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Abstract

Many of the problems in the projects are due to bad communication. We should keep in mind that working in a team, a distinctive design
for your organization, you can briefly be described as TEAM work, which in the context of the phenomenon of synergy, as a consequence,
work in a team can be explained as “Together Each one Achieve More”.
These management team issues can be seen in a single project. Companies implementing several projects at the same time to meet
multiple of these problems.
This work shows the question of human resources management in the Organization, and more importantly design multiple concepts and
analyses the issue of human resources in the context of the theory of constraints (TOC).

1. Wprowadzenie

Po II wojnie światowej producenci mieli za zada-
nie wytworzyć i dostarczyć w krótkim czasie na ry-
nek duże ilości produktów w celu zaspokojenia potrzeb
obywateli, którzy stracili wszystko w czasach wojen-
nych. Podobnie, po zmianie ustrojowej w Polsce w 1989
roku produkcja była nastawiona na zaspokojenie po-
trzeb, które powstały w wyniku kryzysu w latach 80-
tych ubiegłego wieku. Koniecznością było zrównanie
poziomu życia Polaków z ludnością Europy Zachodniej.
Obecnie różnica ta znacznie się zmniejszyła. Producenci
zaspokoili potrzeby bogacących się mieszkańców i zmu-
szeni zostali do poszukiwania nowych rozwiązań. Roz-
wiązaniem jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych
produktów znacznie częściej niż miało to miejsce kiedyś.

Przyspieszenie oraz złożoność otoczenia rynkowego
wpływają na potrzebę wprowadzania zmian w obszarze
organizacji i zarządzania oraz rozwoju nowych produk-
tów i zmian technologicznych. Powyższe uwarunkowa-
nia wymuszają odpowiednie podejście do zarządzania
projektami, które stanowi kluczowy instrument konku-
rowania. Rzeczywistość zmieniającego się rynku wyma-
ga nowego myślenia, między innymi o:

1) planowaniu zasobów,
2) doborze systemów wspomagających procesy pro-
dukcyjne,

3) zwiększeniu wydajności produkcji,
4) zwiększeniu wrażliwości rynkowej,
5) elastyczności procesu produkcyjnego.

W tym kontekście istotne jest umiejętne zarządza-
nie zasobami ludzkimi w zakresie kompetencji poszcze-
gólnych pracowników oraz ich świadomości problemów
związanych z kierowaniem projektami. W publikacjach
za mało uwagi poświęca się tematyce wpływu zarządza-
nia zasobami ludzkimi na sprawne i terminowo zarzą-
dzanie projektami.

Wiele problemów w projektach spowodowanych jest
złą komunikacją. Należy przy tym pamiętać, że pracę
w zespole, charakterystyczną dla organizacji projekto-
wej, można w skrócie określić jako TEAM work, co
w kontekście zjawiska synergii, jako konsekwencji pra-
cy w zespole, da się wyjaśnić jako Together Each one
Achieve More, co oznacza, że razem każdy jeden uzy-
skuje więcej.

Wspomniane problemy zarządzania zespołem są za-
uważalne już przy prowadzeniu pojedynczego projektu.
Firmy (przedsiębiorcy) realizujące kilka projektów rów-
nocześnie spotykają się z multiplikacją tych problemów.

W niniejszej pracy przedstawiono zagadnienie za-
rządzania zasobami ludzkimi w takiej wieloprojektowej
organizacji oraz przybliżono ważniejsze pojęcia i prze-
analizowano kwestię zasobów ludzkich w kontekście teo-
rii ograniczeń.
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2. Nadanie definicji pojęciom:

projekt oraz zasób ludzki

W literaturze przedmiotu można spotkać różne defi-
nicje pojęcia „projekt”. Wg M. Trockiego i G.E. Ober-
landera projekt jest to działanie podejmowane przez fir-
mę, lub kilka firm, dla spowodowania rezultatów ocze-
kiwanych przez stronę zamawiającą [12, 16]. R. Ham-
mer definiuje projekt jako wykonanie niepowtarzalnego
wyrobu lub usługi, w sposób kompleksowy oraz wielo-
przedmiotowy, w wykonanie którego zaangażowane jest
wiele działów danego przedsiębiorstwa na wszystkich
etapach, tj.: planowania, kierowania i realizacji [7, 16].
Inna definicja traktuje projekt jako tymczasową dzia-
łalność podejmowaną w celu wytworzenia unikatowego
wyrobu lub usługi. Przedsięwzięcie ma określony począ-
tek i koniec [3, 11]. N. Mingus przytacza definicję pro-
jektu jako zbiór wiedzy, umiejętności, narzędzi i tech-
nik, które zastosowane w połączeniu powinny zaspoko-
ić lub przekroczyć potrzeby i oczekiwania odbierają-
cych projekt [11]. Pewne żartobliwe podejście do defi-
nicji projektu wypowiedział amerykański senator w la-
tach 60. XX w. – projekt to coś, czego nie można zała-
twić w trakcie jednego telefonu [16].

Dla potrzeb niniejszego artykułu przyjęto, że pro-
jekt jest to działanie kilku działów firmy (lub kilku
firm) we wspólnym unikatowym i nowym celu dla dane-
go przedsiębiorstwa, w jasno określonych ramach cza-
sowych, przy znanych ograniczeniach zasobowych oraz
przy ograniczonych środkach, które przedsiębiorstwo
ma w posiadaniu. Definicja ta podkreśla dwa zagad-
nienia pomijane przy definiowaniu projektu. Pierwsze,
że coś jest nietypowe i unikalne dla danego przedsię-
biorstwa, a nie dla całego świata. Po drugie zakłada,
że posiada własne określone zasoby, co jest szczególnie
ważne w odniesieniu do zasobów ludzkich.

Przez zasoby ludzkie rozumie się wiedzę, zdolności,
umiejętności, postawy, wartości oraz motywację, któ-
re pracownicy udostępniają firmie. Dotyczy to zarówno
pracowników etatowych, jak i pracowników współpra-
cujących z firm zewnętrznych lub pracujących na zlece-

nie – Outsourcing (skrót z języka angielskiego outside-
resource-using) [1, 2, 13]. Jeżeli wziąć pod uwagę defi-
nicję projektu, a w szczególności fakt, że firma posiada
konkretne zasoby ludzkie, oraz zakładając dodatkowo,
że chce stworzyć schemat działania na podstawie teorii
ograniczeń, to na potrzeby artykułu porównano pra-
cowników do „maszyn”, posiadających określone umie-
jętności z możliwością rozszerzenia ich za pomocą „zapi-
su aktualizacji oprogramowania”. Definicje te powstały
w celu stworzenia schematu, który ma na celu próbę
ustandaryzowana czynności wykonywanych w projek-
tach tak, aby nie pokazywać oczywistych różnic między
produkcją seryjną i prototypami, lecz żeby skupić się
na podobieństwach [10, 11, 16].

3. Wybrane zagadnienia z teorii

ograniczeń – TOC

W kontekście teorii ograniczeń (ang. Theory of Con-
straints – TOC) celem każdej firmy jest wykonanie pro-
jektu, a celem nadrzędnym jest zarabianie pieniędzy na
projektach teraz i w przyszłości. Im lepiej zarządzimy
projektem, czyli:
• wykonamy harmonogram,
• przewidzimy możliwe skutki niepożądane,
• wykonamy pracę w terminie i zgodnie z wymagania-
mi klienta,

tym projekt pochłonie mniej zasobów, jednocześnie
podnosząc zysk firmy. Po analizie etapów składających
się na wykonanie zadania oczywiste staje się, że proces
(lub projekt) postępuje tak szybko, jak pozwala na to
najwolniejsze jego ogniwo (tzw. zasób). W małych fir-
mach ogniwa to pracownicy wykonujący poszczególne
zadania, a łańcuchem jest cała grupa pracowników wy-
konujących te zadania oraz sieć powiązań między nimi.
Projekt składa się z kilku równolegle biegnących za-
dań, lecz rozpoczęcie kolejnego jest uwarunkowane za-
kończeniem poprzedniego. To, kiedy dane zadanie się
skończy, zależy od prędkości wykonania zadania przez
dany zasób (maszynę). Na rysunku 1. przedstawiono tę
zależność w postaci wykresu [4–6, 17].

Rys. 1. Ogólny schemat przebiegu projektu
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Rys. 2. Diagram konfliktu

Rys. 3. Czynniki decydujące o jakości obsługi klienta

Rozpatrując zasoby ludzkie oraz problematykę za-
rządzania nimi, niesłychanie ważna staje się umiejęt-
ność wypracowania porozumienia w zespole, który jest
zróżnicowany i posiada różne koncepcje na wykonanie
konkretnych działań. Dlatego też bardzo ważna jest
umiejętność zawarcia kompromisu pomiędzy dwoma
odmiennymi poglądami (np. zdaniem kierownika pro-
jektu a poglądami uczestników). Jeżeli kierownik chce
narzucić swój punk widzenia i następuje konflikt pomię-
dzy nim a uczestnikami, można wykonać następujące
czynności [5, 17]:

• natychmiast przerwać dialog,
• wypracować odpowiednie nastawienie,
• dokładnie rozpisać diagram konfliktu.

Diagram konfliktu jest przydatnym narzędziem do
zrozumienia, jaki jest cel rozmowy oraz jakie argumenty
posiadają obie strony. Ogólny diagram konfliktu przed-
stawiono na rysunku 2.

Diagram konfliktu tworzony jest „od końca”, naj-
pierw należy zdefiniować oczekiwania obu stron. Na-
stępnie należy określić argumenty uzasadniające słusz-
ność każdego ze stanowisk. Kolejnym etapem jest próba
zrozumienia stanowiska drugiej strony. Na końcu nastę-
puje określenie wspólnego celu i wypracowanie kompro-
misu [5, 6, 17].

Równie ważnym krokiem do sukcesu w realizacji
projektów jest komunikacja z klientem końcowym. Ba-
dania wykazują, że czynniki decydujące o jakości obsłu-
gi klienta związane z komunikacją i dobrymi relacjami
stanowią 90%, a czynniki merytoryczne tylko 10%, co
przedstawiono w sposób graficzny (rys. 3) [17].

4. Zarządzanie projektem

w kontekście zasobów ludzkich

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury
oraz na podstawie własnych doświadczeń autora po-

niżej przedstawiono sposób prowadzenia projektu, ze
szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego, od
momentu podpisania umowy między przedsiębiorstwem
a klientem końcowym, aż do zakończenia projektu oraz
podpisania protokołu końcowego.

Poruszono kwestie opóźnień w projekcie, które nie
wynikają z przyczyn technicznych, a jednak wpływają
na konieczność skróceniem czasu przeznaczonego na
jego realizację. Tym samym powodują skracanie po-
szczególnych etapów projektu, to zaś wpływa na jakość
ich wykonania oraz powoduje wydłużenie czasu uru-
chomienia u klienta, zwiększa koszty projektu i obniża
satysfakcję klienta. Poniżej opisano podstawowe kroki
postępowania, które mają wpływ na przebieg całego
projektu.

Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy z klientem.
Korzystną sytuacją jest ta, kiedy kierownik projektu,
czyli osoba odpowiedzialna za prowadzenie całego pro-
jektu oraz za osiągnięcie założonych celów, zostaje wy-
znaczony wcześniej i może uczestniczyć w opracowy-
waniu zapisów do umowy. Niestety, często właściciele
małych firm, po analizie zakresu projektu i krótkich
konsultacjach z kierownikami poszczególnych działów,
podpisują umowy i dopiero później wybierają kierowni-
ka projektu, który już nie ma wpływu na kształt umowy
projektowej i poczynione w niej zobowiązania.

Drugim krokiem jest dobór zespołu projektowego
przez kierownika projektu. W małych firmach, realizu-
jących niewielkie projekty, trudność tego etapu wyni-
ka z ograniczoności zasobów ludzkich. Tworząc TEAM
uwzględniane są trzy cechy: dostępność, wydajność
i uniwersalność.

Trzecim krokiem jest tworzenie harmonogramu prac,
który ma kluczowe znaczenie dla projektu. W prakty-
ce często ten etap jest bagatelizowany i wykonywany
niewłaściwie, jedynie z myślą o konkretnym projekcie,
podając jako cel harmonogramowania, wskazanie zadań
do wykonania i zależności czasowej między nimi. Nie
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są jednak prowadzone analizy możliwości usprawnienia
działań, ani też powiazań (poprzez wspólne zasoby fi-
zyczne i/lub ludzkie z innymi projektami).
E.M. Goldratt i jego filozofia TOC przychodzą tu

z pomocą [6], ułatwiając identyfikację nieprawidłowości
w podejściu do realizacji zadań typu projekt, a w szcze-
gólności do etapu harmonogramowania. Na rysunku 3.
przedstawiono przykładowy harmonogram wynikający
z doświadczeń autora i wskazano na nim typowe błędy:
1) zbyt ogólnikowo rozpisane zadania – co uniemożliwia
dokładne oszacowanie niezbędnych zasobów oraz po-
ciąga za sobą ryzyko przeszacowania i w konsekwen-
cji ich zmarnowania,

2) zaplanowanie rozpoczęcia prac na projekcie bez za-
łożenia czasu potrzebnego na zakończenie bieżących
aktywności pracowników,

3) brak wyszczególnienia buforu na nieprzewidziane
zdarzenia w czasach poszczególnych operacji – efekt
psychologiczny do walki z syndromem studenta
(syndrom studenta polega na prostym działaniu –
mam 8 tygodni na zrobienie zadania, to zacznę za 2
tygodnie),

4) data wykonania ostatniego zadania jest taka sama
jak data końcowa oddania projektu – brak czasu na
nieprzewidziane zdarzenia.
Błędnym założeniem jest zaplanowanie startu pro-

jektu bez uwzględnienia bieżących zadań wszystkich
uczestników. Należy zwrócić uwagę, że rozpatrujemy
sytuację, gdy firma angażuje do projektów swoich pra-
cowników. Zrozumiałe jest zatem, że w oczekiwaniu na

kolejny projekt byli oni zaangażowani w inne zadania.
Pracownicy muszą więc dokończyć swoje bieżące zada-
nia, aby w pełni poświęcić się projektowi.
Odnosząc się do końca projektu, należy zwrócić

uwagę na to, że ostatnie prace (zadania) kończą się
w terminie wskazanym w umowie jako koniec projektu.
Zgodnie z opinią Goldratta [4–6] należałoby wyznaczyć
dwa terminy – jeden przedstawiony jako termin zakoń-
czenia i przedstawiony uczestnikom, a drugi (rzeczy-
wisty termin), który wynika z umowy z kontrahentem
(będący ostatecznym terminem i pozostający w wie-
dzy kierownika). Taki zabieg pozostawia bufor czasowy
do wykorzystania na nieprzewidziane zdarzenia, mające
wpływ na opóźnienia, a będący w dyspozycji kierowni-
ka. Doświadczenie uczy, że pracownicy nie interesują się
założeniami umowy, a jedynie terminami wyznaczony-
mi przez bezpośrednich przełożonych i te traktują jako
obowiązujące. Na wszelki wypadek kierownik powinien
przygotować jakieś uzasadnienie przyspieszenia termi-
nu zakończenia projektu (w przypadku, gdy zostanie
ujawniona rzeczywista, wynikająca z umowy, data za-
kończenia projektu).
Należy też przyjrzeć się czasom trwania poszczegól-

nych zadań wraz z założonymi buforami, które zostały
oszacowane przez uczestników projektu. Badania, pro-
wadzone w ramach zarządzania behawioralnego, zwró-
ciły uwagę na tzw. „spowalnianie pracy”, polegające na
celowym wydłużaniu czasu wykonywania zadań w mo-
mencie szacowania ich pracochłonności. Ponadto, wy-
dłużanie szacowanego czasu pracy może wynikać ze

Rys. 4. Harmonogram projektu
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złych doświadczeń, związanych z niedotrzymaniem ter-
minów we wcześniejszych projektach. Bufor bezpieczeń-
stwa dodany przez kierownika projektu ma zagwaranto-
wać bezpieczną (terminową) realizację zadania. Przed-
stawia go następująca zależność [4, 6, 8, 14, 15]:

CE = CP + CBP + CBL, (1)

gdzie: CE – czas pojedynczego zadania, CP – czas
podany przez pracownika (z zapasem), CPB – czas bu-
foru bezpieczeństwa dodany przez pracownika, CBL –
czas buforu bezpieczeństwa dodany przez kierownika
projektu.
Wyznaczanie buforów należy rozpocząć od zebrania

deklaracji od uczestników projektu o czasach niezbęd-
nych do wykonania zadań. Następnie od zadeklarowa-
nej wartości czasów kierownik powinien odjąć ok. 20%
(wartość przykładowa zależna od indywidualnej oceny
kierownika projektu). Z doświadczeń autora wynika, że
zazwyczaj o tyle jest zawyżany czas wykonania zadania
przez pracownika. Na podstawie wyników z obserwa-
cji, wartość tę należy monitorować i korygować w ko-
lejnych projektach. Odliczony czas należy zapisać jako
bufor bezpieczeństwa. Należy zobowiązać uczestników
projektu do regularnego informowania kierownika o po-
stępie prac (np. krótkimmailem). W efekcie, nieznaczne
przekroczenie założonego czasu realizacji zadania i sko-
rzystanie z założonego buforu bezpieczeństwa nie sta-
nowią zagrożenia. Natomiast zakończenie zadania przed
czasem umożliwi wcześniejsze przejście do realizacji ko-
lejnych etapów projektu. Regularne, cykliczne, infor-
mowanie o postępie prac powoduje, że pracownik przy-
stępuje do działania od razu i tym samym nie przejawia
tzw. syndromu studenta [4–6, 17].

Ostatnim kluczowym problemem jest zbyt mała
szczegółowość podziału projektu na zadania. Zmiana
w tym zakresie umożliwiłaby równoczesną realizację
niektórych z zadań, co z kolei przyśpieszyłoby realizację
całego projektu i spowodowałoby, że zasoby przewidzia-
ne do kolejnego zadania mogłyby być wykorzystane już
w trakcie trwania poprzedniego. Takie podejście znacz-
nie skraca postoje uczestników projektu.

Na rysunku 5. przedstawiono zmodyfikowany harmo-
nogram projektu z uwzględnieniem opisanych sugestii.

Z rysunku 5. (w porównaniu z rys. 4) wynika, że
pomimo rozpoczęcia projektu o tydzień później, prace
zakończyły się o 2 tygodnie wcześniej. Należy zauważyć,
że zostały wykorzystane te same zasoby. Zastosowanie
opisanych rozwiązań pozwoliło więc skrócić czas trwa-
nia projektu o 13% (nie skracając czasu wykonania po-
szczególnych zadań). Było to możliwe dzięki temu, że
zwiększono szczegółowość harmonogramu jedynie o 5
czynności:

– wykonanie projektu elektroniki rozbito na dwa za-
dania – wykonanie projektu obwodów oraz dobór
podzespołów elektronicznych,
– wykonanie projektu mechaniki rozdzielono na dwa
zadania – wykonanie projektu mechaniki – złożenie
oraz wykonanie dokumentacji,
– produkcję elektroniki, do której były przypisane
dwie osoby, podzielono w taki sposób, że jedna osoba
zakupuje podzespoły elektroniczne, a druga produ-
kuje elektronikę,
– podobnie podzielono produkcję mechaniki, gdzie
jedna osoba zajęła się kupowaniem gotowych pod-
zespołów, a druga produkcją detali mechanicznych,

Rys. 5. Zmodyfikowany harmonogram projektu
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– ostatnim zadaniem, jakie podzielono, było rozdzie-
lenie wykonania oprogramowania na dwa zadania,
tj. wykonanie oprogramowania PC oraz wykonanie
oprogramowania sprzętu.

Dzięki codziennemu raportowaniu postępów prac
przez uczestników projektu oraz przy założeniu, że nie
wykorzystamy całości buforów na poszczególnych zada-
niach, można się spodziewać jeszcze większych oszczęd-
ności. Zwłaszcza, że bufory te stanowią aż 20% deklaro-
wanego przez uczestnika projektu czasu. Oszczędności
te można wykorzystać np. na wydłużenie testowania,
wdrożenie u klienta, nowy projekt lub na dowolne nie-
przewidziane zdarzenia.

Doświadczenie uczy, że w trakcie realizacji projektu
nie da się uniknąć opóźnień. Dlatego im szybciej zo-
staną wykonane poszczególne zadania oraz im większe
uda się uzyskać bufory czasowe, tym większa szansa na
uniknięcie skutków spowodowanych nieprzewidzianymi
zdarzeniami.

Po wykonaniu ostatniego punktu z harmonogramu
następuje zakończenie projektu, czyli odbiór produk-
tu przez klienta i podpisanie protokołu końcowego. Na-
stępnie ulubioną czynnością każdego właściciela firmy
wykonawczej jest fakturowanie całości projektu.

5. Wielozadaniowość, kompetencje,

doświadczenie

Nieocenioną wiedzą dla każdego kierownika projek-
tu jest to, co dana osoba (maszyna) potrafi, ponieważ
w przypadku, gdy zakończy swoje zadanie i ma prze-
stój, może wspomóc działania w innych zadaniach
(w których prace idą wolniej). Dlatego tak ważne jest
szkolenie pracowników, aby byli oni uniwersalni i zdolni
do działania w szerokim zakresie wiedzy.

Cykliczne raportowanie pozwala kierownikowi pro-
jektu analizować wszystkie ryzyka i reagować na ewen-
tualne zagrożenia. Szczególną uwagę powinien zwrócić
na raporty z zadań zagrożonych opóźnieniem. W tych
miejscach należy wykonać natychmiastową interwencję,
aby nie dopuścić do opóźnień w projekcie, ale też nie
przesadną, aby nie sfrustrować uczestników projektu –
przecież są jeszcze bufory bezpieczeństwa, dzięki któ-
rym drobne opóźnienie „nie zabija” projektu.

Dobrą praktyką jest też przedyskutowanie z klien-
tem docelowym gotowej koncepcji naszego projektu.
Zaangażowanie klienta w etap projektowania pozwoli
wyłapać powstałe nieporozumienia lub odmienne inter-
pretacje zapisów umowy, a na końcowym etapie projek-
tu spowoduje większą przychylność przy odbiorze koń-
cowym.

Inżynierowie nie przepadają za zebraniami projek-
towymi, uważając je za stratę czasu. Są one jednak
niezbędne, ponieważ dzięki nim możemy przedstawić
jedną wspólną wersję projektową dla różnych działów
zaangażowanych w projekt, a także przekazać ewentu-
alne zmiany w projekcie lub nowe ustalenia z klientem
końcowym. Jest to również dobra okazja, aby wszyscy

uczestnicy dowiedzieli się, na jakim etapie jest obecnie
projekt [4–6, 17].

6. Podsumowanie

Staranne i szczegółowe opracowanie harmonogramu,
ze szczególnym naciskiem na zasoby ludzkie oraz na
mentalność i przyzwyczajenia, procentuje dużą oszczęd-
nością czasu w całym projekcie.

Stały rozwój kompetencji pracowników jest nieoce-
nionym bogactwem firmy, które procentuje przy okazji
każdego realizowanego projektu.

Należy wdrażać modele zarządzania projektami
w przedsiębiorstwie, ponieważ podnoszą one jakość pro-
duktów końcowych, czynią firmę profesjonalnym part-
nerem biznesowym dla klientów, a przede wszystkim
pozwalają zaoszczędzić ogromną ilość czasu i pieniędzy.

Należy śledzić najnowsze publikacje traktujące o te-
matyce przykładów zastosowań filozofii zarządzania
projektami w celu ograniczania ilości możliwych puła-
pek związanych z nieprzewidywalnością prowadzonych
projektów.

Dalsze prace powinny być skupione wokół analizy
prowadzenia kilku projektów jednocześnie, co pozwo-
li na monitorowanie potencjalnych oszczędności, dzięki
wprowadzeniu nowego zagadnienia, jakim jest krzyżowe
zarządzanie projektami.
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