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Metodyczne rozwiązania złożoności 
przedsięwzięć w fazie inicjalizacji i planowania 

projektu 
Abstract 

A method to approach the endeavor complexity in a project initiation and planning phases 

Projects’ fate is determined by the complexity of the endeavor. Conscious analysis of the 
complexity main sources and the noticeable symptoms allows to define the systematic approach and 
measures to deal successfully with the project complexity. In this paper the dynamic complexity is 
considered to be the main challenge and subsequently is the focus of the undertaken measures, yet 
the structural complexity not being neglected. In view of the complex project characteristics, the 
cybernetic approach is considered as the most appropriate for efficient project goal achievement. An 
example of the successful deployment in the initiaton and planning phases in the development of the 
national command and control system demonstrate the correctness of this approach, setting the 
sustainable base for currently taking place realization. 
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Streszczenie 

 

Sukces projektu jest zdeterminowany podejściem do jego złożoności. Świadoma analiza głównych 
źródeł i symptomów złożoności pozwala na zdefiniowanie systematycznej i skutecznej metody 
prowadzenia projektu. Dynamiczna złożoność oceniana jest jako główne wyzwanie. W kontekście cech 
projektu, cybernetyczne podejście uznane jest jako rokujące największe prawdopodobieństwo 
właściwej reakcji na dynamikę w projekcie i skutecznego jego poprowadzenia. Przytoczony przykład 
faz inicjacji i planowania projektu budowy systemu zarządzania i dowodzenia ilustruje podjęte 
działania i przyjęte kryteria decyzyjne. Będąca w trakcie realizacja i pozytywna opinia szwajcarskiego 
odpowiednika NIKu po tegorocznej kontroli, potwierdzają skuteczność podejścia. 

 

Wstęp 

Powstanie i rozwój metod prowadzenia projektów zawdzięczamy przedsięwzięciom wojskowym. 
Wiener (1948, 1961) pracował nad sterowaniem rakiet, zespół POLARIS opracował program PERT do 
prezentacji zależności (Sharma 2006, Stires and Murphy 1962). Z drugiej strony projekty MANHATAN, 
ATLAS, POLARIS (Lenfle & Loch 2010), Eurofighter-Typhoon i A400 (Banfeld 2011), czy ostatni projekt 
Systemu Wsparcia Dowodzenia Armii Szwajcarii (Graf-Litscher 2013) były sumą prób i błędów: 
kosztownymi przedsięwzięciami, z dalekimi od metodycznego prowadzenia, projektami. 
Nieokreśloność czasu w tych projektach była bardziej odczuwalnym skutkiem, niż nawet wielokrotne 
przekroczenia budżetów (o ile takowe budżety w ogóle były przewidziane ( Söderlund 2012, Brady et 
al. 2012)) . Cywilne projekty niekoniecznie wykazują tutaj lepsze wyniki: przez ostatnie 20 lat plus 
minus tylko 30-40% projektów wykonanych zostało w planowanym czasie przy założonych kosztach 
dostarczając oczekiwanych wyników (Standish Group 2014). W pierwszym okresie tworzenia się metod 
prowadzenia projektów, złożoność (ang. complexity) w projektach wiązano z przedmiotem, przenosząc 
doświadczenia z teorii systemów na analizę wzajemnych zależności i rozkład złożonych systemów na 
prostsze (Boulding 1956, Ashby 1956, Von Bertalany 1968). Hirschman (1967) jako pierwszy 
sformułował tezę, że nie tyle ilość elementów i ich powiazań (podejście systemowe), co trudności w 
ustaleniu procesów i metod dynamicznej interakcji decydują o możliwości realizacji złożonego 
projektu. I jakkolwiek złożoność jest w literaturze nt. prowadzenia projektów nieprecyzyjnie 
zdefiniowana i niejednoznacznie określona, braki koncepcyjne i braki metod potraktowania złożoności 
w projektach są podstawowymi źródłami ich niepowodzeń (Geraldi 2011). 

Niniejsze opracowanie jest przyczynkiem do analizy przyczyn złożoności w projektach i syntezy 
metody skutecznego podejścia do wyzwania w fazach inicjacji i planowania projektów bezpieczeństwa 
na przykładzie systemu zarządzania i dowodzenia straży granicznej i służby celnej w Szwajcarii.  

 

Złożoność w projektach 

Neil Johnson określa złożoność jako fenomen zbioru interaktywnych, wzajemnie na siebie 
oddziaływujących elementów (Johnson 2010). W świecie algorytmów Kolmogorov określił złożoność 
przez minimalną ilość policzalnych zasobów, niezbędnych do wyspecyfikowania obiektu (Kolmogorov 
1965). Gell-Mann (1994) uogólnił złożoność, wyrażoną długością opisu, jako przeciwieństwo dwóch 
extremów: bardzo krótki opis systemów uporządkowanych z jednej strony i równie krótki opis chaosu. 
Złożony system Gell-Manna jest zbiorem oddziaływujących na siebie wzajemnie elementów i relacji 
określających to oddziaływanie.  

Weaver (1948) zakwalifikował złożoność jako zorganizowaną (uporządkowaną), jeżeli wszystkie 
relacje między elementami są skorelowane i nieprzypadkowe.  Oznaczałoby to deterministyczne stany. 
Temu zdecydowanie zaprzeczają Waldrop (1992), Prigogine (1979), (który mówi, że złożone systemy 
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są niedeterministyczne) i Stewart (2002), sprowadzając wskutek fenomenu przypadkowości, 
przewidywalność złożonych systemów do prawdopodobieństwa przyjęcia określonego stanu. 
Bousquet (2009) jest zdania, że krótkoterminowa przewidywalność jest możliwa, co czyni wszelkie 
próby planowania zachowań w projektach mimo wszystko sensownymi. Drugie z ekstremów – 
złożoność niezorganizowaną, prowadzącą do chaosu - widzi Weaver w bardzo dużej licznie 
oddziaływujących na siebie elementów i braku korelacji. Złożone systemy znajdują się pomiędzy tymi 
dwoma ekstremami. 

Złożoność przedmiotu projektu (produktu) wiązana jest najczęściej z statyczną strukturą 
wzajemnie na siebie oddziaływujących elementów (Marquardt 2009). Modelowanie zachowań 
dynamicznych jest podejmowane poprzez wyróżnienie podsystemów z ograniczoną liczbą elementów 
i określenie wzajemnych oddziaływań takich podsystemów. Metodę wydzielania podsystemów 
zastosowali także Assan et al. (2013) do dekompozycji struktur organizacyjnych złożonych projektów. 
Ponieważ człowiek, pracujący w projekcie w tych strukturach jest sam w sobie systemem otwartym o 
bardzo wysokim stopniu złożoności, ograniczona jest przewidywalność stanów podsystemów i ich 
wpływu na całość projektu (przypisywany Edwardowi Lorenzowi efekt motyla: złożenie skrzydeł motyla 
w Azji może mieć wpływ na tornado w Ameryce 2 lata później (Curlee i Gordon 2011, Taleb 2010). 

Dopuszczając przypadkowość w stanach przyjmowanych przez tak złożony system systemów, 
wydzielenie systemów z elementów o większym oddziaływaniu na siebie i próba sterowania stanami, 
jakie przyjmuje tak wydzielony system, prowadzą do pewnej stabilności w zamierzanym zakresie 
zachowań pojedynczych (pod-) systemów jak i całego systemu systemów. (Ninck at al. 2014). Niemniej 
i ta ograniczona stabilność uwarunkowana jest prawdopodobieństwem (Stewart 2002). 

Łącznie (złożone) struktury systemu systemów produktu i podobnie organizacji określane są 
strukturalną złożonością projektu (Geraldi et al. 2011, Brady and Davies 2014). Bosch-Rekveldt et al. 
(2011) powiązali struktury produktu i organizacji z naturalnym wydzielonym systemem jakim jest 
otoczenie, wprowadzając ramowy schemat postępowania z złożonymi projektami TOE (ang. Technics, 
Organisation, Environment).  

W rzeczywistości projektu, czynnik ludzki (El Sabaa 2001, Curlee i Gordon 2011) i czas  (Ramezani 
2012) wprowadzają decydujące elementy złożoności projektu. O ile przestrzeń stanów może być 
wielokrotnie wykorzystywana, umożliwiając proces uczenia się i sterowania, czas jest wielkością 
niepowtarzalną. Prowadzący projekt konfrontowany jest z koniecznością podejmowania decyzji w 
złożonych problemach, przy bardzo dużej niepewności i bardzo ograniczonym czasie (Rysunek 1). 
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Rysunek 1. Przestrzeń decyzyjna prowadzącego projekt (NATO RTO 2004) 

 

Dlatego do modelu postepowania Bosch-Rekveldta wprowadzony jest czwarty wymiar czynnika 
ludzkiego (Rysunek 2). O ile strukturalna złożoność swoje źródło znajduje w technice i dalej przechodzi 
do złożoności organizacyjnej i interakcji że środowiskiem, o tyle dynamiczna złożoność swoje źródło 
zmian znajduje przede wszystkim w czynniku ludzkim, warunkującym odpowiednie stany w otoczeniu 
środowiskowym, organizacyjnym i środowiskowym. 
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Rysunek 2. Przestrzenie dynamicznej i strukturalnej złożoności w projekcie 

 

Grösser (2011) klasyfikuje obserwowalne problemy dynamicznej złożoności projektów w zakresie 
organizacji jako na pół transparente symptomy, identyfikując jako źródła złożoności opóźnienia 
spowodowane zatrudnieniem dodatkowych pracowników (np. w celu przyspieszenia), akumulacje 
(specyficzne doświadczenie w projekcie), nieliniowości (zachowania spowodowane innym rytmem 
pracy) i sprzężenia zwrotne (wpływ na komunikację).  

W modelu Lyneisa and Forda (2007) pod może niezbyt szczęśliwym pojęciem „cechy projektu” 
ujęte są obok zasobów i procesów, także modele mentalne prowadzącego projekt i jego proces 
decyzyjny – z punktu widzenia autora jedne z decydujących czynników sukcesu projektu. 

Dynamiczna złożoność projektu według Geraldi et al. (2011) manifestuje się w: 

x   Podejściu do przewidywanych (ryzyka) i nieprzewidywanych (problemy) niepewności 
w projekcie 

x   Podejściu do dynamiki rozwoju i zmian specyfikacji w trakcie projektu 
x   Podejściu do zmian w otoczeniu projektu (środowisko) 
x   Podejściu do pilności i terminów w projekcie 
x   Podejściu do interesariuszy w projekcie 

 

 

Cybernetyczne podejście do prowadzenia projektów 

Klucz do poradzenia sobie z złożonością widział Brooks (1975) w koncepcjonalnej integralności. 
Konsekwentnie koncepcyjną integralność przyjęto jako paradygmat metody prowadzenia projektów o 
dużym stopniu złożoności. 

Zarówno strukturalne jak i dynamiczne cechy złożoności systemu, w szczególności kwalifkacja 
Grössera (2011), odpowiadają założeniom cybernetycznego modelu Wienerta (1948, 1961).  

Prowadzenie projektu polega na obserwacji przebiegu realizacji zadań wykonawczych w pewnej 
sytuacji i podejmowaniu działań sterujących, mających na celu odpowiednią modyfikację tego 
przebiegu dla wypracowania planowanych rezultatów. Ilustruje to Rysunek 3.   

 

 

Rysunek 3. Petla sprzężenia zwrotnego 

 

Sprzężenie zwrotne w modelach prowadzenia projektów projektów pojawiło się dopiero w latach 
1990-tych – kiedy dzięki analizie efektywności dotychczasowych projektów dostrzeżono istotną role 
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procesu controllingu, prowadzonego na poziomie bieżącej kontroli postępów (Rodrigues and Bowes 
1996). 

Prowadzenie projektów jako suma realizowanych procesów, publikowane i stosowane przez  
autora od kilkunastu lat, znalazło dopiero w dwóch ostatnich latach uznanie i ku zaskoczeniu 
renomowanych zbiorów najlepszych praktyk, zostało przyjęte jako norma ISO 21500:2012 (2012) przez 
międzynarodowy zespół ekspertów. 

Sprzężenie zwrotne w projekcie zachodzi na trzech poziomach: 

1. Poprzez projekt. Realizowane procesy prowadzenia projektów wpływają na projekt. Modele 
od lat 1990-tych (Rodrigues and Bowes 1996). 

2. W cyklicznej powtarzalności realizacji zadań poszczególnych procesów prowadzenia projektów 
(proces podlega podobnemu mechanizmowi sterowania w pętli sprzężenia zwrotnego – brak 
modeli w literaturze).  

3. W procesie decyzyjnym każdego interesarjusza, w szczególności prowadzącego projekt. 
 

Rys. 4 przedstawia sprzężenie zwrotne w projekcie i w procesach cybernetycznego podejścia do 
prowadzenia projektów (Lent 2013), Rysunek 5 - sprzężenie zwrotne w procesie decyzyjnym. 

Model mentalny odzwierciedla nasze widzenie sytuacji. Rolę modelu mentalnego w prowadzeniu 
projektów obok autora (Lent 2007) jednoznacznie określił także Ford (2009). Wcześniej stosowane 
praktyki oceny projektu na podstawie odniesienia do modeli zweryfikowanych tzw. dobrych praktyk, 
miały poskutkować modyfikacją modelu mentalnego, jednakoż bez precyzyjnego określenia tego celu 
(np. Coper et al. 2002).   

Wszystkie modele prowadzenia projektów, włącznie z modelami Forda (2009) koncentrowały się 
na sprzężeniach zwrotnych pierwszego i drugiego rzędu, w procesach zwanych dalej 
administracyjnymi, takimi jak planowanie, kontrola postępu, zarządzanie rozwiązaniami ryzyka itd. 
(Przykład ISO 21500:2012 2012), z pominięciem efektu czynnika ludzkiego i związanych z tym 
nieuniknionych procesów związanych z osobowością prowadzącego projekt, członków zespołu i ich 
wzajemnej interakcji (Curlee i Gordon 2011). 

 

 

Senso
r 

Compar
e 

with  

Elabor
ate 

Decisio
n 

Actuat
or 

Process Prowadzenia Projektu KW 

Second order 
cybernetics 

Senso
r 

Compar
e 

with  

Elabor
ate 

Decisio
n 

Actuat
or 

Process Prowadzenia Projektu RWO 

Second order 
cybernetics 

Senso
r 

Compar
e 

with  

Elabor
ate 

Decisio
n 

Actuat
or 

Process Prowadzenia Projektu … 

Second order 
cybernetics 

 

Senso
r 

Compar
e 

with  

Elabor
ate 

Decisio
n 

   
Wyko- 

Process Prowadzenia Projektu ZO 

Second order 
cybernetics 

Sensor 
Porów- 
nanie 

z celem 

Wypra- 
cowanie 
decyzji 

Wyko- 
nanie 

Sprzężenie w 
procesie 

Process Prowadzenia Projektu ZO
C 

Projekt (Otoczenie) Sprzężenie 
zwrotne 



 

SDIRECT24 2(2)/2018     45 
 

Rysunek 4. Sprzężenie zwrotne w projekcie i w procesach jego prowadzenia 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Sprzężenie zwrotne w procesach decyzyjnych 

 

El-Sabaa (2001) przeanalizował przyczyny niepowodzeń w 126 projektach konkludując, że czynnik 
ludzki jest głównym, w ponad 85%, powodem tych niepowodzeń. Trafnie spointowali sytuację 
DeMarco i Listener: koncentracja na administracyjnych zadaniach w projektach, i niedocenienie roli 
czynnika ludzkiego, to jak „szukanie zgubionych w ciemnej ulicy kluczy na sąsiedniej, bo tam jest 
„lepsze światło””  (DeMarco i Lister 1999). 

    Kinicki (2011/2013) implementując holistyczny model przywództwa Best (2011/2014) wykazał 
możliwość i celowość modelowania cybernetycznego procesów związanych z czynnikiem ludzkim. W 
jego cybernetycznym modelu przywództwa sprzężenie zwrotne tzw. negatywne, odpowiada 
klasycznemu sprzężeniu zwrotnemu modyfikującemu dane wejściowe (monitorowanie efektywności 
współpracowników). Sprzężenie zwrotne tzw. pozytywne, modyfikuje metody: cele, wypracowanie 
decyzji, działanie/akcja (Rysunek 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 6. Cybernetycczny modelu przywództwa Kinickiego (2011/2013) 
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Zastosowany model mentalny prowadzenia projektów L-Timer (Lent, 2013) oparty jest o analogię 
do zegara. Procesy administracyjne ujęte sa w 12 procesach odpowiadających godzinom w ciągu dnia 
(np. 07:00: Zarządzanie Osiągnieciem Celu aż po 18:00 –Ocena Wyników). 6 procesów związanych z 
czynnikiem ludzkim w cyklu dwugodzinnym zamodelowane jest od godziny 20:00 (Zarządzanie 
Sprawami Osobowymi). Aspekt modelu mentalnego, procesu decyzyjnego i zarządzania swoja 
osobowością, priorytetami i czasem ujęte sa w procesie 04:00 Rozwoju Własnej Osobowości. 

Ortogonalne sprzężenie zwrotne I-go, II-go i III-go rzędu z modelem mentalnym L-Timera są 
integralną koncepcją implementującą paradygmat skutecznego podejścia do złożoności w projektach. 

 

Przykład systemu zarządzania i dowodzenia straży granicznej i służby celnej. 

 

2400 pracowników straży granicznej Szwajcarii i mniej więcej tyle samo pracowników służby celnej 
pracuje razem zapewniając łącznie egzekucje 152 ustaw prawnych. Z jednej strony rozszerzona jest 
działalność obu służb na teren całego kraju, z drugiej strony w ramach Frontexu czy Światowej 
Organizacji Ceł, podjęte są działania na nawet odległych terenach jak np. w Polsce w czasie Euro2012. 
Podległa komendantowi głównemu straż graniczna zorganizowana jest w siedmiu komendanturach, 
urząd celny zorganizowany jest w czterech dyrekcjach. Do dyspozycji stoi około 1000 pojazdów i 
dziesiątki specjalistycznego sprzętu. Jednocześnie pracują wspólnie przy tym samym zadaniu 
pracownicy obu jednostek, w wielu regionach straż graniczna pracuje wspólnie z policją. Na terenie 
kraju jednocześnie praca toczy się w 3(4) jeżykach. Dyspozycje straży granicznej podejmowane są w 4 
decentralnych centrach, 3 językach, w dwóch z nich centrum jest wspólne dla straży granicznej i policji 
kantonalnej (odpowiednik województwa). Centra maja dostęp do wszystkich niezbędnych informacji 
krajowych jak i międzynarodowych (Schengen, Interpol itd.). 

W celu optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności działania straży granicznej i służby celnej 
podjęto w roku 2011, po przeprowadzeniu analizy i studium wykonywalności, decyzje wprowadzenia 
zintegrowanego jednorodnego systemu zarządzania i dowodzenia z zachowaniem współpracy z policją 
w istniejących centrach. Instalacje szkoleniowe i testowe oddane zostały do użytku w tym roku, w 2015 
planowo powstaną dwa nowe centra, dwa dalsze do roku 2018 (zwłoka spowodowana 
uwarunkowaniami prawnymi amortyzacji wspólnego systemu policji i straży granicznej, 
finansowanego z różnych źródeł (kanton i federacja). 

 Istotne decyzje dotyczące podejścia do złożoności projektu podjęte zostały w fazach inicjacji i 
planowania. Podejście do strukturalnej i dynamicznej złożoności przedstawione jest poniżej. 

  

 

Inicjacja projektu  

 

Zasadniczym pytaniem w czasie inicjacji projektu jest obiektywne rozważenie celowości i 
opłacalności przedsięwzięcia. Subsydialnie w ocenie opłacalności oceniana jest złożoność. Udział 
możliwie szerokiej liczby członków zespołu w tej ocenie prowadzi do budowania niezbędnej później 
motywacji. Cesarz Iulius Gajus po dojściu z legionami do rzeki Rubikon, zapytał każdego z legionistów, 
czy warto i czy chce iść zdobyć Rzym. Po przekroczeniu rzeki nie było już odwrotu: Alea iacta est – kości 
zostały rzucone (Lent 2013). W projektach oznacza to, że podjęcie decyzji realizacji projektu, w 
szczególności złożonego, jak w tym przykładzie, po inicjacji, związane jest z istotnymi kosztami 
organizacyjnymi i technicznymi. 
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Koncepcyjna integralność decyzji w zakresie strukturalnej złożoności zapewniona jest przez analizę 
złożoności samego docelowego systemu i struktur organizacyjnych tej fazy (Tabela 1). 

Dynamiczną złożoność projektu zaadresowano wyłącznie procesem budowy zespołu, mającego na 
celu jak najszybsze osiągnięcie wzajemnego zaufania między członkami zespołu (Tabela 2) 

Tabela 1. Złożoność strukturalna w fazie inicjacji projektu  

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Ocena wykonalności Realizm, zachowawczość, aktualnie dostępna 

technologia 

Zakup czy stworzenie własnego Strategia Rządu (Stworzenie, jeżeli inwestycje w tym 
zakresie łącznie 100 razy większe niż wartość produktu) 

Plan biznesowy Opłacalność po 3-5 latach, rezerwa: 6-10 lat, 
uwzględnienie ryzyk 

Minimalny zespół inicjujący Dyspozycyjność wszystkich relewantnych dziedzin, 
kreowanie przyszłych szefów zespołów, efekt 
Ringelmanna. 

 

 

Tabela 2. Złożoność dynamiczna w fazie inicjacji projektu 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Budowanie zaufania Przełamanie różnic kulturowych, proces Tuckmana 

 

 

Planowanie projektu  

 

 Faza inicjacji trwała 8 miesięcy. Formalnie 15.08.2011 zainicjowana została faza planowania. 
Wyróżnione 3 etapy planowanego na 2 lata planowania ograniczyły złożoność dynamiczna projektu. 
Na każdym etapie odpowiednio zaadresowane są statyczną i dynamiczną złożoność przedsięwzięcia 
(Tabele 3-8). 

 

Planowanie - etap koncepcji 

Tabele 3 i 4 ilustrują podejście do złożoności strukturalnej i dynamicznej w projekcie na tym etapie. 
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Tabela 3. Złożoność strukturalna w fazie planowania projektu – etap koncepcji 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Reinżynieria procesów Dokładność, troska o szczegóły, język użytkownika 

Wizja integralnej koncepcji  Identyfikacja interakcji, przestrzeń do negocjacji 

Organizacja i plan projektu Uwzględnienie wszystkich interesariuszy,  

 

Bezsprzecznie wszystkie źródła literaturowe podkreślają istotną rolę właściwego uwzględnienia 
interesariuszy w organizacji projektu i komunikacji z nimi, jako skuteczne środki do opanowania 
dynamicznej złożoności projektu (Grösser 2011, Curlee i Gordon 2011, Marquardt 2009, Geraldi et al. 
2011 i inni). Dlatego szczególną uwagę poświęcono uwzględnieniu wszystkich interesariuszy – 
zróżnicowane terytorialnie organizacje straży i cła, rozdzielone odpowiedzialności, uzancje 
dotychczasowych lokalnych działań mogły działać negatywnie na skuteczność i w związku z tym 
możliwość osiągniecia celów projektu. W metodach, jak stosowany w Polsce Prince2, zalecana jest 
„identyfikacja” interesariuszy bez ich bliższego określenia (OGC 2014) Rozróżnia się zespół realizujący 
projekt i „interesariuszy” w rozumieniu zewnętrznych, w odniesieniu do organizacji projektu, 
ośrodków. Zostawia to duży zakres działania subiektywności aktualnej identyfikacji, niekoniecznie 
implementując integralną koncepcję prowadzenia projektów.  

W projekcie przyjęto jako referencje do określenia i organizacji wszystkich interesariuszy 
przedstawione na Rysunku 7 normy ISO 21500:2012 (2012).  

 

 

 

Rysunek 7. Interesariusze w projektach według ISO 21500:2012 (2012)  

Organy 
Regulacyjne 

Wybrane grupy 
Interesarjuszy 

 Społeczeństwo Partnerzy 

Sponsor projektu 

Ogólne ustalenia projektowe 
Komitet sterujący - 

Klient 
Inni pracownicy 

Finansujący projekt 
i/lub akcjonariusze 

Dostawcy 
Biuro 
wsparcia - 
prowa- 
dzenia Prowadzący projekt 

Organizacja 
projektu Środowisko 

projektu 

Zespół kierownictwa projektu 
Pozostali członkowie zespółu projektu 

projektu 
(Użytkownik) 
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Całościowe ujęcie organizacji projektu przez ISO 21500:2012 dzielą również Bourne (2009), Taylor 
(2006) i Daft (2009). Bourne definiuje interesarjuszy projektu jako tych, którzy maja konkretny powód 
zainteresowania projektem, prawa (moralne lub legalne), są sponsorami bądź finansują projekt, lub w 
jakakolwiek sposób własną wiedzą lub dysponowanymi środkami służą przedsięwzięciu (Bourne 2009). 
W tym ujęciu i członkowie zespołu projektu są interesariuszami. 

Roberts (2007) różnicuje udział interesariuszy w projekcie i dzieli ich (Rysunek 8) na tych, którzy 
mają duży wpływ i są pomocni w realizacji projektu (promotorzy), tych, pomocnych ale o małym 
wpływie (wspomagający), tych, nie bardzo pomocnych, a czasem wręcz szkodliwych, ale o dużym 
wpływie („terroryści”) i tych, co nie bardzo są pomocni i nie mają wpływu, ale zajmują czas 
(„nudziarze”). 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8. Interesariusze w projektach według ISO 21500:2012 (2012)  

 

O tym czy funkcjonalnie dobrana organizacja się sprawdza, decyduje kontekstowy wpływ 
środowiska jak i zachowania członków zespołu. Schein (2010) nazywa to wymiarem kulturowym 
organizacji, Daft  (2009) - wymiarem kontekstowym. Na podstawie powyższych rozważań opracowany 
i wdrożony został schemat organizacyjny wszystkich interesariuszy (poufne). 

Tabela 4. Złożoność dynamiczna w fazie planowania projektu– etap koncepcji 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Integralne koncepcje produktu  Pogłębienie koncepcji z prac studyjnych, weryfikacje 
technologiczne, rozpracowanie procesów 

Integralne koncepcje projektu Opracowanie wszystkich procesów prowadzenia 
projektu, organizacja projektu, przyporządkowanie osób 
do ról 

Zarządzanie ryzykiem  Opracowanie procesu zarządzania ryzykiem, analiza,  
wybór srodków, organizacja zarządzania ryzykiem 

Zarządzanie zmianami Opracowanie procesu zarządzania zmianami i wdrożenie  

Typy interesarjuszy  

Wpływ 

Wsparcie w projekcie 

Wysoki 

Niskie 

Niski 

Wysokie 

Promotorzy Terroryści 

Nudziarze Wspierający 
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Planowanie terminów  Opracowanie procesu zarządzania osiagnieciem celu i 
zależności zmian z procesem zarządzania zmianami 

Kontrola postepu Opracowanie procesu kontroli postępu, skuteczne 
raportowanie 

Organizacja i komunikacja z 
interesarjuszami 

Planowanie niejednoznaczności i migracji 

 

Planowanie - etap przetargu 

Duża liczba interesariuszy, w szczególności tych z grupy o wysokim wpływie, wnosi szczególnie 
dużo nieliniowości w dynamicznej złożoności projektu. Ma to wpływ zarówno na złożoność 
strukturalną (Tabela 5) jak i dynamiczną (Tabela 6). Warto tu wymienić, że Szwajcaria jest razem z 
Singapurem jedynymi dwoma krajami, których prawo przejęło w 100% i bez adaptacji ustalenia 
WTO/GPA (2014). 
 

Tabela 5. Złożoność strukturalna w fazie planowania projektu – etap przetargu 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Przygotowanie przetargu Uzgodnienie z interesariuszami kryteriów i wag 

Prowadzenie przetargu  Zlecenie specyfikacji, wykonanie opcją, instalacja 

testowa 

 

Tabela 6. Złożoność dynamiczna w fazie planowania projektu– etap przetargu 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Zarządzanie ryzykiem Redukcja prawdopodobienstwa nieobiektywnych decyzji 

Organizacja i komunikacja z 
interesarjuszami 

Demokratyzacja procesu prowadzenia przetargu, 
jednoznaczne reguły w ogłoszeniu 

 

Planowanie - etap specyfikacji 

W fazie specyfikacji w organizacje projektu włączony jest wykonawca. Prowadzi to z jednej strony 
do modyfikacji organizacji, z drugiej do ponownego procesu dynamiki budowania zespołu Tuckmana. 

Przygotowane w wielomiesięcznym procesie inżynierii procesy pracy z nowo planowanym 
systemem sa na typ etapie doprecyzowane z wykonawcą. Prowadzi to do klejnych negocjacji zmian z 
interesariuszami.  
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Wspólna z wykonawcą identyfikacja wyzwań technologicznych może prowadzić do obalenia nawet 
największych dogm w projekcie. Jest to szczególnym wyzwaniem dla integralności koncepcyjnej. 
Tabele 7 i 8 ilustrują podejście do złożoności strukturalnej i dynamicznej w projekcie na ewtapie 
specyfikacji w fazie planowania. 

 

Tabela 7. Złożoność strukturalna w fazie planowania projektu – etap specyfikacji 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Wymodelowanie procesow Dokładność, wszystkie procesy wynegocjowane z 
wszystkimi interesarjuszami 

Identyfikacja wyzwań 
technologicznych  

Identyfikacja interakcji, przestrzeń do negocjacji 

Wdrożenie wszystkich interesa-
riuszy w proces zarz. zmianami 

Nic nie jest dogmą  

 

Tabela 8. Złożoność dynamiczna w fazie planowania projektu– etap specyfikacji 

Czynnik ograniczający złożoność Kryteria 

Zapewnienie integralności 
produktu  

Zgodność z koncepcją i architekturami otoczenia 

Zapewnienie integralności 
projektu 

Wdrożenie funkcjonalne wszystkcih procesów 
prowadzenia projektu 

 

Podsumowanie 

 

O sukcesie projektu decydują świadomość złożoności projektu w fazach jego inicjacji i planowania. 
Uwzględnienie złożoności strukturalnej jest niezbędne, ale niewystarczające. O sukcesie projektu w 
większym stopniu decyduje złożoność dynamiczna. Poświęcenie szczególnej uwagi złożoności 
dynamicznej w tych fazach daje szanse na opracowanie integralnych koncepcji produktu jak i 
integralnej koncepcji prowadzenia projektu, będącymi podstawami do trwałego sukcesu realizacji 
przedsięwzięcia. 

W przykładowym projekcie obie fazy trwały 2 lata i osiem miesięcy. Realizacja techniczna możliwa 
byłaby w ciągu 1 roku. Jednakże uwarunkowania zewnętrzne przedłużyły istotnie okres realizacji, 
wprowadzając dodatkowe utrudnienia jednoczesnej, 2-3 letniej, operacji nowego i dotychczasowego 
systemu. Dotychczasowy przebieg projektu jak i pozytywna opinia przeprowadzanej kontroli 
szwajcarskiego NIK-u, potwierdzają celowość i skuteczność przedstawionego w tym opracowaniu 
podejścia.  

Autor dziękuje recenzentom za wnikliwa analizę i opinie opracowania.  
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