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Wybrane metodyki zarządzania projektami  
z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa

Abstrakt 
Projekty stanowią jeden z istotniejszych zakresów działalności wielu organizacji, 

szczególnie projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa, które są pod-
stawowym źródłem rozwoju technologii mających wpływ na nasze bezpieczeństwo. 
Projekty wpływają na rozwój sektora bezpieczeństwa państwa oraz powiązanego 
z nim sektora prywatnego. Podnoszone bezpieczeństwo jest jedną z ważniejszych 
wartości dla każdego państwa, stąd środki finansowe przeznaczane na jego utrzyma-
nie są znaczne. Przekłada się to na innowacje, rozwój, a także badania wykonywane 
w ramach omawianych projektów. Obecnie istnieje konieczność szerszego podejścia 
do realizacji projektów, szczególnie zarządzania nimi. Znaczenie stosowanych me-
todyk zarządzania projektami stale rośnie, gdyż bezpieczeństwo realizacji projektu, 
a także prawidłowość wydatkowania środków, ma istotne znaczenie dla instytucji 
finansujących oraz zamawiających. Wraz z finansowaniem projektów pojawiły się 
zagrożenia i nieprawidłowości w ich realizacji. Projekty dają wiele perspektyw, 
dzięki którym możliwe jest odmienne podejście do zarządzania działalnością danej 
organizacji. W wielu instytucjach sposób organizacji ich działań zaczyna się prze-
kształcać w projektowy, ukierunkowany na złożone i szczególne przedsięwzięcia 
jakim są projekty. Zarządzanie projektami odgrywa ważną, a wręcz kluczową rolę 
w strategii działania współczesnych organizacji. Metodyki zarządzania projektami 
pozwalają zaś na usprawnienie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć podej-
mowanych w ramach ich realizacji. W związku z dużą liczbą dostępnych metodyk 
zarządzania projektami, wybór odpowiedniej metodyki, uniwersalnego rozwiązania 
dostosowanego do danej instytucji, może być trudny. Zdarza się, że daną metodykę 
należy dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych instytucji. 
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W artykule podjęto charakterystykę najbardziej uniwersalnych metodyk zarzą-
dzania projektami, tych najczęściej wykorzystywanych. Uwagę skupiono na projek-
tach z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, gdyż celem opracowania jest 
wskazanie najbardziej adekwatnej metodyki zarządzania w tak szczególnym obsza-
rze, jakim jest bezpieczeństwo. Zatem podjęta w artykule analiza różnych metodyk 
zarządzania projektami dała podstawę do wskazanie jednej, zalecanej przez autorów 
metodyki zarządzania w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. 

Słowa kluczowe: projekt, zarządzanie, metodyka, bezpieczeństwo, obronność, pań-
stwo, PRINCE2, PMBOK, AGILE

Selected Project Management Methodologies  
in the Field of National Defense and Security

Abstract 
Projects are one of the most important areas of activity of many organizations, 

especially projects in the area of State security and defense, being the basic source 
of development of technologies affecting our security. Projects affect the develop-
ment of the state security sector and the private sector associated with it. Security 
is one of the most important values for each country, hence the financial resources 
allocated for its maintenance are considerable. This means innovation, development, 
as well as research carried out under the aforementioned projects. Currently, there 
is a need for a wider approach to the implementation of projects, especially their 
management. The importance of applied project management methodologies is con-
stantly growing, as the safety of project implementation, as well as the correctness 
of spending funds, is of great importance for financing institutions and contracting 
authorities. Along with the project financing, the risks and irregularities in their 
implementation have appeared. Projects offer many perspectives, thanks to which 
a different approach to the management of any organization’s activity is possible. 
In many institutions the way in which their activities are organized begins to be 
transformed into a project-oriented one, focused on complex and specific activities 
such as projects. Project management plays an important and even key role in the 
strategy of modern organizations. Project management methodologies allow for 
streamlining the implementation of the projects, including projects undertaken as 
part of their implementation. Due to the large number of available project man-
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agement methodologies, the choice of a suitable methodology, a universal solution 
tailored to a given institution, can be difficult. It happens that a given methodology 
should be adapted to the individual needs of an institution. 

The article describes the most universal project management methodologies, the 
most commonly used ones. Attention was focused on the projects in the field of 
security and defense of the state, because the aim of the study is to indicate the most 
adequate management methodology in such a special area of security. Therefore, the 
analysis of various project management methodologies contained herein, gave the 
basis for indicating one, recommended by the authors, management methodology 
in projects in the area of security and defense of the state. 

Keywords: project, management, methodology, security, defense, state, PRINCE2, 
PMBOK, AGILE

Wprowadzenie

Umiejętność skutecznego zarządzania projektami stała się pożądaną kompe-
tencją w każdej organizacji. Niezależnie od tego, czy jest to projekt badawczy, 
rozwojowy, wdrożeniowy czy inwestycyjny, pewne mechanizmy postępowa-
nia są stałe. Trzeba umieć wyznaczyć cel, ustalić realne terminy, pokierować 
grupą osób zarządzających projektem, kontrolować postępy prac w projekcie, 
zakończyć realizację projektu na czas i osiągnąć zakładane cele oraz rezultaty. 
Jednak droga osiągania poszczególnych elementów kompetencji zarządczych 
jest inna. Dlatego też poznanie różnych metodyk zarządzania projektami, 
w odniesieniu do rodzaju projektu, zakresu tematycznego, szczególnie z ob-
szaru obronności i bezpieczeństwa, stanowi istotę w podejmowaniu decyzji 
o wyborze tej jednej.

Przystąpienie Polski do UE spowodowało dynamiczny wzrost różnorod-
nych tematycznie projektów realizowanych przez instytucje zarówno publiczne, 
jak i niepubliczne, z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych. 
Doprowadziło to do potrzeby standaryzacji działań projektowych. Opraco-
wano więc rozmaite metodyki, które mają ułatwiać zarządzanie projektami 
przy zastosowaniu pewnych uniwersalnych technik i narzędzi je wspierających, 
niezależnie od rezultatu końcowego.

Na wstępie podjętych rozważań uzasadnione jest wyjaśnienie, czym jest 
metoda, a czym metodyka w zarządzaniu projektami? W literaturze metoda 



zarządzania projektami jest definiowana jako celowo i świadomie opracowa-
ny, nadający się do wielokrotnego stosowania zespół zaleceń co do sposobu 
postępowania przy rozwiązywaniu problemów zarządzania projektami. Na-
tomiast metodyka zarządzania projektami definiowana jest m.in. jako zespół 
metod szczegółowych, wykorzystywanych przy realizacji konkretnych zadań 
w ramach realizacji projektu [1, s. 114]. Zdaniem A. Jaskanis, M. Marczewskiej  
i M. Dareckiego „metodyka w zarzadzania projektami to kompletny i upo-
rządkowany zestaw zaleceń opisujących sposób postępowania w procesie 
zarządzania projektem, którego celem jest ułatwienie uzyskania zamierzo-
nego rezultatu. Opisuje ona przede wszystkim sposób, w jaki należy realizo-
wać projekt, wpływając pośrednio na osiągnięcie jego rezultatów” [2, s. 42].  
Natomiast P. Habela określa metodyką zarządzania projektami „zestaw wska-
zówek, zasad i reguł, które wyznaczają sposób postępowania przy realizacji 
projektu, w zakresie działań zarządczych, ale też w sensie zewnętrznej ramy 
organizacji całego przedsięwzięcia, która zapewni skuteczność planowania, 
monitorowania i sterowania przebiegiem prac. Metodyka taka może odzwier-
ciedlać politykę danej organizacji, może również być zbudowana specyficznie 
do potrzeb danego rodzaju projektu” [3, s. 4]. Z kolei M. Prywata przytacza 
metodykę zarządzania projektami jako „zbiór metod stanowiący spójne 
pojęciowo podejście do zarządzania projektem, zbiór zasad dotyczących 
sposobów wykonywania jakiejś pracy lub trybu postępowania prowadzą-
cego do określonego celu” [4, s. 4]. Inna definicja tego pojęcia mówi, że 

„metodyka zarządzania projektami to zbiór metod stanowiący podejście do 
zarządzania projektem, dotyczy sposobów wykonywania jakiejś pracy lub 
trybu postępowania prowadzącego do określonego celu” [5]. Ogólnie można 
przyjąć, że metodyka zarządzania projektami to zespół metod szczegółowych, 
wykorzystywanych przy realizacji konkretnych zadań w ramach realizacji 
projektu. Zawiera wskazówki na temat sposobu realizacji poszczególnych prac 
projektowych i stanowi tylko fragment ogólnej problematyki metodyk projek-
towych. Zapewne każdy z nas spotkał się z różnymi metodykami zarządzania 
projektami. Obecnie opracowanych metodyk jest bardzo wiele. Stąd też wybór 
tej właściwiej nie należy do rzeczy łatwych. Jakimi więc kryteriami kierować 
się przy ich wyborze? Czy przy wyborze metodyki należy kierować się ich 
popularnością, a może modą i która metodyka jest najbardziej adekwatna do 
zarządzania projektem z obszaru obronności i bezpieczeństwa? Na te pytania 
spróbujemy udzielić odpowiedzi w dalszej części opracowania.
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Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami. Różnią się one podejściem do 
projektu, stopniem szczegółowości, różnie rozłożone są w nich akcenty. Pierw-
sze metody zarządzania projektami powstawały w wojsku amerykańskim po 
II wojnie światowej, kiedy to zastanawiano się, jakie błędy popełnione zostały 
podczas operacji lądowych, morskich i powietrznych. Od 1970 r. Brytyjczycy 
jako pierwsi w Europie zaczęli zbierać doświadczenia do budowy metodyki 
zarządzania projektami, korzystając również z doświadczeń amerykańskich [6]. 
Jako przykłady, dające początek współczesnemu zarządzaniu projektem, moż-
na przytoczyć projekt Manhattan (bomba atomowa) oraz amerykańskie pro-
gramy kosmiczne (projekt Apollo). Za pierwszy zaś cywilny projekt uważa się 
plan Marshalla (pomoc państwom europejskim po II wojnie światowej) [7]. 
Chociaż pierwsze zastosowania metodyk zarządzania projektami dotyczyły 
projektów innowacyjnych, o dużym stopniu ryzyka (głównie militarnych), 
szybko znalazły również zastosowanie w innych dziedzinach, np. budowni-
ctwie. Jednak projektowe podejście do danego przedsięwzięcia można spotkać 
na każdym kroku. Od opracowania prototypu nowego modelu samolotu, 
poprzez nowatorski program badań nad danym lekiem, wdrożenie nowego 
programu komputerowego w firmie, do modelu zarządzania państwem.

Obecnie zarządzanie projektem to nie tylko umiejętności organizacyjne. 
Na zarządzanie projektami składa się wiedza z zakresu wielu nauk, takich jak 
nauki ścisłe (matematyka, statystyka, ekonomia) i humanistyczne (psycho-
logia, socjologia). Samo zarządzanie projektem stale ewoluuje. Na podstawie 
doświadczeń z zakończonych projektów udoskonalane są narzędzia w poszcze-
gólnych obszarach zarządzania (planowania, zarządzania zasobami, oceny 
ryzyka, komunikacji). W związku z rozwojem nowych technologii powstają 
również nowe metodyki zarządzania projektami, dostosowane do specyfiki 
różnych instytucji.

Rozpoczynając prace nad projektem, zwykle nadchodzi taki moment, gdy 
trzeba zdecydować, którą metodykę wybrać. Odpowiednia technika ułatwi kie-
rowanie całym procesem projektowym, wskaże drogę, jak postępować w danej 
sytuacji i czego należy unikać. Poniżej przedstawiono wybrane metodyki zarzą-
dzania projektami, które różnią się podejściem do zarządzania, stopniem szczegó-
łowości oraz obszarem ich stosowania. Analizując dostępne i stosowane metodyki 
zarządzania projektami, można je pogrupować wedle pewnych kryteriów. 
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Jedną z nich jest metodyka zarzadzania projektami PRINCE2 (Projects 
IN Controlled Environments, co oznacza „Projekty w Sterowalnym Śro-
dowisku”), która jest ustruktyryzowaną metodyką zarządzania projektami, 
opartą na doświadczeniach pochodzących z tysięcy projektów oraz na wkła-
dzie wniesionym przez wielu sponsorów projektów, kierowników projektów, 
zespoły projektowe, naukowców, szkoleniowców i konsultantów [8, s. 3]. 
Została stworzona w 1989 r. w Wielkiej Brytanii i prezentuje procesowe 
podejście do całego projektu, co oznacza, że określa „co” i „dlaczego” należy 
zrobić, ale niewiele mówi „jak”. Metodyka ta definiuje projekt jako organizację 
stworzoną na pewien czas w celu dostarczenia jednego lub większej liczby 
produktów biznesowych, zgodnie z określonym uzasadnieniem bizneso-
wym. Prowadzi ona do skupienia uwagi na biznesowych aspektach projektu, 
zaczynając od powodów, dla których powołano projekt do życia, a kończąc 
na jego zamknięciu [9, s. 21-26]. Jest metodyką opartą na produktach. Kon-
centruje się w dużym stopniu na działaniach zarządczych i decyzyjnych 
w projekcie. Może być stosowana do różnych projektów, niezależnie od ich 
skali, rodzaju, organizacji, położenia geograficznego czy kultury. Jest meto-
dyką efektywnego zarządzania projektami opartą na sprawdzonych zasadach. 
Składa się z siedmiu pryncypiów, siedmiu tematów i siedmiu procesów. Pryn-
cypia stanowią, że zasady, które powinny być stosowane w każdym projekcie 
PRINCE2, są wspierane przez każdy temat oraz proces. Należą do nich: 
ciągła zasadność biznesowa, korzystanie z doświadczeń, zdefiniowane role 
i obowiązki, zarządzanie etapowe, zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji, 
koncentracja na produktach, dostosowanie do środowiska projektu. Siedem 
tematów to: uzasadnienie biznesowe, organizacja, jakość w projekcie, plany, 
zmiany, ryzyko, postępy. Należy dostosowywać je do projektu poprzez ich 
zawężanie lub poszerzanie w sensie formalnym oraz wprowadzać dodatko-
wo szczegółową dokumentację do projektu. Przytoczone siedem procesów 
dotyczy zbiorów działań zaprojektowanych w celu osiągnięcia konkretnego 
celu, a także opisywania krok po kroku działania podejmowanego w całym 
cyklu życia projektu, od jego przygotowania do zamknięcia. Należą do nich: 
przygotowanie projektu, zarządzanie strategiczne projektem, inicjowanie 
projektu, sterowanie etapem, zarządzanie dostarczaniem produktów, zarzą-
dzanie końcem etapu oraz zamykanie projektu. 

Metodyka PRINCE2 należy do metodyk uniwersalnych, obecnie korzystać 
z niej może każdy zainteresowany zarządzaniem projektami, gdyż jest ona 
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publicznie dostępna. Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 uznawana 
jest obecnie za najbardziej uniwersalny na świecie klucz do sukcesu w rea-
lizacji projektów. Stosują ją kraje Wspólnoty Brytyjskiej od Nowej Zelandii 
po Kanadę, Wykorzystuje ją także Kwatera Główna NATO, ONZ czy też 
administracja publiczna Francji. PRINCE2 przetłumaczony został na język 
polski, arabski, japoński, grecki, chiński i wiele innych. 

Metodyka PRINCE2 od kilku lat towarzyszy projektom realizowanym 
w resorcie spraw wewnętrznych i administracji w ramach konkursów na 
realizacje projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa, orga-
nizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stanowi ona cenne 
źródło rozwiązań i wskazówek, które po uwzględnieniu specyfiki formacji 
wchodzących w skład resortu, staje się istotnym wsparciem w budowaniu 
koncepcji zarządzania dla konkretnego projektu określonej formacji. Dlate-
go też, w takich jednostkach jak Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wyższa 
Szkoła Policji w Szczytnie, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji 
w Warszawie, projekty coraz częściej są zarządzane w oparciu o metodykę 
PRINCE2. Dodatkowo, metodyka ta jest promowana przy ocenie wniosków 
aplikacyjnych. Wskazanie jej powoduje, że beneficjent może otrzymać do-
datkowe punkty. Z tego też względu jednostki chcące aplikować o projekty 
w programie z obszaru obronności i bezpieczeństwa Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, są zmuszone dokształcać swoich pracowników z zakresu 
wybranej metodyki zarządzania projektami, szczególnie PRINCE2.

Metodyka PRINCE2 zaleca powołanie niezależnego Zespołu Zarzą-
dzającego Projektem. Stanowi, że za podejmowanie strategicznych decyzji 
w projekcie odpowiedzialny jest Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele lidera, partnerów konsorcjum oraz ewentualnie potencjalni 
użytkownicy końcowi projektu. Rolę nadrzędną w Komitecie Sterującym 
pełni Przewodniczący Komitetu Sterującego, który obok kierownika pro-
jektu, ponosi ostateczną odpowiedzialność za projekt. Pozostali członkowie 
stanowią organ doradczy. Przewodniczący Komitetu Sterującego wnioskuje 
o wyznaczenie członków Komitetu Sterującego po stronie Głównego Dostaw-
cy (partnerów konsorcjum) oraz Głównego Użytkownika (lider, potencjal-
ni odbiorcy wyników końcowych projektu). Komitet Sterujący odpowiada 
przed kierownictwem podmiotu, który pozyskał środki na realizacje projektu,  
za pomyślną realizację projektu i posiada kompetencje w zakresie zarzą-
dzania strategicznego projektem. Komitet Sterujący dysponuje środkami  
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finansowymi przekazanymi na realizację projektu oraz sprawuje nadzór nad 
realizacją projektu i nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych. 

Do zadań Komitetu Sterującego w szczególności należy:
1. Zatwierdzanie planów realizacji poszczególnych etapów harmonogramu 

projektu.
2. Zatwierdzanie wyników końcowych realizacji etapów badań naukowych 

i prac rozwojowych w ramach projektu oraz wydawanie zgody na rozpo-
częcie realizacji kolejnego etapu w projekcie.

3. Zarządzanie ryzykiem w projekcie oraz podejmowanie kluczowych de-
cyzji w zakresie wprowadzenia planów nadzwyczajnych.

4. Wydawanie ogólnych wytycznych dotyczących realizacji projektu.
5. Zatwierdzanie zmian zakresu merytorycznego, harmonogramu i kosz-

torysu projektu.
6. Podejmowanie decyzji nt. zagadnień przekazanych Komitetowi Steru-

jącemu.
7. Nadzór nad prawidłową realizacją projektu pod kątem zasadności re-

alizacji i dalszej kontynuacji projektu, realizacji celu głównego i celów 
szczegółowych projektu, harmonogramu i kosztorysu projektu.

8. Zatwierdzanie raportów okresowych z realizacji etapów projektu oraz 
raportu końcowego.

9. Zatwierdzenie zamknięcia projektu.
10. Delegowanie uprawnień i wydawanie wytycznych dla członków zespołu 

zarządzającego.
11. Usprawnienie procesów komunikacji między członkami Zespołu Za-

rządzającego Projektem oraz kierownictwem jednostki oraz reagowanie 
na potrzeby przekazywane przez głównych odbiorców i użytkowników 
projektu [10, s. 263].
Przewodniczący Komitetu Sterującego zazwyczaj jest zatwierdzany przez 

kierownika jednostki, która pozyska środki na realizację projektu (lidera), już 
na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego. Kierownik projektu koor-
dynuje pracami Zespołu Projektowego, który tworzą osoby odpowiedzialne 
za faktyczne wykonanie działań, czynności w ramach przydzielonych zadań 
harmonogramu projektu oraz uzyskanie wyników końcowych o określonym 
zakresie i parametrach jakości. Przewodniczącego Komitetu Sterującego 
wspiera kierownik operacyjny projektu we wszystkich działaniach zarząd-
czych. Wsparcie to ma charakter jedynie organizacyjny, a nie merytoryczny.
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Kierownik operacyjny projektu to osoba, która wspiera również kierownika 
projektu, także w zakresie organizacyjnym, gdyż nie ma kompetencji podej-
mowania decyzji merytorycznych. Wsparcie to dotyczy bieżącej koordynacji 
projektu, zgodnie z założonym harmonogramem, kosztorysem, zakresem 
merytorycznym i celami projektu oraz założonymi wskaźnikami. W ramach 
Zespołu Zarządzania Projektem wyodrębniona jest również struktura o cha-
rakterze wspomagającym Kierownika Projektu w zakresie zarządzania projek-
tem, tzw. Wsparcie Projektu. W skład zespołu Wsparcia Projektem zazwyczaj 
wchodzą osoby odpowiedzialne za obsługę administracyjną, finansową, praw-
ną całego projektu, osoba ds. zamówień publicznych, członkowie komórek 
organizacyjnych odpowiedzialnych w strukturze jednostki za zaopatrzenie 
oraz gospodarkę magazynową. Ponadto poszczególne komórki zobowiązane 
są do udzielania pomocy zespołowi realizującemu dany projekt.

Wsparcie projektu nie jest obowiązkowe z formalnego punktu widze-
nia, jeżeli nie występuje, wówczas tę rolę może przejąć kierownik projektu, 
który odpowiedzialny jest za realizację projektu oraz jego efekt końcowy, co 
znajduje swoje formalne odzwierciedlenie w dokumentacji inicjującej pro-
jekt. Wymagania stawiane kierownikowi zależą od specyfiki projektu oraz 
członków Zespołu Projektowego. Kierownik koordynuje pracami zespołu 
projektowego, jego rola ma charakter menedżerski jednak oprócz opanowa-
nia podstawowych ról kierowniczych, zarządzanie projektem wymaga od tej 
osoby ponadprzeciętnych umiejętności w równoczesnym pełnieniu wielu róż-
nych funkcji w otoczeniu projektowym. Wymagania stawiane kierownikowi 
zależą od specyfiki projektu oraz członków Zespołu Projektowego [10, s. 264].

Z uwagi na wiele zalet metodyki PRINCE2, takich jak jasno określone 
obowiązki osób zaangażowanych w zarządzanie projektem, sprawowanie 
kontroli nad startem, realizacją i końcem projektu, przejrzystość, standary-
zacja i kompletność dokumentacji, jej stosowanie nie wymaga opłat autor-
skich, a materiały są szeroko dostępne. Osoby, które zarządzają projektami 
w oparciu o omawianą metodyką, powinny posiadać przeszkolenie i jeden 
ze wskazanych certyfikatów będących międzynarodowym poświadczeniem 
wiedzy merytorycznej i praktycznej, w zakresie stosowania metody PRINCE2 
w zarządzaniu projektami, tj. PRINCE2 Foundation lub PRINCE2 Practitioner. 

Mimo wielu zalet, metodyka PRINCE2 zawiera też wady, których jest 
znacznie mniej niż zalet. Wśród nich można wymienić: przesadny nacisk 
na sporządzanie dokumentacji, brak definiowania wprost analizy wymagań, 
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dużą pracochłonność przy małych projektach, brak zainteresowania dla 
umiejętności „miękkich”, które często decydują o powodzeniu projektu. 

Kolejną uniwersalną metodyką zarządzania projektami, na którą warto 
zwrócić uwagę jest PMBOK Guide (A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge), zazwyczaj określana jako rama (ang. framework) dla 
konkretnych metodyk projektowych. Metodyka ta definiuje pojęcie projektu 
oraz określa jego powiązanie z pojęciami programu oraz portfela projektów. 
Została opublikowana przez członków Project Menagement Institute (PMI) 
[3, s. 21]. To wiodąca międzynarodowa organizacja non profit, zrzeszająca 
ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami, która opracowuje standardy 
zarządzania projektami, wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne, 
promuje zwiększanie rozpoznawalności zarządzania projektami i roli kierow-
nika projektów we wszystkich sektorach gospodarki. W Polsce oddział PMI 
powstał w 2003 r. Metodyka PMBOK Guide została opublikowana w 1983 r. 
w formie białej księgi, jako próba udokumentowania i standaryzacji ogólnie 
przyjętych informacji i praktyk dotyczących zarzadzania projektami. Jak 
podkreślają autorzy, standard PMBOK nie jest de facto metodyką, ale za taką 
go uznano. Jest zbiorem najlepszych, powszechnie uznanych praktyk znajdu-
jących zastosowanie w zarządzaniu projektami [11]. Standard PMBOK jest 
aktualizowany co cztery lata, a jego zmiany mają charakter ewolucyjny. Jest 
to kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. Jego głównym celem jest 
przedstawienie wiedzy o zarządzaniu projektami. Zostało tak skonstruowane, 
aby dostarczać kierownikowi projektu dobrych praktyk, zasad i metod po-
dejmowania działań w całym cyklu życia projektu, ułatwiających zarządzanie 
projektem. Dlatego też metodyka PMBOK jest znacznie szersza niż PRINCE2, 
gdyż obejmuje szereg zagadnień międzyludzkich.

Strukturę PMBOK tworzą procesy, (obecnie jest ich 42, które są po-
dzielone na pięć grup, takich jak: proces inicjowania inaczej rozpoczęcia, 
planowania, monitorowania i kontroli, proces wykonawczy, inaczej realizacji 
oraz proces zamknięcia, inaczej też zakończenia) i obszary wiedzy, którym 
przypisane są procesy, aby zarządzanie projektem było najbardziej efektywne. 
Ostateczna struktura jest uzupełniana o procesy zgodnie z powiązaniami 
tematycznymi. Identyfikują one, jakie procesy i techniki są konieczne do za-
rządzania konkretnym projektem. Ostatecznie powstaje macierz wzajemnych 
powiązań dla wszystkich procesów, które mogą zachodzić na siebie w czasie 
realizacji projektu lub jego fazy. Obowiązkiem kierownika projektu bądź 
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zespołu projektowego jest wybranie tych procesów, które mają zastosowanie 
dla konkretnego projektu [12, s. 164].

W myśl omawianej metodyki, projekt składa się z etapów, a każdy etap 
składający się na projekt ma swoje wejście i wyjście. Produkty będące rezultatem 
na wyjściu jednego etapu projektu, stanowią elementy na wejściu etapu 
następnego. Kolejne fazy i ich produkty składają się na całościowy cykl życia 
projektu. 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. 
Większość modeli cyklu życia, zaprezentowanych w przewodniku PMI, to 
modele kaskadowe. W zależności od obszaru, w jakim realizowany jest projekt, 
każdy model kaskadowy kładzie nacisk na inne aspekty cyklu życia projektu, 
co jest widoczne w podziale prac projektowych. Wspólnym elementem jest 
układanie zadań projektowych w formie kaskady prowadzącej od początku 
do końca wdrożenia systemu. Określany jest plan testów i wykonywane są 
prace testowania, analizowane jest ryzyko projektowe oraz na koniec każdego 
cyklu wykonywana jest ocena w celu rekomendacji problemów do rozwiązania 
w następnym etapie. PMBOK kładzie duży nacisk na dobrze przeprowadzoną 
organizację zespołu realizującego projekt. Odnosi się to nie tylko do bezpo-
średnich wykonawców projektu, lecz także do pozostałych osób zaangażo-
wanych w realizację projektu, z dokładnym opisem ról i odpowiedzialności 
w różnych fazach realizacji projektu. 

Wobec złożonej struktury metodyki PMBOK szczególną rolę odgrywa 
menedżer projektu, który odpowiada za takie zorganizowanie prac projekto-
wych, które zapewni osiągnięcie założonego celu projektu. Powinien on być 
wybrany przez daną organizację, nie później niż na etapie przygotowania 
„statutu” projektu, który zapewni mu uprawnienia posługiwania się zasobami 
w celu realizacji poszczególnych zadań w projekcie. Statut uzasadnia urucho-
mienie projektu, określa wymagania, zakres prac oraz dostarcza wstępnej 
analizy ryzyk. Jego zatwierdzenie przez kierownictwo danej instytucji jest 
jednoznaczne z oficjalną akceptacją realizacji projektu. Ponadto zawiera 
skrócony harmonogram, który wskazuje kamienie milowe projektu oraz 
skrócony budżet. Definiuje też kryteria, według których rozliczany będzie 
projekt. Wskazuje kierownika projektu oraz sponsora [3, s. 25].

Kierownik projektu pełni kluczową rolę w planowaniu, a następnie udziela 
wsparcia zespołowi projektowemu. Wcześnie wykrywa problemy i je neutralizuje. 
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Według PMBOK kierownik projektu powinien charakteryzować się wiedzą 
związaną z zarządzaniem projektem, wydajnością – umiejętnością skutecz-
nego wykorzystania swojej wiedzy teoretycznej w zarządzaniu projektem, 
osobowością – postawą ukierunkowaną na efektywne działanie i zdolnoś-
ciami przywódczymi [1, s. 118].

Metodyka PMBOK jest uniwersalną metodyką, podobnie jak PRINCE2, 
która może przyczynić się do sukcesu projektu, bez względu na jego wielkość, 
branżę, skalę i stopień złożoności. Koniecznym jest jedynie odpowiednie 
dostosowanie metodyki do charakteru zarządzanego projektu. Należy też 
uwzględniać uwarunkowania wynikające z charakterystyki danej instytucji 
oraz elementy otoczenia zewnętrznego, do których według PMBOK należą 
m.in.: kultura organizacyjna i jej struktura, infrastruktura, zasoby ludzkie, 
uwarunkowania rynkowe, system komunikacji i ryzyka w organizacji, wy-
korzystywane systemy informatyczne do zarządzania projektami.

Metodyka „PMBOK jest jak klocki lego – możesz wziąć te elementy, które 
chcesz i stworzyć z nich taką metodykę projektową, jaką zechcesz. PRINCE2 
jest jak drzewo – musisz je przyciąć do potrzeb (mniej lub więcej owoców, liści, 
gałązek), ale podstawowy pień, nadający strukturę, zostaje zachowany” [13].

Podobnie jak metodyka PRINCE2, metodyka PMBOK ma wiele zalet, ale 
też i wad. Wśród zalet należy wskazać na uzupełnienie metodyki PRINCE2, 
dostarczanie szczegółowych wskazówek dotyczących konstrukcji harmono-
gramu i budżetu projektu, szeregu informacji o różnych technikach i mode-
lach zarządzania projektami (dostarcza informacji, jak należy zarządzać). Jest 
znacznie szersza niż PRINCE2 – obejmuje tematykę zagadnień międzyludz-
kich oraz zagadnienia komunikacyjne (umiejętności „miękkie”), jest bardziej 
elastyczna w podejściu do cyklu życia projektu, pozwalając na zastosowanie 
kilku grup procesów albo w kaskadzie obejmującej cały projekt.

Wadą zaś metodyki PMBOK jest brak szerszego wsparcia dla organi-
zacyjnego ładu zarządzania projektami (niemal całkowita koncentracja na 
roli kierownika projektu) oraz brak głębszego zrozumienia dla uzasadnienia 
biznesowego. Powody podjęcia projektu to bardziej zmartwienie sponsora, 
niż kierownika projektu [14].

Trudno wymienić wady i zalety danego standardu, ponieważ należą one 
do tej samej grupy „tradycyjnych podejść” do zarządzanie projektem. Pod-
sumowując metodykę zarządzania projektami PRINCE2 i PMBOK, można 
jednak zauważyć, że uzupełniają się one wzajemnie i nie stanowią dla siebie 
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konkurencji ani też sprzeczności. Dlatego też, można traktować je jako źródła 
najlepszych praktyk i technik projektowych, które odpowiednio łączone i wy-
korzystywane w zarządzaniu usprawnią proces realizacji projektów [12, s. 165].

PRINCE2 dostarcza ram określających, co ma być zrobione, przez kogo 
i kiedy. PMBOK Guide dostarcza natomiast wielu technik określających, 
jak należy to zrobić. Optymalne wykorzystanie korzyści płynących z za-
stosowania sprawdzonej metodyki zarządzania projektami wiąże się z od-
powiednim dostosowaniem jej do aktualnego projektu. Dlatego też w tym 
celu wykorzystuje się elementy innych metodyk, w szczególności PRINCE2, 
która akcentuje inne elementy zarządzania projektem, jak chociażby analizę 
środowiska projektu i jego organizację. Wszechobecna praktyka w zarzą-
dzaniu projektami wskazuje na dowolność w wykorzystywaniu dostępnych 
międzynarodowych standardów. Wobec tego możliwe staje się takie skon-
struowanie metodyki, która w najbardziej precyzyjny i optymalny sposób 
odpowiada określonym potrzebom danego projektu.

Jeśli chodzi o popularność danej metodyki, najczęściej jest ona mierzo-
na liczbą certyfikatów. W Europie popularniejszy jest PRINCE2, gdyż jest 
to standard brytyjski, natomiast PMBOK cieszy się większą popularnością 
w USA. W wielu organizacjach PMBOK wykorzystywany jest podczas szkoleń, 
a PRINCE2, w trakcie praktycznego realizowania projektów.

Należy jednak zaznaczyć, że cechą wspólną projektów, bez względu na 
ich wielkość, stopień złożoności i obszar realizacji (branżę) jest etapowość 
ich realizacji, do których można zaliczyć start, przygotowanie i organizację, 
realizację oraz zamknięcie projektu. Z uwagi na fakt, że metodyka PMBOK 
całkowicie koncentruje się na roli kierownika projektu, brak w niej szerszego 
wsparcia dla organizacyjnego ładu zarządzania projektami, co daje wrażenie 
pozostawienia kierownika projektu samemu sobie, nie znalazła ona zasto-
sowania w zarządzaniu projektami w instytucjach zhierarchizowanych, do 
których zaliczają się formacje resortu spraw wewnętrznych i administracji. 

Kolejną metodyką stosowaną przeważnie do tworzenia oprogramowania, 
portali itp. jest AGILE Project Management (APM), (adaptacyjne zarządza-
nie projektami), która jest innowacyjnym podejściem do zarządzania projek-
tami informatycznymi. Pomaga efektywnie pracować w grupie, aby osiągnąć 
cele biznesowe. Początek tej metodyki jest związany z „Manifestem Agile” 
(ang. agile – zwinny, sprawny), co miało miejsce w lutym 2001 r. w Snowbird 
w stanie Utah (USA), podczas spotkania 17 czołowych reprezentantów nowych 

Wybrane metodyki zarządzania projektami z zakresu obronności… 111



metodyk tworzenia oprogramowania. Manifest Agile spowodował głębokie 
przemiany w środowiskach programistycznych, a następnie przeniknął w nie-
które obszary zarządzania projektami. Powstanie Agile Project Management 
było w dużej mierze reakcją na mało elastyczne metody zarządzania pro-
jektami informatycznymi, które uważano wówczas za zbyt sformalizowane 
i mało efektywne [15]. Agile nie dotyczy tylko dostarczania oprogramowania. 
Koncentruje się na szybkim, cyklicznym i uporządkowanym dostarczaniu 
kolejnych działających elementów produktu, dzięki czemu umożliwia większą 
elastyczność, co jest istotne zwłaszcza w często zmieniających się warunkach 
biznesowych.

Metodyka Agile (często w literaturze można spotkać się z terminologią 
metodologia Agile) zakłada częstsze niż w tradycyjnych projektach dostar-
czenie kolejnych wersji tworzonego oprogramowania. Zamiast co miesiąc, 
klient może je otrzymywać nawet codziennie, co stwarza większe i częstsze 
wymagania w zakresie testowania [16, s. 263]. Brak sformalizowanej doku-
mentacji w tej metodyce powoduje, że kluczowymi dla sukcesu projektu 
elementami stają się dyskusja w ramach zespołu oraz sprawna komunikacja 
pomiędzy pracownikami a klientami. Pracownicy są w stałym kontakcie 
z klientem. Ideą tej metodyki jest rozbicie projektu na małe zarządzane, zwa-
ne „interakcjami”. W Agile realizacja projektu oparta jest na 12 kluczowych 
zasadach, do których należą:
1. Szybkie dostarczenie działającego (użytecznego) rozwiązania.
2. Dostarczanie rozwiązań często (od kilku tygodni do kilku miesięcy).
3. Akceptowanie zmian w zakresie wymagań, nawet na późnym etapie 

działania. Wprowadzanie zmian i ich akceptowanie traktowane jest jako 
element budowania przewagi konkurencyjnej.

4. Osoby reprezentujące stronę biznesową i projekt muszą ze sobą blisko 
współpracować (w codziennej perspektywie).

5. Realizacja powinna być oparta na mocno zmotywowanych pracownikach, 
którym należy stworzyć dobre warunki i oparcie bazujące na zaufaniu, 
tak aby mogli zrealizować projekt.

6. Najbardziej sprawną i efektywną metodą wymiany informacji jest roz-
mowa twarzą w twarz.

7. Działające rozwiązanie jest miarą postępu projektu.
8. Promowany jest stały rozwój i postęp. W projekcie należy stworzyć wa-

runki dla stałego postępu.
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9. Zwinność, kluczowa cecha projektu, powinna być oparta na stałej uwadze 
nakierowanej na jakość techniczną i technologiczną.

10. Prostota ma kluczowe znaczenie – istotna jest relacja miedzy ilością pracy 
wykonanej i niewykonanej.

11. Najlepsze wymagania, rozwiązania, metody pracy wyłaniają się w ramach 
efektywnego współdziałania członków zespołu projektowego.

12. W regularnych odstępach czasu zespół projektowy poświęca czas na 
analizę własnego działania i ustala, w jaki sposób może działać bardziej 
efektywnie [12, s. 166].
Wielu ekspertów metodyk zwinnego zarządzania projektami podkreśla, 

że Agile jest łatwa do zrozumienia, ale trudna do zastosowania. Dlatego też 
ważnym jest, aby propagować pełne zrozumienie zwinności nie tylko w zespo-
łach wytwórczych, lecz także w całym środowisku biznesowym danej firmy, 
aby uniknąć problemów i nieporozumień oraz móc w pełni wykorzystać 
potencjał zwinności. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem metodyki 
Agile niesie ze sobą wiele korzyści dla organizacji, m.in.:
1. Dostarcza podejścia, które oferuje elastyczność, ale zachowuje koncepcję 

projektu.
2. Nie ma potrzeby rozwijania i integrowania danego przedsiębiorstwa do 

procesów zarządzania Agile, organizacja może po prostu przyjąć spraw-
dzone i przetestowane podejście.

3. Może być stosowana jako metoda pracy zespołów, osadzonych w kla-
sycznym otoczeniu zarządczym.

4. Istnieje faza przygotowawcza, która pozwala na wstępne zrozumienie, 
czy warto podejmować pracę.

5. Większa kontrola kierownictwa nad przebiegiem projektu. Gwarantowany 
czas i koszt brzmi bardzo przekonująco. Trochę trudniej wytłumaczyć, że 
nie wiadomo dokładnie, co za te pieniądze i w tym czasie zostanie zrobione.

6. Ustala czas, koszt i jakość na wczesnych etapach projektu.
7. Skutecznie wykorzystuje ludzką wiedzę w połączeniu z technikami, takimi 

jak rozwój interaktywny i modelowanie w celu osiągnięcia ciasnych ram 
czasowych realizacji projektu.
Metodyka Agile integruje się ze środowiskiem PRINCE2 oraz stanowi 

uzupełnienie tej metodyki. Gorzej sprawdza się w sytuacjach, gdy zespół 
projektowy jest bardzo duży (liczy więcej niż 20 osób), kultura organizacji 
nie pozwala na zwiększenie odpowiedzialności pojedynczych programistów, 
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programiści są w większości niedoświadczeni lub nie znają tej metodyki do 
realizacji danego przedsięwzięcia. Podobnie jak wcześniej przedstawione me-
todyki, zawiera również wady, do których można zaliczyć stosunkowo skom-
plikowaną strukturę organizacyjną oraz „płytkie” podejście do zarządzania 
ryzykiem. W ramach metodyki Agile nie rozpoczyna się realizacji projektów 
od wcześniej przygotowywanych planów i harmonogramów. Proces plano-
wania jest realizowany równolegle z zasadniczą pracą nad projektem.

Metodyka Agile jest wykorzystywana do zarządzania projektami m.in. 
w Polsce. Znanym przykładem polskiego wdrożenia Agile w dużej firmie jest 
program Everest realizowany w firmie PZU. Skala tego przedsięwzięcia jest 
bardzo duża, obejmuje ponad 18 tys. użytkowników systemu, 30 tys. polis 
ubezpieczeniowych wystawianych dziennie oraz ponad 500 osób zaanga-
żowanych w prace nad projektem. Zwinna transformacja PZU przyniosła 
firmie znaczną redukcję dokumentacji papierowej drukowanej w procesach 
obsługowych (rocznie było to ponad 10 km stron A4, obecnie jest to mniej niż 
1 km dokumentacji), możliwość sprzedaży i ofertowania w elektronicznym 
i zautomatyzowanym procesie on-line. Najważniejszą zmianą było jednak 
znaczne skrócenie i uelastycznienie procesu wprowadzania nowych i modyfi-
kowania istniejących produktów. Dzięki zastosowanej metodyce PZU ma teraz 
możliwość szybkich modyfikacji taryf i tworzenia nowych produktów [17].

Można wyróżnić trzy kluczowe czynniki warunkujące powodzenie pro-
jektu realizowanego metodologią Agile: 
1. Szybkość wykonania produktu jest ważniejsza niż jego jakość.
2. Klient posiada możliwość zmiany oczekiwań co do finalnego projektu.
3. Twórcy oprogramowania posiadają swobodę w doborze sposobów uzy-

skania optymalnego rezultatu. 
Jeżeli sprecyzowanie końcowego rezultatu staje się istotniejsze niż częste 

przedstawianie klientowi nowego kodu podczas realizacji projektu, bądź zespół 
nie jest w stanie pracować w zamkniętych przedziałach czasu, projekt realizowany 
przy zastosowaniu Agile najprawdopodobniej zostanie skazany na niepowodzenie. 
Metodyka Agile pozwala twórcom dokonywać przeglądu poszczególnych kroków 
w procesie tyle razy, ile jest to konieczne. Wraz ze zmianą zakresu projektu, twórcy 
mogą modyfikować zestaw niezbędnych do wykonania prac, tak aby sprostać 
ewoluującym oczekiwaniom klienta. Agile pozwala klientowi na utrzymywanie 
stałego dialogu z zespołem projektowym, co zwiększa szanse na dostosowanie 
i poprawę produktu stosownie do najbardziej aktualnych potrzeb [18, s. 11].
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W dalszej kolejności podjętych rozważań należy ustalić, które metodyki 
(w praktyce) są stosowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe realizu-
jące projekty z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa w konkursach 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

Dokonując wyboru projektów, które w dalszej kolejności zostały poddane 
analizie, uwagę skupiono na konkursie numer 7/2015 NCBiR. Uwzględniał on 
obszar zarówno obronności, jak i bezpieczeństwa, co nie zawsze jest praktyko-
wane przez NCBiR, gdyż zdarzało się, że konkursy z zakresu obronności były 
ogłaszane niezależnie. Rzeczony konkurs został ogłoszony 6 lipca 2015 r. przez 
Komitet sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze 
bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR [19]. Obejmował 25 tematów 
zaplanowanych do realizacji na okres 18, 24, 30 i 36 miesięcy, z których aż 
13 obejmowało najdłuższy − 36 miesięcy. Zgodnie z ogłoszonym regulami-
nem konkursu, zaplanowano do uzyskania VIII lub IX poziomu gotowości 
technologii. Należy podnieść, że już sam regulamin konkursu preferował 
zarządzanie metodyką PRINCE2, gdyż w kryteriach oceny merytorycznej 
wniosku, w rubryce „Jakość zarządzania projektem”, w punkcie b) „sposób 
zarządzania i jakość planowanego systemu zarządzania projektem”, wskazano: 
„maksymalną ocenę przyznaje się za zarządzanie projektem zgodnie z uznanymi 
w kraju metodykami zarządzania projektami np. PRINCE2.”

Spośród 25 tematów ogłoszonych w konkursie, analizie poddano 13 pro-
jektów (co stanowi 52% ogółu ogłoszonych tematów w konkursie), których 
termin zakończenia został wyznaczony na koniec grudnia 2017 r. oraz ko-
niec grudnia 2018 r. Jeden z analizowanych projektów uzyskał przedłużenie 
do końca grudnia 2019 r. We wszystkich badanych projektach zarządzanie 
odbywało się zgodnie z metodyką PRINCE2 (100% projektów poddanych 
badaniu). Ponadto w siedmiu projektach (52% projektów poddanych bada-
niu), lider konsorcjum zdecydował się na wprowadzenie funkcji kierownika 
operacyjnego, którego zadania zostały omówione wcześniej. 

Podsumowanie

Która metodyka jest zatem najlepsza? Z przytoczonej charakterystyki wynika, 
że każda z nich ma swoje wady i zalety, ciężko więc odpowiedzieć jedno-
znacznie na to pytanie. Wiele zależy od oczekiwań i potrzeb danej organizacji, 
w której projekt będzie realizowany. Niektóre instytucje wdrażają własne 
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systemy zarządzania projektami, niekoniecznie opierając się na powyższych 
metodykach. Przecież każda z nich stanowi uzupełnienie pozostałych, a sto-
sowne łączenie i racjonalne korzystanie z podstawowych zasad może pomóc 
w zagadnieniach związanych z kierowaniem projektami. Pewne jest, że znajo-
mość metodyk jest kluczem do sukcesu projektu. Realizacja projektu w oparciu 
o nieznanie metodyki może spowodować chaos oraz irytację. Stąd też, ze 
względu na trudności ze zmianą świadomości osób realizujących projekty 
(przeszkolenie nie zawsze jest możliwe, zespół projektowy to często kilkanaście 
osób), warto dostosować się do jego preferencji. Wielokrotnie też nie mamy 
wyboru, metodyka jest narzucona bezpośrednio w wymaganiach klienta, czy 
przez organizację, w której projekt będzie realizowany i zarządzany. Unia 
Europejska czy też instytucja organizująca konkursy na realizację projektów 
z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, nie narzuca projektodawcom 
jednej metody zarządzania projektami. Jednakże wyżej oceniane są projekty 
stworzone zgodnie z zasadami metodycznymi. Takie wykonanie zmniejsza 
ryzyko niepowodzenia w trakcie późniejszej realizacji projektu.

Omówione metodyki zostały wybrane pod kątem możliwości wdrożenia 
ich w projektach, przy czym nie jest to równoznaczne z brakiem problemów 
przy ich realizacji. Małe projekty często realizowane są przez małe zespoły, 
co wiąże się z pełnieniem kilku ról przez jedną osobę. Jest to generalnie 
dopuszczalne postępowanie, przy czym często implikuje pewne trudności, 
a niekiedy jest wręcz niemożliwe do zrealizowania.

Nie ma idealnej metodyki zarządzania projektami, jak i struktury zarzą-
dzania projektami pasującej do każdego projektu. Nie należy też wzorować 
się na strukturach nawet podobnych projektów realizowanych w innych, 
nawet tych najlepszych instytucjach. Przecież każda organizacja rządzi się 
swoimi prawami, ma inną kulturę, zasoby czy otoczenie. Planując sposób 
zarządzania projektami, trzeba więc wziąć te czynniki pod uwagę. Dlatego 
też im więcej czasu poświecimy na planowanie, tym mniej niespodzianek 
będzie czekało na nas na etapie realizacji projektu, a tym samym mniej będzie 
nieprzespanych nocy w biurze projektowym i późniejszych, negatywnych 
konsekwencji [10, s. 268].

Chociaż wiele organizacji bazuje na rutynowych działaniach, powta-
rzalnych i nierozwijających się, to są też organizacje, które pragną rozwoju 
i wychodzą naprzód, realizując różne projekty. To dzięki zachowaniom nie-
powtarzalnym, rozwojowym, organizacja staje się twórcza, a projekty tworzą 
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jej wartość dodaną. Organizacjami takimi są formacje resortu spraw wewnętrz-
nych i administracji, które realizując liczne projekty z różnych obszarów, w tym 
z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, podejmują liczne działania, 
wymagające dużego nakładu pracy wielu ludzi z różnych jednostek organi-
zacyjnych, podmiotów zewnętrznych, zazwyczaj nie współpracujących ze 
sobą na co dzień. Jednakże zrealizowanie całości projektu jest od nich zależne 
i może rzutować na jakość wykonania poszczególnych zadań [10, s. 251–268]. 
Dlatego też, jak wcześniej wykazano, najbardziej rozpowszechnioną metodyką 
zarządzania projektami z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa jest 
metodyka PRINCE2.

Metodyki zarządzania projektami ciągle ewoluują, a nawet powstają nowe. 
W dzisiejszych czasach nowoczesne zarządzanie projektami wymaga zasto-
sowania odpowiednich metodyk, narzędzi, dzięki którym będziemy mogli 
osiągnąć sukces organizacyjny i ekonomiczny, a przede wszystkim ułatwiają 
zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Właściwe zarządzanie 
projektem stanowi jeden z elementów sukcesu nie tylko samego projektu, 
ale i sukcesu wnioskodawcy oraz podmiotów, do których zostało skierowane 
wsparcie, czy to rzeczowe czy finansowe.

Podsumowując rozważania, to właśnie metodyka PRINCE2 stała się stan-
dardem skutecznego zarządzania projektami z zakresu obronności i bezpie-
czeństwa państwa w podnoszonych w niniejszym opracowaniu służbach 
mundurowych.
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