadowo) polega na wykonywaniu poszcze-
gólnych czynności jako odrębnych faz projektowych, w porządku jeden po drugim. Każda 
czynność to kolejny schodek (kaskada), co pokazano na rysunku 1. 

Pierwszy z etapów poświęcony jest zbieraniu i analizowaniu wymagań, które są do-
kumentowane i przekazywane do implementacji, a w następnych etapach testowane i wdra-
żane. Jak można zauważyć, każda z faz w podejściu kaskadowym jest domkniętą całością 
tzn. produkty wyjściowe jednego z etapów są wejściem kolejnego. Zbieranie wymagań  
w metodach tradycyjnych wiąże się z kilkoma problemami. Jednym z  problemów spotyka-
nych przy pracach projektowych w tym podejściu jest zebranie kompletnych wymagań już 
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na początku projektu. Jest to dość trudne w dzisiejszym, szybko zmieniającym się otocze-
niu, które wymusza niejako na interesariuszach ciągłą modyfikację wymagań. To co rok 
temu wydawałoby się niezbędną funkcjonalnością produktu, obecnie może być funkcjonal-
nością, którą dobrze byłoby mieć, ale można z niej zrezygnować. Kolejnym problemem 
spotykanym w podejściu klasycznym jest pozbawienie klienta (zarówno zewnętrznego jak  
i wewnętrznego np. jednostek biznesowych) prawa głosu w trakcie prowadzonych prac 
rozwojowych. Klient nie bierze udziału w pracach nad rozwojem produktu np. podczas 
programowania czy testowania, co niekorzystnie wpływa na efekt końcowy projektu. 
Klient dostarcza wymagania już w początkowych etapach projektu bez możliwości ich 

zmiany oraz bez możliwości uczestnictwa w jego tworzeniu. Bardzo często wówczas pod 
koniec projektu okazuje się, że dostarczony produkt mocno odbiega od oczekiwań interesa-
riuszy. Znamienne jest również to, że w podejściu tradycyjnym na każdym z etapów działa 
inny zespół specjalistów, który przekazuje sobie jedynie wyniki swojej pracy. Zespoły nie 
współpracują ze sobą, a co gorsze, nie biorą odpowiedzialności za rozwój produktu projek-
towego. Każda grupa specjalistów skupia się jedynie na swoim obszarze i w żaden sposób 
nie czuje się odpowiedzialna za to co robi inny z zespołów. Metody tradycyjne charaktery-
zują się dużą restrykcyjnością oraz wysokim poziomem formalizacji procesów i choć to 
podejście do prowadzenia projektów jest stosowane obecnie w większości firm, nie spełnia 
ono oczekiwań w przypadku prowadzenia projektu w turbulentnym otoczeniu. W związku 
z tym, obecnie klient oczekuje elastyczności i zwinności w zbieraniu wymagań. Chce od-
rzucenia pewnych elementów formalnych. Dlatego też metody zwinne są coraz częściej 
stosowane przy prowadzeniu projektów w organizacjach.  

Rys. 1. Model kaskadowy 
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2.2. Metody zwinne (Agile) 

Zbieranie wymagań w metodach zwinnych (Agile) stanowi alternatywę dla zbierania wy-
magań w podejściu tradycyjnym. W metodach zwinnych najważniejsze jest jak najlepsze 
wykorzystanie praktyk prac zespołowych oraz skupienie się na efektywnym, iteracyjnym 
wytwarzaniu produktu. W związku z tym, metody agile nie zakładają dostarczenia stałych  
i kompletnych wymagań już na początku projektu. Klient, zarówno zewnętrzny jak i we-
wnętrzny, ma możliwość nie tylko dostarczenia lub zmiany wymagań w trakcie trwania 
projektu, ale również uczestnictwa w pracach projektowych. Projekty prowadzone wg me-
tod zwinnych oczekują zmian lub modyfikacji w wymaganiach. Najważniejsze jest zado-
wolenie interesariuszy z finalnego produktu, który może okazać się znacznie lepszy od za-
kładanego, jeśli niektóre z wymagań zostaną zmodyfikowane. Być może  najważniejsza w 
metodach zwinnych jest komunikacja, która wspomaga współpracę z interesariuszami. Ści-
sła współpraca i dobra komunikacja zwiększa efektywność zespołu i jakość wytwarzanego 
produktu, jak również odgrywa ogromną rolę na etapie zbierania i analizowania wymagań. 
Krótkie i interaktywne konwersacje pozwalają na efektywne zebranie wymagań od intere-
sariuszy, ale również umożliwiają zasygnalizowanie ewentualnych problemów członkom 
zespołu (M. Chrapko: Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami). Zbieranie wymagań  
w metodach zwinnych można opisać pokrótce w 4 punktach: 
− wymagania są zbierane i przydzielane do odpowiedniej iteracji na zasadzie przypisa-

nych im priorytetom, 
− do spisania wymagań zespoły zwinne zazwyczaj używają tzw. user stories (historyjki 

użytkownika) aniżeli specyfikacji wymagań. User stories pozwalają nie tylko opisać 
wymagania ale również inicjują dyskusje pomiędzy product ownerem a zespołem.  

− pracownicy tworzoną prototyp (makietę rozwiązania) na podstawie dostarczonych 
wymagań, a następnie prezentują go jednostkom businessowym wraz z możliwościami 
jego rozwoju. Prezentacja makiety rozwiązania ma pomóc dookreślić dalsze wymaga-
nia lub opisać problemy jakie wiążą się ze zbudowanie kompletnego i spójnego roz-
wiązania. 

− w trakcie zbierania i spisywania wymagań członkowie zespołów zwinnych w niewiel-
kim stopniu używają tradycyjnej dokumentacji, bardzo często korzystają z tablic tzw. 
storyboardów na których umieszczane są user stories, które prowadzą do dyskusji1.  

Jak zostało wspomniane manifest zwinności zawiera postulat dotyczący tworzenia doku-
mentacji, który mówi, że choć kompletna dokumentacja jest istotna to cenniejsze jest dzia-
łające oprogramowanie. Trudno się z tym nie zgodzić, dlatego też, w projektach prowadzo-
nych wg metod agile, do zbierania wymagań używa się historyjek użytkownika, które po-
zwalają w łatwy i szybki sposób zapisać wymagania. Historyjki te mają postać niewielkich 
kartoników na których umieszczany jest krótki opis funkcjonalności danego produktu.  Tak 
zapisane wymagania prowadzą do wymiany zdań, spostrzeżeń w zespole, a więc do komu-

                                                                                                                     
1 Raport Forrester’a; Just Do It: Modernize Your Requirements Practices, Incorporate Agile Tech-
niques To Better Meet Business Needs In Five Easy Steps, April 15, 2009 
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nikacji, która jest integralną częścią metodyki agile. Historyjki użytkownika zastępują rów-
nież w dużej mierze obszerną dokumentację, tak skrzętnie tworzoną w podejściu tradycyj-
nym. To co w podejściu kaskadowym było opisywane w wyczerpującej specyfikacji funk-
cjonalnej, w podejściu zwinnym jest spisane na małych kartonikach, a następnie uszczegó-
ławiane i omawiane na spotkaniach zespołu. Wyeliminowanie tworzenia obszernej doku-
mentacji jest możliwe również ze względu na fakt, iż interesariusze projektu są integralną 
częścią zespołu i biorą czynny udział w spotkaniach. Interesariusze są angażowani w prace 
projektowe przez cały okres jego trwania oraz pomagają w zrozumieniu swoich wymagań. 
Nakreślają zespołowi to, czego od nich oczekują. W tym celu tworzona jest makieta roz-
wiązania, która w swoisty sposób obrazuje spisane wymagania. Następnie spisanym wy-
maganiom zespół nadaje priorytety oraz przydziela je do odpowiednich iteracji. W skład 
jednej iteracji wchodzą wymagania o najwyższym priorytecie i to na nich zostaje skupiona 
praca zespołu. Pod koniec pierwszej iteracji zespół ocenia rezultaty swojej pracy i porząd-
kuje spisane wymagania. W tym czasie interesariusze mogli dostarczyć nowe wymagania 
bądź zmodyfikować już istniejące. Zgodnie z manifestem reagowanie na zmiany jest waż-
niejsze aniżeli postępowanie zgodnie z planem. W związku z tym następna iteracja jest 
planowana na podstawie zdobytego doświadczenia uwzględniając zgłoszone zmiany. Czę-
sto się zdarza, że zespół dostarcza na koniec całkiem inny zestaw funkcjonalności produktu 
w stosunku do tego co zostało ustalone na początku prac. Nie oznacza to jednak, że otrzy-
many produkt nie spełnia oczekiwań biznesowych. Wręcz przeciwnie, bardzo często do-
starcza on więcej korzyści biznesowych niż planowano. Priorytetem metod zwinnych jest 
zapewnienie satysfakcji klienta z dostarczanego produktu, dlatego też tak istotne jest rea-
gowanie na zmiany zgłaszane przez interesariuszy. 

3. Wpływ zmienności wymagań na realizację projektu przy  
występowaniu wielu interesariuszy biznesowych 

Sukces projektu jest mierzony według 3 warunków: czy projekt został zakończony w okre-
ślonym czasie, przy określonym budżecie i czy spełnia określone wymagania interesariu-
szy. Te 3 aspekty to tak zwany trójkąt kompromisów projektowych, który obrazuje powią-
zane ze sobą ograniczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Trójkąt kompromisów projektowych 
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Oznacza to, że zmiana któregokolwiek z czynników spowoduje zmianę drugiego. Przykła-
dowo, jeśli manager projektu chce skrócić czas realizacji projektu, musi albo zredukować 
zakres, albo zwiększyć jego budżet (np. zatrudniając dodatkowe osoby do jego realizacji). 
Można również zgodzić się na mniejszy zakres danego projektu. Jak w takim razie na suk-
ces projektu wpływa zmiana wymagań, która jest dopuszczalna w metodach zwinnych? 
Metody zwinne nie obawiają się zmian wymagań, ponieważ istotna jest satysfakcja klienta 
oraz zapewnienie klientowi przewagi konkurencyjnej. W związku z tym w metodach zwin-
nych wymagania dotyczące nowo tworzonego produktu  zbierane są przez cały okres trwa-
nia projektu. Oznacza to, że zakres projektowy ulega ciągłym modyfikacjom, które ma 
wpływ zarówno na sukces projektu jak i na inne czynniki projektowe takie jak koszt i czas 
realizacji. Rysunek 3 obrazuje wpływ zmiany wymagań w stosunku do czasu zgłoszonych 
zmian. Zmiany zgłoszone w początkowej fazie rozwoju produktu są mniej kosztowne ani-
żeli zmiany wprowadzone w końcowej fazie projektu. Oznacza to, że modyfikacje co do 
produktu zgłoszone na początku wpływają w niewielkim stopniu na już wykonane prace. 
Niemniej jednak  metody zwinne nie negują zmian nawet na późnych etapach rozwoju.  
W turbulentnym otoczeniu, gdzie każdy chce uzyskać przewagę konkurencyjną wymagania 
ulegają ciągłym zmianą na każdym etapie projektu. Interesariusze często zmieniają zdanie 
co do wymagań lub nie wiedzą, czego chcą – a jeśli wiedzą, to zazwyczaj nie wiedzą jak to 
przekazać. Co gorsze, środowisko zewnętrzne też się zmienia. W związku z tym w meto-
dach zwinnych zmianę wymagań traktuje się jako coś naturalnego, co można efektywnie 
wykorzystać podczas tworzenia nowego produktu. Aby tak się stało zespół projektowy 
wraz z interesariuszami tworzy wstępne modelowanie biznesowe, które ma na celu zidenty-
fikowanie początkowych, wysokopoziomowych wymagań dla systemu. Wstępne wymaga-
nia są spisywane, a na ich podstawie zostaje określony zakres projektu. Nie oznacza to jed-
nak, że lista wymagań została zamknięta, można ją modyfikować w zależności od potrzeb.  
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Wstępne wymagania pozwolą również na zbudowanie makiety rozwiązania, która po za-
prezentowaniu interesariuszom zminimalizuje prawdopodobieństwo niezrozumienia co do 
działania i funkcjonalności tworzonego produktu. Następnie, każdemu ze zgłoszonych wy-
magań zostaje przypisany odpowiedni i ustalony z interesariuszami priorytet. Wymagania  
o najwyższym priorytecie zostają opisane bardziej szczegółowo w celu ich implementacji  
w następnej iteracji. Jak widać w metodach zwinny zmiany zgłaszane do wymagań są 
oczekiwane i nie powodują większych zmian w czasie dostarczenia tworzonego produk-
tu/funkcjonalności. Jest to spowodowane tym, iż do iteracji bierze się wymagania, które 
mają najwyższe priorytety a tym samym są najlepiej opisane. W związku z tym programiści 
znają doskonale wymagania biznesowe, na podstawie który mogą dostarczyć oczekiwany 
produkt końcowy. Może się również zdarzyć, że po osiągnięciu odpowiedniej wartości biz-
nesowej dla tworzonego produktu, interesariusze podejmą decyzje o zakończeniu prac roz-
wojowych. Wówczas produkt zostaje oddany z funkcjonalnościami, które zostały zapro-
gramowane we wcześniejszych iteracjach.  Jednakże nie w każdym momencie trwania pro-
jektu oczekiwana jest zmiana wymagań. W przypadku gdy wymagania o najwyższym prio-
rytecie zostały wybrane do iteracji, której zakres został zaakceptowany, ewentualne mody-
fikacje wymagań powinny mieć jedynie charakter kosmetyczny. W innym wypadku iteracja 
zostaje przerwana, a dobór wymagań do iteracji zaczyna się od nowa. W takim przypadku 
zmienności wymagań ma istotny wpływ zarówno na czas dostarczenia danej funkcjonalno-
ści jak i na koszty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 4. Proces zarządzania zmianami wymagań Agile (Scott W. Ambler) 
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4. Wnioski 

Metodyki zwinne traktują zmianę wymagań w sposób dość liberalny i zakładają takie two-
rzenie projektów, iż zmiana taka nie wpływa na jego jakość. Wiele ustaleń dotyczących 
wymagań zapisywanych jest w formie tzn. historyjek (user stories), które później są reali-
zowane w kolejności odpowiadającej ich priorytetom. Promowana jest praca zespołowa  
i bardzo ścisła współpraca pomiędzy dostawcą a zamawiającym. Według zwolenników 
metodyki współpraca ta pozytywnie wpływa na kreatywność zespołu, znacząco podnoszą 
wydajność i obniżając koszty realizacji projektu. 

5. Literatura: 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide wersja 4. 
Ambler Scott W.: Wykłady dotyczące zwinnego tworzenia oprogramowania, IBM 2004 -

2007. 
Borys M., Miłosz M., Plechawska-Wójcik M. 2011: Metodyki zwinne wytwarzania opro-

gramowania, Politechnika Lubelska, Lublin. 
Chrapko M. 2013: Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami, Helion. 
Raport Forrester’a: Just Do It: Modernize Your Requirements Practices, Incorporate Agile 

Techniques To Better Meet Business Needs In Five Easy Steps, April 15, 2009. 
Werewka J.: Zarządzanie zakresem projektu i produktu w projekcie informatycznym, Wy-

kłady 2012/2013. 
Wolski M.: www.michalwolski.pl/2011/02/kilka-porad-dla-modelowania-wymagan-

metoda-agile/ 
Zarządzanie projektami: www.day2day.pl/zarzadzanie-projektami 

http://www.michalwolski.pl/2011/02/kilka-porad-dla-modelowania-wymagan-metoda-agile/
http://www.michalwolski.pl/2011/02/kilka-porad-dla-modelowania-wymagan-metoda-agile/
http://www.day2day.pl/zarzadzanie-projektami


 

400 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Spis treści
	Wstęp 6
	Łukasz Brzeziński: Koncepcja wdrożenia procesu ITIL do zarządzania problemami  w biurze zarządzania projektami 8
	Łukasz Chudyga, Mateusz Nawrocki: Zarządzanie projektami informatycznymi jako wyzwanie dla współczesnego menedżera 21
	Mariusz Donigiewicz: Zastosowanie framework’u SAFE do rozwiązania problemów rozwijającej się zwinnej organizacji 30
	Ryszard Dudek: Problemy i praktyki prowadzenia projektów informatycznych przy ograniczonej dostępności zasobów ludzkich 42
	Agata Dutkiewicz: Proces adaptacji nowych pracowników w przedsiębiorstwie  wysokich technologii 52
	Jarosław Dziób: Wdrożenie metody Kanban w projektach informatycznych w celu  poprawy sposobu organizacji i monitoringu pracy 62
	Sławomir Gaweł-Kucab: Analiza użycia metodyki Scrum w implementacji i wdrożeniu informatycznego systemu obsługi procesów magazynowych w przedsiębiorstwie  z branży logistycznej 70
	Joanna Gawęda: Studium przypadku: Błędy niedoświadczonego kierownika projektu. Czy dało się ich uniknąć stosując się do najlepszych praktyk? 81
	Wiktor Jastrzębski: Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w przedsiębiorstwie  o macierzowej strukturze organizacyjnej 95
	Kamil Jurek: Zagadnienia zarządzania długiem technicznym rozwijanego  oprogramowania 96
	Krzysztof Kapluk: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach informatycznych 108
	Aleksander Kardas: Efektywne specyfikowanie i zarządzanie wymaganiami  w podejściu zwinnym z perspektywy managera produktu 109
	Tomasz Klimczak: Usprawnienie procesu wytwarzania oprogramowania w celu  poprawy jakości produktu 118
	Wojciech Kowalczyk: Rola i pożądane cechy ludzi zajmujących stanowiska  kierownicze w firmach informatycznych 130
	Wojciech Kowalik: Zagadnienie zwiększenia wydajności wytwarzania  oprogramowania w oparciu o metodyki zwinne 140
	Dorota Koczar: Zagadnienie wpływu kompetencji kierownika projektu na sukces  projektu 149
	Marcin Kuliś: Zagadnienie użycia metodyki Kanban w zespole pracującym według Scrum 160
	Robert Lasko: Zastosowanie skalowania metodyki Scrum w korporacjach z branży  telekomunikacyjnej wytwarzającej zaawansowane rozwiązania w nowoczesnych  technologiach 171
	Tomasz Leśniak: Zagadnienie komunikacji w zespołach wirtualnych  i różnokulturowych pracujących w różnych strefach czasowych według  metodyki Scrum 182
	Jacek Litewka: Zagadnienie adaptacji metodyk Lean w klasycznym prowadzeniu  projektu 195
	Katarzyna Machniewicz: Analiza możliwości współpracy systemu zarządzania treścią Alfresco ECM jako platformy zarządzania dokumentami dla potrzeb systemu CRM dla kancelarii prawnej 207
	Piotr Marek: Zagadnienie współpracy zespołu testerów z programistami w trakcie  realizacji projektu informatycznego 217
	Adam Midura: Zagadnienie dobrych praktyk i współpracy zespołów Scrum bazujących na wspólnej platformie i pracujących nad różnymi produktami 223
	Julian Musial: Zarządzanie długiem technicznym w fazie kodowania 234
	Grzegorz Najduch: Zbudowanie środowiska wytwarzania oprogramowania w oparciu  o narzędzia Open Source 242
	Magdalena Niemcewicz-Kopij: Implementacja Scrum w tradycyjnym  przedsiębiorstwie informatycznym: szanse, zagrożenia i dobre praktyki 252
	Wojciech Niwicki: Analiza i identyfikacja interesariuszy z punktu widzenia PMBOK GUIDE, Piąta edycja 263
	Damian Nowok: Zastosowanie metodyk zwinnych do zarządzania rozwojem  oprogramowania systemów wbudowanych 278
	Mariusz Rachuta: Wykorzystanie wzorców projektowych do tworzenia elastycznej  architektury systemów, ułatwiającej zarządzanie zmianami 290
	Krzysztof Sewiło: Wpływ czynników niematerialnych na motywację pracowników  w firmach informatycznych 300
	Maciej Stasierski: Czynniki sprzyjające wydajności zespołu deweloperskiego  w metodykach zwinnych na przykładzie metody Scrum 310
	Daniel Stępień: Business Model Canvas i analiza SWOT dla producenta gry MMO 319
	Krzysztof Strug: Analiza kontraktów IT 329
	Konrad Tokarczyk: Impakt różnic kulturowych na proces outsourcingu 342
	Leszek Wasilewski, Tomasz Zdebski: Zagadnienie pracy zespołów agile w korporacji stosującej metodykę waterfall 350
	Wojciech Wiśniowski: Propozycja systematycznego testowania serwisów  internetowych w zespole testowym 365
	Anna Ziobro: Zmiana zarządzania projektami w przedsiębiorstwie informatycznym wprowadzająca zwinne zespoły 376
	Barbara Żurek: Usprawnienie procesu produkcji oprogramowania poprzez  zastosowanie metodyki Kanban 384
	Magdalena Żyta: Wpływ zmienności wymagań w projektach prowadzonych według metod zwinnych 392
	Wstęp
	Łukasz Brzeziński0F*
	koncepcja wdrożenia procesu ITIL DO zarządzania  problemami w biurze zarządzania projektami
	A concept OF ITIL problem management process  implementation in A project management office
	1. Wprowadzenie
	2. Przegląd rozwiązań
	2.1. Biuro zarządzania projektami (PMO)
	2.2. ITIL Problem Management
	3. Problemy w PMO
	4. Implementacja procesu ITIL Problem Management w PMO
	5. Wnioski
	6. Literatura
	ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI JAKO WYZWANIE  DLA WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA
	IT PROJECTS MANAGEMENT AS A CHALLENGE  FOR A MODERN MANAGER
	1. Wprowadzenie
	2. Modele i metodyki
	2.1. Tradycyjne metodyki zarządzania
	2.2. Agile
	2.3. Komunikacja w projekcie
	3. Podsumowanie
	4. Literatura
	Mariusz Donigiewicz2F*
	Zastosowanie framework'u SAFe3F  do rozwiązania  problemów Rozwijającej Się Zwinnej organizacji
	APPLICATION OF THE SAFE framework in order to solve  problems in a growing agile organization
	1. Wstęp
	2. Problemy z rozwojem zwinnej organizacji
	3. Bariery skalowania organizacji w kontekście zwinnej organizacji
	4.  Implementacja framework'u SAFe w zwinnej rozwijającej się  organizacji
	4.1. Warstwa portfolio

	4.1.1. Rola Portfolio Kanban’a4F
	4.1.2 Priorytetyzacja portfolio
	4.2. Warstwa programu

	5. Proponowane rozwiązania w framework SAFe
	6. Wnioski
	7. Literatura
	RYSZARD DUDEK13F*
	Problemy i praktyki prowadzenia projektów  informatycznych przy ograniczonej dostępności  zasobów ludzkich
	ProBLEMS AND PRACTICES REGARDING LEADING IT PROJECTS  WITH TIME-LIMITED HUMAN RESOURCES
	1. Wprowadzenie
	1.1. Omówienie zagadnienia
	1.2. Słowniczek
	2. Problemy ograniczonej dostępności zasobów ludzkich
	3. Opis praktyk zarządzania portfelem projektów współdzielącym  zasoby ludzkie
	3.1. Opis problemu
	3.2. Planowanie obłożenia pracowników (Capacity Planning)
	4. Opis praktyk zarządzania projektem przy ograniczonych  zasobach ludzkich
	4.1. Projekty prowadzone metodykami klasycznymi
	4.2. Projekty prowadzone metodykami zwinnymi
	5. Wnioski
	6. Literatura
	Agata Dutkiewicz14F*
	PROCES ADAPTACJI NOWYCH PRACOWNIKóW W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYSOKICH TECHNOLOGII
	New employee induction process to the high-tech  organization
	1. Wprowadzenie
	2. Przegląd rozwiązań
	2.1. Mentoring
	2.2. Szkolenia zewnętrzne
	2.3. Szkolenia wewnętrzne
	2.4. Szkolenia indywidualne
	2.5. Tutoriale
	2.6. Nieformalne spotkania i wyjazdy integracyjne
	3. Podstawowe błędy popełniane podczas procesu adaptacji
	4. Warunki poprawnego przeprowadzenia adaptacji
	5. Wnioski
	6. Literatura
	JAROSŁAW DZIÓB15F*
	wdrożenie metody kanban w projektach informatycznych w celu poprawy sposobu organizacji i monitoringu pracy
	Implementation of THE KANBAN method in IT projects  TO IMPROVE ORGANIZATION AND MONITORING OF WORK
	1. Wstęp
	2. Zarys metody Kanban
	3. Dlaczego Kanban?
	4. Opis wdrożenia metody
	4.1.  Analiza obecnego procesu
	4.2. Przygotowanie tablicy Kanban
	4.3. Określenie typów żądań
	4.4. Klasy obsługi
	4.5. Limity WIP
	4.6. Miary Kanban - śledzenie procesu
	5. Wnioski
	6. Literatura
	SłaWOMIR GAWEŁ-kUCAB16F*
	Analiza Użycia Metodyki SCRUM W implementacji i wdrożeniU informatycznego systemu obsługi procesów magazynowych w przedsiębiorstwie z branży logistycznej
	analysis of SCRUM USAGE IN impLEMENTATION AND DEPLOYMENT PROCESS OF IT WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM IN LOGISTICS COMPANY
	1. Wprowadzenie
	1.1. Zdefiniowanie problemu
	1.2. Cel projektu
	1.3. Ramy projektu
	1.4. Zespół projektowy
	1.5. Fazy projektu
	2. Wybór metodyki
	2.1. Skalowanie metodyki PMBOK
	2.2. SCRUM
	2.3. Podsumowanie wyboru metodyki
	3. Realizacja projektu
	3.1. Etap analizy
	3.2. Etap realizacji
	3.3. Testowanie
	3.4. Wdrożenie
	3.
	3.5. Uruchomienie i obserwacja systemu
	4. Wnioski
	5. Literatura
	JoANNA GAWĘDA
	CASE STUDY:  MISTAKES OF AN INEXPERIENCED PROJECT MANAGER. WOULD IT BE IMPOSSIBLE TO AVOID THEM BY APPLYING BEST PRACTICES?
	1. Wprowadzenie
	2. Opis projektu
	2.1. Założenia odnośnie metodologii zarządzania projektem
	2.2. Procesy rozpoczęcia: jakie popełniono błędy i jakie były ich następstwa?
	2.3. Procesy planowania: jakie popełniono błędy i jakie były ich następstwa?
	2.4. Proces realizacji: jak zrealizować źle zaplanowany projekt?
	2.5. Proces kontroli: jak kontrolować projekt z rozproszonymi zespołami?
	2.6. Proces zakończenia: sukces czy porażka?
	3. Jak można było tego uniknąć?
	3.1. Czy PMBOK mógł pomóc zachować spójność projektu?
	3.1.1. Proces rozpoczęcia: co można było zrobić lepiej?
	3.1.2. Proces planowania: co można było zrobić lepiej?
	3.1.3. Podsumowanie
	3.2. Czy AGILE mógł pomóc zachować spójność projektu?
	4. Wnioski
	5. Literatura
	Wiktor JAstrzębski
	Zarządzanie zaangażowaniem pracowników  w przedsiębiorstwie o macierzowej strukturze  organizacyjnej
	MANAGING THE EMPLOYEE INVOLVEMENT  IN MATRIX ORGANIZATIONS
	Kamil Jurek17F*
	Zagadnienia zarządzania długiem technicznym  rozwijanego oprogramowania
	Issues concerning the management of technical debt  in software development
	1. Wprowadzenie
	1.1. Omówienie terminu długu technicznego
	1.2. Porównanie z długiem finansowym
	2. Rodzaje długów technicznych
	3. Zarządzanie długiem technicznym
	4. Koszty długu technicznego z różnych perspektyw
	4.1. Klienci
	4.2. Inżynierowie oprogramowania
	4.3. Martketing
	4.4. Kierownictwo
	4.5. Help desk
	5. Wnioski
	6. Literatura
	Krzysztof kapluk
	ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH INFORMATYCZNYCH
	KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ENTERPRISES OF INFORMATION
	Aleksander Kardas18F*
	Efektywne specyfikowanie i zarządzanie wymaganiami  w PoDejŚCiu zwinnym z perspektywy Managera Produktu
	Effective Requirements Specification and management  in agile approach from product ManaGER perspective
	1. Wprowadzenie
	1.1. Czym są wymagania
	1.2. Klasyfikacja wymagań
	1.3. Jakość wymagań
	2. Wymagania w metodykach zwinnych
	2.1. Właściciel produktu
	2.2. Opowieści użytkownika
	2.3. Zarządzanie historyjkami
	2.4. Kryteria akceptacyjne
	3. Wybrane problemy związane z wymaganiami,  propozycje „uzwinnienia” podejścia
	3.1. Specyfikacja wymagań
	3.1.1. Uwarunkowania i problemy
	3.1.2. Propozycja rozwiązań
	3.2. Szacowanie pracochłonności
	3.2.1. Uwarunkowania i problemy
	3.2.2. Propozycja rozwiązań
	3.3. Planowanie wydań i priorytetyzacja wymagań
	3.3.1. Uwarunkowania i problemy
	3.3.2. Propozycja rozwiązań
	3.4. Realizacja wymagań, śledzenie postępów
	3.4.1. Uwarunkowania i problemy
	3.4.2. Propozycja rozwiązań
	4. Wnioski
	5. Literatura
	Tomasz Klimczak19F*
	Usprawnienie pROCESU WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA W CELU POPRAWY JAKOŚCI PRODUKTU
	software development process improvement  FOR a BETTER product quality
	1. Wprowadzenie
	2. Usprawnienie procesu
	2.1. Inspekcje kodu
	2.2. Ciągła integracja
	2.3. Tworzenie wersji
	2.4. Instalowanie części serwerowej
	2.5. Testy pakietów instalacyjnych
	2.6. Testy integracyjne na środowisku wdrożeniowym
	2.7. Zacieśnienie współpracy z grupa testową
	2.8. Uruchomienie testów integracyjnych na serwerach
	2.9. Refaktoryzacja i testy jednostkowe
	3. Wnioski
	4. Literatura
	Wojciech Kowalczyk20F*
	Rola i pożądane cechy ludzi zajmujących stanowiska kierownicze w firmach informatycznych
	Role and desired qualities of managers in it companies
	1. Wprowadzenie
	2. Przywództwo
	2.1. Szacunek
	2.2. Charyzma
	2.3. Zdobywanie zainteresowania
	2.4. Podtrzymywanie zainteresowania
	2.5. Rozmowa z podwładnymi
	2.6. Pochwała
	2.7. Motywacja
	2.8. Konflikty
	2.9. Szybkie decyzje
	3. Podsumowanie
	4. Biliografia
	WOJCIECH KOWALIK21F*
	ZAGADNIENIE ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI  WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA W OPARCIU O METODYKI ZWINNE
	ISSUE OF INCREASE PRODUCTIVITY MANUFACTURING SOFTWARE  BASED ON AGILE METHODOLOGIES
	1. Wprowadzenie
	2. Zwinne wytwarzanie oprogramowania
	2.1. Metodyka Extreme Programming
	2.2. Technika Test Driven Development
	3. Praktyczne wdrożenie
	3.1. Problem do rozwiązania
	3.2. Projektowanie i implementacja
	Rys. 1. Pierwszy test i jego efekt
	4. Wnioski
	5. Literatura
	Dorota Koczar22F*
	ZAGADNIENIE WPŁYWU KOMPETENCJI KIEROWNIKa PROJEKTu  NA SUKCES PROJEKTU
	AN influence of the competence of the project manager  ON project success
	1. Wprowadzenie
	2. Modele oceny kompetencji kierownika projektu
	3. Aktualna sytuacja na polskim rynku dotycząca projektów IT  w kontekście kierownika projektu
	4. Podsumowanie
	5. Literatura
	Marcin Kuliś 32F*
	Zagadnienie użycia metodyki KANBAN w zespoLE pracującyM według SCRUM
	The proposal to use Kanban methodology by team working with Scrum
	1. Wprowadzenie
	2. Porównanie metodyk Scrum i Kanban
	2.1. Różnice pomiędzy metodykami
	3. Możliwości metodyki Kanban
	4. Propozycja wdrożenia rozwiązania
	4.1. Wizualizacja przepływu pracy
	4.2. Priorytety i klasy serwisowe
	4.3. Limity, kadencje i zarządzanie przepływem pracy
	5. Podsumowanie
	6. Literatura
	Robert Lasko33F*
	zastosowanie skalowania metodyki Scrum w korporacjach z branży telekomunikacyjnej WYTWARZAJĄCEJ ZAAWANSOWANE rozwiązania w NOWOCZESNYCH technologiach
	The application of scrum scalling in telecommunication enterprises producing advanced solutions in high technologies
	1. Wstęp
	2. Wyzwania związane ze skalowaniem Scrum
	2.1. Zespół Scrum - kompetencje
	2.2. Zespół Scrum – realizacja wymagań
	2.3. Zespoły rozproszone globalnie
	2.4. Przyrost produktu
	2.5. Rozwiązania techniczne
	3. Przegląd dostępnych rozwiązań
	3.1. Scrum obejmujący do 10 zespołów
	3.2. Scrum obejmujący kilkadziesiąt zespołów
	4. Uwarunkowania biznesowe branży telekomunikacyjnej, a Scrum
	5. Podsumowanie
	6. Literatura
	TOMASZ LEŚNIAK34F*
	Zagadnienie komunikacji w zespoŁach wirtualnych  i różnokulturowych pracujĄcych w różnych strefach czasowych według metodyki scrum
	communication in virtual and multi-cultural teams working in different time zones according to scrum framework
	1. Zespoły wirtualne w SCRUM
	2. Konkretne problemy komunikacji w zespołach wielokulturowych  i proponowane sposoby ich rozwiązania
	3. Wnioski
	4. Literatura
	Jacek LitewkA35F*
	Zagadnienie adaptacji metodyk lean w klasycznym  prowadzeniu projektu
	1. Wprowadzenie
	2. Opis metodyki i narzędzi lean management
	3. Opis koncepcji LPDF
	4. Jak połączyć tradycyjne metodyki zarządzania projektami z LPDF?
	5. Wnioski
	6. Literatura
	Katarzyna Machniewicz
	Analiza możliwości współpracy SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ALFRESCO ECM JAKO PLATFORMY ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI DLA POTRZEB  systemU CRM DLA KANCELARII PRAWNEJ
	1. Wstęp
	2. Uwarunkowania systemu CRM
	2.1. System CRM – funkcjonalność i technologia
	2.2. System CRM – wymagania stawiane repozytorium dokumentów  oraz cele rozbudowy
	3. System Alfresco – funkcjonalność, architektura i technologia
	3.1. System Alfresco - wprowadzenie
	3.2. Alfresco – architektura systemu
	3.3. System Alfresco – możliwości współpracy z aplikacjami zewnętrznymi
	4. Integracja systemów Alfresco i CRM
	4.1. Przegląd możliwości
	4.2. Implementacja protokołu CMIS w Alfresco Remote API
	4.3. Implementacja CMIS PHP Client
	4.4. SharePoint Protocol
	4.5. Analiza możliwości
	5. Wnioski
	6. Literatura
	PioTr marek
	Zagadnienie współpracy zespołu testerów z programistami  w trakcie realizacji projektu informatycznego
	COOPERATION OF TESTING AND DEVELOPMENT TEAMS WHILE  REALIZATION IT PROJECT
	1. Wstęp
	2. Opis rozwiązań
	2.1. Metodyki klasyczne
	2.2. Metodyki zwinne
	3. Opis problemu
	4. Rozwiązanie problemów
	5. Wnioski
	6. Literatura
	Adam Midura36F*
	Zagadnienie dobrych praktyk  i współpracy zespołów SCRUM  bazujących na wspólnej platformie  i pracujących nad różnymi produktami
	Best practices and cooperation between teams  working on shared framework and multiple products
	1. Wprowadzenie
	1.1. Metodyka Scrum
	1.2. Postawienie problemu
	2. Przegląd – współpraca różnych zespołów Scrum
	2.1. Ogólny profil działania organizacji
	2.2. Opis stanu faktycznego
	3. Opis i rozwiązanie problemu
	3.1. Zagrożenia
	3.2. Przeciwdziałanie zagrożeniom

	3.2.1. Komunikacja międzyzespołowa
	3.2.2. Rozmycie odpowiedzialności i obniżenie standardów jakości

	4. Podsumowanie
	5. Literatura
	Julian musial37F*
	Zarządzanie długiem technicznym w fazie kodowania
	Management of technical debt during the code phase
	1. Problematyka zarządzania dlugiem technicznym
	2. Istnieją dwa rodzaje długu
	2.1. Naturalne zadłużenie
	2.2. Umyślne zadłużenie
	3. Zarządzanie zadłużeniem technicznym nie jest wymagane  w niektórych projektach
	4. Korzyści Biznesowe z zarządzania jakością oprogramowania  w aspekcie kodu
	5. Różne rozwiązania, aby ograniczyć dług techniczny  podczas kodowania
	5.1. Prezentacja normy ISO9126
	5.2. Dobre praktyki
	5.3. Narzędzia do analizy statycznej
	6. Podejścia do spłaty zadłużenia technicznego
	7. Wnioski i proponowane rozwiązanie
	8. Literatura
	GRZEGORZ NAJDUCH38F*
	Zbudowanie środowiska wytwarzania oprogramowania  w oparciu o narzędzia Open Source
	BUILDING SOFTWARE PRODUCTION ENVIRONMENT  BASED ON OPEN SOURCE TOOLS
	1. Open Source
	1.1. Wstęp
	1.2. Przegląd licencji
	Apache License
	BSD
	GNU
	LGPL
	MIT
	Mozilla Public Licence
	Common Development and Distribution License
	Eclipse Public License


	2. Przegląd rozwiązań
	2.1. Wstęp
	2.2. Systemy zarządzania wymaganiami
	2.3. System zarządzania wiedzą/dokumentami
	2.4. Zintegrowane środowiska programistyczne
	C#
	Java
	Pascal

	2.5. Systemy kontroli wersji
	2.6. Systemy do zarządzania testami
	2.7. Systemy do zarządzania informacjami o błędach
	2.8. Systemy wspomagające budowę aplikacji
	3. Propozycja rozwiązania
	3.1. Wstęp
	3.2. Wybrane narzędzia
	Redmine
	Mercurial
	Jenkins
	TestLink

	3.3. Integracja
	3.4. Przykładowy schemat pracy
	4. Źródła
	MAGDALENA NIEMCEWICZ-KOPIJ39F*
	IMPLEMENTACJA SCRUM W TRADYCYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE  INFORMATYCZNYM: SZANSE, ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI
	Implementing scrum in a traditional IT enterprise:  chances, threats and good practices
	2. Uwarunkowania dla wdrożenia Scrum w firmie o tradycyjnej  strukturze i podejściu do zarządzania projektami
	WOJCIECH NIWICKI
	ANALIZA I IDENTYFIKACJA INTERESARIUSZY  Z PUNKTU WIDZENIA PMBOK GUIDE, PIĄTA EDYCJA
	ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF STAKEHOLDERS  IN PMBOK GUIDE – FIFTH EDITION
	1. Wstęp
	2. Procesy związane z interesariuszami w fazach inicjalizacji oraz  planowania projektu.
	2.1. Identyfikacja interesariuszy (13.1)
	2.1.1. Identyfikacja interesariuszy - wejścia
	2.1.2. Identyfikacja interesariuszy - narzędzia i techniki
	2.1.3. Identyfikacja interesariuszy - wyjścia
	2.2. Planowanie zarządzania interesariuszami (13.2)
	2.2.1. Planowanie zarządzania interesariuszami - wejścia
	2.2.2. Planowanie zarządzaniem interesariuszami - narzędzia i techniki
	2.2.3. Planowanie zarządzaniem interesariuszami - wyjścia
	3. Procesy związane z interesariuszami w fazach wykonania  oraz monitoringu i kontroli.
	3.1. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy (13.3)
	3.1.1. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy - wejścia
	3.1.2. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy - narzędzia i techniki
	3.1.3. Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy - wyjścia
	3.2. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy (13.4)
	3.2.1. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy - wejścia
	3.2.2. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy - narzędzia i techniki
	3.2.3. Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy - wyjścia
	4. Wnioski
	5. Literatura
	Damian Nowok41F*
	Zastosowanie metodyk zwinnych do zarządzania rozwojem Oprogramowania systemów wbudowanych
	AGILE METHODOLOGIES FOR EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPMENT
	1. Wstęp
	2. Szczególność systemów wbudowanych
	2.1. Sprzętowa zależność
	2.2. Zasoby systemowe
	2.3. Przenoszalność
	2.4. Sprzężenie zwrotne
	3. Przegląd metodyk zwinnych pod kątem zastosowania  w zarządzaniu rozwojem systemów wbudowanych
	4. Przykład zastosowania metodyk zwinnych w projekcie systemu  operacyjnego czasu rzeczywistego dla platform wbudowanych
	5. Propozycja zmian i nowych praktyk dla zwinnego zarządzania  projektami oprogramowania systemów wbudowanych
	5.1. Sprzętowa separacja
	5.2. Testowanie
	5.3. Planowanie
	5.4. Zarządzanie
	6. Podsumowanie
	7. Literatura
	Mariusz Rachuta42F
	wykorzystanie wzorców projektowych do tworzenia elastycznej architektury systemów, ułatwiającej zarządzanie zmianami
	Using design patterns  for creation flexible systems architecture facilitating change management
	1. Wprowadzenie
	1.1. Koncepcja wzorców
	1.2. Wzorce projektowe
	1.3. Wzorce projektowe a wzorce architektoniczne
	2. Analiza wybranych wzorców projektowych
	2.1. Wzorce strukturalne
	2.2. Wzorce konstrukcyjne
	2.3. Wzorce operacyjne
	3. Zarządzanie zmianą
	4. Zarządzanie produktem
	5. Wnioski
	6. Literatura
	krzysztof sewiło43F*
	Wpływ czynników niematerialnych na motywację pracowników w firmach informatycznych
	EFFECT OF INTANGIBLE FACTORS TO THE MOTIVATION OF EMPLOYEES IN IT COMPANIES
	1. Wstęp
	2. Teorie motywacji
	2.1. Wczesne teorie motywacji
	2.1.1. Piramida potrzeb Maslowa
	2.1.2. Teoria X i teoria Y
	2.1.3. Teoria dwuczynnikowa
	2.2. Współczesne teorie motywacji
	2.2.1. Teoria potrzeb McClellanda
	2.2.2. Teoria oczekiwań
	2.2.3. Motywowanie poprzez zarządzanie
	3. Niematerialne czynniki motywacyjne
	3.1. Cele i priorytety
	3.2. Kompetencje
	3.3. Warunki pracy
	3.4. Docenianie, poświęcanie uwagi
	3.5. Otwarta komunikacja
	3.6. Osobisty przykład
	3.7. Zakres wpływu
	3.8. Możliwość osiągnięć
	3.9. Możliwość rozwoju
	3.10. Relacje w zespole
	4. Podsumowanie, czyli co z tego wynika dla menedżerów
	5. Literatura
	MACIEJ STASIERSKI 44F*
	Czynniki sprzyjające wydajności zespołu dewelopeRskiego w metodykach zwinnych NA PRZYKŁADZIE METODY SCRUM
	Factors that promote the effectiveness of the development team in agile methodologies ON THE EXAMPLE OF SCRUM
	1. Metodyki zwinne – nowe podejście do zarządzania
	2. Wydajność zespołów w kontekście metodyki Scrum
	2.1. Mechanizmy koordynujące
	2.1.1. Współdzielony model wiedzy
	2.1.2. Komunikacja w obiegu zamkniętym
	2.1.3. Wzajemne zaufanie
	2.2. Wielka piątka
	2.2.1. Kierowanie zespołem
	2.2.2. Wzajemne monitorowanie wydajności
	2.2.3. Wzajemne wsparcie
	2.2.4. Zdolność adaptacji
	2.2.5. Ukierunkowanie na zespół
	3. Wnioski
	4. Literatura
	DANIEL STĘPIEŃ45F*
	BUSINESS MODEL CANVAS I ANALIZA SWOT DLA producenta GRy MMO
	Business MOdel canvas and SWOT Analisys for the manufacturer of mmo game
	1. Wprowadzenie
	2. Charakterystyka gier MMO
	3. Business Model Canvas
	3.1. Docelowe grupy klientów
	3.2. Unikalna propozycja wartość
	3.3. Kanały dotarcia do klientów
	3.4. Sposób obsługi klientów
	3.5. Źródła przychodów
	3.6. Zasoby potrzebne do prowadzenia biznesu
	3.7. Główne działania procesy
	3.8. Kluczowi partnerzy
	3.9. Struktura kosztów
	4. Analiza SWOT
	5. Wnioski
	6. Literatura
	KRZYSZTOF STRUG46F*
	Analiza kontraktów IT
	IT Contract analysIs
	1. Wprowadzenie
	1.1. Umowa
	1.2. Umowa w prawie polskim
	1.3. Forma zawarcia umowy
	1.4. Umowy regulowane przez polski kodeks cywilny
	2. Budowa kontraktu (elementy kontraktu)
	2.1. Budowa umowy o dzieło
	2.2. Budowa umowy zlecenia
	2.3. Porównanie Umowy o dzieło i zlecenia
	3. Charakterystyka kluczowych elementów kontraktów
	3.1. Analiza umowy ZUT
	3.2. Analiza umowy PSE S.A.
	3.3. Analiza umowy ENERGA-OPERATOR S.A.
	4. Wnioski
	5. Literatura
	KONRAD tOKARCZYK47F*
	iMPAkT RÓŻNIC KULTUROWYCH NA  PROCES OUTSOURCINGU
	iMPACT OF INTERCULTURAL DIFFERENCES ON OUTSOURCING PROCESS
	1. Wprowadzenie
	2. Zarządzanie a kultura
	3. Outsourcing i konsekwencje zderzenia różnych kultur
	4. Wnioski
	5. Literatura
	Zagadnienie pracy zespołów agile w korporacji stosującej metodykę waterfall
	AGILE mETHODOLOGY APPLIANCE INSIDE wATERFALL ORGANIZED ENTERPRISE
	1. Wprowadzenie
	2. Realia dużych przedsiębiorstw w kontekście realizacji projektów IT
	2.1. Modelowa korporacja
	2.1.1. Struktura organizacyjna
	2.1.2. Architektura IT
	2.1.3. Planowanie budżetów
	2.2. Projekty IT w dużych przedsiębiorstwach
	2.2.1. Projekty IT - wyzwanie w korporacji
	2.2.2. Studium przypadku
	3. Realia dużych przedsiębiorstw w kontekście realizacji projektów IT - podsumowanie
	4. Metodyki prowadzenia projektów
	4.1. Budżetowanie
	4.2. Planowanie i projektowanie
	4.3. Realizacja i dostarczanie
	4.4. Monitorowanie i kontrola
	4.5. Motywacja zespołów
	5. Hybrydowe metodyki realizacji projektów
	5.1. Water-scrum-fall
	5.2. Ocena water-scrum-fall i rekomendacje
	5.3. Water-scrum-fall jako etap pośredni wdrożenia metodyk zwinnych
	6. Rekomendacje
	7. Literatura
	WOJCIECH WIŚNIOWSKI50F*
	PROPOZYCJA SYSTEMATYCZNEGO TESTOWANIA SERWISÓW  INTERNETOWYCH W ZESPOLE TESTOWYM
	Proposal for systematic website testing in a test team
	1. Wprowadzenie
	2. Scenariusze testowe
	2.1. Testy funkcjonalne
	2.1.1. Formularze
	2.1.2. Odnośniki
	2.1.3. Ciasteczka (cookies)
	2.1.4. Walidacja HTML/CSS
	2.2. Testy używalności (usability)
	2.3. Testy komunikacji
	2.4. Testy kompatybilności
	2.5. Testy wydajnościowe
	2.6. Testy bezpieczeństwa
	3. Podsumowanie
	4. Literatura
	anna b. ziobro51F*
	ZMIANA zarządzaniA projektami w przedsiębiorstwie informatycznym wPROWADZAJĄCA zwinne zespoły
	CHANGE OF project management  IN AN IT company TOWARDS agile teams
	1. Wprowadzenie
	2. Pola sił towarzyszące zmianom
	Rys. 1. Analiza pola sił, przezwyciężenie oporu wobec zmian52F
	2.1. Siły wspierające
	2.2. Siły hamujące
	2.3. Inne trudności
	3. Podsumowanie
	4. Wnioski
	5. Literatura
	Barbara Żurek
	Usprawniwnie procesu produkcji oprogramowania poprzez zastosowanie Metodyki KANBAN
	Improvement of software production process by KANBAN
	1. Wprowadzenie
	1.1. KANBAN geneza
	2. Czym zatem jest KANBAN
	2.1. KANBAN – sposób wizualizacji
	2.2. Reguły KANBAN
	3. KANBAN w procesie produkcji oprogramowania
	3.1. Wąskie gardła
	4. Podsumowanie
	4.1. KANBAN a Scrum
	5. Literatura

	Wpływ zmienności wymagań w projektach prowadzonych według metod zwinnych
	eFFect of changing Requirements IN PROJECTS carried out  in AGILE methodology
	1. Wprowadzenie
	2. Charakterystyka zbierania wymagań od interesariuszy
	2.1. Metody tradycyjne (kaskadowe)
	2.2. Metody zwinne (Agile)
	3. Wpływ zmienności wymagań na realizację projektu przy  występowaniu wielu interesariuszy biznesowych
	4. Wnioski
	5. Literatura:

