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S t r e s z c z e n i e   

W artykule scharakteryzowano zarządzanie projektami wg SCRUM, APF, xPM. Przed- 
stawiono zarządzanie projektami informatycznymi polegające na prowadzeniu projektu 
wzdłuż jego optymalnego kursu, który rozwija się w trakcie trwania projektu, co pozwa- 
la użytkownikom na ciągłą informację na temat tego, co dokładnie się dzieje, i przepro- 
wadzenie na bieżąco dostosowania projektu tak, aby zmierzał w kierunku pożądanych celów. 
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A b s t r a c t  

The paper describes the project management by SCRUM, APF, xPM. Presented management 
of IT projects involving the conduct of the project along its optimal rate, which develops 
during the project, which allows users to continuous information on the, what exactly is going 
on and carry on an ongoing basis to adapt the project so that it aimed in the direction of the 
desired objectives. 
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1. Wstęp 

Stosowanie zasad zarządzania projektami i odpowiednio dobranych narzędzi wpływa na 
ograniczenie ryzyka niepowodzeń przedsięwzięcia. Zebrane doświadczenia i dobre prakty- 
ki dla różnych środowisk projektowych oraz typów projektów doprowadziło do powstania 
formalnych metodyk projektowych. Szczególną popularnością odznaczają się dwie me- 
todyki: PRINCE2 (skupiająca się na kontroli procesu i wydatków, ze szczególnym opisem 
procedur, wymaganiami dokumentacyjnymi i szczegółowo określonymi rolami udziałow- 
ców), oraz metodyka PMI opisana w PMBoK (opisująca poglądowo 9 zdefiniowanych 
obszarów zarządzania projektami, w której główny nacisk położony jest na bezpośrednią 
budowę harmonogramu i budżetu, a także na definicję zakresu). 

Obie metodyki opierają się na podobnej filozofii: najważniejsza jest rozbudowana fa- 
za planowania, natomiast realizacja, to „wprowadzenie planu w życie” przy odpowiednim 
poziomie kontroli i zarządzania zmianami. Sprawia to, że obie metodyki świetnie nadają się 
do przedsięwzięć przewidywalnych, natomiast nie zawsze sprawdzają się w projektach  
o wysokim stopniu innowacyjności. 

Jedna z metodyk przewidzianych do zarządzania złożonymi projektami o dużym stop- 
niu innowacyjności i trudno przewidywalnych jest SCRUM. Jej zasadniczym celem jest 
tworzenie wartości na każdym z etapów przygotowania oraz realizowania projektu, bio- 
rąc pod uwagę zmiany w otoczeniu oraz zasobach ludzkich. Główny nacisk położony  
jest na innowacyjność i wzajemne oddziaływanie, adaptowanie się do zmian oraz współpra- 
cę z klientem. Jest to metodyka zorientowana przede wszystkim na skuteczną komunika- 
cję pomiędzy biorącymi udział w projekcie, zorientowanie na klienta oraz powstający 
produkt, co pozwala na szybką i elastyczną reakcję na zmiany [1]. 

2. SCRUM – metoda zarządzania projektami innowacyjnymi 

SCRUM przedstawia zarządzanie polegające na prowadzeniu projektu wzdłuż jego 
optymalnego kursu, który rozwija się w trakcie trwania projektu. Oferuje szkielet oraz 
zestaw zachowań, które utrzymują wszystko na widoku, co pozwala użytkownikom na 
ciągłą informację na temat tego, co dokładnie się dzieje i przeprowadzenie na bieżąco 
dostosowania projektu tak, aby zmierzał w kierunku pożądanych celów [2]. 

 

 
Rys. 1. Struktura SCRUM 

Fig. 1. The structure of SCRUM 
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udostępniania ich do produkcji, aby mieć pełny uczący cykl co 30 dni. Jego istota tkwi  
w iteracji. Zespól przygląda się wymaganiom, rozważa możliwe technologie i rozwija 
swoje umiejętności. Następnie podejmuje się wspólną decyzję, jak przygotować funk- 
cjonalność, oraz modyfikuje się podejście w miarę napotkania na problemy i trudności. 
Zespół decyduje, co ma być zrobione, oraz wybiera najlepszy sposób realizacji zadania. 
Twórczy proces jest istotą produktywności SCRUM [2, 5]. 

SCRUM przynosi korzyści menedżerowi projektu, dostarczając narzędzi, tj.: wykres 
malejący, wykaz prac produktu, wykaz prac sprintu; oraz techniki, tj.: codzienne zebrania, 
spotkanie planowania sprintu, spotkanie przeglądu sprintu; ukierunkowane na zwiększenie 
możliwości obserwacji każdego aspektu projektu. Pozwala to na większą kontrolę nad 
projektem i wcześniejsze wykrywanie problemów, które mogą wystąpić podczas trwania 
projektu. 

1.1. Sprint 

Sprint jest iteracją, zamykającą się w ograniczeniach czasowych, które zapewniają 
regularny rytm pracy. Podczas sprintu Mistrz ma za zadanie dopilnować, by nie 
wprowadzono żadnych zmian, które wpłynęłyby na cel Sprintu - skład osobowy Zespołu  
i cele jakościowe muszą pozostać niezmienne przez cały Sprint. Każdy 30-to dniowy cykl 
składa się z (rys 2.):  
1. Wizji – co należy zrealizować. Początkowo wizja ta może być bardzo ogólna i wyrażo- 

na w języku marketingowym, ale wraz z realizacją kolejnych faz będzie się coraz 
bardziej krystalizować. Na tym etapie powstaje tzw. product backlog, czyli dokument,  
w którym właściciel produktu umieszcza wszystkie funkcjonalne i niefunkcjonalne 
wymagania, których realizacja spowoduje realizacje wizji produktu. 

2. Spotkania planistycznego sprintu, podczas którego właściciel produktu oraz zespół pro- 
jektowy ustalają, co powinno zostać wykonane w najbliższym cyklu. Jest ono ogra- 
niczone czasowo do 8 godzin, aby jak najszybciej rozpocząć pracę nad projektem, 
zamiast myśleć o pracy. Efektem spotkania jest zebranie wszystkich funkcjonalności 
przeznaczonych do realizacji w sprincie w formie tzw. sprint backlog. Natomiast zespół 
projektowy weryfikuje wykonalność tych zadań na koniec sprintu. 

3. Prac programistycznych, czyli realizacji przez zespół projektowy funkcjonalności ze- 
branych w sprint backlog. Każdego dnia organizuje się 15 minutowe spotkania, na 
których członkowie projektu wymieniają się informacjami o tym, co już zrobili i co 
planują zrobić w najbliższym czasie. Celem tego spotkania jest synchronizacja wiedzy  
o projekcie pomiędzy jego uczestnikami. W ramach tego spotkania każdy z członków 
zespołu odpowiada na trzy pytania: 
– co zrobiłem w projekcie od ostatniego spotkania? 
– co planuję zrobić do następnego spotkania? 
– jakie przeszkody stoją na drodze realizacji zadań dla aktualnego sprintu? 

4. Przeglądu sprintu – w fazie tej zespół projektowy przedstawia efekty swojej pracy 
podczas sprintu oraz podejmowane są decyzje co do kierunku dalszego rozwoju pro- 
jektu. Elementy tej fazy to: 
– spotkanie podsumowujące – na koniec sprintu organizowane jest spotkanie pod- 

sumowujące aktualny sprint. Na tym czterogodzinnym spotkaniu zespół prezentuje 
właścicielowi produktu oraz wszystkim zainteresowanym efekty swojej pracy 
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podczas sprintu. Następnie podejmowane są decyzje co do dalszego rozwoju 
projektu, 

– retrospekcja – jest to trzygodzinne spotkanie z zespołem projektowym, organizo- 
wane przez SCRUM mastera. Jego celem jest zebranie wszystkich spostrzeżeń  
na temat procesu i metodyki oraz wprowadzenie modyfikacji, które uczynią pro- 
ces bardziej efektywnym, 

– aktualizacja product backlog – w efekcie przeglądu sprintu aktualizowany jest ze- 
staw funkcjonalności zapisany w tzw. product backlog, który stanowi wejście dla 
kolejnego sprintu. 

 

 
Rys. 2. Elementy sprintu 
Fig. 2. Elements sprint 

 
Sprint może zostać zakończony przed końcem swojego ograniczenia czasowego. Ale 

jedynie Właściciel Produktu jest uprawniony do zamknięcia sprintu, choć może tak uczy- 
nić pod wpływem interesariuszy, Zespołu czy Mistrza. Jakie warunki muszą zachodzić, by 
nastąpiła konieczność odwołania sprintu? Kierownictwo może być zmuszone do odwoła- 
nia sprintu, jeśli cel sprintu jest nieaktualny. Tak może się stać, gdy firma zmienia kie- 
runek, lub gdy zmieniają się warunki rynkowe czy technologie. Reasumując, sprint po- 
winien zostać odwołany, gdy nie ma już sensu jego realizacji – biorąc pod uwagę zaistniał- 
łe okoliczności. Jednak, ponieważ sprint nie trwa długo, odwoływanie go jest rzadko sto- 
sowane. Ale gdy zostanie odwołany, dokonuje się przeglądu wszystkich wykonanych, 
zakończonych elementów rejestru produktowego. Akceptowane są te, które stanowią po- 
tencjalnie zbywalny przyrost. Wszystkie pozostałe trafiają z powrotem do rejestru pro- 
duktowego z początkiem estymacji, a jakakolwiek wykonana nad nimi praca zostaje uzna- 
na za straconą. Zakończenie sprintu w ten sposób pochłania zasoby, ponieważ wszyscy 
muszą się przegrupować podczas nowego zebrania planistycznego, by rozpocząć nowy 
cykl. Przedwczesne zakończenia sprintu są często traumatyczne dla Zespołu i w związku  
z tym są bardzo rzadkie. 

1.2. SCRUM – trzy filary 

SCRUM, osadzony w teorii empirycznej kontroli procesu, wykorzystuje iteracyjne, 
przyrostowe podejście w procesie produkcji oprogramowania w celu osiągnięcia lepszej 
przewidywalności i kontroli ryzyka. Opiera się na trzech filarach: przejrzystość, adaptacja  
i kontrola. 

Pierwszy filar to przejrzystość, która gwarantuje, że te aspekty procesu, które wpływają 
na jego wynik, są widoczne dla osób zarządzających rezultatami procesu wytwórczego. 
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Jednak nie tylko te aspekty muszą być widoczne; musi być również jasne, co konkretnie 
jest rezultatem tego procesu. Oznacza to, że gdy osoba nadzorująca proces uważa, iż dana 
praca została wykonana, musi to być zgodne z jej definicją słowa „wykonane”. 

Wiele aspektów procesu musi podlegać kontroli (drugi filar) na tyle często, aby można 
było wykryć niedopuszczalne odchylenia. Ustalając częstość kontroli, należy uwzględnić 
fakt, że sam akt kontrolowania wpływa na kontrolowane procesy. Dylemat pojawia się, gdy 
wymagana częstość inspekcji przekracza poziom tolerancji procesu. Na szczęście wydaje 
się, że problem ten dotyczy procesu tworzenia oprogramowania. Innym istotnym czyn- 
nikiem są umiejętności oraz staranność osób kontrolujących wyniki pracy. 

Natomiast jeśli inspektor stwierdzi na podstawie przeprowadzonej kontroli, że jeden lub 
więcej aspektów procesu nie spełnia kryteriów dopuszczalności i że produkt powstały  
w wyniku tego procesu będzie nieakceptowany, musi dostosować proces lub materiał 
wejściowy podlegający temu procesowi (trzeci filar – adaptacja). Dostosowanie to powin- 
no nastąpić jak najszybciej, aby zminimalizować dalsze odchylenia. W SCRUM-ie wy- 
stępują trzy punkty, w których ma miejsce kontrola i adaptacja: 
1. Codzienny SCRUM służy kontroli postępu prac ku wytyczonemu celowi sprintu  

i optymalizacji wartości każdego kolejnego dnia pracy. Poprawia komunikację, eli- 
minuje potrzebę innych spotkań, identyfikuje i usuwa przeszkody w pracy, podkreśla  
i promuje szybkie podejmowanie decyzji i podnosi poziom znajomości prac projek- 
towych w całym Zespole. 

2. Przegląd sprintu i spotkania planistyczne, które służą kontroli postępu prac nad 
realizacją wyznaczonego celu danego cyklu produkcyjnego – zazwyczaj jest to osiąg- 
nięcie wersji produktu o jakości pozwalającej na wydanie go klientowi – oraz po- 
czynieniu dostosowań optymalizujących wartość kolejnego sprintu. 

3. Retrospektywa sprintu, która służy przeglądowi zakończonego sprintu i ustaleniu, ja- 
kie modyfikacje w kolejnym sprincie zwiększą jego produktywność, pozwolą na po- 
czucie spełnienia i zadowolenia z pracy. 

3. Adaptive Project Framework (APF) 

APF to metodyka wykorzystująca narzędzia oraz procesy, które są stosowane w tra- 
dycyjnym podejściu do zarządzania projektami (TPM), a które nie marnują czasu na 
planowanie zadań, które nigdy nie zostaną wykonane. W myśl zasady „po co planować 
przyszłość, której nie znasz”, w APF planowanie dokonuje się na bieżąco. Najpierw wy- 
konywany jest plan wysokopoziomowy, na poziomie komponentów lub funkcjonalności 
systemu. Plan z podziałem na poszczególne zadania, który w TPM wykonywany jest  
w fazie planowania, w APF pojawia się dopiero w fazie realizacji poszczególnych itera- 
cji, w których odbywa się realizacja projektu. Każda iteracja daje klientowi oraz zespo- 
łowi projektowemu nowe doświadczenia. 

Adaptive Project Framework składa się z pięciu następujących faz: 
– zakres wersji (zdefiniowanie problemu biznesowego – sformułowanie dokumentu POS, 

który definiuje warunki sukcesu projektu, listy wymaganych funkcjonalności wraz  
z przydzielonymi priorytetami oraz uogólniona struktura podziału prac (SPP)), 

– planowanie cyklu (faza ta będzie powtarzana przy każdej iteracji, dopóki projekt nie 
będzie zakończony. Na wejściu otrzymuje się dokument POS, trójkąt zakresu wraz  
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z przydzielonymi priorytetami, zestaw funkcjonalności wchodzących w skład cyklu oraz 
strukturę podziału prac. Następnie otrzymuje się dodatkowo bank zakresu, który za- 
wiera wymagania zmian w projekcie, oraz pomysły dla funkcjonalnych rozszerzeń 
projektu), 

– budowanie cyklu (szczegółowe planowanie wykonania funkcjonalności przydzielo- 
nych do aktualnego cyklu), 

– punkt kontrolny klienta (klient, wraz z zespołem projektowym, dokonują przeglądu 
jakości funkcjonalności dostarczonych w ostatnim cyklu – produkt jest porównywany  
z celem biznesowym i wprowadzane są poprawki lub zmiany do wysokopoziomowego 
planu projektu), 

– przegląd wersji (sprawdzenie czy spełniono kryteria sukcesu projektu; udokumen- 
towanie, czego się nauczono, oraz rozpoczęcie planowania zakresu dla następnej 
wersji). 
APF jest podejściem iteracyjnym i adaptacyjnym. Zostało zaprojektowane z myślą  

o dostarczaniu maksymalnej wartości do klienta przez dostosowanie zakresu projektu  
w każdej iteracji projektu, w ograniczonych ramach czasowych. 

4. Extreme Project Management (xPM) 

xPM zajmuje się projektami, w których cel nie jest jasno określony, a tym samym  
nie można zdefiniować rozwiązania. Są to projekty ekstremalne – innowacyjne, które 
charakteryzują się następującymi cechami: 
– dużą niepewnością (czas i kierunek wybrany przez klienta i project managera mogą ulec 

zmianie), 
– dużą szybkością (szybkość, z jaką produkt ukazuje się na rynku, jest często krytycz- 

nym czynnikiem sukcesu), 
– częste zmiany (zmiany mogą całkowicie zmienić kierunek rozwoju projektu). 

Metodyka xPM składa się z czterech faz: 
– inicjacji (faza opisywania projektu wartościami biznesowymi oraz budowania zespołu 

projektowego: definiowanie celu projektu, formułowanie dokumentu POS, określenie 
kryterii sukcesu, ryzyk, kosztów i ram czasowych, ilości i czasu cykli), 

– spekulacji (sformułowanie kierunku rozwoju oraz zdefiniowanie pomysłów, nad któ- 
rymi należy pracować w kolejnej fazie: zdefiniowanie, jak projekt będzie kontynuowa- 
ny, określenie warunków satysfakcji, scenariuszy i przypadków użycia, priorytetów dla 
wymagań; identyfikacja produktów pierwszego cyklu, decyzja o kontynuacji), 

– inkubacji (faza realizacji konkretnych zadań: przydzielanie zasobów, ustalanie pla- 
nu cyklu, wspólne tworzenie produktów), 

– przeglądu (weryfikacja wszystkich efektów – produktów, wiedzy i odkryć, uzyskanych 
w fazie inkubacji). 
Podobnie jak APF i SCRUM, xPM jest podejściem iteracyjnym. Projekt realizowany 

jest w nieokreślonej liczbie krótkich (1–4 tygodni) iteracji, w których poszukiwane jest 
rozwiązanie i może zakończyć się znalezieniem rozwiązania lub przerwaniem projektu  
w sytuacji, kiedy rozwiązanie nie zostanie odnalezione. xPM różni się od APF tym, że na 
początku projektu nie jest znany jego cel lub co najwyżej znana jest niejasna wizja tego,  
co powinien zawierać produkt oraz, że angażuje się klienta nie tylko pomiędzy cyklami,  
ale także w ich trakcie. 
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W xPM nie obowiązuje trójkąt zakresu, jak to ma miejsce w TPM czy APF.  
W przypadku projektów realizowanych w tych metodykach, określone są koszty oraz ra- 
my czasowe dla projektu. Natomiast, przy xPM projekt kończy się sukcesem, kiedy  
w ramach prac projektowych zostanie znalezione rozwiązanie lub zostaje wstrzymany, ze 
względu na brak satysfakcjonujących rezultatów i zgody sponsorów na jego konty- 
nuowanie. Z tego powodu na koniec każdego cyklu zespół projektowy określa ścieżkę 
rozwoju dla dalszych cykli na podstawie tego, czego nauczył się w poprzednich, i przed- 
stawia dotychczasowe wyniki sponsorom, aby udowodnić sens kontynuacji projektu. 

5. Wnioski 

Wykorzystywane w projektach techniki zarządzania można ogólnie podzielić na metody 
kompleksowe (np. PMI, PRINCE 2, IPMA, APM) oraz cząstkowe (techniki sieciowe, 
techniki drzewa zależności itp.). Pojawiły się też nowe systemy, proponujące bardziej 
elastyczne zasady zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do dużych i skomplikowanych 
przedsięwzięć. 

W ostatnich latach zyskują na znaczeniu nowe podejścia do zarządzania projektem,  
w których możliwość szybkiego wprowadzania zmian w trakcie realizacji i radzenie sobie 
ze złożonymi sytuacjami są podstawowymi kryteriami decydującymi o sukcesie. Takimi 
metodami są: adaptacyjna struktura projektu, SCRUM i ekstremalne zarządzanie pro- 
jektami. 

Tradycyjne zarządzanie projektami (TPM) jest skuteczne w sytuacjach, gdy cele są 
jasno określone, a metody postępowania znane. Współczesne wyzwania cywilizacyjne 
stawiają jednak przed projektantami zadania, w których sytuacja nie jest tak komfortowa. 
Co zrobić bowiem z przedsięwzięciami, kiedy nie wiadomo dokładnie, co będzie efektem 
końcowym, ani jak do tego dojść – dla takich dylematów stworzono podstawy ekstre- 
malnego zarządzania projektami, tzw. xPM. Czasami jednak cel końcowy jest precyzyj- 
nie zdefiniowany, ale nie wiadomo, jakimi metodami do niego dojść – wówczas dobrym 
podejściem może być adaptacyjna struktura projektu, tzw. APF, która wypełnia lukę mię- 
dzy TPM a xPM [4] – rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Proces osiągania celów projektu 

w różnych metodach PM 
Fig. 3.  The process of achieving the project objectives  

in a variety of methods for PM 
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Adaptacyjna struktura projektu zakłada, że plan projektu tworzony jest w częściach,  
po zakończeniu każdego z etapów w cyklu realizacji. Pod koniec każdego etapu zespół 
projektowy wraz z klientem dokonują przeglądu tego, co zostało zrobione, i razem 
nakreślają dalszy harmonogram. W ten sposób jakiekolwiek zmiany i modyfikacje są 
wprowadzane sukcesywnie i na bieżąco. 

Projekty w xPM nie są realizowane według żadnego konkretnego planu, opracowuje się 
jedynie przypuszczenia odnośnie przyszłych celów i/lub rozwiązań, a cykl realizacji 
projektu opiera się na założeniu racjonalności tych hipotez. Tu również po zakończeniu 
każdego etapu wyciągane są wnioski i definiowane cele kolejnych faz, coraz bardziej pre- 
cyzyjne. 
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