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OOstatnio byłem świadkiem ciekawej 
sytuacji. W trakcie spotkania sprze-
dażowego, które przeprowadzałem 
z prezesem dużej firmy budowlanej, 

mój rozmówca przerwał naszą rozmowę i ode-
brał pilny telefon. Nie wiem oczywiście, czego do-
tyczyła rozmowa, ale jej przebieg był dość jedno-
stronny i ograniczał się głównie do wysłuchiwania 
wrzasków, które słyszałem nawet ja. Dopiero na 
jej koniec padły słowa, które muszę zacytować: 
„tym tematem zajmuje się nasz najlepszy kon-
struktor, jestem zaskoczony, że tak się sprawy 
mają i osobiście zainterweniuję, może pan mi 
zaufać”. Z dużym zaciekawieniem obserwowa-
łem rozwój wydarzeń. Mój rozmówca rozłączył 
się, wezwał projektanta, który - jak przed chwilką 
usłyszałem - zajmował się problematycznym te-
matem i zamyślił się oczekując na przybycie pra-
cownika. Widziałem, że z jego twarzy odpłynęła 
krew i pomyślałem nawet, że można by ją umie-
ścić w Sevres pod Paryżem jako wzór idealnej bie-
li, a on sam pod nosem mruknął słowo zaczyna-
jące się na czternastą literę alfabetu. Oczywiście 
moja osoba zeszła na dalszy plan, a wszystko ro-
zegrało się bardzo szybko. Wszedł człowiek oko-
ło pięćdziesiątki, wyraźnie przemęczony i pode-
nerwowany. Na jego widok prezes - bez ogródek  
i bez względu na moją obecność - zapytał o po-
stęp prac przy projekcie realizowanym dla firmy, 
której przedstawiciel dzwonił kilka minut wcze-
śniej, a wezwany pracownik zapewnił go, że oczy-
wiście - zajmie się tym tematem. Ale dopiero gdy 
skończy inny, który skończy gdy wykona jeszcze 
inny, a tym ostatnim będzie mógł zająć się, gdy 
wykona obliczenia do jeszcze wcześniejszego. 
Wszystko co mówił dowodziło, że jest najwyższej 
klasy specjalistą w swoim fachu. Niestety przepra-
cowanym i widocznie przemęczonym. 

Każdy, kto prowadzi firmę projektową, dosta-
tecznie dużą by prowadziła kilka projektów jed-
nocześnie, z pewnością przeżył coś podobnego.

Zazwyczaj jest tak, że 
najlepsi, najbardziej efe-
ktywni i doświadczeni 
projektanci są najchętniej 
angażowani przez kiero-
wników projektów.

To najczęściej kończy się też ich niewyobrażalnym 
przeciążaniem, przy jednoczesnym utrzymywaniu 
na biegu jałowym osób, które nie dają gwarancji 
bezproblemowego załatwiania tematów projek-
towych. Jak bardzo patologiczna jest to sytuacja 
nie muszę tłumaczyć, warto jednak opowiedzieć 
w jaki sposób systemowo uniknąć tego typu 
patologii.

Plan to podstawa

Pierwsza sprawa, na 
której należy się skoncen-
trować to odpowiedź na 
pytanie kto? co? i kiedy? 
robi.

W firmie projektowej musimy mieć dokładny 
wgląd w transparentny plan i nie mam tu na my-
śli harmonogramu Gantta wiszącego na ścianie, 
a pełny obraz obciążenia wszystkich projektan-
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tów - zadaniami ze wszystkich faz i wszystkich 
projektów, planowanymi urlopami, zwolnieniami 
lekarskimi, szkoleniami i innymi zakłóceniami. 
Częstym problemem w rzeczywistości firm projek-
towych jest planowanie realizacji projektów przez 
managerów, którzy nie znają faktycznego obło-
żenia zatrudnionych pracowników, a tym samym 
- sądzą, że ci mogą być dostępni wyłącznie dla 
nich. Jeżeli dodatkowo w momencie przydziela-
nia zadań nie ma wglądu w ów stan dostępności, 
to jedynie kwestią czasu jest wystąpienie sytuacji, 
którą przedstawiłem jako anegdotę na wstępie.

Konflikty są nieuniknione
Wszyscy projektanci muszą liczyć się z tym, że 

mogą być obciążani zadaniami z różnych projek-
tów w tym samym czasie. Firma projektowa musi 
dysponować zatem narzędziem, które:

1. Wykryje każdą sytuację przeciążenia 
projektanta.

2. Wskaże i podpowie kierownikom projektów 
kto jest dostępny.

3. Wykryje przeciążenia i wymusi na szefach pra-
cowni projektowych i kierownikach projektów 
rozwiązanie wszelkich konfliktów, gdy nie bę-
dzie innej alternatywy dla przydzielenia zada-
nia jedynemu dostępnemu ekspertowi posia-
dającemu kompetencje do jego wykonania.

Konsekwentne i bez-
zwłoczne rozwiązywa-
nie konfliktów i „over 
booking” zasobów jest 
równie ważne jak procesy 
zarządzania zmianą.

Projekcja przyszłości 
jest sojusznikiem

Niestety nierealne planowanie to nie jedyne 
źródło zaburzeń i powodów nadmiernego obcią-
żenia pracowników. Duża dynamika projektów, 
zmiany wprowadzane przez klienta i nieprzewi-
dywalność decyzji urzędników sprawiają, że czas 
realizacji poszczególnych zadań się wydłuża.  
W konsekwencji terminy zakończenia zadań prze-
suwają się i uniemożliwiają rozpoczęcie kolejnych 
zgodnie z planem. Osoby odpowiedzialne za  
zarządzanie zasobami w firmie powinny dyspo-
nować narzędziem, które udostępnia wiarygodną 
projekcję przyszłości, pokazuje zadania zagro-
żone i podpowiada, kiedy prawdopodobnie zo-
staną zakończone. Taka funkcjonalność pozwa-
la na podjęcie działań w oparciu o wiarygodną 
prognozę i uniknięcie lub minimalizację negatyw-
nych konsekwencji.

Prince2 to za mało

Projektowanie to ciągła 
walka z zaburzeniami 
w drodze do celu.

Każdy projektant doskonale czuje i intuicyj-
nie stosuje uniwersalną metodologię realizacji 
projektów, należy jednak pamiętać, że filozofie 
przeniesione bezpośrednio z przemysłu nieko-
niecznie idealnie sprawdzą się w biurach projek-
towych. Ta sama zasada dotyczy systemów ERP 
wspierających zarządzanie. Doświadczenia po-
kazują, że metodologia Prince2 nie sprawdza się 
w branży projektowej, gdyż jest zbyt idealistycz-
na - a z punktu widzenia niektórych projektantów, 
nawet utopijna. W praktyce kombinacja starego, 
dobrego Princa2 ze sprintami zaczerpniętymi 
z metodologii SCRUM oddaje rzeczywistość firm 
projektowych.
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Słuchaj, a jeszcze 
lepiej czytaj

Projektanci zazwyczaj mają dużo do powiedze-
nia. Warto ich słuchać, a jeszcze lepiej - udostępnić 
możliwość komentowania swoich działań i odnoto-
wywania istotnych dla realizacji projektu informacji. 
To pozwala zaoszczędzić czas i poprawić jakość pra-
cy projektantów, których nie trzeba już odrywać od 
projektowania, by zdobyć informacje o zmianach, 
pracach dodatkowych lub jakichkolwiek innych 
ważnych dla projektu zdarzeniach. Projektant, który 
ma szansę odnotować uwagę w dopasowanym do 
jego potrzeb systemie czuje się bezpieczniej, a jego 
komfort pracy się poprawia. Natomiast manager, 
który swobodnie przegląda istotne dla projektu za-
pisy może rozmawiać, a nie odpytywać projektan-
tów. Jeśli funkcjonalność dodawania uwag zawiera 
narzędzia pozwalające na wyznaczanie osób od-
powiedzialnych i inicjowanie działań wynikających 
z dodanych uwag, to firma zaczyna dysponować 
platformą obsługującą wszystkie najważniejsze dla 
jej istnienia obszary. Nie trzeba już stawiać takich 
pytań jak to, które jest tytułem tego artykułu, a aneg-
dota opisana na wstępie pozostaje tylko wspomnie-
niem i ewentualnie rzeczywistością konkurencji.   
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