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Wielkie projekty inżynieryjne pchają cywilizację naprzód od tysięcy lat. Ludz-
kość zawsze dążyła do tego, by budować i zmieniać otaczającą nas rzeczywi-
stość. Każde zapierające dech w piersiach przedsięwzięcie wiąże się z olbrzy-
mią pracą logistyczną ludzi odpowiedzialnych za łączenie poszczególnych 
elementów w sprawnie funkcjonujący organizm. Już budowniczowie piramid 
egipskich wiedzieli, że nie wystarczy zatrudnić najlepszych architektów, naj-
bardziej doświadczonych robotników i rzeszy niewolników. Nie wystarczy 
też pozyskać najlepszych materiałów. Do ostatecznego sukcesu prowadzi 
sposób, w jaki wszystkie te elementy łączą się i współpracują ze sobą.

Tworzenie prototypów od podstaw przez ludzi o różnych umiejętnościach, 
tempie pracy czy motywacji zawsze wymaga niezwykłych zdolności organi-
zacyjnych, ale w czasach powiększającej się stale konkurencji nabiera no-
wego znaczenia. Jedynie najlepiej dostosowani będą w stanie przetrwać na 
bardzo konkurencyjnym i nasyconym rynku. W dzisiejszych czasach liczą się 
każda zaoszczędzona minuta, każdy pomysł mogący pomóc zostawić w tyle 
czyhającą na błąd konkurencję oraz każda mądrze zainwestowana złotówka. 
Opanowanie i stopniowe wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych to już 
nie kwestia wyboru, ale bezwzględna konieczność. Firmy, które dziś nie 
sięgną po najnowocześniejszą technologię, utracą możliwość skutecznego 
funkcjonowania na rynku w niedalekiej przyszłości.

Od ponad 20 lat systemy informatyczne definiują w dużej mierze sposób 
postrzegania i planowania zasobów przedsiębiorstwa. W skomplikowanych 
projektach nie sposób obyć się bez integrowania wszystkich szczebli zarzą-
dzania za pomocą programu komputerowego. Powszechnie dąży się do tego, 
by szybko uzyskać potrzebne do pracy dane, bez względu na to, na jakim 
etapie zarządzania są one konieczne. Fundamentem sukcesu jest umiejęt-
ność utrzymania wszystkich wierzchołków trójkąta równowagi projektów 
na stabilnym poziomie.
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Nawet doświadczony manager pozbawiony wiarygodnych i aktualnych da-
nych łatwo może popełnić błąd. Bez systemu ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) dysponuje on bowiem tylko ułamkiem najczęściej nieaktualnych danych 
mogących zniekształcić obraz rzeczywistości. Szczególnie firmy projektowe 
są niezwykle wrażliwe na tego typu sytuacje, gdyż muszą w ciągły i iteracyjny 
sposób maksymalizować jakość projektu, poprawiać funkcjonalność i czynić 
projektowany obiekt lepszym. Czasem robią to przy niezmiennym budżecie 
zaplanowanym przez inwestora na prace projektowe. Wymusza to niezwykle 
rzetelną i drobiazgową kontrolę projektów.

Prawidłowo skonstruowany system ERP musi uwzględniać dane wejściowe 
i wyjściowe oraz całe otoczenie firmy projektowej na każdym etapie powsta-
wania projektu. Dzięki temu łatwo można uzyskać informacje dotyczące naj-
drobniejszych szczegółów funkcjonowania każdego działu firmy projektowej, 
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włączając w to nawet działalność marketingową oraz wszelkie dane związane 
z kompetencjami pracowników. System taki najczęściej składa się z modułów, 
które odpowiadają za sprzedaż, podwykonawców, planowanie, zarządzanie 
relacjami z klientami, finanse oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

System ERP może więc nie tylko wspomóc managerów firm projektowych, 
ale także dostarczyć szereg korzyści wszystkim osobom uczestniczącym 
w procesie projektowania. Beneficjentem stosowania platformy ERP jest 
zatem nie tylko zespół projektowy, ale i cała społeczność zaangażowanych 
w projekt osób i organizacji. Dzięki stałej wymianie informacji jest ona w sta-
nie reagować na bieżąco na problemy wynikające z nieprzewidzianych oko-
liczności.

Firma tworząca systemy ERP dla sektora firm projektowo-inżynieryjnych 
musi posiadać doświadczenie praktyczne w branży, dla której rozwiązania 
dostarcza. Musi też znać wszystkie procedury i terminologię związane z daną 
branżą. Pozornie inne oczekiwania co do programów wspomagających pracę 
ma projektant statków, inne projektant instalacji przemysłowych, a jeszcze 
inne dane i rozwiązania potrzebne są architektowi, w rzeczywistości jed-
nak proces projektowy w każdym przypadku jest bardzo podobny, prawie 
identyczny, a różnice sprowadzają się do terminologii i stosowanej składni.

Program nie może być przeszkodą. Musi być tak napisany, by jego użycie było 
intuicyjne dla wszystkich uczestników procesu. ERP musi być tak prosty, jak 
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to tylko możliwe, ale nie prymitywny. Każdy, niezależnie od stopnia wdroże-
nia w działanie systemu, musi mieć możliwość natychmiastowego i bezprob-
lemowego uzyskania informacji, które są niezbędne na danym etapie pracy.

Nie ma i nigdy nie będzie jednej aplikacji zaspokajającej potrzeby każdej 
branży. W dzisiejszych czasach specjalizacja firm jest tak duża, iż trudno 
opisać zagadnienie zarządzania planowaniem w sposób jednolity i właści-
wy dla wszystkich. W systemach przeznaczonych dla firm projektowych nie-
istotna jest sfera zarządzania zapasami magazynowymi ani przetwarzania 
setek tysięcy zamówień internetowych na usługi projektowe lub gromadze-
nia informacji na temat masowych płatności. Ważniejsze są w nich moduły 
związane z przydziałem ról poszczególnym pracownikom, tak aby szybko 
i łatwo można było po pierwsze optymalnie wykorzystać dostępne zasoby, 
a po drugie uzyskać natychmiast, z dowolnego miejsca na ziemi dane z po-
szczególnych lokalizacji.

Efektywność pracy projektowej zależy od tego, w jakim stopniu wszyscy pro-
jektanci będą informowani o postępach i działaniach innych. Pułapką w każ-
dej takiej sytuacji jest zarządzanie kosztami oraz czasem wykonywania skom-
plikowanych projektów. Dawniej połączenie sfery kosztów z projektem sta-
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nowiło wielkie wyzwanie, gdyż dane na ten temat zmieniają się niezwykle 
dynamicznie. Dzięki systemom informatycznym dopasowanie do określo-
nego budżetu jest łatwiejsze i dzieje się praktycznie „na żywo”.

Wiele lat temu postawiliśmy tezę mówiącą o tym, że proces projektowania 
przebiega w taki sam sposób we wszystkich sektorach projektowania. Te-
za ta została potwierdzona i w połączeniu z naszym wieloletnim doświad-
czeniem w zarządzaniu firmami projektowymi doprowadziła do stworzenia 
uniwersalnego systemu zarządzania firmą projektową, który jest unikalnym 
narzędziem tego typu na skalę światową. Projektowanie wkracza w nową 
erę, w której systemy zarządzania staną się narzędziem powszechnie stoso-
wanym w firmach projektowych. Niestety, na razie inżynierowie i manage-
rowie firm projektowych ciągle nie są przekonani do systemów ERP. Wiele 
projektów pozbawionych tego wsparcia traci szansę na terminową realiza-
cję oraz redukcję zbędnych kosztów związanych ze zmianami powstałymi 
w trakcie prac projektowych.

Celem tej książki jest przedstawienie korzyści oraz sposobu funkcjonowa-
nia systemów ERP w branży projektów inżynieryjnych oraz w działalności 
firm związanych z nowymi technologiami. Poszczególne rozdziały będą 



opisywały moduły przydatne w codziennej pracy architektów, designerów 
oraz osób związanych z marketingiem.

Skupię się zatem na sferze praktycznej. Bardziej interesuje mnie to, jak coś 
działa w realnych warunkach, aniżeli stworzenie teoretycznego modelu po-
partego tylko akademickimi teoriami. Ufam, że po przeczytaniu mojej pub-
likacji każdy, kto zajmuje się choćby w niewielkim stopniu opisywaną tu te-
matyką, będzie mógł odpowiedzieć na pytania, jak system ERP może mu 
pomóc oraz jak z nim pracować. Książka jest przeznaczona dla wszystkich 
osób biorących czynny udział w dużych projektach, niezależnie od tego, ja-
ki jest zakres ich odpowiedzialności oraz w którym etapie realizacji projek-
tu uczestniczą.
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Projektowanie to niezwykle specyficzny i wrażliwy biznes. Stosowanie w tej 
branży systemu ERP jest koniecznością. W tym rozdziale wyjaśnię, czym 
jest ERP i jaka jest geneza rozwiązań tego typu.

Uważam, że wyjaśnienia te wciąż są potrzebne projektantom i szefom firm 
projektowych, przez których systemy ERP nie są powszechnie stosowane. 
Jestem przekonany, że projektant jest głównie inżynierem. Jego prace mu-
szą być postrzegane w kontekście tego, iż projektowany obiekt będzie pod-
legał powszechnie obowiązującym prawom fizyki. Musi przede wszystkim 

„działać”, a piękno i wartości estetyczne odgrywają w nim drugorzędną rolę. 
Analogicznie: myśląc o pracowni projektowej, nie można zapominać o tym, 
iż jest ona firmą. Jak każde przedsiębiorstwo ma za zadanie przynosić zy-
ski właścicielom i ustabilizować swoją pozycję w konkretnym otoczeniu 
ekonomicznym.

Paradoksalnie szefowie firm projektowych zdają się zapominać o tym waż-
nym fakcie. Być może jest tak dlatego, że są to ludzie z wykształceniem poli-
technicznym, którzy muszą dopiero uczyć się zasad ekonomii i zarządzania 
finansami. Ich umiejętności, talent i doświadczenie ścierają się z potrzeba-
mi rynku, gdzie zawsze górę biorą brutalne prawa ekonomii. Sukces w tym 
biznesie musi wynikać z połączenia wiedzy technicznej ze zdolnościami 
zarządczymi. Niedobór wiedzy w tym drugim zakresie jest często podstawo-
wym ograniczeniem dla całego procesu projektowego. Genialny projektant 
opracowujący ze swoim zespołem rozwiązanie, który nie kontroluje budżetu, 
prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z brakiem funduszy i jeżeli 
proces projektowy będzie realizowany bez właściwego nadzoru finansowe-
go, to przyniesie straty, a firma, która nie zarabia, nie może istnieć na rynku 
w nieskończoność.

Właściciele firm projektowych to bardzo zróżnicowane środowisko. Moż-
na wśród nich spotkać zarówno w pełni świadomych managerów, którzy 
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rozumieją, iż podstawową walutą ich firmy jest godzina pracy projektanta, 
jak i ludzi kreujących się na żyjących w oderwaniu od brudnych praw rynku 
artystów, których nie dotyczą sprawy finansowe, a funkcjonowanie ich firmy 
wynika tylko i wyłącznie z potrzeby tworzenia czegoś wyjątkowego.

Ludzi z lekceważeniem odnoszących się do sfery finansów i zarządzania 
można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to ludzie udający projektantów, 
a tak naprawdę zarabiający na czymś innym, np. na wyrażaniu zgody na 
optymalizację konstrukcji i zastosowanie tańszych materiałów, co pozwala 
firmom budowlanym na milionowe oszczędności. Druga grupa to ludzie, 
których można nazwać projektantami ekstremalnymi – gotowymi do ponie-
sienia straty w imię zaprojektowania lepszego obiektu.

Obie powyżej opisane grupy są niezwykłym zagrożeniem dla firmy, lecz o ile 
pierwszych wyeliminuje z czasem rynek, który skutecznie zablokuje możli-
wość nadużywania praw autorskich,o tyle druga grupa nie może być jedno-
znacznie oceniona. Z jednej strony ich działania prowadzą do powstawania 
lepszych projektów, z drugiej strony odbywa się to kosztem zysku firmy i in-
teresu wszystkich właścicieli.

Nawet genialni, zmotywowani i twórczy projektanci, którzy nie kontrolu-
ją budżetu wykonania projektu, prędzej czy później doprowadzą firmę do 
upadłości. Jednak mimo wszystko brak tych ludzi będzie dla firmy prawdo-
podobnie także terminalny, być może firma projektowa przetrwa ich odejście, 
ale na pewno nie będzie tym, czym była, potencjał twórczy takiej organizacji 
bezdyskusyjnie zostanie zredukowany.

Rozwiązaniem tego problemu jest wyposażenie firm projektowych w narzę-
dzia zarządcze pozwalające gromadzić w tle wiedzę o przebiegu wszystkich 
procesów projektowych oraz dostarczać osobom odpowiedzialnym za rea-
lizację kontraktów informacje, czy najważniejsze parametry projektów znaj-
dują się w równowadze, i o wszystkich innych realizowanych projektach. Ta-
kimi właśnie narzędziami są dedykowane firmom projektowym systemy ERP. 
Dlatego właśnie w branżach innych niż projektowa systemy ERP zagościły 
już dość dawno temu na dobre. Sektor firm projektowo-inżynieryjnych po-
został jednym z niewielu sektorów, w których praktycznie nie stosuje się roz-
wiązań ERP lub wdraża się, raczej z marnym skutkiem, rozwiązania pocho-
dzące z innych gałęzi przemysłu.

Inne sektory, także te, w których większość stanowią małe firmy, już dawno 
z powodzeniem stosują przeznaczone dla swoich branż systemy ERP. Jako 
przykład może posłużyć sektor handlu, w którym czasy romantycznych fakto-
rii przy pachnących świeżymi potrawami ulicach dawno przeszły do historii.
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Dzisiaj skan kodu kreskowego automatycznie skutkuje rejestracją transak-
cji w kasie, natomiast zapłata i wydanie towaru potwierdzone paragonem 
powodują automatyczną zmianę stanów magazynowych oraz zapis w bazie 
danych, na podstawie którego w odpowiednim momencie powstanie zamó-
wienie z magazynu centralnego, a w następnej kolejności z fabryki.

W ten sposób uregulowano procesy i zwiększono efektywność sprzedaży, jed-
nocześnie tworząc setki innych zysków dla firmy zajmującej się handlem de-
talicznym. Obejmują one szeroką gamę zadań: od skrócenia czasów inwen-
taryzacji aż do lepszego skwantyfikowania biznesów, szybszego przepływu 
informacji i łatwiejszego określania efektywności i rentowności działalności.

W dzisiejszych czasach każda firma projektowa chcąca się rozwijać dyspo-
nuje kilkoma działami i dużym gronem podwykonawców, którzy zatrudnia-
ją ekspertów zajmujących się rzeczami związanymi wyłącznie z ich pracą 
i kompetencjami. Im bardziej złożony system korelacji między nimi, tym 
trudniej uzyskać porozumienie w czasie umożliwiającym natychmiastową 
reakcję na zdarzenie. Niestety w wielu przypadkach jest jeszcze tak, że je-
den dział zupełnie nie wie, czym zajmuje się drugi. Może to spowodować 
duże rozbieżności w kwestii planowania, finansowania oraz wykonywania 
poszczególnych zleceń.

Standardowy niegdyś przepływ informacji nie sprawdza się tam, gdzie 
wszystko zależy od szybkiej i stanowczej decyzji. Czasem poszczególne ko-
mórki oddalone są od siebie fizycznie o wiele kilometrów i mimo skompli-
kowanych systemów komunikacji odległość ta wciąż stanowi spory problem. 
Cała logistyka jest zbudowana na tym, jak rozlokowane są poszczególne 
działy, a rozlokowanie firmy nawet w jednym biurowcu może mieć wielkie 
znaczenie dla efektywności działania. Opisane wyżej problemy związane 
z międzybranżową koordynacją techniczną mogą wydawać się firmom pro-
jektowym znajome. Część z nich rozwiązują programy do projektowania 3D 
oraz narzędzia BIM, niestety nie wszystkie. Oczywiście w innych, dysponu-
jących większym kapitałem sektorach podobne problemy również zostały 
dostrzeżone i rozwiązane już dość dawno temu.

Pokonanie trudności umożliwiły oczywiście komputer i towarzyszący jego 
ekspansji boom informatyczny, jaki rozpoczął się w latach 60. w amerykań-
skich firmach, a który trwa po dzień dzisiejszy. Wirtualizacja zadań stała się 
powszechna i wdziera się w coraz to nowe obszary. Nikogo nie dziwią już 
komunikacja za pomocą łącz internetowych czy przerzucanie wszystkich 
danych do dobrze chronionej chmury. Każda efektywnie zarządzana firma 
ma własną, homogeniczną strukturę i stosuje szereg rozwiązań automaty-
zujących najróżniejsze procesy w organizacji.
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Początki były jednak trudne. Jako pierwsza w latach 60. zainteresowała się 
tym problemem firma IBM, tworząc system planowania zapotrzebowania 
materiałowego, który zbierał niezbędne dane na temat zasobów trwałych 
fabryk i dużych magazynów. Prosty komputer wyposażony w bazę danych 
umożliwiał szybki dostęp do tych informacji jedynie wyspecjalizowanej gru-
pie odbiorców, jednak to rozwiązanie na tyle zwiększyło efektywność, iż zde-
cydowano się rozbudowywać system na obszary niezwiązane z katalogowa-
niem istniejących dóbr. Firmy takie jak SAP, Oracle, PeopleSoft, Baan oraz 
JD Edwards zdecydowały się na wprowadzenie systemów umożliwiających 
przetwarzanie danych w obszarach finansów, zasobów ludzkich czy komu-
nikacji między poszczególnymi działami firmy.

Szybko okazało się, iż wielkie korporacje tworzą rozwiązania informatyczne 
przeznaczone przede wszystkim dla własnego sektora i bardzo mocno do-
pasowane do jego specyfiki. Niełatwo było bowiem zaimplementować drogie 
i skomplikowane rozwiązania technologiczne w małych i średnich firmach. 
Po pierwsze należało wprowadzić rozwiązania pozwalające na elastyczną 
konfigurowalność systemów ERP, dzięki czemu systemy stały się dostępne 
dla szerszego grona firm, nadal jednak koszty utrzymania odpowiednio wy-
kwalifikowanego personelu, który posiadał wiedzę niezbędną do utrzymania 
systemów ERP, były duże, a zakup i amortyzacja infrastruktury informatycz-
nej pozostawały jedynie w zasięgu najbogatszych. Sytuacja zmieniła się z na-
dejściem lat 90., kiedy do głosu zaczęły dochodzić nowoczesne i prostsze 
dla użytkownika rozwiązania. Dzięki nowym, obiektowym językom progra-

przepływ danych 

bez udziału ERP

pracownicy

kSięgowość

markEting

kiErownictwo
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mowania, takim jak Java, łatwiej było szybko stworzyć coś, co można było 
tanio sprzedać i dodatkowo nie trzeba było pisać tysięcy linii kodu. Zawód 
programisty zaczął się stawać zawodem otwartym.

Wraz z nadejściem interfejsów graficznych coraz więcej firm zaczęło intere-
sować się digitalizacją posiadanych zasobów. Jako pierwsze zdecydowały się 
na to działy finansów i księgowości, później szybko dołączyły do nich inne. 
Problem pojawił się niemal natychmiast. Okazało się, że programy ERP przy-
gotowywane nawet z myślą o małych i średnich firmach nie spełniają dosta-
tecznie swojej funkcji we wszystkich sytuacjach. Liderzy rynku uczynili swoje 
produkty uniwersalnymi, ale to wymagało bardzo skomplikowanego procesu 
wdrożeniowego, zanim system komputerowy można było uznać za dosto-
sowany do potrzeb pojedynczej firmy. Często okazywało się, że kupiony za 
grube pieniądze system nie posiada jakiejś funkcji, która jest kluczowa dla 
danej firmy. Pojawiły się pierwsze frustracje – opinie o tym, że systemy ERP 
tak naprawdę są rozwiązaniami niegotowymi, których koszty wdrożenia czę-
sto przewyższają jeszcze wielomilionowe nakłady na ich zakup, i wcale nie 
gwarantują zysków. To oczywiście jest bardzo zniechęcające dla właścicieli 
małych firm, dla których ryzyko oraz koszt wdrożenia ERP są zbyt wysokie.

Funkcjonowanie wielu firm opiera się obecnie na pracy twórczej: łączą dzia-
łalność artystyczną z inżynierią, architekturą czy fizyką. Szczególnie w tego 
rodzaju przedsiębiorstwach trudno wdrożyć rozwiązania ERP w taki sposób, 
by w 100% spełniały oczekiwania klienta. Projektantom zazwyczaj nie są 
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 potrzebne moduły służące do zarządzania magazynami, ale nacisk kładzio-
ny jest za to na współpracę. System musi być zabezpieczony, by zapewniać 
bezproblemowy, doskonale zaszyfrowany przepływ danych między pracow-
nikami. Nienaruszalność systemu stanowi ogromne wyzwanie strategiczne.

Wiele firm wprowadzało i nadal wprowadza rozwiązania informatyczne bez 
ogólnej koncepcji. Wybierane są najczęściej programy, które są tanie i ogól-
nodostępne. Niektóre firmy, szczególnie więksi gracze na rynku, decydują się 
na drogie systemy, nie zawsze odpowiadające ich specyfice i oczekiwaniom. 
Pierwszym rozwiązaniem, jakie się nasuwa, jest oczywiście program Excel, 
który w wielu przypadkach zastępuje narzędzia do zarządzania projektami, 
rozwiązania bazodanowe oraz kalendarze dla całej firmy. W przypadku, gdy 
w grę wchodzi zarządzanie kilkoma lub kilkunastoma osobami, takie wyjście 
stanowi rozwiązanie więcej niż tymczasowe. Należy zauważyć, że podsta-
wowa znajomość języka Visual Basic pozwala zamienić arkusz kalkulacyjny 
w prawdziwy wielozadaniowy kombajn, lecz niestety takie rozwiązanie nie 
daje się łatwo zmodyfikować, jest wrażliwe na działania użytkownika, przy-
wiązuje firmę do twórcy arkusza i jest technologicznie bardzo ograniczone. 
Nierzadko osoba, która odpowiada za stworzenie jakiegoś rozwiązania in-
formatycznego, zmienia stanowisko pracy bądź z jakiegoś powodu przestaje 
pełnić dotychczasowe obowiązki. Rodzi to problem, gdyż nikt oprócz niej 
nie może naprawić tak stworzonego systemu.

Gotowe rozwiązania w postaci programów do zarządzania projektami także 
nie są w pełni kompatybilne z potrzebami pojedynczych firm. Zwykle są po-
zbawione odpowiedniego wsparcia technicznego oraz zaplecza informatycz-
nego, więc każdy kupujący musi w większym lub mniejszym stopniu radzić 
sobie z problemami samodzielnie.

Zbiór niepowiązanych ze sobą programów może stanowić dodatkowe utrud-
nienie, gdyż nie są one stworzone do współpracy z innymi narzędziami. To 
tak, jakby ktoś chciał ułożyć puzzle z elementów pochodzących z różnych 
pudełek. Gdyby się mocno uprzeć, z trzech zestawów można stworzyć jeden 
abstrakcyjny obrazek, będzie to wymagało sporo pracy, a efekt, bez względu 
na to, jak wielkie starania włożono w ułożenie czegoś ładnego, będzie daleki 
od ideału. Oczywiście puzzle to tylko metafora, istotne jest to, że budowa 
systemu informatycznego z niepowiązanych ze sobą rozwiązań jest tak samo 
bezcelowa jak układanie obrazka z puzzli pochodzących z różnych pudełek. 

Wartościowy system ERP, dopasowany do potrzeb firmy projektowej, pozwa-
la nie tylko na zarządzanie projektami, ale też na konsolidację wszystkich 
obszarów działania firmy. Posiada wsparcie techniczne skoncentrowane na 
pojedynczym aspekcie, np. dla firm projektowych czy naukowo-technicznych. 
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Taka orientacja umożliwia stałe ulepszanie zastosowania aplikacji tak, by 
w jak najkrótszym czasie dostosować ją do zmian wynikających z nowości 
technicznych, prawnych, a nawet społecznych.

Zacząłem ten rozdział, opisując rozwiązania znajdujące zastosowanie wy-
łącznie w obrębie danej firmy (zarówno aplikacje udające narzędzia wspiera-
jące zarządzanie, jak i wielkie systemy, które przed skonfigurowaniem prak-
tycznie nie istnieją, a po implementacji mogą służyć do zarządzania dowol-
nym przedsiębiorstwem). W czasach pierwszych systemów MRI wszystkie 
systemy znajdowały się na terenie danego przedsiębiorstwa. Nie było możli-
wości, by system połączył się z Internetem ani by ktoś z zewnątrz uzyskał do-
stęp do kont pracowników. Dzisiaj każdy planujący założenie lub rozbudowę 
systemu ERP musi brać pod uwagę bezpieczeństwo. Już niedługo kradzieże 
danych będą występowały częściej niż kradzieże innych dóbr. Aby zabezpie-
czyć cenne projekty, stosuje się zasadniczo dwie strategie.

W pierwszym przypadku cały system, niezależnie od tego, z jakich modułów 
się składa, utrzymywany jest na serwerach w dobrze zabezpieczonym budyn-
ku. W drugim firma tworząca ERP przenosi wszystkie programy na prywatną 
chmurę. Do jej obowiązków należy zabezpieczenie transmisji i przechowy-
wanych danych.

Od kilku lat coraz popularniejsze stają się rozwiązania funkcjonujące w chmu-
rze. Właściwie każda większa lub nawet mała firma wynajmuje zewnętrzne 
serwery na swoje dane lub używane aplikacje. Takie postępowanie przynosi 
wiele korzyści, takich jak: brak konieczności zakupu sprzętu i zatrudnienia 
do niego obsługi technicznej, dobre zabezpieczenie przed atakiem hakerów, 
stałe uaktualnienia. Wadą chmury jest brak pełnej kontroli nad umieszczony-
mi danymi. Użytkownikom niekiedy wydaje się, że chmura może się zepsuć, 
zbankrutować, a w niektórych przypadkach skasować pliki bez podania przy-
czyny lub po prostu zniknąć. W każdym przypadku pole manewru odbiorcy 
usługi jest ograniczone.

Obecnie w firmach projektowych najpopularniejsze są klasyczne rozwiązania 
stacjonarne nazywane „on-premises”. Coraz większą popularnością cieszą 
się wewnętrzne portale społecznościowe, skupiające pracowników pojedyn-
czej firmy bądź instytucji. Wyposażenie każdego systemu ERP w odpowiedni 
moduł współpracy wydaje się niezbędne, tym bardziej że oczekiwania co do 
możliwości wymiany danych ciągle rosną. Jeszcze nie tak dawno cieszono 
się z możliwości przesyłania komunikatów językowych czy wiadomości gło-
sowych. Dzisiaj instruuje się specjalistów za pomocą telekonferencji. Można 
pracować nad tym samym projektem w kilka osób jednocześnie, nawet jeśli 
są od siebie oddalone o miliony kilometrów. Wirtualizacja wkracza na ciągle 
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nowe poziomy i dzięki systemom emulacji rzeczywistości może rozwinąć 
się jeszcze bardziej.

Każdy system ERP musi zawierać trzy podstawowe elementy (rysunek na są-
siedniej stronie), żeby można było mówić o jakiejkolwiek wartościowej funk-
cjonalności. Pierwszym elementem jest warstwa prezentacji, czyli wszystko 
to, z czym styka się pracownik. Warstwa ta jest wyposażona w interfejs gra-
ficzny, a czasem także w skomplikowane urządzenia wejścia i wyjścia.

Każdy system musi być zaprojektowany zgodnie z regułą maksymalizacji 
użyteczności. Pracownicy, niezależnie od profilu ich specjalności, nie mają 
ochoty na to, by zagłębiać się w oprogramowanie. Na każdym etapie pracy 
liczy się intuicyjność i to, jak przyjazny jest dany interfejs dla użytkownika. 
Nawet najlepsze aplikacje nie będą spełniały swoich funkcji, jeżeli użytkow-
nik nie będzie miał ochoty zapoznać się z nimi lub żadnego interesu w tym, 
aby pracować w ERP. Najprostszym sposobem, by zachęcić użytkowników 
do stosowania aplikacji, jest pokazanie im wymiernych zysków wynikających 
z używania ERP.

Kolejną warstwę tworzą funkcje, jakie powinien spełniać system ERP. Mając 
do czynienia z rozwiązaniem przeznaczonym dla danej branży, można po-
służyć się standardowym zestawem narzędzi, ale niekiedy działania przedsię-
biorstwa usprawnia się na podstawie jego specyfiki i oczekiwań. To wiąże się 
z koniecznością stworzenia konkretnych funkcjonalności tylko na potrzeby 
danej firmy. Warstwa aplikacji obejmuje takie obszary, jak: operacje logiczne, 
działania matematyczne, budowanie odpowiednich schematów oraz progno-
zowanie na podstawie wprowadzonych danych i skomplikowanych wzorów 
matematycznych. Jeśli w warstwie aplikacji system ERP będzie wadliwy, wte-
dy przekłada się to na działanie całej organizacji. Najnowszym przykładem 
tego typu wad jest awaria systemu przeliczania głosów w komisjach wybor-
czych podczas wyborów prezydenckich w Polsce w 2015 roku.

W warstwie aplikacji błędy zdarzają się najczęściej, a ich usuwanie czy też 
dostosowywanie nowych funkcji rodzi dodatkowe wyzwania. W przypadku 
implementacji każdego systemu ERP kluczowe jest wsparcie techniczne. 
Wprowadzanie usprawnień oraz usuwanie usterek powinny być natychmia-
stowe. Informatycy i inżynierowie winni dołożyć wszelkich starań, by progra-
my poszczególnych modułów komunikowały się ze sobą bez zbędnych trud-
ności i zabierania zasobów innym aplikacjom. Każdy pracownik chce szybko 
uzyskać potrzebne dane, dlatego nie powinien walczyć przy tym z wadliwym 
oprogramowaniem. Wsparcie techniczne musi być dostępne dla każdego 
uczestnika projektu.
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Ostatnią, kluczową dla całego systemu warstwą jest baza danych. Zwykle jest 
ona fizycznie oddzielona od warstwy aplikacji, tzn. znajduje się na oddziel-
nym serwerze. Szybkie przetwarzanie oraz raportowanie informacji i wprowa-
dzanie ich do bazy danych stanowi ogromną część sukcesu całego systemu 
ERP. W każdym przypadku musi zostać jasno określone, kto, kiedy i w jakiej 
sytuacji może wprowadzić informację bądź ją pozyskać. Zazwyczaj wystar-
czy kontrola np. za pomocą kont użytkowników o zróżnicowanym poziomie 
dostępu i haseł; bardzo dobrym rozwiązaniem jest integracja systemu ERP 
z AD. Coraz popularniejsze stają się także czytniki biometryczne, które auto-
matycznie umożliwiają uzyskanie stosownych uprawnień po wprowadzeniu 
wzoru siatkówki oka, odcisku palca czy próbki głosu, co również jest bardzo 
dobrym sposobem identyfikacji.

Sama baza danych i hasło do niej zwykle stanowią punkt najbardziej nara-
żony na awarie i ataki z zewnątrz. Użytkownik widzi jedynie interfejs, ale 
swoimi działaniami może wywołać nieodwracalne szkody. Ludzie są najsłab-
szym ogniwem i często popełniają błędy. Zapominają o procedurach lub nie 
stosują się do nich. Dobrze zaprojektowany system ERP musi zawierać takie 
rozwiązania, by nawet w przypadku wystąpienia komplikacji istniał ciągły 
dostęp do zasobów bazy danych, a procedury były realizowane w naturalny, 
niezauważalny dla użytkownika sposób.

Nie ma odwrotu od informatyzacji biznesu, a tym samym brak alternatywy 
dla ERP. Dotyczy to także sektora firm projektowych. W ostatnim czasie część 
firm reklamuje się jako dostawcy w pełni elastycznych środowisk, w których 
można budować dowolne rozwiązania. Natomiast inni producenci systemów 
ERP deklarują specjalizację w konkretnej branży. Jest to więc rynek bardzo 
różnorodny, a wybór pomiędzy rozwiązaniami jest dość skomplikowany.
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użytkownik

warStwa bazy danych

warStwa aplikacji

warStwa intErfEjSu



Jedynym przeznaczonym dla firm projektowych systemem ERP jest Wayman. 
Uniwersalne środowiska to SAP, IFS, TETA, JD Edwards, Microsoft AX i wie-
le innych. Rozwiązania dla handlu detalicznego to np. Navireo. Możliwości 
wyboru i obietnic składanych przez potencjalnych dostawców ERP jest bez 
liku. Podejmując decyzję o wyborze rozwiązania, należy rozważyć wiele czyn-
ników i wziąć pod uwagę aspekty biznesowe, psychologiczne, społeczne 
oraz przede wszystkim to, jak funkcjonuje organizacja, w której zamierzamy 
wdrożyć system, i co jest podstawą jej działalności. System ERP musi ciągle 
ewoluować i podążać za zmianami występującymi w modelu biznesowym. 
Każda z jego funkcji musi mieć możliwość ulepszenia, dlatego tak ważna 
jest elastyczność w tworzeniu i wprowadzaniu do codziennego użytku no-
wego oprogramowania. Samo oprogramowanie powinno być łatwe w ob-
słudze i szybkie do nauczenia się. Tylko spełnienie takich kryteriów sprawi, 
że system usprawni działania biznesowe, umożliwi stały rozwój i zwiększy 
rentowność prac projektowych.
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Jeden z największych konfliktów kapitalizmu rozegrał się w Ameryce na prze-
łomie wieku XIX i XX. Wtedy to właśnie Nikola Tesla i Thomas Edison wal-
czyli ze sobą o sposób, w jaki dostarczany będzie prąd szerokiemu gronu 
odbiorców. Była to bitwa rutyny Edisona z młodością Tesli. Ten pierwszy 
był doświadczonym wynalazcą, który na swoich rozwiązaniach dorobił się 
niewyobrażalnego majątku; ten drugi wymyślił rozwiązanie, które zmieniło 
sposób postrzegania elektryczności, a wraz z nim historię całego XX wieku, 
niestety jego zaplecze było znacznie skromniejsze. Edison Electric opierało 
swoją teorię na dystrybucji prądu stałego. Obejmowała ona obszar jedynie 
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800 metrów od pojedynczej elektrowni. Prąd zmienny Tesli mógł być dystry-
buowany na setki, a nawet tysiące kilometrów, bez utraty jakości. Mimo że 
oczywiste było, iż rozwiązanie Tesli jest korzystniejsze dla przemysłu i zwy-
kłych obywateli, jego twórca skończył żywot w pokoju taniego hotelu, bez 
grosza przy duszy. Przyczyną jego porażki był nie tyle brak finansów, ile prze-
de wszystkim brak struktury zarządzania tak ogromnym przedsiębiorstwem, 
jak zakład energetyczny.

Edison jak nikt inny rozumiał, że tworząc rzeczy nowe, innowacyjne, od nowa 
kreując rzeczywistość, nie można zapominać o biznesowych aspektach tych 
działań. Za Teslą nie stały sztaby ludzi ani wielkie kampanie marketingowe. 
Był on pasjonatem, który chciał, by jego prąd zmienny stał się powszech-
nym dobrem, dostępnym dla wszystkich. Kwestie organizacyjne i logistyczne 
uznawał za drugorzędne. Zapłacił za to ogromną cenę. Firma General Elec-
tric założona przez Edisona przejęła wkrótce patent Tesli i istnieje do dzisiaj. 
O najsłynniejszym Chorwacie zapomniano.

Ten smutny przykład można odnieść do rzeczywistości, w jakiej funkcjonu-
je wielu właścicieli i managerów firm projektowych. Szef firmy projektowej 
często bardziej przypomina wizjonera, dla którego projektowanie i ujęcie 
zespołu projektowego w ramy firmy jest bardziej stylem życia niż biznesem. 
W wielkich organizacjach projektowych próby wprowadzenia ładu korpora-
cyjnego są realizowane z perspektywy ekonomicznej. Badane są rentowność 
i wybrane wskaźniki KPI, a stosowane rozwiązania ERP de facto nie zaspo-
kajają wszystkich potrzeb zarządu pod względem tworzenia w pełni trans-
parentnego obrazu przebiegu procesów biznesowych.

Przed każdą osobą zarządzającą organizacją projektową nieustannie stoją 
wielkie wyzwania. Nie wystarczy nawet najbardziej dopracowany projekt, by 
osiągnąć sukces. Dążąc do perfekcji projektowanego rozwiązania, projektan-
ci i osoby zarządzające organizacją projektową czasem zapominają o sto-
sowaniu elementarnych zasad zarządzania, a jeszcze częściej świadomie je 
porzucają. Dzieje się tak dlatego, że ponadprzeciętny rezultat projektowania 
pozwala na budowanie reputacji projektanta i pozyskanie nowych, nierzadko 
bardziej lukratywnych zleceń.

O wiele częściej jednak personel zarządzający organizacji projektowej ma 
pełną świadomość konieczności realizowania procesów zarządzania. Dowo-
dem na to może być ich szczegółowe opisanie np. w obowiązujących pro-
cedurach ISO. Zwykle nie ma jednak wystarczającej ilości czasu na rzetelną 
i dokładną realizację procesów. Brak czasu jest często stosowaną wymówką, 
jednakże u podstaw problemu leży nie brak czasu, lecz brak świadomości 
istnienia rozwiązań informatycznych typu ERP przeznaczonych dla sektora 
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firm inżynieryjnych i projektowych. Stosowane narzędzia są zatem dysfunk-
cyjne, mają swoje słabości, wynikające głównie z niedostosowania do specyfi-
ki sektora projektowo-inżynieryjnego, w którym trójkąt równowagi projektów 
(przedstawiony na rysunku powyżej) realizowany jest z uwzględnieniem ab-
solutnego braku możliwości kompromisu w obszarze jakości.

Możliwość łatwego utrzymania projektów w równowadze, oczywiście nie-
odłącznie powiązana z realizacją prostego, zautomatyzowanego i ciągłego 
procesu zbierania kluczowych informacji o projekcie, jest w istocie tak sa-
mo ważna, jak sam pomysł na będące przedmiotem projektu rozwiązania 
techniczne.

JAKOŚĆ!

zakrES  
projEktu

budżEt zaSoby  
ludzkiE

zaSoby ludzkiE

zakrES projEktu budżEt



32 03 jEśli niE Erp, to co?

Bez wątpienia projektowanie to prawdopodobnie dziedzina inżynierii, w któ-
rej zmiany i zakłócenia występują najczęściej. Już sam iteracyjny charakter 
procesu projektowego świadczy o tym, że nie ma jednej jasno wytyczonej 
drogi do jego realizacji, a sam kształt projektowanego obiektu w czasie pro-
cesu projektowania ciągle ewoluuje. Projektanci muszą cały czas się uczyć, 
nie tylko swojego fachu, ale także innych rzeczy, powiązanych z ich zawodem. 
Narzędzia, regulacje, standardy co chwila się zmieniają. Nieustannie zmie-
niają się także gusta klientów oraz potrzeby rynku. Rozwiązania, które nie-
gdyś służyły jednemu celowi, mogą dziś pracować wielowątkowo. Przepływ 
informacji jest szybki i wielokanałowy, jednak oparcie go na nieaktualnych 
danych może powodować chaos informacyjny i zwielokrotniać możliwość 
realizacji pracy projektowej.

Przeznaczenie skomplikowanych projektów staje się coraz bardziej niejed-
noznaczne, gdyż zmieniają się warunki ekonomiczne i polityczne, w jakich 
przychodzi rywalizować z konkurencją. Precyzyjne zdefiniowanie produktu 
czy usługi lub nawet dopasowanie ich do ciągle zmieniających się wymagań 
nie jest zatem tak trwałe. Plany i założenia są niszczone pod wpływem czyn-
ników, które jeszcze wczoraj mogły nie występować.

Poza czynnikami zewnętrznymi ważny jest także wpływ wewnątrzsektorowej 
konkurencji pomiędzy firmami projektowymi. Organizacje projektowe muszą 
nieustannie konkurować z freelancerami i niewykwalifikowanymi amatora-
mi, oferującymi swoje usługi po zaniżonej cenie. Sektor firm jednoosobo-
wych lub małych firm rodzinnych stale rośnie, a co za tym idzie – zmniejsza 
się średnia cena każdej usługi związanej z projektowaniem. Chociaż klienci 
oczekują dostarczenia najwyższej jakości dokumentacji, podejmując decyzję 
o wyborze partnera, kierują się często kryterium najniższej ceny.

Grafika na sąsiedniej stronie pokazuje jeden z wielu przykładów spirali pro-
jektowej, która obrazuje konieczność ciągłego powracania w procesie pro-
jektowania do wcześniej wykonanych czynności, weryfikowania założeń i dą-
żenia do sukcesu poprzez ciągłe ulepszanie rozwiązania. Jeżeli proces rea-
lizacji projektu przedstawimy w funkcji czasu, to bardzo szybko okazuje się, 
że im bliżej zakończenia projektu, tym mniej mamy czasu na dokonywanie 
kolejnych iteracji. Brak bieżącej kontroli wszystkich parametrów równowagi 
projektu, i to od samego początku jego realizacji, stwarza zatem niezwykle 
poważne zagrożenia dla budżetu.

W praktyce projektanci w początkowym okresie realizacji projektu często 
pozostają w złudnym przekonaniu, że „jest jeszcze bardzo dużo czasu do 
daty oddania projektu”. Wydłuża to okresy pomiędzy kolejnymi iteracjami, 
praca jest mniej efektywna, natomiast w końcowym etapie realizacji projektu 
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niedobory czasu próbuje się uzupełniać nadgodzinami, pracą w weekendy, 
zatrudnianiem podwykonawców i angażowaniem dodatkowych, nieprzewi-
dzianych w planie zasobów. To oczywiście jest destrukcyjne dla budżetu i sta-
nowi podstawowe zagrożenie dla firm projektowych.

Firmy projektowe mogą rywalizować doświadczonym zapleczem specjali-
stów, ale jest to wartość, która jest bardzo droga. Kolejna sprawa decydująca 

spirala procesu 

projektowego

trójwymiarowy 

widok spirali 

procesu 

projektowego 

z zieloną 

osią czasu
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o przewadze konkurencyjnej firmy projektowej to szybkość i precyzja wykona-
nia. Dobre firmy projektowe nieustannie poszukują kompleksowego rozwią-
zania gwarantującego wykonanie prac projektowych w zgodzie z zasadami 
i procedurami. W związku z tym, że nowoczesne systemy zarządzania prze-
znaczone dla sektora projektowego nie są powszechnie znane, alternatywy 
poszukuje się w przemyśle, który jest często wzorem procesowego i upo-
rządkowanego podejścia do biznesu. Biznesem są w tym wypadku procesy 
produkcyjne, a nie projektowe; między procesami produkcyjnymi i projek-
towymi istnieją jednak fundamentalne różnice, np. gospodarka materiało-
wa, konieczność obsługi maszyn, zagadnienia związane z bezpieczeństwem 
i wiele innych aspektów to sprawy w procesach produkcyjnych o wiele waż-
niejsze od zarządzania czasem pracy, który jest z kolei jednym z głównych 
źródeł kosztów w procesach projektowych. Te różnice sprawiają, że imple-
mentacja rozwiązań sprawdzonych w sektorze produkcyjnym w firmach pro-
jektowych jest błędem.

Najbardziej znaną formą ustrukturyzowania działalności firm są zintegro-
wane systemy zarządzania oparte na normach ISO. Procedury, instrukcje, 
formularze odgrywają bardzo ważną rolę w zapewnieniu najwyższej jakości. 
Doświadczenia firm projektowych pokazują jednak, że nawet systemy przy-
gotowane z dużym zaangażowaniem i certyfikowane przez renomowane jed-
nostki certyfikujące wymagają niestety dużego nakładu pracy na utrzymanie.

Moje wnioski po wdrożeniu i kilkuletnim stosowaniu systemu ISO w orga-
nizacji projektowej są jednoznaczne. Przestrzeganie procedury ISO w or-
ganizacji projektowej jest bardzo pomocne, przynosi wiele zysków, ale tak-
że wymaga metodycznego podejścia, konsekwencji i sporego nakładu pra-
cy. Wdrożenie systemu ERP przeznaczonego dla firmy projektowej znacząco 
ogranicza nakłady pracy na utrzymanie systemu ISO, a w przypadku braku 
w organizacji systemu ISO wdrożenie ERP powinno być pierwszym krokiem 
na drodze do ustrukturyzowania firmy. Certyfikacja przedsiębiorstwa, w któ-
rym projekty realizowane są w sposób procesowy, wsparty przez dedykowa-
ne firmie projektowej narzędzie klasy ERP, jest właściwie formalnością. To 
oznacza, że inwestycja w ERP pozwala w kolejnych krokach na ograniczenie 
nakładów na stworzenie, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu 
zarządzania jakością zgodnie z procedurami ISO. Bardzo duży nakład pracy 
na działania związane z organizacją firmy jest jednym z podstawowych za-
grożeń, jakie wiążą się z funkcjonowaniem firmy projektowej, a także z pró-
bami jej strukturyzowania i wdrażania w niej systemów zarządzania.

Współdziałanie zespołu projektowego ma takie samo znaczenie, jak sam 
projekt. Współpraca, o której wielokrotnie piszę w tej książce, stanowi odpo-
wiedź na większość trudności związanych z fluktuacją rynku. Narzędzia do 
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Certyfikat Systemu Zarządzania 

firmy projektowej opierającej 

procesy na systemie Wayman

zarządzania pracą grupy inżynierów muszą być zatem starannie zoptymali-
zowane, żeby nie spowolnić procesu tworzenia i zmaksymalizować efektyw-
ność. Poza tym pełnią one pomocniczą funkcję: mają pomagać i być częścią 
pracy, nie mogą jednak absorbować. Rzeczywistość firm projektowych po-
kazuje więc, że są to organizacje niezwykle wymagające, w których tylko od-
powiadające specyfice sektora projektowo-inżynieryjnego rozwiązania mogą 
być skutecznie stosowane.

Mimo tej oczywistej konkluzji w praktyce firmy projektowe nie tylko nie stosu-
ją rozwiązań przeznaczonych dla swojego sektora, lecz w ogóle nie używają 
kompleksowo żadnych rozwiązań klasy ERP. Zamiast tego używają protez in-
formatycznych, których rzeczywista aplikacja bardziej przypomina, jak wspo-
minałem wcześniej, próbę ułożenia obrazka z elementów pochodzących 
z różnych kompletów puzzli. Jest to działanie bardzo pracochłonne i nawet 
jeśli jakimś cudem uda się owe puzzle dopasować, to efekt będzie daleki od 
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zamierzonego; zanegowana zostanie wówczas istota zabawy w puzzle, czyli 
chęć ułożenia z elementów ładnego obrazka.

Innymi słowy, informatyzacja treści wbrew pozorom nie jest na tak wyso-
kim poziomie, jak się powszechnie uważa. Spotyka się jeszcze managerów 
wymieniających informacje z pracownikami w tradycyjny sposób, tzn. za 
pośrednictwem e-maila, serwisów społecznościowych lub krótkich spotkań 
twarzą w twarz. Niekiedy przez taki system komunikacji traci się mnóstwo 
czasu, który można by poświęcić na rzeczy naprawdę przynoszące dochód.

Przy wymianie informacji może dojść do jej zniekształceń. Odpowiadające 
specyfice firmy projektowej narzędzie nie tylko pozwala na łatwą i szybką 
współpracę zespołu projektowego, ale także tworzy w tle księgę, swoisty 
log projektu, który zawiera wszelkie potrzebne do jego realizacji informacje.

Aby przyspieszyć wymianę efektów pracy, informacji czy plików, wiele firm 
projektowych zainstalowało prosty serwer NAS, na którym gromadzone są 
dane w mniej lub bardziej złożonej strukturze katalogu. Jest to metoda zwy-
kle tymczasowa i bardzo nieefektywna, aczkolwiek w praktyce jak wiele do-
raźnych rozwiązań przez długi czas utrzymująca się w organizacjach i bę-
dąca źródłem wielu problemów. Opanowanie rosnącego na tzw. dyskach 
sieciowych stosu plików wymaga najczęściej próby zdefiniowania, ustalenia 

narzędzie do współpracy i zarządzania uwagami dodawanymi do zadań
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i narzucenia różnego rodzaju „wzorcowych struktur katalogów”, które w za-
łożeniu mają znormalizować zasady i pozwolić na wprowadzenie porządku. 
Rozwiązania te są książkowym wręcz przykładem systemów, które są świetne 
dopóty, dopóki nie zaczną ich używać projektanci.

Jeżeli występuje jakiś problem z odszukaniem informacji, zwykle pada su-
gestia, że są one na dysku, jednak po przeszukaniu tegoż okazuje się, że 
żądanego pliku tam nie ma. Sprawdza się w panice wszystkie komputery 
w poszukiwaniu ostatniej kopii pliku, a gdy się wreszcie taką znajdzie, trzeba 
połączyć ją z innymi i cała zabawa zaczyna się od początku.

Doraźne rozwiązania tego typu uniemożliwiają kontrolę nad projektem jako 
całością. Połączenie samych schematów technicznych ze sferą finansową tak-
że jest niezwykle skomplikowane, gdy nie dysponuje się systemem ERP. Naj-
częściej jakiś pracownik zajmuje się pieczołowitym zbieraniem i przetwarza-
niem informacji, a w ustalonych interwałach czasowych powiadamia wszyst-
kich o tym, jak ma się sytuacja np. z finansowaniem projektu, zaawansowa-
niem prac lub terminami realizacji. Ta sama osoba bada rynek oraz postę-
py konkurencji. Ilość danych potrafi się zwiększać w tempie logarytmicznym, 
dlatego manager chcący zebrać wszelkie informacje o projekcie znajduje się 
w bardzo trudnej sytuacji, gdyż o każdy szczegół musi pytać osoby odpowie-
dzialne za zbieranie danych lub realizację odrębnych zadań. W najlepszym 

przykładowy arkusz kalkulacyjny Excela z informacjami
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przypadku, gdy w firmie obowiązują jasne zasady, pracownicy są zdyscypli-
nowani, skrupulatni i posiadają możliwości, by wykonać wszystkie czynno-
ści we właściwym czasie, manager musi spędzić sporo czasu na otwiera-
niu szeregu arkuszy kalkulacyjnych lub oczekiwać na przesłanie ich najbar-
dziej aktualnej wersji.

Przeznaczone dla sektora projektowego rozwiązanie ERP ma ogromną prze-
wagę nad klasycznymi arkuszami kalkulacyjnymi, nie tylko w obszarze prze-
twarzania danych, ale także dzięki interfejsowi użytkownika, który pokazuje 
wyłącznie istotne dla niego informacje. Manager dysponuje pełnym oglądem 
wszystkich projektów, a projektant logujący się do ERP widzi listę swoich 
zadań w kalendarzu oraz ma dostęp do informacji o projekcie, panelu ko-
munikacyjnego, jakościowych list kontrolnych oraz systemu do zarządzania 
dokumentacją wejściową i wytwarzaną w firmie projektowej.

Nadzieję na utrzymanie w ryzach, przynajmniej terminowych, w klasycznej 
firmie projektowej daje odwzorowanie harmonogramu rzeczowo-finansowe-
go na wykresie Gantta i uzupełnienie go punktami, które zespół projektowy 
powinien zaliczyć w ustalonym momencie realizacji projektu. Zbudowanie 
harmonogramu Gantta jest jak najbardziej uzasadnione, jednak już uaktu-
alnienie danych bez narzędzia do automatycznego zbierania danych jest 
podstawową słabością systemów do zarządzania projektami.

lista projektów z systemu Wayman oraz „zegary kontrolne”
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karta realizacji projektanta w systemie Wayman z widoczną platformą do wymiany informacji

harmonogram Gantta wykonany w Excelu

Rok 2015
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O ile tworzenie harmonogramów Gantta w arkuszach kalkulacyjnych to czyn-
ność, w której trudno dostrzec głębszy sens, o tyle wykorzystanie do przy-
gotowania relacyjnych harmonogramów narzędzi do planowania jest jak 
najbardziej właściwe.

Niestety nie można już tego powiedzieć o konieczności ręcznej aktualizacji 
danych. Jeżeli kierownik projektu musi zbierać i wprowadzać dane do narzę-
dzia do planowania, które służy do prezentacji procesu realizacji projektu 
na harmonogramie Gantta, to większy koszt pracy kierownika projektu oraz 
brak kontroli nad projektem w okresie pomiędzy aktualizacjami są poważ-
nym zagrożeniem dla projektu i firmy.

przykładowy harmonogram Gantta z darmowej aplikacji

długoterminowy plan obciążenia projektantów w systemie Wayman
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Podstawową cechą systemu ERP jest automatyczne zbieranie kluczowych 
danych oraz automatyczne aktualizowanie wszelkich danych i prezentowanie 
ich w dowolnej formie, także harmonogramu Gantta. Rozwiązanie ERP prze-
znaczone dla firmy projektowej umożliwia pokazanie wszystkich kluczowych 
parametrów projektu, bez żadnej zbędnej pracy ze strony kierownika projek-
tu, również w formie harmonogramu Gantta, przy jednoczesnym wyelimi-
nowaniu wszystkich słabości powszechnie znanych narzędzi do planowania, 
takich jak brak opcji pokazującej obciążenie pracownika zadaniami z kilku 
projektów jednocześnie i wizualizującej ich wpływ na projektanta oraz jego 
fizyczne możliwości realizacji pracy projektowej.

Zapoznanie się z oprogramowaniem do planowania projektów i zarządza-
nia nimi jest jednak czasem tak samo skomplikowane, jak zapoznanie się 
z oprogramowaniem ERP. Każda minuta w biznesie jest ważna, więc często 
managerowie projektu muszą decydować o tym, jak przekazać dane, by by-
ły one natychmiast przyjęte właściwie i ze zrozumieniem przez odbiorców. 
Nieskończenie elastyczna, nowa aplikacja do zarządzania projektem, która 
może być stosowana praktycznie w każdej branży, stwarza zagrożenie, że 
końcowy odbiorca nie będzie umiał poprawnie zinterpretować przekazywa-
nych w niej danych.

Prawdziwą zmorą firm projektowych jest określenie, na jakim etapie znajdują 
się prace poszczególnych specjalistów. Bez odpowiedniej integracji całego 
systemu zarządzania nie sposób jest sprawdzić, co już zostało wykonane, 
a co jest jeszcze do dokończenia. Młodym projektantom, architektom, kon-
struktorom czy inżynierom mechanikom często wydaje się, że zadanie, które 
zostało im zlecone, jest proste. Wykonują je w ciągu kilku godzin, chociaż 
mają na nie dwa tygodnie, i nie wiedząc do końca, co powinno być efektem 
projektowania, trwają w błędnym przekonaniu o swojej wyjątkowej efektyw-
ności, podczas gdy zawartość ukończonego ich zdaniem projektu jest po 
prostu niekompletna. Godziny pracy wypełniają zadaniami niezwiązanymi 
z projektowaniem, jak surfowanie na Facebooku lub śledzenie najnowszych 
wyników meczów piłkarskich. Kiedy okazuje się, że stworzone przez nich 
dzieło zawiera wady, trudno je już poprawić.

Ewidencja realizacji pracy wykonywanej przez ludzi kreatywnych, jakimi bez-
dyskusyjnie są projektanci, nie może ograniczać się do alokacji czasu poświę-
conego na wykonanie dzieła, ale zależy także od pewnej systematyczności 
lub niekiedy przebłysku geniuszu. Jeżeli przyjmiemy założenie, że systemy 
ERP muszą być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prymitywne i powinny 
zachować jednocześnie swoją pełną funkcjonalność, to dojdziemy łatwo do 
wniosku, że minimum informacji, jakie powinien każdego dnia przekazywać 
projektant, to odpowiedzi na następujące pytania: Jakimi zadaniami dziś się 
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zajmowałeś? Ile poświęciłeś czasu na ich realizację? Jak oceniasz zaawanso-
wanie każdego zadania wyrażone w procentach, przy czym 0% to zadanie 
nierozpoczęte, a 100% to zadanie całkowicie zakończone?

Warto nadmienić, że zgodnie z oczekiwaniami zazwyczaj procentowe za-
awansowanie zadania zwiększa się wraz z postępami pracy.

Zmiany sprawiają, że projekt, który dzień wcześniej mógł być prawie skoń-
czony, do którego zakończenia brakowało już tylko wydrukowania i złożenia 
dokumentów, musi zostać ponownie przerobiony, co wynika z konieczności 
uwzględnienia zmiany. Z punktu widzenia ERP taka sytuacja oznacza, że 
procentowe zaawansowanie zadania zmienia się z 90% na niższą wartość, 
np. 40%.

System informatyczny firmy projektowej musi umożliwiać zbieranie najnow-
szych wersji plików. Zmorą projektantów jest praca na nieaktualnych danych. 

Zmiana zazwyczaj równolegle 

powoduje gwałtowne zmniejszenie 

procentowego zaawansowania 

i skokowy przyrost pracochłonności. 

To poważne zagrożenie. System ERP 

może wychwycić te zmiany i zmniejszyć 

zagrożenie. Między innymi dlatego 

właśnie warto go wdrażać

panel kontrolny zadania realizowanego w systemie Wayman
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Obecnie dostępne są setki rozwiązań do zarządzania dokumentacją klasy 
PDM (Project Documentation Management). Chociaż najbardziej zaawanso-
wane systemy PDM są zazwyczaj doskonałe i rozwiązują niezwykle ważne 
problemy, jakie pojawiają się przed projektantami, nadal są kolejnym niedo-
pasowanym do pozostałych elementów systemu zarządzania firmą puzzlem 
z innego pudełka.

Niestety nie istnieje i nigdy nie będzie istniał „najlepszy” system PDM. Bar-
dzo często zamawiający oczekuje dostarczania dokumentacji w wersji elek-
tronicznej i niekoniecznie będzie zainteresowany korzystaniem z narzędzia 
stosowanego w danej firmie projektowej. Jaką zatem w związku z tym funk-
cjonalność powinien mieć dedykowany firmie projektowej system ERP? Naj-
rozsądniejszym rozwiązaniem będzie funkcjonalność pozwalająca firmie 
projektowej na używanie PDM wbudowanego w jej ERP i zachowanie możli-
wości podpięcia dodatkowego, zewnętrznego systemu PDM do poszczegól-
nych projektów, realizowanych na podstawie odrębnych umów z klientami.

Jak widać na powyższych przykładach, zagrożenia dla managera wynikające 
z wdrażania systemów ERP leżą zarówno w otoczeniu zewnętrznym firmy, 
jak i w interakcjach między pracownikami. O wiele łatwiej i szybciej jest wy-
konywać swoje zadania, gdy ułatwia się pracownikom kooperację, nie zapo-
minając o ich potencjale twórczym. Każdy członek zespołu wnosi bowiem coś 
wyjątkowego. Oprogramowanie musi stanowić pewien kanał, dzięki któremu 
można zapewnić natychmiastowy przepływ informacji.

Zakup systemu ERP to jedynie pierwszy krok, stanowiący wyzwanie dla ma-
nagera i rozwiązujący od ręki szereg problemów. Następnym jest oczywiście 
zadbanie o jego prawidłowe wdrożenie, zarówno wewnątrz samej aplikacji, 
jak i w całym otoczeniu firmy. Jeżeli zmieni się którykolwiek czynnik wpły-
wający na pracę zespołu, oprogramowanie ERP powinno tę zmianę wykryć 
i odpowiednio przetworzyć.

Manager musi być świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim przy wy-
borze odpowiedniego rozwiązania informatycznego. Wybór zapewniający 
ciągłą współpracę z solidnym partnerem, tworzącym oprogramowanie na 
potrzeby firm, jest decyzją nie na tygodnie czy miesiące, ale na lata. System 
ERP powinien być niejako dodatkowym członkiem zespołu, nie zaś rozwią-
zaniem, które wymaga nakładów pracy, żeby je okiełznać. W dobrej firmie 
projektowej dostosowany do sektora inżynieryjnego ERP staje się częścią 
pracy, a nie dodatkiem do niej. System musi więc nie tylko spełniać wyma-
gania jakościowe, ale także odpowiadać pracownikom, którzy będą z niego 
korzystali na co dzień. Jak pokazuje doświadczenie, ten aspekt jest niezwykle 
istotny i stanowi często barierę dla płynnego przechodzenia od tradycyjnych 



metod zarządzania do tych wymagających użycia nowoczesnych narzędzi 
teleinformatycznych.

Prawidłowo wdrożony system ERP to taki, na który nie trzeba poświęcać wie-
le czasu. Jego użyteczność jest na tyle duża, że zmienia i usprawnia działa-
nie wszystkich działów organizacji. Tworzy zaplecze, dzięki któremu można 
bezstresowo wykonywać swoją pracę, stać się bardziej efektywnym, rentow-
nym, zyskiwać więcej zadowolonych klientów, wracających po rewelacyjne 
projekty dostarczane na czas. Dla wielkich firm stanowi to wartość, za któ-
rą warto zapłacić.
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Hunsrück jest najdłuższym mostem linowym w Niemczech. To 380 metrów 
wąskiej ścieżki zawieszonej na wysokości 90 metrów. Planowanie jego bu-
dowy zajęło 5 lat. W jej trakcie przewinęli się specjaliści z niemal wszystkich 
dziedzin kojarzonych z budownictwem. Wśród fachowców zgromadzonych 
na placu nie zabrakło pilotów nowoczesnych dronów, wspinaczy, a nawet 
psychologa specjalizującego się w fobiach. Praca na tak dużych wysokościach 
przyciągała uwagę, więc powstał nawet kanał, na którym można było obser-
wować postępy ekipy budowlanej na żywo. Prace zakończono sukcesem, 
a dzięki sprawnej organizacji koszt budowy wyniósł tylko 1,1 mln euro. Inwe-
stycja zwróci się szybko, gdyż miejsce to odwiedza tysiące śmiałków dziennie.

Most Hunsrück to z pewnością interesująca budowla i każdy szef firmy pro-
jektowej chętnie przeczyta raport z jego budowy, jednak wyjątkowość kon-
strukcji nie jest jedynym powodem, dla którego wspominam o moście. Otóż 
istnieje wiele analogii pomiędzy mostem, szczególnie rozpiętym między 
dwoma wierzchołkami stromych gór, a systemem ERP. Aby je dostrzec, mu-
simy posłużyć się metaforą. Wyobraźmy sobie, że w paśmie górskim ktoś 
nikczemnie rozmieścił informacje o naszej firmie w taki sposób, że na każ-
dym wierzchołku możemy znaleźć tylko fragment danych. Informacje o kosz-
tach firmy znajdują się na jednym wierzchołku, o przychodach na drugim, 
o planie projektów na kolejnym, raporty z realizacji projektów przez zespoły 
zadaniowe na innym, jeszcze gdzie indziej są informacje o relacjach z pod-
wykonawcami. Manager, aby pozyskać informacje, musi wielokrotnie scho-
dzić w dolinę i wspinać się na kolejne szczyty. Tylko komplet wszystkich infor-
macji daje managerowi pełny obraz firmy, a pomijając oczywiste udręczenie 
samym sposobem zdobywania informacji, poznaje on poszczególne dane 
w dużych odstępach czasowych i nigdy nie ma szans na zgromadzenie kom-
pletu aktualnych danych. Co zatem w takiej sytuacji może zrobić manager? 
Nawet jeśli jest zapalonym alpinistą prawdopodobnie skoncentruje się na 
kilku wierzchołkach, które uzna za kluczowe, łatwe do zdobycia lub skrywa-
jące najważniejsze informacje.
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widok na most Hunsrück

Dedykowany firmie projektowej ERP jest jak sieć mostów rozpięta pomiędzy 
wierzchołkami. Po pierwsze taka sieć umożliwia o wiele łatwiejsze i szybsze 
zdobycie informacji, a po drugie informacje te są wówczas bardzo aktualne. 
Metaforyczną wspinaczkę można zatem pozostawić tylko w obszarze reali-
zacji nowych projektów, które zawsze są nowymi wyzwaniami.

To, że właściwy system ERP jest niezwykle przydatny firmie, jest faktem, z któ-
rym nie powinno się polemizować. Funkcjonalność ERP łączy wszystkie waż-
ne dla firmy projektowej aspekty w jednym miejscu, uzupełniając dane bizne-
sowe o informacje techniczne dotyczące realizacji projektów. Dzisiaj kwestie 
techniczne splatają się płynnie z otoczeniem biznesowym, zagadnieniami 
bezpieczeństwa, a nawet coraz popularniejszą autoreklamą w postaci kana-
łów i blogów pokazujących pracę na żywo. Praktycznie wszystkie inne bran-
że już dziś rozumieją, że ERP daje gigantyczną przewagę, i biznesy, których 
właściciele myślą o rozwoju i zwiększaniu rentowności, nie mogą dalej funk-
cjonować w swoich sektorach jako przedsiębiorstwa konkurencyjne bez pro-
fesjonalnych, dostosowanych do swojej specyfiki systemów ERP.

Wydaje się zatem, że przede wszystkim właściciele i managerowie firm pro-
jektowych powinni bardziej niż ktokolwiek inny rozumieć potrzebę stosowa-
nia ERP. Jest jednak inaczej. Zanim przejdę do opisu możliwości ERP jako 
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uniwersalnej platformy dla firmy projektowej, poświęcę chwilę na omówienie 
obecnie funkcjonujących rozwiązań.

Już w poprzednim rozdziale pokazałem, iż stosowane obecnie metody ro-
dzą więcej zagrożeń niż rozwiązują problemów. Rozumiejąc lepiej powody, 
dla których managerowie tkwią w „zarządczej mgle”, będziemy mogli łatwiej 
dostrzec powody, dla których systemy ERP powinny być stosowane w każdej 
organizacji projektowej. Będzie to także doskonały wstęp do przedstawienia 
właściwej metodologii wdrożenia dedykowanego firmie projektowej syste-
mu zarządzania.

Zejdźmy zatem na ziemię i zastanówmy się, dlaczego manager najczęściej 
wybiera znane i popularne narzędzia. Po pierwsze po to, by nie tracić czasu 
na wdrażanie nowych aplikacji, po drugie zaś, żeby ograniczyć koszty oraz 
zminimalizować stres i zamieszanie związane z wdrażaniem nowych, nie-
znanych rozwiązań. Królują tutaj narzędzia giganta z Redmond. Pakiety Mic-
rosoft Office dominują w wielu nawet bardzo potężnych korporacjach. MS 
Project to podstawowe narzędzie do planowania. MS Outlook dba o komuni-
kację i terminarz, a MS Access sprawuje pieczę nad bazami danych. Wszyst-
kie wymienione aplikacje są bardzo dobre i bardzo wszechstronne. Królem 
wszystkich firmowych programów jest jednak bez wątpienia Excel.

Oczywiście żadne ze wspomnianych wyżej rozwiązań nie może zostać za-
kwalifikowane jako ERP. Microsoft posiada w swojej ofercie bardzo ciekawe 
rozwiązanie klasy ERP, które jest dodatkowo świetnym CRM-em. Dynamics 
może być stosowany przykładowo w firmach produkcyjnych, mleczarniach, 
zakładach produkujących czekoladę, serwisach samochodowych, firmach 
budowlanych itd. Wszystko zależy głównie od wdrożenia i w praktyce roz-
wiązanie to wprowadzane jest w dość szybkim tempie w działach HR i finan-
sowych, a także handlowych.

Konieczność przeprowadzenia długotrwałego i kosztownego wdrożenia 
z jednej strony gwarantuje sukces, ale z drugiej jest podstawowym ogra-
niczeniem uniwersalnych ERP. Bardzo rzadko firmy projektowe mają czas 
i środki na budowę od podstaw w pełni dopasowanego do swoich potrzeb 
rozwiązania, dlatego też ERP dla sektora projektowo-inżynieryjnego ma bar-
dzo dużą przewagę nad elastycznymi rozwiązaniami ERP, gwarantując osiąg-
nięcie wymiernych zysków już od pierwszego dnia od zakupu.

Jednym z powodów, dla których Excel służy do przetwarzania danych w fir-
mach projektowych, jest to, że jest to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny 
na rynku i posiada wręcz nieograniczone możliwości. Teoretycznie zastępuje 
sprawnie programy analityczne, księgowe, bazy CRM oraz np. narzędzia do 
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rozliczania godzin pracy. Przynajmniej tak się wydaje autorom uzbrojonych 
w makra arkuszy; użytkownicy są najczęściej mniejszymi entuzjastami tych 
rozwiązań. Formuły ukryte wewnątrz skoroszytu zostały tak skonstruowane, 
by zaspokoić potrzeby wielu grup zawodowych. Wciąż powszechne jest uży-
wanie arkusza kalkulacyjnego w sytuacjach, gdy trzeba zapisać pewien zbiór 
danych, niezależnie od tego, co ma on reprezentować. Do połowy ubiegłe-
go dziesięciolecia Excel był podstawowym programem do telekomunikacji 
w Polsce, a programiści jego skomplikowanego metajęzyka zarabiali ogrom-
ne pieniądze za stworzenie odpowiednich skryptów.

Wiele firm używa Excela do konstruowania najpowszechniejszego diagramu 
zadań, jakim jest wykres Gantta. Prawidłowo stworzony harmonogram Gant-
ta uwzględnia wyraźnie oznaczone zadania główne oraz poboczne. Można 
z niego odczytać czas potrzebny na ich wykonanie oraz ścieżkę, po której 
należy podążać. Mimo że Excel tworzy całkiem skomplikowane diagramy 
Gantta, trudno jest zmusić go do ich uaktualnienia oraz analizy, nie mówiąc 
już o oznaczeniu relacji pomiędzy zadaniami. Sam diagram można stworzyć 
w kilkanaście minut, ale oznaczenie ważności zadań wymaga wiedzy progra-
mistycznej, którą posiadają jedynie nieliczni.

Ograniczeniem Excela w tego typu złożonych zadaniach jest bardzo duża 
wrażliwość danych i formuł. Tak jak to zwykle w życiu bywa, największa zaleta 
rozwiązania jest jednocześnie jego największą słabością. Każdy z pewnością 
doświadczył sytuacji, w której po ustanowieniu relacji między arkuszami da-
ne w systemie stały się nagle niedostępne. Drobna zmiana w sieci LAN, błąd 
użytkownika lub inna trywialna, często przypadkowa sytuacja sprawiają, że 
pliki zostają uszkodzone, a wtedy zniekształcają się wszystkie dane.

Poza tym arkusz kalkulacyjny próbujący zastąpić wiele programów musi zu-
żywać większe zasoby systemowe. W konsekwencji staje się niezwykle po-
wolny. Operacje na dużych zbiorach danych potrafią zawiesić komputer na 
długo, a w tym czasie nie można w 100% stwierdzić, czy odpowiedź na zapy-
tanie użytkownika zostanie wygenerowana, czy też nie. Problem leży nie tyl-
ko w zakresie i wielkości wprowadzonych danych, ale także w połączeniach 
między aplikacjami. Excel nie współpracuje zbyt dobrze z rozwiązaniami ze-
wnętrznych producentów. Połączenie go z tanim programem do tworzenia 
projektów i zarządzania nimi jest właściwie niemożliwe. Funkcje takie oczywi-
ście oferuje MS Project, ale w wielu przypadkach stanowi to spore utrudnie-
nie, gdyż mimo tego, że producent jest ten sam, jest to jednak inna aplikacja.

Sam Excel w połączeniu z chociażby najbardziej wyrafinowanymi rozwiąza-
niami w każdej z dziedzin związanych z zarządzaniem projektem nie wystar-
czy do tego, by stworzyć przyjazne stanowisko pracy. Jeżeli rozważy się za-
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kup aplikacji księgowej, aplikacji do zarządzania relacjami z klientami klasy 
CRM oraz rozwiązań wspomagających współpracę, okazuje się, że wydana 
suma nie zwraca się, jak tego oczekiwano. Przy obecnej rentowności firm 
projektowych funkcjonujących na rynku, na którym o wyborze projektanta 
decyduje kryterium najniższej ceny, nie ma szans na zwrot kosztów zakupu 
wielu narzędzi, nie mówiąc już o kosztach integracji i cenie roboczogodzin 
personelu, jakie muszą zostać poświęcone na wdrożenie. Rozwiązanie prze-
znaczone dla sektora projektowego nie może zatem wiązać się z koniecz-
nością poniesienia przez firmę opłaty początkowej. Koszt oprogramowania 
ERP musi być rozłożony w czasie.

Rynek wypełniony jest uniwersalnymi rozwiązaniami ERP. Programów do za-
rządzania projektami są tysiące, narzędzi do raportowania czasu pracy setki, 
tak samo jak aplikacji do zarządzania plikami. Nawet najbardziej popularna 
aplikacja w każdym z wyżej wymienionych sektorów nie jest w stanie zastąpić 
zintegrowanego środowiska, stworzonego od podstaw z myślą o potrzebach 
sektora projektowo-inżynieryjnego. Poniżej zamieszczam przykład interfejsu 
najbardziej popularnego rozwiązania ERP – MS Dynamics (dla porównania 
na kolejnej stronie interfejs systemu Wayman). Nie jest to rozwiązanie de-
dykowane tylko firmom projektowym, ale w pełni uniwersalny system ERP, 
który można dostosować do potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

panel systemu Microsoft Dynamics AX z wieloma oknami otwartymi równocześnie
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Wyobraźmy sobie zatem system ERP stworzony na potrzeby firmy projekto-
wej. Czy jest coś, co może go wyróżnić?

Zanim odpowiem na to pytanie, zastanówmy się, jak w ogólnym zarysie funk-
cjonuje firma projektowo-inżynieryjna z punktu widzenia życia projektu. Na 
początku istnieje tylko zapytanie ofertowe. Firma przystępuje do sporządze-
nia wyceny w celu określenia, czy i na jakich warunkach powinna przygoto-
wać ofertę. Akcja ofertowa musi być nadzorowana, prowadzone są działa-
nia handlowe związane z ofertą, a gdy oferta firmy zostaje wybrana, można 
przejść do realizacji projektu, czyli najważniejszego zadania firmy. Oczywi-
ście projekty podzielone są na etapy (fazy), w ramach których realizowane są 
zadania. Wszystkim zajmują się zespoły projektowe wyodrębnione ze składu 
biura i uzupełnione wolnymi strzelcami i podwykonawcami.

W tle realizacji projektów znajdują się ich aspekty finansowe. Jeżeli zatem 
powyższy, przedstawiony w zarysie proces funkcjonowania firmy może zo-
stać uznany za uniwersalny dla firm projektowych, przeznaczona dla nich 
aplikacja ERP musi uwzględniać specyfikę firm projektowych w swojej ar-
chitekturze. Takie rozwiązanie jest dostępne i zostało stworzone w Polsce.

Przyjrzyjmy się bliżej układowi menu aplikacji i porównajmy go z układami 
uniwersalnych systemów ERP.

syntetyczna lista projektów systemu Wayman z „zegarami kontrolnymi”
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porównanie interfejsów użytkownika dostępnych na rynku aplikacji klasy ERP
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Każdy z systemów, których interfejsy zostały przedstawione powyżej, jest 
doskonałym produktem ponadprzeciętnych ludzi. Nie można dziś i prawdo-
podobnie nigdy nie będzie można wskazać, czy któreś z rozwiązań dostęp-
nych na rynku jest lepsze od innych. Na pewno nie można tego zrobić tylko 
na podstawie interfejsu użytkownika. Patrząc jednak na sprawę z punktu 
widzenia właściciela lub managera firmy projektowej, łatwo można dojść 
do wniosku, że rozwiązanie, którego interfejs pokazano jako szósty, jest 
przeznaczone dla sektora projektowego. Zastosowanie go daje pewność, że 
nakłady na wdrożenie będą niższe oraz że zespół wdrożeniowy będzie dyspo-
nował wiedzą z zakresu funkcjonowania firm projektowo-inżynieryjnych i nie 
będzie się musiał uczyć w czasie analizy przedwdrożeniowej o specyfice firmy. 
Między innymi dzięki temu rozwiązanie dla sektora projektowego może stać 
się w krótkim czasie prawdziwą platformą zarządczą dla firmy projektowej.

Jak zatem powinna wyglądać taka platforma i jakimi funkcjonalnościami 
powinna się charakteryzować? Pierwszą cechą platformy zarządczej firmy 
projektowej powinna być koncentracja na najważniejszym dla firmy projek-
towej aspekcie, czyli realizacji pracy projektowej i utrzymaniu wszystkich 
projektów w równowadze. ERP jako zintegrowana platforma musi zatem po-
kazywać parametry wszystkich projektów i informować o ich statusie w spo-
sób zrozumiały już od pierwszego dnia. Nie jest najważniejsze, by używać 
wysublimowanych wskaźników KPI, których manager firmy projektowej mu-
si się nauczyć. Ważne jest, by o projektach i sytuacji firmy mówić językiem 
zrozumiałym dla projektantów, a jeżeli składnia tego języka jest zmienna 
w poszczególnych sektorach inżynierii, to aplikacja ERP musi elastycznie 
się dostosowywać. Na sąsiedniej stronie zamieszczono przykład raportu 
informującego o stanie zadań w projekcie.

Poszczególne statusy jednoznacznie pokazują, że specyfikacja rozwiązania 
uwzględnia potrzeby firm projektowych i analizuje biznes przez pryzmat 
dostaw dokumentacji.

Zadania są stałym elementem każdej aplikacji do planowania i każdego sy-
stemu ERP. Jak zatem powinny być traktowane zadania w platformie ERP 
przeznaczonej dla firmy projektowej? Podstawową sprawą jest właśnie two-
rzenie zadań. Zazwyczaj jest to proces powiązany z planowaniem, więc jest 
realizowany przez kadrę kierowniczą średniego szczebla. Są to najczęściej 
dobrze wynagradzani pracownicy; ich czas jest zatem relatywnie drogi. Nale-
ży więc skoncentrować się na tym, aby zadania można było definiować szyb-
ko. Najprostszym sposobem na szybkie utworzenie zadań jest ich import 
z zewnętrznego źródła, np. programu Excel lub MS Project. Można wyobrazić 
sobie także standardowy słownik zwracający listę wszystkich zadań i działań, 
które są wykonywane przez firmę w trakcie realizacji projektu. Oczywiście dla 
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wykres kołowy obrazujący zaawansowanie 

projektu na podstawie stanu zadań

każdej branży i każdej firmy taki uniwersalny spis działań (w skrócie USD) 
musiałby być w pełni konfigurowalny.

Sam układ i struktura uniwersalnego spisu działań powinny uwzględniać 
strukturę branży i organizację projektu. Na kolejnej stronie znajduje się przy-
kład spisu z sektora budowy statków (należy pamiętać, że dla każdej branży 
spis powinien wyglądać inaczej).

Jeśli chodzi o same zadania, to uniwersalna platforma ERP powinna spełniać 
szereg wymagań. Po pierwsze narzędzie służące do zarządzania zadaniami 
powinno pozwalać na płynne przechodzenie w tym samym widoku między 
fazami projektów oraz ofert, których przygotowanie często wymaga wykona-
nia określonych zadań. Na stronie 57 pokazano przykład.

Oczywiście wszelkie funkcjonalności i pola zawierające dodatkowe opcje 
powinny być dostępne tylko wtedy, gdy są potrzebne, a platforma ERP po-
winna umożliwiać pokazanie możliwie obszernej listy zadań. Na stronie 57 
prezentuję przykładowy widok platformy z ukrytymi dodatkowymi polami.
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lista zadań dla projektu z branży okrętowej usystematyzowana w grupy branżowe
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Dodatkowo poza zestawieniami tabelarycznymi, w których przedstawione 
są kluczowe informacje o zadaniach, powinny być dostępne od ręki – np. 
w osobnym panelu – informacje o zadaniu w postaci metryczki i najważniej-
szych wykresów, tak jak pokazano na kolejnej stronie.

Taki panel mógłby być używany do wykazania zagrożeń związanych z realiza-
cją zadania, jeżeli takie by się pojawiły. Zrzut ekranu na stronie 58, na którym 
system sygnalizuje przekroczenie budżetu, to dobry przykład takiej sytuacji.

panel kontrolny realizacji zadań w etapie systemu Wayman

panel kontrolny w formie listy zadań w systemie Wayman
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Poza kluczowymi parametrami zadania, takimi jak: terminy realizacji, prze-
widziany budżet, wykonawcy itp., system ERP powinien uwzględniać funkcję 
połączenia zadania z powstającymi w czasie jego wykonywania dokumenta-
mi. Oznacza to w praktyce, że uniwersalna platforma ERP dla biura projekto-
wego powinna mieć wbudowany system PDM, który pozwala na zarządzanie 
wersjami i rewizjami poszczególnych dokumentów. System PDM powinien 
być dostępny zarówno z poziomu osób zarządzających projektem, jak i z po-
ziomu szeregowego projektanta (przykłady na sąsiedniej stronie).

Wspomniany we wcześniejszych rozdziałach wymóg utrzymania na stabil-
nym poziomie wszystkich wierzchołków równowagi projektu w obszarze 
finansowym oznacza skrupulatną rejestrację wszelkich danych finansowych 
i kontrolę przepływów finansowych w ramach projektów.

Na analizie sytuacji w jednym projekcie się nie kończy. Istotna jest także 
możliwość zbiorczego spojrzenia na portfolio projektów lub całą firmę. Zin-
tegrowana platforma ERP musi w każdej chwili pozwalać na to zarządowi 
firmy projektowej.

Kwestia projekcji przyszłości również powinna być ujęta i odwzorowana 
w ERP, przy czym zgodnie z zasadami firma powinna mieć możliwość ela-

„zegary kontrolne” zadania zakończonego z oszczędnością godzin

„zegary kontrolne” zadania, w którym zaburzenia doprowadziły do przekroczenia budżetu
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stycznego tworzenia co najmniej jednego wariantu przyszłości np. na pod-
stawie swobodnego wyboru kombinacji projektów planowanych, które wejdą 
w stadium realizacji.

Wielowariantowa projekcja finansowa jest wynikiem niezwykle ważnego pro-
cesu zachodzącego w biurze projektowym, czyli planowania. Powszechnie 
uważa się, że planowanie w projektowaniu jest wyjątkowo trudne. O ile ramo-
we harmonogramy realizacji projektów są przygotowywane i obowiązują jako 

widok na panel PDM systemu Wayman

widok na kartę realizacji systemu Wayman z wyświetlonym panelem PDM
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załączniki do umów, o tyle często ich głównym przeznaczeniem jest połącze-
nie ważnych zdarzeń na drodze realizacji projektu z kolejnymi płatnościami. 
Mogą to być etapy związane z dostawą określonej dokumentacji, uzyskaniem 
pozwolenia na budowę lub zatwierdzeniem dokumentacji przez instytucję 

wykres przepływów finansowych w projekcie

przepływy finansowe w całej firmie
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do tego uprawnioną lub inwestora. Często jest to np. odbiór przez końco-
wego użytkownika gotowego, zaprojektowanego i wybudowanego obiektu.

Wskazane w harmonogramach rzeczowo-finansowych kwoty i ich powiąza-
nia z poszczególnymi etapami są raczej nierozłączne, natomiast zaznaczo-
ne w harmonogramach daty ich osiągnięcia i terminy płatności są dość ela-
styczne. Wynika to nie tylko z relatywnie swobodnego stosunku inwestorów 
do terminów zapłaty faktur (co niestety jest dość powszechnym zjawiskiem 
prawie we wszystkich branżach), ale głównie z niewyobrażalnej liczby zakłó-
ceń i zmian, z jakimi muszą radzić sobie projektanci i kierownicy projektów 
w trakcie ich realizacji.

W poprzednim rozdziale, pisząc o narzędziach do planowania i tworzenia 
harmonogramów Gantta, zauważyłem, że wykresy te są niekiedy bardzo roz-
budowane. Tak bardzo, że w wielu firmach mogłyby utworzyć swoistą deko-
rację na ścianach biur. Często harmonogramy są przedmiotem ręcznych ko-
rekt, dopisuje się na nich uwagi, a z czasem zarzuca się ich analizę, gdyż 
przedstawiony na wykresie plan na skutek zmian jest całkowicie nieaktualny. 
Główny powód, dla którego firmy projektowe przygotowują bardziej detalicz-
ne harmonogramy w formie wykresów Gantta, to często wymaganie inwe-
stora. Już w momencie tworzenia dokumenty takie są w wielu przypadkach 
nieaktualne. Podnosi to poziom irytacji u ludzi poświęcających swój czas na 
działania, z których w praktyce niewiele wynika.

projekcja finansowa sytuacji firmy w wybranym przedziale czasu
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Przeznaczony dla firmy projektowej system zarządzania powinien z jednej 
strony umożliwiać stworzenie harmonogramów w oczekiwanej przez inwe-
stora formie, a z drugiej oferować funkcjonalności eliminujące negatywne 
skutki ciągłych zmian i zaburzeń. Jeżeli zmian nie da się uniknąć, to zintegro-
wana platforma projektowa musi uwzględniać ten fakt w swojej architekturze. 

W praktyce jedynym sposobem na utrzymanie planu w stanie aktualnym 
jest umożliwienie zarządzania nim przy użyciu planu długoterminowego, 
dla biura projektowego zazwyczaj kreślonego w perspektywie 12 miesięcy, 
oraz krótkoterminowego, w którym wybiegamy w przyszłość nie dalej niż na 
2 – 3 tygodnie. Plan krótkoterminowy powinien też pozwalać na planowanie 
krótkoterminowe z punktu widzenia projektanta i klienta. System dla firmy 
projektowej musi zatem dla każdego planowanego zadania przewidywać 
jego rozpoczęcie i zakończenie zarówno z punktu widzenia inwestora, jak 
i osoby wykonującej zleconą pracę.

Z perspektywy inwestora termin rozpoczęcia pracy to moment, w którym te-
oretycznie projektant powinien zacząć prace projektowe. O wiele ważniej-
szą rolą terminu rozpoczęcia pracy projektowej uzgodnionego z inwestorem 
jest wskazanie punktu w czasie, w którym muszą być zebrane i przekazane 
dane wejściowe do projektowania. Jest to zatem data równie ważna dla pro-
jektanta, jak i inwestora i zobowiązująca obie strony do określonych działań.

W praktyce jednak poprzez termin rozpoczęcia większa presja powinna być 
wywierana na inwestora niż na projektanta, gdyż projektant musi się kon-
centrować na terminie zakończenia zadania, czyli najczęściej umownym ter-
minie przekazania dokumentacji inwestorowi. Rzeczywiste rozpoczęcie pra-
cy projektowej często jest opóźnione w stosunku do uzgodnionej z inwesto-
rem daty i nie ma w tym nic zaskakującego.

Podobnie należy odnosić się do daty zakończenia zadania, która jest nie-
zwykle motywująca dla projektanta i ważna dla inwestora. System ERP prze-
znaczony dla firmy projektowej i aspirujący do miana zintegrowanej platfor-
my zarządzania powinien umożliwiać w pełni kontrolowane i transparentne 
zarządzanie realizacją zadania w dwóch opisanych powyżej wersjach planu, 
pokazując jednocześnie wzajemne relacje między nimi, oraz zbiorczy i inter-
aktywny podgląd stanu obciążenia projektantów zadaniami pochodzącymi 
ze wszystkich realizowanych w danym przedziale czasu planów projektów.

Obok zamieszczam praktyczny przykład zaczerpnięty z życia firmy projek-
towej. Pokazuje on skuteczne zarządzanie czasem pracy pracownika obcią-
żonego zadaniami równocześnie z kilku projektów. Sprawne zarządzanie 
firmą projektową jest możliwe tylko przy użyciu zintegrowanej i dedykowa-
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narzędzie do planowania krótkoterminowego Wayman

nej firmie projektowej platformy ERP, posiadającej opisane powyżej funk-
cjonalności. Alternatywą jest oczywiście zatrudnienie sztabu ludzi do utrzy-
mania projektów w równowadze, równomiernego obciążania pracowników 
zasobami, wspierania komunikacji i przestrzegania zasad zdefiniowanych 
w procedurach. Wynagrodzenia tych osób to znaczący koszt, w każdym przy-
padku wyższy od kosztów utrzymania odpowiedniego dla firmy projektowej 
systemu ERP.

Pokazany powyżej obraz planu to widok krótkoterminowy. Dobrze zarządza-
na firma projektowa powinna planować swoją pracę i prognozować budżet 
także długoterminowo. Zazwyczaj plan długoterminowy przygotowywany jest 
dla co najmniej 12 miesięcy w przód i rewidowany raz na kwartał. Realistycz-
ne planowanie oraz kontrola wydatków, ich ciągłe porównywanie z założenia-
mi budżetowymi, określanie odchyleń i poszukiwanie ich powodów to jedne 
z podstawowych źródeł sukcesu najbardziej efektywnych firm. Na kolejnej 
stronie zamieszczono widok planu długoterminowego, także zaczerpnięty 
ze środowiska systemu ERP rzeczywistej firmy projektowej.

Omawiane narzędzie generuje w widoku planu długoterminowego planowa-
ne obciążenie tego samego pracownika, którego plan krótkoterminowy po-
kazałem wcześniej. Narzędzie już w widoku długoterminowym uwidacznia 
wpływ na pracownika obciążenia nakładającego się na siebie w kilku projek-
tach realizowanych jednocześnie.
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Widok planu długoterminowego należy analizować także z perspektywy mo-
cy nominalnej firmy projektowej. Moc nominalna to sumaryczna liczba go-
dzin, jaką potencjalnie dysponuje firma projektowa przed odliczeniem strat 
wynikających z urlopów, zwolnień lekarskich oraz obciążenia generowanego 
przez realizowane projekty.

Widoczny na stronie 65 zrzut ekranu z pierwszą połową 2015 roku poka-
zuje budżet firmy, która dzięki skutecznemu i agresywnemu marketingowi 
i pracy działu sprzedaży pozyskała liczbę kontraktów wymagającą praktycz-
nie dwukrotnie większej liczby roboczogodzin niż możliwości pracowników 
etatowych. System ERP, bazując na danych z używającego odpowiedniego 
modułu działu marketingu, który w rzeczywistości ogranicza się do aktyw-
ności współwłaścicieli utrzymujących stałe relacje z klientami, oszacował 
zapotrzebowanie na zasoby we wszystkich działach firmy, skonfrontował je 
z dostępnymi zasobami, a później przedstawił wyniki w postaci przejrzyste-
go i syntetycznego zestawienia.

Widok pokazujący sytuację w całej firmie jest informacją interesującą i ważną. 
System ERP musi jednak udostępniać możliwość podglądu sytuacji w zespo-
łach branżowych i pozwalać na dokonywanie korekt. Drugi zrzut na stronie 65 
to przykład podglądu sytuacji w tej samej firmie, ale tylko z perspektywy kie-
rownika pracowni mechanicznej.

narzędzie do planowania długoterminowego systemu Wayman
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Narzędzie umożliwia wykonanie korekty i stworzenie wariantu budżetu, któ-
ry jest dostępny dla zarządu firmy po zapisaniu. Po korekcie proponowa-
na przez szefa pracowni mechanicznej sytuacja wygląda bardzo dobrze. 
W pierwszych miesiącach roku planuje on posiłkować się podwykonawca-
mi, by mając w perspektywie wielomiesięczny nadmiar pracy, zatrudnić do-
datkowych pracowników – będzie stopniowo zwiększał zatrudnienie i zmniej-
szał proporcję między pracą realizowaną w biurze i pracą zlecaną podwyko-
nawcom (zobacz widok na kolejnej stronie).

długoterminowy plan obciążenia firmy projektowej; widoczne są znaczące przeciążenia przed optymalizacją

długoterminowy plan obciążenia działu przed optymalizacją
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Podobne korekty wykonane w pracowni Hull pozwalają na optymalizację 
budżetu i zaplanowanie zarówno użycia własnych zasobów, jak i działań 
podwykonawców.

Jeżeli szef każdej pracowni branżowej wykona optymalizację planu dla swo-
jego zespołu w zintegrowanej platformie ERP, to w krótkim czasie zarząd 
firmy dysponujący pełnym obrazem może podjąć właściwe decyzje w celu 

długoterminowy plan obciążenia działu mechanicznego po optymalizacji

długoterminowy plan obciążenia działu konstrukcji kadłuba po optymalizacji
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uniknięcia konieczności rozwiązywania problemów w przyszłości, gdy naj-
częściej nie da się już ustrzec przed dodatkowymi kosztami i niepotrzebny-
mi stratami. Oczywiście pozostają jeszcze analiza strony finansowej planu 
i sprawdzenie, jak zlecenie pracy projektowej podwykonawcom wpłynie na 
rentowność projektów.

Przedstawiony poniżej widok planu po korekcie wykonanej przez kierowni-
ków pracowni po pierwsze jest potwierdzeniem możliwości realizacji pro-
jektów, które początkowo były nierealne do wykonania, a po drugie dowo-
dzi tego, że szefowie poszczególnych branż wzięli odpowiedzialność za wy-
konanie pracy projektowej w swoich specjalizacjach, planując odpowiednio 
zwiększanie zatrudnienia, angażując podwykonawców i modyfikując plany 
urlopowe. Wydaje się, że wykonywanie opisanych czynności jest zupełnie 
naturalne, ale w praktyce niezwykle rzadko udaje się to zrobić bez zintegro-
wanej i dostosowanej do specyfiki firmy projektowej platformy ERP. Rezul-
tat działań optymalizacyjnych przedstawiono na dole strony.

W ramach optymalizacji zdecydowano się na stopniowe zwiększanie za-
trudnienia, do 77 osób w czerwcu 2015 roku. Zaplanowano to rozważnie 
i z uwzględnieniem planowanych urlopów, przewidziano konieczność za-
angażowania podwykonawców, tworząc tym samym ekosystem projektowy, 
składający się z zasobów własnych i sieci podwykonawców, pozwalający na 
wykonanie projektów, których realizacja bez optymalizacji zasobów byłaby 
praktycznie niemożliwa.

długoterminowy plan całej firmy po zakończeniu optymalizacji w działach
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Opisane powyżej działania można prawdopodobnie wykonać, dysponując 
najlepszym na świecie zespołem, który nie będzie miał żadnych narzędzi. 
Rzecz jednak w tym, że tylko jedna na świecie firma projektowa może za-
trudnić najlepszy zespół specjalistów. W przeciwieństwie do najlepszego na 
świecie zespołu ekspertów system ERP jest dostępny dla każdej firmy projek-
towej, której przewodzi mądry i przewidujący lider. Część energii poświęcanej 
na rekrutację, szkolenie i wdrażanie ekspertów warto przeznaczyć na wdro-
żenie i użycie dedykowanego firmie projektowej systemu projektowego ERP.

Uniwersalna platforma ERP uwzględniająca specyfikę biur projektowych to 
narzędzie, które musi także odpowiadać na wszelkie pytania użytkowników 
w sposób zrozumiały i dostarczać odpowiedzi w formie interaktywnych ra-
portów. W praktyce oznacza to, że użytkownik systemu w dowolnym mo-
mencie, analizując raport, może jednym kliknięciem wywołać zestaw danych 
stanowiący źródło danej informacji. Na przykład w razie przekroczenia pla-
nowanego dla danej pracowni budżetu projektu natychmiast muszą być do-
stępne informacje o tym, na których etapach wystąpiło przekroczenie, jakie 
zadania nie zostały zrealizowane w założonym limicie, kto był wykonawcą 
tych zadań, czy osoby te zgłosiły odpowiednio wcześnie uwagi pozwalające 
na określenie powodów zaistnienia przekroczenia i wiele innych.

Podobnym, równie użytecznym i niezbędnym dla firm projektowych narzę-
dziem jest możliwość tworzenia zestawień porównawczych plan versus re-
alizacja. Niezwykle ciekawe jest obserwowanie reakcji kierowników projek-
tów i właścicieli firm projektowych, którzy dzięki tak prostym narzędziom 
zyskują informacje o przekroczeniach w sytuacjach uznawanych za pozornie 
bezproblemowe. Często samo wykonanie pracy w terminie i w założonym 
budżecie godzinowym nie przesądza o sukcesie projektu. Doskonale pamię-
tam irytację kierownika projektu, który nieopatrznie zgłosił brak zasobów 
prezesowi firmy będącemu także projektantem. Prezes dla ratowania sytu-
acji sam przygotował kilka dokumentów i oczywiście dopisał swoje godziny 
do zadania, któremu poświęcił czas. Praca była wykonana perfekcyjnie, ale 
koszt roboczogodziny prezesa był tak duży, że niewiele pozostało z budże-
tu etapu, którego wykonanie według planu miało być powierzone kilku asy-
stentom. O ile przytoczona sytuacja zdarzyła się incydentalnie, o tyle zmiana 
osób w zespole projektowym powodująca zmianę kosztów realizacji projektu 
może być destrukcyjna dla projektu.

Jeśli wiemy, że firma projektowa realizuje setki projektów i w każdym może 
być kilkanaście etapów uwzględniających setki zadań, otrzymujemy tysiące 
elementów, które należy planować, kontrolować i cyklicznie badać. Tak jak 
wcześniej wspomniałem, nie jest fizycznie możliwe nieustanne analizowanie 
sytuacji we wszystkich projektach. Klasyczne metody, w których organizuje 
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się spotkania projektowe, skutkują tym, że osoba nadzorująca projektowa-
nie w firmie nie robi nic poza uczestniczeniem w spotkaniach. Powód orga-
nizowania spotkań to oczywiście chęć wykrycia zagrożeń i podjęcia działań 
pozwalających na uniknięcie negatywnych konsekwencji. W rzeczywistości 
powyższe cele rzadko są osiągane, a spotkania są w najlepszym razie spo-
sobem na budowanie relacji w firmie projektowej. Niestety bardzo często, 
gdy liczba problemów jest przytłaczająca, budowane są relacje negatywne. 
Obowiązek wykrywania i wskazywania zagrożeń w projektach powinien spo-
czywać na systemie ERP, który jako dostosowany do specyfiki firm projek-
towych powinien oferować konfigurowalne narzędzie pozwalające na wy-
krywanie według zdefiniowanych zasad wszelkich niepożądanych zjawisk 
występujących w procesie zarządzania firmą projektową. Poniżej prezentuję 
przykład rozwiązania zastosowanego w narzędziu ERP przeznaczonym dla 
firmy projektowej.

Kolejną bardzo ważną cechą platformy jest możliwość zintegrowania jej z in-
nymi narzędziami używanymi w przedsiębiorstwie. Mogą to być programy 
księgowe, jak Symfonia, Rewizor i Sage, korporacyjne rozwiązania ERP, jak 
np. SAP, IFS czy MS Dynamics, programy HR, systemy do zarządzania do-
kumentacją i wiele innych. Zasady integracji powinny być proste, a sama in-
tegracja nie może utrudniać użytkownikom pracy. Jako przykład skutecznej 

panel konfiguracji alarmów dla zadania w systemie Wayman
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integracji przedstawię połączenie platformy Wayman z MS Outlook. Użyt-
kownik w prosty sposób może połączyć każdą wiadomość e-mail w swojej 
skrzynce pocztowej z projektem, etapem lub nawet zadaniem.

Aspektem wymagającym osobnego opracowania jest realizacja w firmie pro-
jektowej tematów rozwojowych, które nie wiążą się z żadnym przychodem, 
a jednocześnie pochłaniają zasoby firmy. Każda firma projektowa realizuje 
projekty nieprzynoszące zysku, bo przecież najbardziej oczywistym przykła-
dem tego typu działań są prace związane z konkursem lub akcją ofertową. 
Wszystkie projekty bez przychodu klasyfikowane są jako projekty „non profit”. 
Powiązany z tym zagadnieniem jest temat rozliczania w firmie projektowej 
kosztów ogólnozakładowych, takich jak koszty wynajęcia pomieszczeń biu-
rowych, zakupu oprogramowania, opłacenia zarządu czy marketingu. Koszty 
ogólnozakładowe i koszty projektów „non profit” traktowane są w podobny 
sposób: są sumowane, rozliczane kluczem godzinowym i dopisywane do 
kosztów pojedynczych projektów w taki sposób, że ilość kosztów przypisa-
nych do danych projektów w poszczególnych okresach rozliczeniowych jest 
proporcjonalna do udziału procentowego godzin poświęconych na projekt 
w okresie rozliczeniowym w całkowitej liczbie godzin zużytych w firmie pro-
jektowej w tym okresie. 

Funkcjonalność ta pozwala na określenie rzeczywistych kosztów realizacji 
każdego projektu i w konsekwencji jego rentowności, a także rentowności 
portfela projektów i całej firmy. Dodatkowo dzięki możliwości stworzenia 

widok na MS Outlook zintegrowany z systemem do zarządzania biurem Wayman
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szczegółowej struktury zadań wszystkie prace można łatwo zestawić z kwe-
stiami finansów, terminów oraz przydziału obowiązków na poszczególnych 
stanowiskach. Ułatwia to też optymalizację wykorzystania zasobów, co eli-
minuje niepotrzebne straty.

Dzięki systemom ERP tworzony kalendarz znacznie przewyższa funkcjonal-
nością programy dostępne w dedykowanych rozwiązaniach komercyjnych. 
Terminarz oraz komunikator są zwykle skonstruowane tak, by łatwo było 
ustalić nie tylko, w jakiej fazie znajduje się wykonanie projektu, ale także 
nad czym pracują poszczególni inżynierowie. Dzięki wykresom i zbiorom 
danych, reprezentowanych czytelnie na łatwo dostępnych planszach, można 
bez trudu dostrzec zagrożenia związane z niedotrzymaniem terminu oraz 
wady projektu.

Nieocenionym narzędziem jest możliwość wpisania procedur w schemat Wil-
liama Edwardsa Deminga, zwany po polsku „zaplanuj – wykonaj – sprawdź – 
popraw”, oraz kontroli jakości ostatecznego produktu dzięki systemowi ISO, 
a w szczególności dzięki listom kontrolnym dostępnym w systemie ERP. Każ-
dy ruch w obrębie cyklu Deminga pociąga za sobą konsekwencje we wszyst-
kich aspektach pracy z projektem. Wykonywanie, sprawdzanie i poprawianie 
zawsze generuje koszty, które muszą być automatycznie wpisywane w budżet 
całego projektu. Bez tej opcji kontrola tego, co w danej chwili jest kluczowe, 
jest właściwie niemożliwa.

Zaletą systemów ERP jest także szybkość. Niezależnie od tego, czy rozwią-
zanie jest umieszczone w chmurze, czy znajduje się na zewnętrznych ser-
werach firmy, zmiana niezbędnych danych jest kwestią sekund. Potrzeba ot-
warcia wielu aplikacji, a czasem skontaktowania się z kilkoma pracownika-
mi w ogóle nie istnieje. Zasoby komputera są wykorzystywane na stałym, 
niskim poziomie.

Przedstawione w tym rozdziale argumenty i przykłady określają, jak powinna 
wyglądać zintegrowana platforma zarządzania ERP dostosowana do specyfi-
ki pracy biur projektowych. Charakterystyka narzędzia, jego funkcjonalności, 
interfejs użytkownika, możliwości integracji z zewnętrznymi narzędziami 
oraz inne aspekty technologiczne decydują o przewadze rozwiązań dedy-
kowanych nad rozwiązaniami uniwersalnymi. W projektowaniu najważniej-
szym elementem decydującym o przewadze konkurencyjnej firmy projek-
towej, szczególnie tej, której przedmiotem pracy są wstępne, koncepcyjne 
etapy procesu projektowego, są jednak umiejętności inżynierskie, kreatyw-
ność i doświadczenie. Im bliżej projektant i inżynier znajdują się sfery wyko-
nawczej, tym większe znaczenie mają efektywna realizacja procesów i prze-
strzeganie procedur.



Jednakże bez względu na branżę i obszar procesu projektowego, na którym 
koncentruje się firma, sam przebieg projektowania jest bardzo podobny. Owe 
podobieństwa są często zaskakujące dla przedstawicieli niektórych branż. 
Sam wielokrotnie spotkałem się z tym, że potwierdzenie podobieństw mię-
dzy projektem luksusowego statku pasażerskiego i hotelu wymaga twardych 
dowodów. Prawda jest jednak bezwzględna, a fakty dowodzą, że niezależ-
nie od branży projektowanie odbywa się według praktycznie identycznych, 
powtarzalnych zasad, różnice sprowadzają się do nazewnictwa (np. fazy 
w architekturze to etapy w okrętownictwie), składni (np. koncepcja w archi-
tekturze to projekt wstępny w okrętownictwie) itd. Podobieństwo procesów 
i fakt, że przewaga konkurencyjna firmy projektowej tylko po części zależy od 
skrupulatnej realizacji procesów projektowych, wyraźnie odróżniają sektor 
firm projektowych od innych sektorów, w których królują ogromne i prak-
tycznie nieskończenie elastyczne korporacyjne systemy ERP. Czas i koszt 
wdrożenia wielkich, uniwersalnych systemów ERP są z perspektywy firm 
projektowych gigantyczne. Dlatego właściciele firm projektowych powinni 
najpierw wybrać rozwiązanie dla swojego sektora, a w kolejnym kroku właś-
ciwie je wdrożyć. O tym, jak wdrażać systemy ERP w firmach projektowych, 
opowiem w kolejnym rozdziale.
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Spośród wszystkich naukowców postacią, która jest najczęściej wyszukiwana 
w Google, jest Leonardo da Vinci. Wyprzedza on pod tym względem wszyst-
kich fizyków, chemików, inżynierów i specjalistów medycznych. Jego mit zbu-
dowały liczne projekty, które zapisywał na kartkach starych zeszytów, trzyma-
nych zawsze w płóciennej torbie. Wśród wizji wielkiego Leonarda znajdowały 
się: helikopter, łódź podwodna, broń automatyczna oraz setki innych urzą-
dzeń wynalezionych dopiero kilka stuleci później.

Mimo bezsprzecznie wielkiego wkładu, jaki wniósł on do współczesnej na-
uki, jako człowiek miał olbrzymią wadę. Nie udawało mu się nic dokończyć. 
Skrzydlata maszyna mająca unieść człowieka w powietrze nigdy nie pole-



76 05 wdrażaniE SyStEmów Erp w firmach projEktowych

ciała. Statki nie pływały, a rozwiązania architektoniczne pozostawały jedy-
nie szkicem na papierze. Co ciekawe, nawet największe dzieła malarskie nie 
są dokończone. Ostatnia wieczerza pozbawiona jest w kilku miejscach deta-
li, a Damie z łasiczką brakuje całego tła. Ten wielki inżynier 30 lat swojego ży-
cia poświęcił na stworzenie olbrzymiej rzeźby konia, która byłaby widocznym 
znakiem wielkości jego pracodawcy Francesca Sforzy. Ogromna statua mia-
ła być cała wykonana z brązu, a mimo to opierać się jedynie na tylnych no-
gach, co stanowiło niezwykłe wyzwanie inżynieryjne. Ostatecznie w latach 90. 
XV wieku zdołano tylko wybudować gipsowy odlew, gdyż materiał potrzebny 
na rzeźbę zużyto na potrzeby wojny i przetopiono na armaty.

System ERP, rozumiany potocznie, bardzo często postrzegany jest jako ol-
brzymie narzędzie informatyczne, które w momencie zapadnięcia decyzji 
o jego wdrożeniu nie jest gotowe i w trakcie procesu wdrażania jest dopiero 
tworzone przez zespół projektowy skupiający pracowników firmy decydującej 
się na wdrożenie oraz zespół wdrożeniowy. Biorąc pod uwagę możliwości, 
jakie dają obiektowe języki programowania, proces wdrażania klasycznego, 
uniwersalnego rozwiązania ERP można porównać do procesu tworzenia no-
wej aplikacji. Na potrzeby niniejszego rozdziału można wprowadzić uprosz-
czony podział systemów ERP na trzy grupy. Pierwsza grupa to uniwersalne 
rozwiązania ERP, które mogą być podstawą informatycznego systemu zarzą-
dzania praktycznie każdego przedsiębiorstwa realizującego dowolne procesy. 
Druga grupa to rozwiązania przeznaczone dla konkretnych sektorów. Ich 
podstawową wadą są ograniczone możliwości dostosowania systemu ERP 
do nietypowych procesów. Ostatnia, trzecia grupa to ERP tworzone przez 
firmy we własnym zakresie. Rozwiązania te są bardzo popularne w firmach 
projektowych, szczególnie z powodu braku powszechnej świadomości istnie-
nia systemu dostosowanego do specyfiki firm projektowych, który jest przy-
stępny cenowo i gwarantuje szybkie osiągnięcie wymiernych korzyści. Wie-
loletnie doświadczenia pokazują, że najrozsądniejszym i najbardziej opła-
calnym rozwiązaniem dla firm projektowych jest inwestycja we wdrożenie 
rozwiązania dostosowanego do specyfiki sektora projektowego. Analizując 
i porównując dostępne dla firm projektowych systemy ERP, należy rozwa-
żyć stosunek nakładów inwestycyjnych i czasu wdrożenia do możliwych do 
osiągnięcia korzyści i czasu ich rzeczywistego wystąpienia.

W poprzednich rozdziałach, wychodząc od wyzwań stojących przed osobami 
zarządzającymi firmami projektowymi, które w codziennej pracy muszą mi-
nimalizować zagrożenia dla tego typu przedsiębiorstw, opisałem, dlaczego 
klasyczne metody zarządzania są w dzisiejszych czasach niewystarczające, 
i przedstawiłem słabości powszechnie używanych narzędzi wspierających 
pracę oraz proces zarządzania. Naturalnym wnioskiem z wcześniejszych 
rozważań jest to, iż wdrożenie rozwiązania klasy ERP jest dla firm projekto-
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wych koniecznością. Biura, które tego nie zrobią, pozbawią się w przyszłości 
ważnego elementu swojej przewagi konkurencyjnej i prawdopodobnie zo-
staną wyparte z rynku. Skoro dyskusji nie podlega fakt, iż firmy projektowe 
powinny powszechnie stosować rozwiązania klasy ERP i skoro jasne są spe-
cyfika i funkcjonalność systemu ERP (opisałem je w poprzednim rozdziale), 
to zasadne jest pytanie: Jaki system wybrać? Bezspornie najmądrzejszym 
posunięciem dla firmy projektowej jest wybranie rozwiązania klasy ERP właś-
nie dla sektora firm projektowych. W przypadku biur projektowych przewa-
ga rozwiązania dedykowanego nad uniwersalnym ERP jest bardzo widocz-
na także w obszarze wdrożenia. Jak zatem wygląda porównanie wdrożenia 
klasycznego systemu ERP z tym przeznaczonym dla sektora projektowego?
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Rozpocznijmy od klasycznych, uniwersalnych rozwiązań. Podstawą wdroże-
nia tych systemów jest teza mówiąca o tym, że firmy coraz lepiej rozumieją, iż 
sfera informatyczna łączy się ściśle ze strukturą zarządzania firmą, finansami, 
a nawet etyką zawodową, która obowiązuje podczas realizowania projektów 
biznesowych. Zanim przystąpi się do wdrażania systemu informatycznego, 
należy przyjrzeć się dokładnie sposobowi, w jaki na co dzień funkcjonuje fir-
ma. Jest to rola sztabu konsultantów, którzy w pierwszej kolejności muszą 
zrozumieć i poznać istotę biznesu przyszłego użytkownika. Innymi słowy, 
początkiem wdrażania klasycznego systemu ERP jest nauczenie konsultan-
tów tego, w jaki sposób firma projektuje, ewentualnie wspólne wypracowanie 
nowego, ulepszonego i docelowego modelu procesu projektowania.

Jest to proces długotrwały, polegający najczęściej na przeprowadzeniu kilku-
dziesięciu warsztatów. Jeśli użytkownik zapłaci dodatkowo, to po przeprowa-
dzonej analizie przedwdrożeniowej otrzyma mapy procesów zachodzących 
w swojej firmie. Kultura pracy w każdej firmie jest zupełnie inna. Mimo że 
istnieją wzory odpowiadające poszczególnym branżom, w tej odrębności 
właśnie, zdaniem firm zarabiających spore pieniądze, należy szukać wyzwań 
dla prawidłowego wdrożenia systemu ERP.

Szumne i nieco pompatyczne slogany zespołów wdrożeniowych i przedsta-
wicieli integratorów klasycznych, uniwersalnych systemów ERP głoszą, że po 
pierwsze dobrze wdrożony system ERP musi wykraczać szeroko poza zasięg 
samej firmy, po drugie zaś dzięki rozwiązaniom identyfikującym potrzeby 
klienta oraz fluktuację rynku ma odgrywać rolę analityka, mogącego wspo-
móc w przezwyciężaniu trudności powstałych wskutek zmian socjoekono-
micznych. To oczywiście prawda, ale w praktyce znowu oznacza to tylko tyle, 
że zespół wdrożeniowy musi poznać i zrozumieć otoczenie firmy projektowej, 
które w rzeczy samej składa się z inwestora, własnych zasobów, podwyko-
nawców, administracji i instytucji zatwierdzających oraz firmy wykonującej 
projektowany obiekt.

Przeprowadzenie gruntownych analiz przedwdrożeniowych oraz długotrwa-
łych i bardzo kosztownych prac polegających na dostosowaniu uniwersalne-
go ERP do rozpoznanych potrzeb firmy projektowej jest nieuniknione. Jeżeli 
system ERP nie będzie w stanie uwzględnić np. tego, w jaki sposób układa się 
hierarchia podejmowania decyzji, mogą pojawić się błędy, których usunięcie 
kosztuje czasem tyle, ile sam system. Na etapie wdrażania osoby na stano-
wisku kierowniczym są tak samo istotne, jak pracownicy. Obieg danych po-
winien nie zostać zakłócony i być zgodny z tym, jak pracuje dana firma. Stare 
rozwiązania i aplikacje muszą zostać wycofane, lecz może to nastąpić gwał-
townie lub stopniowo. Rezygnowanie ze starych przyzwyczajeń jest trudne 
w każdej dziedzinie. Przeniosło się to także na postrzeganie programów kom-
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puterowych. Program znany, reklamowany i używany przez wielu zwykle jest 
postrzegany jako przydatny i wygodny. Poznanie nowych rozwiązań wymaga 
wysiłku i już przez to są one postrzegane jako gorsze. Jednym z największych 
wyzwań w trakcie wdrażania systemu ERP jest kwestia szkolenia i diagnosty-
ki potrzeb. Powszechne są sytuacje, gdy po wprowadzeniu w firmie nowego 
programu użytkowników zostawiano samym sobie. Często nawet nie udo-
stępniano instrukcji obsługi. Mimo wszystko pracownik ma obowiązek opa-
nować pracę z aplikacją niemal z marszu, co powoduje wielki stres i zabie-
ra czas potrzebny na wykonywanie projektu. Najgorzej jest, gdy pracownicy 
nie zdają sobie sprawy ze związku, jaki praca z oprogramowaniem ma z ich 
efektywnością i kreatywnością. Wielu specjalistów nie dostosowuje progra-
mu do siebie, lecz siebie do używanego oprogramowania. Taki specjalista nie 
zdaje sobie sprawy, iż istnieją lepsze rozwiązania, a nawet jeśli pragnąłby ich 
spróbować, waha się, mając obawę, czy wpłynie to negatywnie na jego pracę.

W fazie planowania wdrażania klasycznego systemu ERP kierownik projek-
tu oraz firma opiekująca się systemem mają obowiązek tak przedstawić go 
poszczególnym pracownikom, by zachęcić ich do poznawania nowych funk-
cjonalności. Bez tego etapu właściwie nie można posunąć się dalej. Ciekawe 
jest jednak to, że dostawcy klasycznych systemów nie są w stanie już na tym 
etapie dostarczyć pracownikom jakiejkolwiek wartości dodanej, wszystko 
odbywa się w atmosferze obietnic lub przymuszania.

Drugim etapem wdrażania klasycznego systemu ERP jest projektowanie całej 
infrastruktury, związanej ze sferą informatyczną oraz topografią systemu. Jak 
wspomniałem już wcześniej, nawet ustawienie poszczególnych stanowisk 
ma związek z efektywnością pracy. Dobrze zaplanowana struktura pozwala 
na wiele sposobów dotrzeć do tego samego miejsca. Najczęstszym błędem 
powtarzanym przez inżynierów projektujących system jest ograniczenie do-
stępu. Czasem tylko z jednego komputera można zyskać określone dane. 
Innym razem tylko jedna osoba może uzyskać dostęp do aplikacji. Podąża-
jąc dalej – liczy się nawet to, kto i w jakich godzinach może korzystać z bazy 
danych. Klasyczny, uniwersalny system ERP w momencie rozpoczęcia wdro-
żenia nie jest rozwiązaniem gotowym. Musi dopiero zostać dobrze zapro-
jektowany, tak aby nie miał żadnych wad i „ślepych uliczek”.

Trzecim etapem wdrażania klasycznego systemu ERP, szczególnie ważnym 
dla firm projektowych i innych z branży technologicznej, jest zapewnienie 
o możliwości rozbudowy. Ta możliwość jest cechą wspólną zarówno ERP 
globalnych dostawców, jak i rozwiązań niszowych, np. przeznaczonych dla 
sektora projektowego. Aplikacje przestają być aktualne niezwykle szybko. 
Czasem już po zainstalowaniu pojawia się problem, który wymaga aktuali-
zacji. System ERP powinien już w momencie instalowania dawać możliwość 
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rozbudowy, i to nie tylko poszczególnych segmentów, ale także całości struk-
tury. Jeżeli któryś moduł pozostaje nieaktualny, to tak, jakby nieaktualne były 
wszystkie moduły.

Jeżeli wielkim wysiłkiem uda się zespołowi wdrażającemu połączyć wszystko 
w jedną całość, następuje najdłużej trwający etap czwarty. Zaczyna się testo-
wanie zaproponowanych programów. Faza testowa powinna objąć wszystkie 
aspekty działania systemu. To w niej najczęściej wychodzą na jaw uchybienia 
i drobne lub większe awarie. Testującymi powinni być zarówno pracownicy 
danej firmy, jak i osoby spoza otoczenia – wyspecjalizowani testerzy spraw-
dzą system lepiej niż ci, którzy go tworzyli, i ci, którzy będą z niego korzystali. 
Testując, spisuje się wszystkie uwagi dotyczące działania aplikacji, ale tak na-
prawdę nie w tym tkwi siła całego procesu. Większość uwag nie wprowadza 
bowiem żadnych zmian i bardzo trudno wyłowić te, które rzeczywiście wno-
szą coś do zakończenia prac. Koszty przeprowadzenia opisanych powyżej 
operacji są kolosalne i niejednokrotnie przekraczają możliwości finansowe 
nawet dużych firm projektowych, szczególnie jeśli mówimy o komplekso-
wym wytworzeniu nowego systemu pokrywającego swoją funkcjonalnością 
wszelkie obszary działania firm projektowych.

W praktyce wdrożenia uniwersalnych systemów ERP nie są tak rozległe i w fir-
mach projektowych sprowadzają się do wdrożenia rozwiązań w działach 
finansowych, księgowych i HR. Jest tak dlatego, że są to obszary bardzo do-
brze uregulowane ustawą o rachunkowości oraz przepisami kodeksu pracy. 
Można zatem przyjąć, że właśnie w tych działach uniwersalne systemy ERP są 
narzędziami do obsługi mocno ujednoliconych we wszystkich firmach proce-
sów. To sprawia, że wdrożenia w tych działach firm są najczęściej zakończone 
sukcesem i często jedynie tam procesami zarządza się w pełni przy użyciu 
uniwersalnego systemu ERP, natomiast w biurach projektowych, nawet tych 
największych, stosujących tak właśnie wdrożone uniwersalne systemy ERP, 
nie istnieje żadne powiązanie między procesem wytwarzania dokumentacji 
a rentownością całego przedsiębiorstwa.

Piątą fazą wieńczącą proces wdrażania klasycznego systemu ERP jest moni-
torowanie. Jeżeli coś zostało przetestowane, działa sprawnie i uzyskuje się 
z tego określone rezultaty, dobrą praktyką biznesową jest poświęcenie pew-
nej ilości czasu na przebadanie, jak nowe rozwiązania integrują się z otocze-
niem. W końcu cała operacja została uruchomiona po to, by przynosić rze-
czywiste i mierzalne rezultaty. Przekształcenie efektów prac w wykresy i ta-
bele danych ułatwia podsumowanie kosztów oraz stworzenie analizy SWOT.

Ostatnim, chyba najważniejszym etapem jest udzielenie wsparcia w zakre-
sie opanowywania i codziennej pracy systemu ERP. Wsparcie techniczne nie 
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może ograniczać się tylko do interwencji podczas wystąpienia jakiegoś prob-
lemu. Odpowiednie wdrożenie ERP ma wpisane szkolenia i kursy na każdym 
stanowisku pracy. Czas przeznaczony na to jest kwestią drugorzędną. Każdy 
człowiek posiada inne zdolności, zainteresowania i umiejętności, lecz trener 
musi dotrzeć do ucznia w taki sposób, by sprawić, że korzystanie z ERP sta-
nie się drugą naturą pracownika. System musi zapewniać mu wygodę, ale 
i on sam musi biegle obsługiwać nawet bardzo skomplikowane narzędzia.

Opisany wyżej proces jest długotrwały, skomplikowany, kosztowny i angażuje 
znaczące zasoby ludzkie ze strony firmy projektowej. Jeśli już dochodzi do 
zakończonych sukcesem wdrożeń uniwersalnych systemów ERP w firmach 
projektowych, to ograniczają się one do aspektów HR i finansowo-księgo-
wych. Powyższy fakt jest niezwykle istotny, gdyż de facto wdrożenie systemu 
ERP przeznaczonego dla firmy projektowej, pozostając procesem o wiele 
prostszym, krótszym i tańszym, może obejmować integrację z wdrożonymi 
uprzednio modułami finansowymi uniwersalnego korporacyjnego ERP. To 
sprawia, że posiadanie uniwersalnego systemu ERP, którego stosowanie 
może być dla firmy projektowej wymogiem korporacyjnym, nie wyklucza 
wdrożenia odpowiadającego specyfice firmy projektowej systemu zarządza-
nia procesami projektowania.

Jeżeli wiemy już, jak wygląda klasyczne wdrożenie uniwersalnych systemów 
ERP, omówmy jako alternatywę proces wdrożenia dedykowanego firmie pro-
jektowej systemu zarządzania. Podstawową różnicą w stosunku do rozwiązań, 
które muszą dopiero powstać, jest to, że uruchomienie ERP dopasowanego 
do sektora projektowo-inżynieryjnego następuje praktycznie natychmiast.

Rozwiązanie jest instalowane, w ciągu jednego dnia następuje zdefiniowanie 
środowiska firmy, jej struktury organizacyjnej, pracowników, podwykonaw-
ców i projektów. Szkolenie personelu realizowane zdalnie oraz za pomocą 
filmów instruktażowych projektantom zajmuje nie więcej niż pół godziny, 
a kadrze kierowniczej kilka godzin. Zespół wdrożeniowy, w praktyce nieskła-
dający się nigdy z więcej niż dwóch inżynierów posiadających doświadcze-
nie w projektowaniu, jest w stanie skutecznie uruchomić aplikację w firmie 
projektowej i przeszkolić pracowników w jeden dzień. Od tego momentu 
firma rozpoczyna gromadzenie danych, a przeznaczone do zarządzania fir-
mą projektową narzędzie zaczyna dostarczać wymierne korzyści osobom na 
wszystkich poziomach w organizacji. Beneficjentem wdrożenia jest zatem 
cała organizacja, która wspólnie z dostawcą oprogramowania przechodzi od 
tej chwili w tryb maksymalizacji sukcesu klienta. Polega on na przeznaczaniu 
części zaoszczędzonego czasu na realizację drobnych kroków i wdrażanie 
kolejnych modułów systemu w celu ciągłego ulepszania  zarządzania firmą 
projektową.
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Jest to podejście w pełni zgodne z niezwykle efektywną filozofią Kaizen. 
W większości firm projektowych metodyczne poznawanie systemu zarzą-
dzania pozwala na stopniowe aplikowanie kolejnych rozwiązań; zazwyczaj 
ma to miejsce w okresach mniejszego natężenia pracy projektowej, która – 
jak każdy projektant doskonale wie – ma naturę sinusoidalną: firmy projekto-
we poruszają się od kolejnych spiętrzeń zleceń do okresów zastoju na rynku 
usług projektowych. Przeprowadzenie wdrożenia w ten sposób jest rozwią-
zaniem idealnym i zalecanym wszystkim firmom projektowym; najczęściej 
jest to rozwiązanie możliwe do praktycznego zastosowania w małych i śred-
nich biurach projektowych.

W przypadku większych przedsiębiorstw należy przewidzieć konieczność 
integracji narzędzia przeznaczonego do zarządzania firmą projektową z kor-
poracyjnymi systemami ERP. Procesy te są realizowane po uruchomieniu 
aplikacji i stanowią swego rodzaju mikroskopijną wersję procesu wdrożenia 
dużego, korporacyjnego ERP. Najważniejsze jest jednak to, że ich przepro-
wadzenie nie niesie z sobą zagrożenia w postaci zakłócenia procesu projek-
towania i wytwarzania dokumentacji technicznej. Prowadzenie analiz przed-
wdrożeniowych jest konieczne i zawsze jest kosztem, który trzeba ponieść 
w celu uzyskania przyszłych zysków, ale zarówno analizy, jak proces wdroże-
nia można potraktować jako inwestycję. Skoro mówimy zatem o inwestycji 
w kontekście wdrożenia systemu ERP, to należy postawić pytanie o to, jak 
kształtuje się ROI takiej inwestycji.

Odpowiedź na nie przedstawiłem na wykresie, na którym czerwoną linią 
zaznaczone są zmiany efektywności i zyski powstające w firmie projektowej 
podczas realizacji typowego, poprzedzonego analizami przedwdrożeniowy-
mi klasycznego procesu wdrażania uniwersalnego systemu ERP, a niebieską – 
wdrożenie w dużej firmie projektowej (powyżej 300 projektantów) rozwią-
zania odpowiadającego specyfice firm projektowo-inżynieryjnych z koniecz-
nością uwzględnienia integracji narzędzia do zarządzania firmą projektową 
z korporacyjnymi systemami ERP używanymi w działach księgowych, finan-
sowych, kontrolingu i HR. Natomiast zieloną linią pokazano standardowe 
wdrożenie rozwiązania przeznaczonego dla firm projektowych bez koniecz-
ności prowadzenia integracji przy zastosowaniu istniejących interfejsów do 
połączenia z popularnymi narzędziami do obsługi księgowości i kadr.

Zważywszy na fakt, że oś pionowa wyraża efektywność firmy projektowej, 
należy podkreślić, że przeprowadzenie wdrożenia klasycznego systemu ERP 
jest zawsze związane ze spadkiem efektywności biura projektowego. Trzeba 
także podkreślić, że na rynku są obecni niezależni konsultanci, którzy po-
siadają umiejętności budowania relacji z właścicielami firm projektowych 
oraz zdobywania zaufania, niestety głównie w celu zagwarantowania sobie 
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stałego źródła przychodów, uzasadnianego dostarczaniem wątpliwej jakości 
analiz, konsultacji lub nieprofesjonalnych i niestabilnych narzędzi opartych 
na arkuszach kalkulacyjnych. Iluzja tworzona przez konsultantów, gdy jest 
konfrontowana z rezultatami dostarczanymi przez rozwiązania klasy ERP, 
jednoznacznie dowodzi, jak bardzo bezwartościowe są dla firm projekto-
wych dostarczane periodycznie analizy firm konsultingowych. Prawdziwy 
konsulting prowadzi do wytworzenia realnych wartości oraz funkcjonujących 
systemów, które stają się w pełni kontrolowalnymi przez zarząd firm projek-
towych narzędziami. Uniwersalnym sposobem odróżnienia szubrawcy, nie-
jednokrotnie legitymującego się tytułami naukowymi, motywowanego często 
tylko chęcią powiększenia swoich zysków, od prawdziwie zainteresowanego 
sukcesem klienta zawodowego konsultanta jest gotowość do uzależnienia 
swojego wynagrodzenia od uzyskanego przez firmę wyniku.

Producenci wszystkich systemów ERP są dostawcami produktu o bardzo 
dużych możliwościach. Dostępne rozwiązania, poczynając od narzędzi uni-
wersalnych i systemów przeznaczonych dla poszczególnych sektorów, są 
produktami z najwyższej półki, które zawsze należy traktować jak inwestycję. 
Branża projektowa charakteryzuje się tym, że z powodu niskich marż oraz 
swej specyfiki, która objawia się przede wszystkim tym, iż procesy zachodzą-
ce w firmach projektowych są podobne we wszystkich branżach i sektorach 
inżynierii, powinna wprowadzać rozwiązania ERP dopasowane do swojego 
segmentu. Gwarantuje to szybkie rezultaty, sprawnie realizowane procesy 
wdrożeniowe oraz wprowadzenie do powszechnego stosowania narzędzia, 
które naturalnie wymusi używanie przez firmę i jej kooperantów systemu 
PDCA (Plan – Do – Check – Act).



Wdrożenie narzędzia klasy ERP w firmie projektowej jest procesem realizo-
wanym w celu wytworzenia systemu zarządzania, który stanie się integral-
nym elementem pracy zespołu projektowego. Dzięki systemowi ERP zarząd 
otrzymuje informację o stanie firmy i wiarygodną projekcję przyszłości, a pra-
cownicy mają przed sobą przewidywalną przyszłość, mogą liczyć na obiek-
tywną i sprawiedliwą ocenę swojej wydajności i jasne zasady współpracy. 
Systemy ERP gwarantują to, że pracownicy wiedzą, co, kiedy i na kiedy mają 
wykonać, a przełożeni dysponują pełnym obrazem stanu zadań projekto-
wych i kondycji całej firmy. Warto zatem wdrażać systemy ERP, należy jednak 
pamiętać, że jest to przedsięwzięcie wymagające dużego zaangażowania, 
a doświadczenia firm projektowych potwierdzają, iż systemy przeznaczone 
dla sektora projektowego mają znaczącą przewagę nad rozwiązaniami uni-
wersalnymi, powszechnie stosowanymi w przemyśle.
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Powieść Filary ziemi jest jedną z najbardziej znanych książek literatury współ-
czesnej. Na ponad 1000 stron opisane są losy bohaterów w różnych sytua-
cjach charakterystycznych dla okresu, w którym żyli. Wojna, przemoc, gwałty, 
intrygi i zabójstwa wypełniają niemal każdą stronę tej fascynującej opowie-
ści. Jednakże jej głównym bohaterem wcale nie są ludzie; jest nim katedra, 
której wielkość i rozmach miały przyćmić wszystko, co w tamtych czasach 
zbudowano na ziemi.

Czytając, możemy śledzić pracę opisaną bardzo szczegółowo od pierwszych 
szkiców projektu aż do ustawienia krzyża na czubku najwyższej wieży. Jack 
Budowniczy wprowadza czytelnika w tajniki podstaw architektury, przede 
wszystkim jednak pokazuje proces ciągłego ulepszania tego, co stworzono 
wcześniej. Dzięki swojej nieograniczonej wyobraźni i stałej potrzebie poszu-
kiwania nowych wyzwań zdołał zaprojektować, a później zbudować budowlę, 
która w owych czasach była niedoścignionym osiągnięciem techniki. Mimo 
że zarówno postać Jacka, jak i sama budowla są oczywiście fikcyjne, przybra-
ny syn Toma Budowniczego postępuje zgodnie z filozofią działania najbar-
dziej prężnych organizacji XX i XXI wieku. Jest bardzo dobrym przykładem 
tego, w jaki sposób wykorzystywać proces PDCA w strategii ciągłego rozwoju 
na każdym polu. Projektowanie jest jedną z najbardziej oczywistych dziedzin 
do wykorzystania tego procesu, gdyż nie ma w niej czegoś, czego nie dało-
by się ulepszyć. Ciągłe ulepszanie, które było motorem napędowym Jacka 
Budowniczego, powinno być cechą każdego managera firmy projektowej, 
a narzędziem do tego jest przestrzeganie zasad PDCA w codziennej pracy.

Zanim opiszę sam proces PDCA, przedstawię pokrótce jego genezę, opar-
tą na filozofii największych organizacji Dalekiego Wschodu, filozofii Kai zen, 
która jest podstawą kultury biznesu wielu przedsiębiorstw. Chyba najbardziej 
znanym z nich jest Toyota.
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Słowo „kaizen” oznacza drogę do ciągłego ulepszania i usprawniania tego, 
co powstało wcześniej. Postępowanie zgodnie z 10 przykazaniami zamiesz-
czonymi poniżej ułatwia postrzeganie dowolnego problemu nie jako barie-
ry – ma to być szansa na rozwój. Oto 10 przykazań Kaizen:

1 Problemy stwarzają możliwości.

2 Pytaj 5 razy „Dlaczego?”.

3 Bierz pomysły od wszystkich.

4 Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.

5 Odrzucaj ustalony stan rzeczy.

6 Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.

7 Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.

8 Użyj sprytu zamiast pieniędzy.

9 Pomyłki koryguj na bieżąco.

10 Ulepszanie nie ma końca.

Podstawą zarówno filozofii Kaizen, jak i całej kultury Dalekiego Wschodu 
jest zwracanie się ku drugiemu człowiekowi. Azjaci zawsze byli przekonani, 
iż grupa może więcej niż jednostka, a sama filozofia Kaizen opiera się na si-
le, którą tworzy grupa. W 10. prawie Kaizen stwierdza się, iż 10 głów stanowi 
zawsze większą wartość niż 1, dlatego nawet najmniejsza myśl czy sugestia 
kogoś pracującego nad tym samym projektem może mieć kluczowe znacze-
nie. Opiszę to dokładniej w rozdziale poświęconym współpracy.

Kolejną podstawą procesu PDCA jest filozofia Lean Thinking, która wywodzi 
się niejako z filozofii Kaizen, a właściwie z postawy stoickiej oraz po części 
konfucjańskiej. Managerowie wyznający tę filozofię uważają, że „mniej zna-
czy więcej”. Lepiej zbudować coś z 10 prostych, doskonale współpracują-
cych ze sobą modułów, niż z 1 skomplikowanego. Szczupłe myślenie jest 
ideą działającą na każdym polu, w sferze biznesu i planowania. Niektórzy 
twierdzą, że właśnie w nim tkwi największa siła sukcesu. Proste rzeczy mogą 
utworzyć nawet najbardziej skomplikowane konstrukcje, jeżeli połączy się 
je we właściwy sposób.
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PDCA, czyli Plan – Do – Check – Act, bezpośrednio opiera się na dwóch za-
prezentowanych ideach. Pierwszy jego człon – planowanie – opisuje proces 
wdrażania idei, pomysłów i innowacji. Jego główną składową jest myśl, która 
często nie ma charakteru zobrazowanego. Dzięki temu można ją łatwo prze-
kształcać i zmieniać, stawiać pytania w celu identyfikacji problemów, nawet 
wtedy, gdy jeszcze nie powstały.

Biorąc pod uwagę to, o czym pisałem wcześniej, etap planowania jest ide-
alną okazją do utworzenia grupy zdolnej stawić czoła danemu wyzwaniu. 
Przypomina to trochę rolę trenera drużyny piłkarskiej, który przed każdym 
meczem musi ustalić skład zgodnie z taktyką obraną na danego przeciwni-
ka. Zawodnicy, którzy są dobrzy na drużynę grającą z kontrataku, nie zawsze 
będą dobrzy na przeciwnika preferującego długie piłki.

Proces planowania powinien obejmować też analizę Smart. Analiza ta po 
prostu pozwala ustalić cel tak, by w sposób jasny i oczywisty można było 
zacząć dążyć do jego osiągnięcia. Według niej cel powinien mieć następu-
jące właściwości:

 być dobrze sprecyzowany,

 być mierzalny,

 wymagać działania,

 być realistyczny oraz dobrze określony w czasie.
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Jak wiadomo, zagwarantowanie, by cel miał wszystkie te cechy, jest bardzo 
dużym wyzwaniem. Najczęściej problemy powstają w sferze tego, aby do-
brze opisać liczbami to, co chce się stworzyć. Systemy ERP mają głównie 
takie właśnie zadanie. Dzięki nim łatwiej jest zamienić myśli i idee w czyste 
i precyzyjne zbiory danych. Niejako same z siebie tworzą narzędzie Smart, 
bez potrzeby poznawania całej filozofii, która jest z nią związana.

Drugim etapem procesu PDCA jest wykonanie, czyli konkretne kroki potrzeb-
ne do stworzenia danego projektu. W tej fazie wykorzystuje się wszystkie 
dostępne narzędzia i metody, zaimplementowane w systemie ERP, a także 
działające poza nim. Idea szczupłego myślenia pomaga uświadomić sobie, 
że tak naprawdę ważne są cel i czas, w jakim zostaje on osiągnięty, a środki 
mają tu mniejsze znaczenie.

Im lepiej zaprojektowany i dostosowany jest system ERP, tym większe pole 
działania w poszczególnych grupach zajmujących się projektem może on 
uzyskać. Jak już pisałem wcześniej, jedną z najbardziej istotnych cech tego 
systemu jest jego dostosowanie do konkretnych organizacji i ich sytuacji. Co 
z tego, że system ERP będzie miał niezliczoną liczbę funkcji, jeśli pracownicy 
będą korzystali tylko z kilku z nich?

Trzecim etapem procesu PDCA jest zmiana. Zgodnie z filozofią Kaizen 
wszystko można ulepszyć, niezależnie od tego, jak dobre są obecne rozwią-
zania. Prekursor przemysłu motoryzacyjnego Henry Ford uważał zawsze, że 
po zakończeniu jednej modernizacji trzeba natychmiast rozpoczynać następ-
ną. Proces zmiany i dostosowywania jest znany także samej naturze i ciągle 
możemy obserwować go, gdziekolwiek spojrzymy. Rośliny, ludzie, zwierzęta 
ciągle się zmieniają, dostosowując się do zaistniałych warunków życia. Pro-
ces ten to ewolucja, będąca częścią Wszechświata od milionów lat.

Zmiana nie zawsze idzie w pożądanym kierunku. Czasami przynosi nowe 
problemy i wyzwania. Przez to jednak stale rodzi potrzebę ulepszania i ewo-
lucji projektów. Każda grupa projektowa stoi przed ciągłym wyzwaniem, po-
legającym na sprawdzaniu zarówno tego, co już udało im się stworzyć, jak 
i tego, co jeszcze można poprawić.

Na każdym etapie procesu PDCA niezwykle ważne jest, by wykorzystywać 
metodę 5W2H. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter podstawowych 
pytań w języku angielskim. Są nimi:

 Who? (Kto?) – odpowiada na pytanie, który z członków zespołu ma naj-
większe kompetencje, zapał lub predyspozycje do tego, aby rozwiązać 
dany problem.
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 What? (Co?) – pomaga zidentyfikować problem.

 When? (Kiedy?) – pomaga ustalić czas wystąpienia problemu oraz dłu-
gość jego trwania.

 Where? (Gdzie?) – ustala, gdzie problem wystąpił, jaki jest jego zakres 
i jak mocno oddziałuje na pozostałą część projektu.

 Why? (Dlaczego?) – pomaga ustalić, dlaczego problem wystąpił i jak 
temu zapobiec w przyszłości.

 How? (Jak?) – podpowiada, jak do tego doszło, że problem zaistniał, 
i w jaki sposób go naprawić.

 How many? (Ile?) – ma za zadanie określić, jaka jest skala problemu 
i jakie są koszty jego usunięcia.

Prawidłowo wdrożony i funkcjonalny system ERP musi mieć łatwy dostęp 
do analizy opartej na tej podstawowej metodzie rozwiązywania problemów. 
Możliwość określenia całej struktury 5W2H jest kluczem do zaoszczędzenia 
czasu i zasobów potrzebnych do ukończenia projektu. System informatycz-
ny powinien mieć możliwość aktualizowania tych danych na bieżąco, gdyż 
któreś W może zmieniać się dość drastycznie w czasie pracy nad dowolnym 
problemem.

Kolejnym narzędziem ułatwiającym wprowadzanie zmian jest oczywiście wy-
kres Ichigawy, zwany także wykresem rybiego szkieletu. Dzięki niemu można 
rozwiązać problem krok po kroku, czyli zgodnie z filozofią Kaizen, o której 
wspomniałem wcześniej.

Mówiąc o metodach służących do analizy i zmiany danych, warto też wspo-
mnieć o regule Pareto, zwanej także regułą 80/20. Jest ona szczególnie istot-
na wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z technologią, gdyż jak pokazują 
lata doświadczeń i niezliczone przykłady, właśnie w tej dziedzinie sprawdza 
się wręcz idealnie.

Ostatnim etapem procedury PDCA jest działanie, kończące się opracowa-
niem konstruktywnych wniosków mogących posunąć pracę naprzód. Naj-
częściej zwracane są tutaj dane, które pozwalają wyeliminować trudności 
i usprawnić działanie projektu.

Tu właśnie pojawia się idea stałego rozwoju działalności biznesowej, której 
proces PDCA jest nieodłącznym elementem. Absolutnie każda firma projek-
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towa prócz umiejętności nabytych przez lata pracy nad różnymi konstrukcja-
mi powinna mieć możliwość rozwijania swoich kompetencji w zakresie za-
rządzania i kultury przedsiębiorstwa. Organizacją modelową jest tutaj Toyota, 
w której swoboda i kreatywność pracownika mają co najmniej takie samo 
znaczenie, jak jego kompetencje. Pracownik musi czuć się swobodnie w śro-
dowisku, w którym codziennie przebywa. Nieważne jest np., w jaki sposób 
organizuje swoje stanowisko pracy ani ile spędza przy nim czasu, jeżeli za-
danie wykonane jest solidnie i w określonym terminie.

Teoria konieczności stałego rozwoju obejmuje też środowisko informatyczne. 
System ERP ma w tym kontekście uporządkować proces planowania, two-
rzenia, poprawiania i działania w taki sposób, by obsługujący go specjalista 
czuł się w nim komfortowo. Może to sprawić, jak pisałem wcześniej, że za-
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istnieje konieczność dopasowania różnych funkcji i położenia interfejsu, ale 
największa odpowiedzialność spoczywa na jakości samego systemu ERP.

Przeznaczony dla firmy projektowej system ERP implikuje możliwość łatwe-
go wdrożenia procedur PDCA. W takiej firmie sam cykl PDCA realizacji pro-
jektu jest pozornie bardzo skomplikowany, jednak w rzeczywistości sprowa-
dza się do metodycznego wykonywania właściwych czynności we właściwym 
czasie. Przykład zamkniętego i nieprzerwanie realizowanego w pętli procesu 
projektowania przedstawiono w formie mapy procesów.

Jak widać poniżej, skomplikowane mapy procesów są obszerne, bo projek-
towanie to bardzo rozległa dziedzina inżynierii, ale w swojej idei proste, zro-
zumiałe dla projektantów i zaszyte w algorytmach systemu, który  dostarcza 
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 narzędzi do planowania, pozwala na łatwą sprawozdawczość z działań, do-
starcza w odpowiednim momencie przekrojowych raportów i informacji 
w celu oceny sytuacji i kontroli rezultatów pracy oraz oferuje narzędzia do 
współpracy, pozwalające na rozpoczęcie działań korygujących, delegowa-
nie nowych zadań, przypomnień i uwag w celu wyegzekwowania kolejnych 
ulepszeń i prac.

W praktyce przeprowadzenie procesu PDCA w firmie projektowej, która 
w pełni używa systemu ERP, może być uregulowane procedurami o cha-
rakterze realistycznych wskazówek i zasad, których przestrzeganie sprawi, 
że czynności wchodzące w skład procesu staną się naturalną częścią pracy, 
swoistą pozytywną rutyną ujętą w cyklach zarządzania. W każdym przypadku 
cykle zarządzania powinny zostać zdefiniowane w taki sposób, aby były w peł-
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ni dostosowane do specyfiki firmy, dostępności kluczowych osób i innych 
charakterystycznych dla danej firmy uwarunkowań. Na kolejnych stronach 
przedstawiono przykładową definicję kluczowych cykli zarządzania.

Uwaga: wszystkie działania opisane w tej instrukcji są kosztem dla firmy 
i muszą być realizowane efektywnie.

 Zarządzanie w firmie projektowej odbywa się w powtarzających się cy-
klach. Podstawowe cykle zarządcze to cykl tygodniowy i cykl miesięczny.

 Harmonogram działań przedstawiony jest w tabeli na następnej stronie.
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A W ramach tygodniowego cyklu zarządzania wykonywane są następu-
jące działania:

 Spotkanie operacyjne kierownika projektu i głównego projektanta 
z branżystami [A].

 Wewnętrzne spotkanie operacyjne całej firmy prowadzone przez DZ [B].

 Cotygodniowy przegląd realizacji projektu [C].

 Optymalizacja zasobów ludzkich w dziale [D].

 Przegląd optymalizacji zasobów ludzkich całej firmy [E].

 Optymalizacja i zatwierdzenie przepływów finansowych [F].



B W ramach miesięcznego cyklu zarządzania wykonywane są następu-
jące działania:

 Optymalizacja procesów zarządzania [G].

 Przegląd i planowanie działań sprzedażowych [H].

 Ocena pracowników i zatwierdzenie godzin [K].

 Analiza działania firmy w danym okresie [L].

Każde działanie opisane w powyższej instrukcji musi zostać odnotowane 
w systemie Wayman jako zadanie wraz ze zdefiniowanymi czynnościami 
QA. Potwierdzeniem przeprowadzenia spotkania są uwagi do zadania, etapu 
lub projektu oraz wykonanie wszystkich czynności QA w zadaniu. Dyrektor 
zarządzający lub wskazana przez niego osoba definiuje zadania w ramach 
działań we wszystkich projektach w etapie „Project Management”. Odbywa 
się to poprzez skopiowanie działań z innego projektu wraz z QA, zmianę 
grupy „Klient” na odpowiadającą numerowi danego tygodnia, w którym bę-
dą realizowane, i grupowe przesunięcie zadań o 7 dni po ich skopiowaniu.
Jeżeli jakieś działania nie zostaną wykonane w terminie, to dyrektor zarzą-
dzający wskazuje nowy termin.

Poszczególne elementy cykli PDCA powinny być szczegółowo opisane; jeżeli 
firma raz poświęci czas na to, aby przemyśleć, usystematyzować i udokumen-
tować wymagania, pozwoli to wszystkim obecnym i przyszłym pracownikom 
utrzymać najwyższą jakość i działać w oczekiwany przez właścicieli i zarząd 
sposób. Na kolejnej stronie przedstawiono wzorcowe definicje poszczegól-
nych elementów systemu PDCA w firmie projektowej.
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wytycznE do Spotkania opEracyjnEgo 
kiErownika projEktu i głównEgo 
projEktanta z branżyStami [a]

Celem spotkania jest zapewnienie bieżącej kontroli nad prawidłowym prze-
biegiem procesu realizacji projektu w obszarze technicznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem poprawności danych wejściowych, stosowanych norm, op-
tymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, procesu sprawdzania i zapewnienia 
jakości dokumentacji i poziomu obsługi klienta.

Termin

Kierownik projektu jest zobowiązany przeprowadzić spotkanie operacyjne 
w każdy poniedziałek lub wtorek. Kierownicy projektów muszą uzgadniać ze 
sobą terminy spotkań operacyjnych, tak aby spotkania nie zakłócały normal-
nego toku pracy firmy. Spotkania powinny odbywać się w sali konferencyjnej. 
Kierownik projektu może podjąć decyzję o odwołaniu spotkania, gdy w jego 
ocenie jest ono bezzasadne; w każdym takim przypadku do zadania w sy-
stemie Wayman ma zostać dodana uwaga zawierająca krótkie uzasadnienie, 
np. „Spotkanie nie zostało zorganizowane, wszystkie ustalenia techniczne 
realizowane są na bieżąco, nie występują problemy wymagające kolektywne-
go omówienia” lub „Specyfika projektu nie wymaga spotkań operacyjnych”. 
W uzasadnionym przypadku kierownik projektu może zorganizować doraźne 
spotkanie operacyjne w dowolnym momencie, zachowując zasady dotyczące 
czynności poprzedzających działania opisane w niniejszej instrukcji.

Uczestnicy

W spotkaniu biorą udział: kierownik projektu, główny projektant, konstrukto-
rzy prowadzący w poszczególnych branżach, inne osoby, których uczestnic-
two kierownik projektu lub główny projektant uzna za zasadne.

Czynności poprzedzające działanie

Przed rozpoczęciem spotkania operacyjnego (co najmniej 24 h wcześniej) 
kierownik projektu ma obowiązek przygotować krótką agendę spotkania oraz 
wytyczne dla uczestników odnośnie do terminu i miejsca i przesłać je e-mai-
lem, a następnie dodać do PDM zadania. Przed spotkaniem kierownik pro-
jektu otwiera zadanie w etapie „Project Management” o numerze PP-PPP-
-NNN-A i nazwie „Spotkanie operacyjne”, gdzie PP-PPP oznacza numer pro-
jektu, a NNN kolejny numer spotkania operacyjnego. Na kolejnych stronach 
przykładowy panel zadania, uwagi do zadania i listy wykonawców.
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Przed rozpoczęciem spotkania lub w jego trakcie wszyscy uczestnicy mają 
obowiązek zaraportować w karcie realizacji przydzielone im na spotkanie 
godziny. Niedopuszczalne jest przekroczenie określonego przez kierowni-
ka projektu budżetu na zadanie. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za 
zachowanie budżetu przewidzianego na spotkanie; maksymalny czas trwa-
nia spotkania operacyjnego to 1 h, budżet godzinowy na zadania jest równy 
liczbie osób biorących udział w spotkaniu.

Przed spotkaniem kierownik projektu i wszyscy uczestnicy mają obowiązek 
zapoznać się z:

 uwagami do etapów, ze szczególnym uwzględnieniem uwag o statu-
sie „Klient” i „Do realizacji”; w tym celu stosowany jest filtr w zakładce 

„Uwagi” w panelu zadania,

 listą zadań do sprawdzenia dla realizowanego etapu; w tym celu sto-
sowany jest raport „Dokumenty do sprawdzenia” dostępny w zakładce 

„Raporty”,

 wszystkimi zadaniami, w których QA zostało wykonane częściowo, 
i omówić z wykonawcą powody zaistnienia tej sytuacji; ustalenia na-
leży udokumentować w uwagach do zadania, a wnioski z przeglądu 
dokumentów do sprawdzenia omówić na spotkaniu operacyjnym,

 listą uwag do zadań dla omawianego etapu; w tym celu stosowany jest 
raport „Dokumenty – uwagi”.

Raport należy przygotować dla okresu od ostatniego spotkania operacyjnego.

Wnioski z raportu należy omówić na spotkaniu operacyjnym. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zadania o stosunku spływu do limitu przekracza-
jącym 100%. Konkluzje z przeglądu raportów muszą zostać dodane jako 
punkty do omówienia w agendzie spotkania operacyjnego.

Opis realizacji działania

Spotkanie otwiera i moderuje kierownik projektu. Jest ono prowadzone zgod-
nie z agendą. Ze spotkania nie należy sporządzać MOM-ów. Ustalenia od-
notowywane są jako uwagi lub odpowiedzi do uwag. Wszelkie dokumenty, 
np. szkice powstałe w czasie spotkania, muszą zostać zeskanowane i do-
dane do PDM.



Obligatoryjne QA dla działania

Dla działania przewidziano poza standardowymi czynnościami QA także 
następujące czynności QA dodatkowe:

2.1.0.A Kierownik projektu sprawdził i potwierdził, że praca projektowa jest 
sprawdzana krzyżowo.

2.1.0.B Kierownik projektu sprawdził i potwierdził, że główny projektant lub wskazany 
przez niego branżysta sprawdza każdy wydawany przez firmę dokument po 
zakończeniu sprawdzenia krzyżowego.

2.1.0.C Kierownik projektu sprawdził i potwierdził, że wszystkie dokumenty są 
poprawnie zapisywane.

2.1.0.D Konstruktorzy prowadzący w poszczególnych branżach przedstawili 
i udokumentowali problemy do rozwiązania.

2.1.0.E Główny projektant wydał konstruktorom prowadzącym dyspozycje dotyczące 
bieżącej pracy projektowej.

2.1.0.F Główny projektant podał, a kierownik projektu odnotował terminy 
rozwiązania poruszonych przez konstruktorów prowadzących spraw.

2.1.0.G Konstruktorzy prowadzący podali, a kierownik projektu odnotował terminy 
rozwiązania zleconych przez głównego projektanta spraw.

2.1.0.H Wszyscy uczestnicy spotkania operacyjnego są zaangażowani w jak 
najszybsze rozwiązanie poruszonych spraw i podejmują wszelkie działania 
w tym kierunku.

W trakcie lub od razu po zakończeniu spotkania kierownik projektu ma obo-
wiązek wypełnienia zgodnie z prawdą zakładki QA, dodania wszelkich uwag 
i zmiany statusu zadania na „Zakończone”.

Kategorycznie zabrania się w czasie spotkania operacyjnego używania przez 
uczestników laptopów, telefonów komórkowych i innych urządzeń uniemoż-
liwiających skoncentrowanie się. Każdy przypadek, kiedy kierownik projektu 
stwierdzi, że uczestnicy spotkania zajmują się innymi sprawami niż oma-
wiane na spotkaniu, ma zostać przez niego zgłoszony do dyrektora zarzą-
dzającego (DZ).
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wytycznE do wEwnętrznEgo 
Spotkania opEracyjnEgo całEj firmy 
prowadzonEgo przEz dz [b]

Celem spotkania operacyjnego całej firmy jest omówienie i ocena stanu za-
awansowania wszystkich prowadzonych przez firmę projektów, określenie 
priorytetów dla kierowników projektów i kierowników pracowni oraz przegląd 
stanu realizacji uwag o statusie „Klient” i „Do realizacji”, a także wyznacze-
nie nowych uwag do realizacji.

Termin

Dyrektor zarządzający ma obowiązek przeprowadzić spotkanie operacyjne 
całej firmy w każdy piątek o godzinie 9:00. Spotkanie powinno się odbywać 
w sali konferencyjnej lub gabinecie DZ, w zależności od liczby uczestników. 
Decyzję o miejscu spotkania podejmuje DZ i dokonuje rezerwacji sali. DZ 
ma prawo odwołać spotkanie operacyjne całej firmy w uzasadnionym przy-
padku, zabronione jest jednak odwołanie więcej niż dwóch spotkań opera-
cyjnych. O każdym przypadku odwołania spotkania operacyjnego całej firmy 
DZ zobowiązany jest poinformować prezesa zarządu. W razie nieobecno-
ści DZ w trakcie spotkań operacyjnych całej firmy zastępuje go prezes za-
rządu. W przypadku odwołania dwóch kolejnych spotkań operacyjnych całej 
firmy prezes zarządu zwołuje spotkanie w najbliższą po odwołanym spotka-
niu niedzielę o godzinie 8:00.

Uczestnicy

W spotkaniu biorą udział: dyrektor zarządzający, managerowie projektów, 
główni projektanci, kierownicy projektów, kierownicy pracowni oraz inne 
osoby, których uczestnictwo DZ uzna za wskazane. Dopuszcza się wykorzy-
stanie systemu telekonferencyjnego w celu umożliwienia zdalnego dostępu 
uczestnikom, o ile DZ wyrazi na to zgodę.

Czynności poprzedzające działanie

Spotkania operacyjne całej firmy odbywają się cyklicznie, obowiązkiem DZ 
jest przekazanie uczestnikom informacji o miejscu spotkania i terminie, jeśli 
się zmienił, na 24 h przed jego rozpoczęciem.

Przed spotkaniem DZ i wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:



102 06 konSolidacja procESu pdca z SyStEmami Erp

 zapoznania się z automatycznie generowanym do Excela raportem 
o spływie dokumentacji,

 zapoznania się z uwagami dodanymi do projektów i etapów dotyczą-
cymi poszczególnych osób w okresie od ostatniego spotkania opera-
cyjneg; w tym celu stosowany jest raport „Projekty uwagi”.

Kierownicy projektów mają obowiązek przed spotkaniem operacyjnym całej 
firmy, tego samego dnia, wygenerować automatyczne raporty spływu doku-
mentacji dla swoich projektów.

Raportu należy używać w celach informacyjnych, jego użyteczność wynika 
z możliwości szybkiego udostępnienia uwag z różnych projektów bez ko-
nieczności przechodzenia między panelami projektów i etapów.

Opis realizacji działania

Spotkanie prowadzi i moderuje dyrektor zarządzający. Jest ono prowadzone 
przy użyciu narzędzia „Protokół spotkania MOM”.

Dyrektor zarządzający zobowiązany jest udostępnić monitor, na którym wszy-
scy uczestnicy spotkania będą widzieć ekran jego komputera i informacje na 
nim pokazywane. DZ udziela głosu i odbiera głos, mając na uwadze sprawny 
przebieg spotkania. Osoby chcące zabrać głos sygnalizują to uniesieniem 
ręki. DZ ma obowiązek udzielić chętnym głosu. W przypadku zakłócenia dy-
scypliny spotkania lub wypowiedzi nie na temat DZ odbiera głos. Wszelkie 
naruszenia dyscypliny w trakcie spotkań operacyjnych oraz zachowania po-
wodujące niepotrzebne ich przedłużanie muszą być niezwłocznie zgłasza-
ne prezesowi zarządu. Spotkanie prowadzone jest według następujących 
kroków:

 DZ upewnia się, że ekran jest widoczny i czytelny, i uruchamia narzę-
dzie „Protokół spotkania”.

 Dostępna jest lista wszystkich uprzednio utworzonych MOM-ów w ty-
powym panelu Wayman.

 DZ tworzy nowy MOM, po czym automatycznie nadawany jest mu 
numer i pojawia się panel listy obecności.

 DZ uzupełnia listę obecności i zapisuje zmiany, nowy MOM operacyjny 
zostaje utworzony.
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 DZ dodaje do listy projektów punkty, które nie znajdują się na liście, 
a które będą omawiane.

 DZ rozpoczyna omawianie każdego projektu od polecenia kierowni-
kowi projektu, by pokazał raport o spływie dokumentacji. Kierownik 
projektu przejmuje kontrolę nad pulpitem (zdalny dostęp lub mysz) 
i zwięźle omawia raport, koncentrując się na zaległej dokumentacji 
oraz przewidzianej do zdania w kolejnym tygodniu.

 Kierownik projektu wyświetla wszystkie uwagi dla etapu w zakładce 
„Uwagi” o statusie „Do realizacji” (są to uwagi dodane w czasie po-
przedniego spotkania operacyjnego) i zwięźle omawia działania podej-
mowane w celu załatwienia spraw opisanych w uwagach, przekazując 
głos zawsze, gdy jest to konieczne, głównemu projektantowi.

 DZ komentuje postępy spraw wyszczególnionych w zakładce „Uwa-
gi” i zleca odnotowanie deklaracji dotyczących terminów rozwiąza-
nia spraw oraz faktu niedotrzymania uprzednio składanych deklaracji. 
Należy pamiętać o określeniu osób odpowiedzialnych za załatwienie 
spraw podanych w uwadze i wskazaniu osób uprawnionych do wglądu 
w nią.

 Kierownik projektu wyświetla wszystkie uwagi o statusie „Do realizacji” 
w zakładce „Historia” i zwięźle omawia działania podejmowane w celu 
załatwienia opisanych tam spraw, przekazując głos zawsze, gdy jest to 
konieczne, głównemu projektantowi.

 Kierownik projektu dodaje nowe uwagi zgłoszone w trakcie spotkania 
operacyjnego do MOM-ów w zakładce „Uwagi”.

 Jeżeli firma równolegle realizuje inne etapy projektu, to kierownik pro-
jektu postępuje z nimi analogicznie, aż zostaną omówione wszystkie 
zakończone etapy.

 Po omówieniu etapów przez kierownika projektu DZ przekazuje głos 
managerowi projektu, który w ten sam sposób omawia uwagi do pro-
jektu znajdujące się w zakładkach „Uwagi” i „Historia”.

 DZ sprawdza, czy kierownicy pracowni lub inne obecne osoby chcą 
poczynić komentarze do omawianego projektu, i po ich wysłuchaniu 
natychmiast odnotowuje (lub zleca to managerowi) te konieczne do 
udokumentowania.
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 DZ moderuje spotkanie, aż zostaną omówione wszystkie projekty re-
alizowane przez firmę.

 DZ uzupełnia pole „Lokalizacja”, wskazując miejsce, w którym odbyło 
się spotkanie operacyjne.

 DZ sporządza listę dystrybucyjną, dodając do listy odbiorców wszyst-
kich członków zarządu firmy.

 DZ dodaje komentarz do MOM-u.

 DZ eksportuje MOM do Excela i sprawdza poprawność automatycznie 
wygenerowanego podsumowania.

 DZ rozsyła podsumowanie MOM-u do osób wyszczególnionych na 
liście dystrybucyjnej.

 DZ zapisuje automatycznie wygenerowany plik Excela w PDM zadania.

 DZ wstępnie podaje termin, czas i miejsce przeprowadzenia kolejnego 
spotkania operacyjnego.

DZ może zdecydować o odstąpieniu od używania narzędzia MOM i wpro-
wadzeniu klasycznych sprawozdań ze spotkań. Należy przy tym pamiętać, iż 
wszelkie sprawy ważne dla firmy i realizowanych przez nią projektów muszą 
być odnotowane w odpowiednim miejscu w systemie Wayman.

Obligatoryjne QA dla działania

Czynnikami decydującymi o jakości spotkań operacyjnych całej firmy są dy-
scyplina uczestników, koncentracja na efektywnym przebiegu spotkania oraz 
zaangażowanie w pełne i precyzyjne przekazywanie informacji. Celem jest, 
aby spotkanie operacyjne całej firmy było tak krótkie i tak efektywne, jak to 
tylko możliwe. Zebranie w jednym miejscu dużej grupy wartościowych pra-
cowników firmy stanowi dla niej duży koszt, dlatego cykliczne spotkania 
operacyjne nie powinny być dłuższe niż 1 h zegarowa. Odpowiedzialny przed 
prezesem zarządu za przebieg spotkań jest DZ i po zakończeniu spotkania 
lub w jego trakcie to on potwierdza wykonanie następujących czynności QA:



2.2.0.A DZ przeprowadził spotkanie operacyjne całej firmy zgodnie z P03.02 
punkt 2.4.

2.2.0.B DZ potwierdza, że uczestnicy stosowali się do zasad określonych w P03.02 
punkt 2.4.

2.2.0.B DZ potwierdza, że kierownicy projektów dostarczyli raporty o spływie 
dokumentacji.

2.2.0.C DZ rozważył konieczność zgłoszenia zakłóceń prezesowi zarządu.

2.2.0.D DZ zapisał podsumowanie MOM-u w PDM zadania.

2.2.0.E DZ sprawdził spływ zadania i zmienił status zadania na „Zakończone”.

2.2.0.F DZ rozesłał podsumowanie MOM-u do wszystkich uczestników i zarządu.

2.2.0.G DZ ustalił termin, czas i miejsce następnego spotkania operacyjnego 
całej firmy.
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wytycznE do cotygodniowEgo 
przEglądu rEalizacji projEktu [c]

Celem cotygodniowego przeglądu realizacji projektu jest dogłębna analiza 
i kontrola przebiegu realizacji projektu przez zarząd projektu ze szczególnym 
uwzględnieniem terminowości, jakości, kontaktów z klientem i zgodności 
podejmowanych działań z obowiązującymi w firmie procedurami w obsza-
rze organizacyjnym.

Termin

Spotkanie odbywa się w każdy czwartek o godzinie 8:00. Zarząd projektu 
może ustalić inną godzinę w ten sam dzień tygodnia, w zależności od swo-
ich możliwości czasowych.

Uczestnicy

W spotkaniu uczestniczą: manager projektu, kierownik projektu i główny 
projektant, o ile zachodzi taka potrzeba. Dopuszcza się przeprowadzenie 
spotkania przy użyciu systemu telekonferencyjnego.

Czynności poprzedzające działanie

Przed rozpoczęciem spotkania kierownik projektu otwiera nowe zadanie, 
przy czym jego numer zamiast oznaczenia „A” na końcu ma mieć oznacze-
nie „C”.

Opis realizacji działania

Spotkanie prowadzi manager projektu. Zarząd projektu w trakcie spotkania 
musi dysponować kopią procedury P03.00, która jest wyznacznikiem popraw-
ności realizacji czynności związanych z wykonaniem projektu. W toku spot-
kania manager projektu zadaje co najmniej pytania znajdujące się na liście 
kontrolnej QA, a kierownik projektu przedstawia zapisy zgodne z procedurą 
P03.00 potwierdzające prawidłowość działań kierownika projektu i wszyst-
kich osób uczestniczących w realizacji projektu. Jeżeli pytania QA dotyczą 
spraw, które znajdują się w kompetencji managera projektu, to samodzielnie 
potwierdza on działanie zgodne z obowiązującymi procedurami. W trakcie 
przeglądu projektowania manager projektu zobowiązany jest przekazać ogól-
ne informacje, bez podawania kwot, o stanie realizacji projektu w obszarze 
finansowym i relacji z klientem, szczególnie w przypadku, gdy związki fi-
nansowe z klientem mogą przekładać się na sprawy projektowe, techniczne 



lub związane z wykorzystaniem zasobów firmy. Zarząd projektu na bieżąco 
wprowadza poprawki i zmiany, tak aby realizacja projektu była zgodna z wy-
tycznymi procedury P03.00. W przypadku braku możliwości wykonania na-
tychmiastowej korekty zarząd projektu sporządza notatkę i określa termin 
usunięcia wszystkich niezgodności. W czasie przeglądu projektowania za-
rząd projektu wyświetla alarmy dla realizowanych etapów i reaguje na alarmy 
wykryte oraz dokonuje korekty ustawień systemu Wayman Raport Generator.



wytycznE do optymalizacji 
zaSobów ludzkich w dzialE [d]

Celem działania jest zoptymalizowanie obciążenia pracą projektantów za-
trudnionych w poszczególnych działach na co najmniej dwa tygodnie.

Termin

Działanie jest realizowane w każdy piątek o godzinie 8:00.

Uczestnicy

Działanie wykonują kierownik pracowni i zaproszone przez niego osoby.

Czynności poprzedzające działanie

Przed rozpoczęciem optymalizacji kierownik pracowni informuje kierowni-
ków projektów e-mailem, co najmniej 24 h przed podjęciem działania, o bez-
względnej konieczności przypisania pracownikom wszystkich zadań przewi-
dzianych do realizacji w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Opis realizacji działania

Kierownik projektu dokonuje optymalizacji zasobów ludzkich przy użyciu 
narzędzia „Plan” w zakładce „Zadania” systemu Wayman. Kierownik projek-
tu modyfikuje terminy wykonania zadań przez pracownika, opierając się na 
swoim doświadczeniu i biorąc pod uwagę wymogi realizacji zadania zgodnie 
ze sztuką, a także konieczność takiego obciążenia pracownika, by mógł się 
on skoncentrować w jednym czasie na minimalnej liczbie zadań i by jego 
obciążenie pracą nie przekraczało ośmiu roboczogodzin dziennie.
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wytycznE do przEglądu optymalizacji 
zaSobów ludzkich całEj firmy [E]

Celem działania jest rozwiązanie wszelkich konfliktów wynikających z roz-
bieżności pomiędzy harmonogramami projektów a możliwościami wykona-
nia zadań projektowych przez pracownie.

Termin

Działanie jest wykonywane w każdy piątek o godzinie 10:00 po zakończeniu 
spotkania operacyjnego całej firmy. Sytuacja w projekcie jest znana, zdefinio-
wanie priorytetów jest łatwe, a wszyscy zainteresowani są na miejscu. Dzia-
łanie nie może trwać dłużej niż 1 h zegarową. Minimalnym celem do osiąg-
nięcia jest pełna optymalizacja firmy na co najmniej dwa kolejne tygodnie.

Uczestnicy

W spotkaniu uczestniczą: dyrektor zarządzający, kierownicy projektów i kie-
rownicy pracowni.

Czynności poprzedzające działanie

Dyrektor zarządzający otwiera zadanie w projekcie „non profit” w etapie 
„Spotkania i operatywki” o numerze YYWW-E, gdzie YY to numer kolejnego 
roku, a WW kolejnego tygodnia. Do zadania dyrektor zarządzający dodaje 
uczestników. Uczestnicy spotkania operacyjnego całej firmy zobowiązani są 
do realizacji zadania w obszarze raportowania.

Opis realizacji działania

Dyrektor zarządzający dokonuje wizualnego przeglądu optymalizacji wyko-
rzystania zasobów w firmie do końca realizacji zakontraktowanych w dniu 
działania projektów. Wskazuje okresy zagrożenia niedoborem pracy lub prze-
ciążeniem i odnotowuje powyższe obserwacje w uwagach do zadania, które 
przekazuje razem ze zbiorczą notatką członkom zarządu firmy. Następnie 
przekazuje głos poszczególnym kierownikom pracowni, którzy zwięźle refe-
rują plan obciążenia swoich działów i wskazują na konflikty pomiędzy har-
monogramami projektów i planami optymalizacji obciążenia. W przypad-
ku braku możliwości wypracowania rozwiązania przez kierownika pracowni 
i kierownika projektu dyrektor zarządzający ma decydujący i rozstrzygający 
głos. DZ może zdecydować o:



 przyznaniu nadgodzin na wykonanie pracy w terminie harmonogramo-
wym,

 zleceniu zarządowi projektu zadania wynegocjowania zmiany terminu 
z klientem,

 zatrudnieniu podwykonawcy do wykonania pracy,

 zmianach w zatrudnieniu.

Jeżeli DZ nie jest w stanie wprowadzić wszystkich korekt do planu w trakcie 
spotkania, zleca to kierownikom pracowni. DZ sporządza notatkę ze spotka-
nia optymalizacyjnego w formie uwagi do zadania i przesyła ją do wszystkich 
członków zarządu firmy. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt wystąpie-
nia niedoborów pracy lub niedoborów zasobów.

Obligatoryjne QA dla działania

2.5.0.A DZ potwierdził, że wszystkie zadania w każdym projekcie zostały 
przydzielone.

2.5.0.B DZ sprawdził, czy wszyscy pracownicy są optymalnie obciążeni w ciągu 
najbliższych dwóch tygodni.

2.5.0.C DZ sporządził notatkę i dodał ją do zadania.

2.5.0.D DZ sprawdził, czy występuje konieczność podjęcia działań w celu wsparcia 
kierowników projektów i kierowników pracowni.

2.5.0.E DZ przeanalizował długoterminową perspektywę obciążenia zasobów firmy.

2.5.0.F DZ poinformował zarząd o możliwych zagrożeniach długoterminowych 
wynikających z braku obciążenia lub przeciążenia zasobów.



wytycznE do optymalizacji 
i zatwiErdzEnia planów 
przEpływów finanSowych [f]

Celem działania jest zapewnienie płynności finansowej firmy.

Termin

Działanie realizowane jest w każdy wtorek o godzinie 15:00.

Uczestnicy

W działaniu uczestniczą: prezes zarządu, dyrektor zarządzający, księgowa 
oraz inni członkowie zarządu, jeśli wyrazili zainteresowanie uczestnictwem.

Czynności poprzedzające działanie

Księgowa nie później niż 24 h przed rozpoczęciem działania przygotowuje 
wstępną wersję arkusza przepływów finansowych. Prezes zarządu pozyskuje 
od managerów projektów informacje o spodziewanych przychodach i mo-
dyfikuje cashflow po stronie wpływów. Prezes zarządu modyfikuje arkusz 
cashflow po stronie wydatków i zapisuje wersję do prezentacji. Nie wymaga 
się tworzenia osobnego zadania dla analizy cashflow; jest to cykliczna czyn-
ność zarządcza w firmie.

Opis realizacji działania

W czasie spotkania prezes zarządu prezentuje ostatnią rewizję cashflow, 
przyjmuje i rozważa uwagi obecnych, ostatecznie modyfikuje arkusz cash-
flow i przesyła księgowej jako wytyczne w celu realizacji płatności.



wytycznE do optymalizacji 
procESów zarządzania [g]

Celem działania jest zapewnienie rozwoju i stałe ulepszanie obowiązującego 
w firmie systemu zarządzania.

Termin

Działanie realizowane jest raz w miesiącu, w piątek, co 4. tydzień, o godzi-
nie 13:00.

Uczestnicy

W spotkaniu uczestniczą: prezes zarządu, zarząd, wspólnicy i dyrektor za-
rządzający.

Czynności poprzedzające działanie

Prezes zarządu zbiera wnioski i pomysły dotyczące spraw do omówienia 
i przygotowuje agendę spotkania. Firma organizuje catering na spotkanie.

Opis realizacji działania

Moderatorem spotkania jest prezes zarządu. Spotkanie ma formę luź-
ną i twórczą. Ze spotkania sporządzana jest notatka na formularzu MOM 
i umieszczana w katalogu 056 MOM ze spotkań zarządu.



wytycznE do przEglądu i planowania 
działań SprzEdażowych [h]

Celem przeglądu i planowania działań sprzedażowych jest konsekwentne 
podejmowanie działań w celu pozyskania zleceń.

Termin

Przegląd i planowanie odbywają się co 2. piątek o godzinie 13:00 w sali kon-
ferencyjnej.

Uczestnicy

W spotkaniu uczestniczą: zarząd, dyrektor zarządzający, szef Działu Pozyska-
nia Zleceń i Kontraktacji, wybrani, zaproszeni przez prezesa zarządu wspól-
nicy.

Czynności poprzedzające działanie

Szef Działu Pozyskania Zleceń i Kontraktacji przygotowuje skróconą agen-
dę spotkania.

Opis realizacji działania

Spotkanie prowadzi i moderuje prezes zarządu. Działania sprzedażowe i pla-
ny referuje szef Działu Pozyskania Zleceń i Kontraktacji. Spotkanie ma luźny 
charakter i formę otwartej dyskusji. Nie jest wymagane tworzenie zadania 
dla spotkania. Szef Działu Pozyskania Zleceń i Kontraktacji przygotowuje 
MOM i umieszcza go pod kolejnym numerem w katalogu 056 na serwerze.
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wytycznE do ocEny pracowników 
i zatwiErdzEnia godzin [k]

Celem oceny pracowników i zatwierdzania liczby godzin przez kierowników 
projektów jest zebranie od przełożonych subiektywnych ocen pracy projek-
tantów w celu odniesienia ich do danych analitycznych zebranych przez sy-
stem Wayman.

Termin

Działanie jest realizowane co 4 tygodnie, w piątek o godzinie 13:00.

Uczestnicy

Każdy kierownik projektu dokonuje oceny zadań wykonanych przy swoim 
projekcie.

Opis realizacji działania

Kierownicy projektów oceniają terminowość, jakość i poziom trudności za-
dań. W firmie projektowej stosuje się następujące kryteria  oceny:

KRyteRium teRminOwOŚĆ JAKOŚĆ pOziOm tRudnOŚci

0 klient nie przyjął 
pracy z powodu 
opóźnienia

klient nie przyjął 
pracy z powodu 
jakości

przestój

1 po terminie z karą 
za opóźnienie

klient wykrył 
grube błędy

prace porządkowe

2 po terminie 
z zaburzeniem 
płatności

klient wykrył 
średnie błędy

prace biurowe

3 po terminie 
z zaburzeniem 
zadań

w sprawozdaniu 
stwierdzono 
grube błędy

praca odtwórcza

4 po terminie 
z uwagami

w sprawozdaniu 
wykryto grube błędy

dokumentacja PR



5 po terminie 
bez uwag

w sprawozdaniu 
wykryto 
średnie błędy

dokumentacja PT

6 w terminie 
z uwagami

w sprawozdaniu 
wykryto 
drobne błędy

obliczenia

7 przed terminem 
z uwagami

zakończone 
bez poprawek

założenia do obliczeń

8 w terminie 
bez uwag

ustna pochwała 
klienta

praca koncepcyjna

9 przed terminem 
bez uwag

pisemna pochwała 
klienta

poziom ekspercki

Kierownik projektu ma obowiązek w czasie oceny dla każdego zadania wpi-
sać liczbę godzin, jaką zatwierdza na zadanie. W przypadku wykonania zada-
nia na podstawie umowy o dzieło zatwierdzona liczba godzin będzie miała 
wpływ na wynagrodzenie pracownika. Po dokonaniu oceny kierownik pro-
jektu zapisuje arkusz ocen.
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Osoba zarządzająca organizacją projektową, bez względu na to, czy jest 
właścicielem, czy też managerem biura projektowego, zawsze musi mierzyć 
się z wieloma wyzwaniami. Projektowanie to jeden z trudniejszych biznesów 
polegających na świadczeniu usług. Pracownicy to niezwykle inteligentni, wy-
kształceni i ambitni ludzie. Wytwarzane produkty prawie za każdym razem 
są w większej lub mniejszej części prototypami, co znacznie utrudnia plano-
wanie pracy. Świadomość poziomu skomplikowania procesu projektowania, 
odpowiedzialności ciążącej na projektantach oraz destrukcyjnego wpływu 
zmian na harmonogram jest zjawiskiem niezwykle rzadko występującym 
w świadomości inwestorów. Dodatkowo na przedstawione powyżej elementy 
rzeczywistości szefa organizacji projektowej nakładają się wszystkie pozo-
stałe, obecne również w innych branżach wyzwania stojące przed kadrą za-
rządzającą. Mając na uwadze to, że pośród szefów organizacji projektowych 
bardzo często są osoby będące z zamiłowania i wykształcenia inżynierami, 
a także profesjonalni managerowie, którzy nie będąc projektantami, zdecy-
dowali się wziąć odpowiedzialność za zarządzanie organizacją projektową, 
przygotowałem zestaw 20 podstawowych zasad, których przestrzeganie po-
winno być fundamentem sprawnego i efektywnego zarządzania.

Organizacje projektowe, szczególnie te, które rozwijają się w większe przed-
siębiorstwa z grup kolegów wspólnie realizujących większy projekt lub ewo-
luują w spółki z przedsiębiorstw rodzinnych, często są bardzo niechętne 
wszelkim formom uporządkowania organizacji, postrzegając w nich źródło 
wszystkiego, co może być najgorsze w ładzie korporacyjnym, który z pew-
nością zabije doskonałą atmosferę pracy małego zespołu. Takie podejście 
jest dużym błędem. Świadomość tego, że funkcjonowanie firmy musi opierać 
się na jasnych zasadach, jest równie ważna jak to, że firma ma także swój 
interes, o który należy dbać i który trzeba traktować jako podmiot będący 
źródłem zysków.
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To właśnie w interesie firmy leży to, aby istniały jasne zasady. Jest to niezbęd-
ne dla organizacji. Wielokrotnie widziałem świetne zespoły, które w naturalny 
sposób, pracując w małej grupie, realizowały wspaniałe projekty, terminowo 
i z zyskiem, i dostarczały jakość przekraczającą oczekiwania klienta. Te same 
zespoły jednak wraz z rozrostem organizacji traciły efektywność, dramatycz-
nie spadała jakość, pojawiały się straty, wzajemne pretensje, a organizacja 
zamieniała się w demona zdolnego do przepalenia dowolnej ilości pienię-
dzy, który jednocześnie nie jest zdolny do wytworzenia praktycznie żadnej 
wartości. Poziom frustracji, bezsilności i zrezygnowania właścicieli wzrasta 
w postępie wykładniczym, każda kara umowna, każda skarga, każdy błąd 
pracownika, za który odpowiedzialność ponoszą firma i stojący na jej czele 
zarząd, są niewyobrażalnie demotywujące.

Często przyczyna wszystkich negatywnych zjawisk w firmach projektowych 
ma genezę w braku zdefiniowania zasad. Pracownicy potrzebują wytycznych 
i wskazówek, jak należy postępować w określonych sytuacjach, a zachowa-
nia w przeciwieństwie do poglądów są dokładnie tym, czego możemy od 
pracowników oczekiwać. W historii każdej organizacji są co najmniej dwie 
okazje, kiedy można przeprowadzić proces poukładania firmy i zdefiniować 
zasady, których powinni przestrzegać pracownicy. Chodzi oczywiście o dzia-
łania związane z certyfikacją ISO oraz wprowadzenie systemu ERP. Niestety 
niezwykle często obie te szanse są marnowane przez osoby zarządzające. 
Systemy ISO są powszechnie traktowane w firmach projektowych przez pra-
cowników, a czasem także przez właścicieli jako bezużyteczne i właściwie 
potrzebne tylko dlatego, że są wymogiem zamawiających usługi projektowe. 
Jednak każdy, kto ze zrozumieniem przeczyta normę ISO, dostrzeże logikę 
i prostotę zawartych w niej zasad. Przyczyny fiaska wdrożeń systemów za-
rządzania opartych na ISO to najczęściej: zatrudnianie konsultantów, którzy 
nie rozumieją specyfiki projektowania, tworzenie nierealnych wymagań doty-
czących dokumentowania zapisów, stosowanie swoistej „nowomowy” w pro-
cedurach czy też tworzenie procedur jak najniższym kosztem tylko w celu 
pozyskania certyfikatu.

Podobnie jest w przypadku drugiej kluczowej okazji do ustrukturyzowania 
firmy, czyli w momencie wdrożenia ERP. Wdrażanie narzędzia niedostosowa-
nego do specyfiki firmy projektowej, zatrudnianie konsultantów nieznających 
sektora projektowego, którzy wymagają pracy od podstaw i nauki – to tylko 
niektóre z popełnianych błędów, zbyt często prowadzących do całkowitego 
fiaska podejmowanych działań.

Prawda jest jednak taka, że zasady są potrzebne, a procedury dobre, nato-
miast właściwe rozwiązanie ERP wspomaga ich stosowanie i zdejmuje z pra-
cowników i zarządu obowiązek wykonywania kolosalnej pracy administra-
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cyjnej. Przepis na zdefiniowanie firmy jest prosty. Należy przyjąć, że każda 
organizacja projektowa ma macierzową strukturę organizacyjną. Poszcze-
gólne branże są zarządzane przez kierowników zasobów, którzy podlegają 
pod osobę odpowiedzialną za rozwój i kompetencje całej organizacji i sieci 
podwykonawców. Osoba ta jest często nazywana dyrektorem technicznym. 
Osobnym działem firmy jest pion realizacji projektów, który skupia kierow-
ników projektów, głównych projektantów lub inne osoby odpowiedzialne za 
poszczególne projekty. Osoby te zarządzają zespołami projektowymi składa-
jącymi się z oddelegowanych do realizacji projektu branżystów. Kierownicy 
zasobów w poszczególnych branżach dbają o optymalne obciążenie swoich 
zasobów pracą z wszystkich projektów, a kierownicy projektów dbają o ter-
minową realizację swoich projektów. Strukturę organizacyjną oczywiście uzu-
pełniają pozostałe działy, pomocnicze wobec biznesu, jak np. księgowość, 
HR, obsługa prawna, IT itp.

Następnie należy zdefiniować strukturę stanowisk oraz określić średnie staw-
ki obowiązujące na poszczególnych stanowiskach. Jest to niezwykle istot-
ne zarówno z punktu widzenia zarządzania pracownikami, przed którymi 
można określić jasne zasady rozwoju kariery zawodowej, jak i z powodu 
ułatwienia planowania i budżetowania, szczególnie na wstępnych etapach, 
kiedy łatwo możemy przewidzieć zapotrzebowanie na osoby o określonych 
kompetencjach, a nie potrafimy wskazać konkretnych nazwisk osób uczest-
niczących w przyszłości w planowanym do realizacji projekcie. Zachowanie 
zgodności wynagrodzeń poszczególnych pracowników ze średnimi stawka-
mi przysługującymi osobom zatrudnionym na takich samych stanowiskach 
pozwala uniknąć zaburzeń w planowanym budżecie na skutek zmian oso-
bowych. Podstawową różnicą pomiędzy różnymi dziedzinami inżynierii jest 
składnia używanego języka i nazewnictwo. Mimo odmiennych nazw znacze-
nie jest identyczne, np. architekt prowadzący w budownictwie kubaturowym 
pełni dokładnie te same funkcje co główny projektant w przemyśle okręto-
wym. Można zatem przyjąć za pewnik, że w każdej branży mogą występować 
znaczące różnice w terminologii, jednak podobieństwa są oczywiste. Poniżej 
przedstawiona jest przykładowa struktura stanowisk:

W zespole branżowym:

 młodszy asystent techniczny,

 asystent techniczny,

 projektant,

 starszy projektant,
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 projektant prowadzący,

 kierownik pracowni.

W zespole realizacji projektów:

 główny projektant,

 kierownik projektu,

 kierownik działu realizacji projektów.

Warto pamiętać, że w realiach projektowych rolą głównego projektanta jest 
czuwanie nad techniczną stroną realizacji projektu, natomiast kierownik pro-
jektu odpowiada za utrzymanie wszystkich wierzchołków trójkąta równowagi 
projektu na stabilnym poziomie. Oznacza to, że do niego należą ostateczne 
decyzje o planie i zakresie pracy, szczególnie gdy chodzi o kolejne iteracje 
lub zmiany powodujące przyrost kosztów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
obie te funkcje sprawowała jedna osoba.

Kolejna uwaga dotyczy projektantów prowadzących. Ich rola polega na peł-
nieniu funkcji lidera zespołu branżowego przydzielonego do danego projektu. 
Są oni zatem odpowiedzialni za wszystkie aspekty techniczne swojej branży 
w danym projekcie i zarządzanie zespołem branżowym; jeżeli jest taka ko-
nieczność, to mogą np. przygotowywać listę dokumentacji do opracowania, 
delegować zadania bądź definiować WBS. Dla przykładu: przy projekcie in-
frastrukturalnym np. autostrady pracują zazwyczaj dwa duże, często wielo-
osobowe zespoły branżowe: mostowy i drogowy. W celu zapewnienia spraw-
nej pracy zespołów i jednokanałowej komunikacji z kierownikiem projektu 
wyznacza się jednego z projektantów prowadzących na lidera takiej grupy 
w danym projekcie.

Dobrą praktyką jest wprowadzenie zasady, że funkcja kierownika projektu 
i projektanta prowadzącego jest funkcją przechodnią. Osoby, którym powie-
rza się takie zadanie, otrzymują na czas pełnienia dodatkowych obowiązków 
premię stanowiskową. Powszechnie stosowaną praktyką jest także zapew-
nienie tym osobom premii uznaniowych proporcjonalnych do wyniku finan-
sowego projektu. Premie te wypłacane są po zakończeniu okresu rękojmi 
lub gwarancji, pod warunkiem, że pracownik nadal pozostaje zatrudniony 
w firmie. Oczywiście jest to dodatkowa motywacja, ale pozytywnym efektem 
ubocznym jest przywiązanie pracownika do firmy i zmniejszenie prawdopo-
dobieństwa odejścia wartościowych projektantów.
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Kolejna sprawa dotycząca zasad to konieczność zdefiniowania stanowisko-
wych kart pracy, jasno określających zakresy obowiązków i wymagania, jakie 
musi spełnić pracownik na danym stanowisku, np. doświadczenie zawodowe, 
uprawnienia, znajomość języków, ukończone kursy itp.

Wspólną cechą wszystkich organizacji projektowych jest to, że proces pro-
jektowania polegający na wytwarzaniu dokumentacji technicznej przebie-
ga w każdej branży w bardzo podobny sposób. W wielkim uproszczeniu 
można proces ten przedstawić jako następujące po sobie działania: urucho-
mienie projektu, realizacja projektu poprzez wykonywanie zadań w cyklach 
 PDCA w poszczególnych etapach/fazach, nadzór autorski, zebranie informa-
cji zwrotnej od klienta, monitorowanie okresu gwarancyjnego, zamknięcie 
projektu. Poszczególne czynności realizowane w czasie projektowania mogą 
być nazwane, a wzajemne relacje między nimi przedstawione w postaci map 
procesów. Dla osób, którym wydaje się, że podobieństw nie ma, na kolej-
nej stronie przedstawiam wycinek z mapy procesu uruchomienia projektu 
w przedsiębiorstwie zajmującym się projektowaniem statków. Pokazany pro-
ces rozpoczyna się w punkcie 2.1 i dalej zgodnie z kierunkiem strzałek prze-
biega między poszczególnymi torami odpowiedzialności. Każdy prostokąt 
oznacza konkretne działanie, którego szczegóły opisane są w procedurze. 
Łącznikiem pomiędzy procedurą a mapą procesu jest numer znajdujący się 
poniżej lewego dolnego rogu każdego prostokąta. Na przykład prostokąt 
opisany numerem 2.3, z opisem „Spotkanie otwierające realizację etapu 
projektu”, odnosi się bezpośrednio do punktu 2.3 w stosownej procedurze. 
Wyciąg z procedury poniżej:

2.3. Spotkanie otwierające realizację projektu jest organizowane przez Zarząd 
Projektu, w spotkaniu uczestniczyć powinien Dyrektor Zarządzający. Kierownik 
Projektu jest odpowiedzialny za przekazanie informacji o projekcie zespołowi pro-
jektowemu. Na spotkaniu otwierającym Kierownik Projektu:

 Przekazuje wszystkie ważne dla realizacji projektu informacje zespołowi

 Przekazuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przeglądu wymagań

 Informuje o harmonogramie projektu

 Informuje o oczekiwaniach dotyczących jakości i parametrów wyrobu

 Przekazuje dane kontaktowe do Klienta oraz ustalone zasady komunikacji

 Informuje o ustalonym sposobie przekazywania pracy do Klienta



 Informuje o uzgodnionych z klientem sposobach raportowania zaawanso-
wania pracy

 Kierownik projektu jest zobowiązany przygotować i załączyć do PDM etapu 
MOM ze spotkania otwierającego.

Celem stosowania procedur uzupełnionych o mapy procesów jest maksymal-
ne ułatwienie pracowniom zrozumienia zasad i przedstawienie ich w prosty 
i zrozumiały sposób.

Jak widać na pokazanym niżej schemacie, każde ze zdarzeń kończy się udo-
kumentowaniem rezultatu działania w systemie zarządzania ERP. W tym 
przypadku jest to dostosowany do specyfiki firm projektowych system Way-
man. Zastosowanie systemu ERP pozwala na łatwe i praktyczne wdrażanie 
ustalonych zasad w codziennym życiu firmy projektowej.
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Daniel Goleman, jeden z najsłynniejszych psychologów naszych czasów, na-
pisał, że „przywództwo nie jest dominacją, lecz sztuką przekonywania ludzi 
do współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu”. Najlepszym tego przykładem 
są oczywiście firmy projektowe. Współpraca przy tworzeniu tak skompliko-
wanego dzieła jak budynek, samolot czy statek wymaga czegoś więcej niż 
tzw. kompetencji twardych.

Tego typu filozofię wciela w życie niemiecka firma Blohm+Voss zajmująca 
się produkcją luksusowych jachtów dla najbogatszych ludzi świata. Spod 
jej desek kreślarskich wyszedł Eclipse, statek będący własnością charyzma-
tycznego właściciela Chelsea F.C. Romana Abramowicza. Jest to jeden z naj-
większych jachtów pływających po naszym globie. Jego wyjątkowość to nie 
wymiary ani instalacja. Sukces projektu tkwi w formie połączenia technologii 
ze sztuką użytkową.

Blohm+Voss zostało założone w 1877 roku i już od początku swojej działal-
ności zaczęło stawiać na wzornictwo. Jego pracownikami są artyści, którzy 
tworzą niepowtarzalną formę, i inżynierowie, którzy z tej formy tworzą urzą-
dzenie spełniające przydatne funkcje. Projektowanie statków nie jest dzie-
łem jednej wybitnej jednostki, ale grupy ludzi skupionych na tym samym celu.

W ramach takiego przedsięwzięcia ludzie o różnych specjalnościach stale 
wymieniają się poglądami. Ścierające się argumenty tworzą zalążki gotowych 
pomysłów, a z 1000 takich pomysłów rodzi się 1 wielki projekt.

Jeszcze nie tak dawno temu prawie każde biuro projektowe przypominało 
siedzibę giełdy, gdzie ktoś coś krzyczy, ktoś inny biega z papierami, a jesz-
cze inny stara się wydobyć informacje ukryte na jednym tylko komputerze 
pracownika, który poszedł oczarować młodą księgową i nie wiadomo, kiedy 
wróci. Chaos komunikacyjny to największy wróg postępu w jakiejkolwiek 
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dziedzinie. Zwykle zaczyna się od drobnego nieporozumienia, a kończy na 
lawinie niedomówień.

Większość czynności związanych z wymianą informacji już dawno została 
przetworzona na postać cyfrową. W firmowym intranecie każdego dnia krą-
żą setki terabajtów danych i nikt nie fatyguje się nawet na drugi koniec biura, 
żeby zdobyć jakiś dokument. Im więcej rzeczy da się załatwić, nie odrywając 
palca od klawiatury, tym lepiej dla szybkości i spójności procesu podejmo-
wania decyzji.

Komputerowy moduł wspierający współpracę składa się z trzech segmentów 
mogących działać zarówno niezależnie od siebie, jak i we współpracy ze sobą.

Pierwszy odpowiedzialny jest za wymianę informacji wewnątrz danego przed-
siębiorstwa. Jego funkcje oferują możliwość komunikacji tekstowej, przesy-
łania plików czy wsparcie w przekazywaniu instrukcji dla pracowników na 
różnych stanowiskach. Kluczowe są tutaj przechowywanie i aktualizacja pro-
jektów. Muszą one być oznaczone w taki sposób, by każdy mógł pracować na 
najnowszej kopii, jednak trzeba uważać, by nie naruszyć pracy innych. Dzięki 
takiej strukturze łatwo zebrać opinie na temat każdej zmiany, co przyspiesza 
z kolei wybór najlepszej opcji.

Pliki projektów powinny integrować się z kalendarzem, księgowością i syste-
mem zarządzania jakością. Dzięki temu wiele trudnych i czasochłonnych ob-
liczeń zostaje wykonanych automatycznie. Konsolidacja systemu kooperacji 
ułatwia zarządzanie czasem, a pliki przechowywane są zgodnie z harmono-
gramem działań. Wyróżnienie tych z nich, które potrzebują natychmiastowej 
ingerencji, to kwestia kilku kliknięć. Pisałem już o harmonogramie Gantta, 
ułatwiającym zarządzanie projektami. Nawet najlepszy plan zawiedzie, gdy 
osoby mające go przeprowadzić nie będą wiedziały, co mają w danej chwili 
robić. Właściwe zintegrowanie procedury dzielenia plików i kalendarza zadań 
zapobiega sytuacji, gdy dwóch pracowników robi to samo. Teoria zarządzania 
ostrzega, że duplikowania zadań nie da się uniknąć, ale dzięki właściwemu 
oprogramowaniu da się je znacznie ograniczyć.

Wyzwaniem w każdej kwestii związanej ze współdzieleniem plików jest dba-
nie o ich bezpieczeństwo. W każdym rozwiązaniu służącym do zarządzania 
projektami sfera zabezpieczeń stanowi newralgiczny punkt całej infrastruk-
tury IT. Najczęstsze błędy związane z utratą danych są spowodowane nie 
atakiem z zewnątrz, ale zwykłą pomyłką bądź niedopatrzeniem. Skasowane 
przez przypadek pliki, nadpisane dane czy złe zalogowanie się do konta to 
tylko ułamek problemów, jakie może stworzyć sobie każdy użytkownik kom-
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putera. W projektach grupowych koszty takich błędów rosną do niespotyka-
nych rozmiarów.

Dobry system ERP zapewnia coś, co najlepiej oddaje angielska nazwa work-
flow. Przepływ wiedzy i danych w bezpiecznym kanale minimalizuje ryzyko 
wystąpienia najrozmaitszych błędów. Widać w nim całą siłę skonsolidowa-
nej grupy, która wspiera się wzajemnie. Narzędzia takie jak ścieżka postępu, 
manager zadań czy automatyczne zgłoszenia konfliktów pomagają na co 
dzień utrzymać wysoką efektywność i komfort pracy.

W poprzednich rozdziałach zbagatelizowałem nieco znaczenie działu mar-
ketingu. Opis drugiego segmentu to miejsce, gdzie dział marketingu staje 
się najważniejszy. W nim znajdują się bowiem wszystkie rozwiązania mające 
ułatwić kontakt i pozyskiwanie klienta.

O module zarządzania komunikacją z klientem można napisać całą książ-
kę, a i tak nie wyczerpie się tematu dostatecznie. O modułach CRM moż-
na rozmawiać godzinami, jednak sprowadza się to zawsze do omawiania 
bazy danych zawierających informacje o klientach, kontrahentach i firmach 
zajmujących się podwykonawstwem. Każda taka baza danych powinna być 
zbudowana właściwie od podstaw zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami 
danej firmy. Jej głównym elementem jest funkcja zapewniająca stały kontakt 
uzyskiwany za pomocą najpopularniejszych kanałów internetowych. Dzięki 
rozbudowanej bazie danych każde przedsiębiorstwo projektowe może utrzy-
mywać stałych klientów, zapewniając im dostęp do informacji o promocjach 
i ofertach specjalnych.

Funkcjonalnie CRM łączy się z księgowością i zarządem, co powoduje auto-
matyczny przepływ informacji o tym, jak oceniana jest usługa lub jak została 
przyjęta nowa oferta. Dostęp do informacji kontaktowych narażony jest na 
ataki z zewnątrz, dlatego w tym obszarze szczególnie powinno się zapewnić 
należytą ochronę. Włamywacze czy osoby chcące uzyskać informacje nie-
legalnie częściej porywają się na dane kontaktowe niż na projekty. Wycieki 
z firm takich jak np. Sony spowodowane były właśnie nieszczelnością modułu 
zarządzania obsługą klienta.

Każdy marketer związany z działalnością projektową musi być i prawdopo-
dobnie jest specjalistą w dziedzinie inżynierii. Opisana przeze mnie wyżej 
firma produkująca statki jest idealnym przykładem tego, jak marketing współ-
gra z działalnością projektową, stając się jej integralną częścią. Szkolenia 
otwarte przeprowadzane corocznie dowodzą tego, jak technologia wdzie-
ra się do świata kultury, sztuki i wzornictwa użytkowego. Na warsztatach 



uczestnicy korzystają z narzędzi projektantów, obserwują proces produkcji 
statków i wymieniają się kontaktami. Przypomina to właściwie przyjęcia czy 
zabawę naukową organizowaną przez ośrodek kultury. Celem marketingu 
nie jest w tym przypadku pozyskanie klientów, ale zbudowanie atmosfery 
i tradycji wokół marki.

Ostatnim segmentem umożliwiającym współpracę jest wykorzystanie moż-
liwości integracji z serwisami społecznościowymi. Choć funkcja ta jest jedy-
nie opcją dodatkową, jej znaczenie z roku na rok przybiera na sile. Zarówno 
w przypadku działań marketingowych, jak i kontaktów z już pozyskanym 
kontrahentem serwisy społecznościowe odgrywają istotną rolę w procesie 
wymiany informacji. Uważa się, iż w tym kanale przesyłane są dane najmniej 
istotne, i trzeba pamiętać, żeby nie udostępniać czegoś o większym znacze-
niu. Jednocześnie ogólny dostęp do materiałów stanowiących najczęściej 
element rozrywkowy jest dodatkowym wyznacznikiem obecności na rynku 
każdej marki.

Każde przedsiębiorstwo projektowe ma na tym polu nieograniczone moż-
liwości ekspansji. Istnieją liczne programy opisujące, jak coś zbudowano, 
stworzono lub zaprojektowano. Nie jest istotne, w jakiej dziedzinie projek-
towania specjalizuje się firma, ważne, by w serwisach społecznościowych za-
prezentować to w sposób efektowny i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. 
W każdej dużej firmie pracuje osoba, która jest odpowiedzialna za współ-
pracę z YouTube’em, Facebookiem i specjalistycznymi forami internetowymi.

Podsumowując: moduł do współpracy obejmuje wszystkie sfery współpracy 
między ludźmi. Ułatwia organizację zadań oraz dba o terminarz. Jest wypo-
sażony w mechanizmy zabezpieczające przepływ informacji oraz dbające 
o wizerunek firmy w Internecie i w społeczności lokalnej.
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Braga Municipal Stadium jest częścią ogromnego projektu, jakim dla Portu-
galii była organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2004 roku. Z tam-
tej imprezy pamięta się sensacyjne zwycięstwo Grecji, pierwsze poważne 
występy Cristiano Ronaldo oraz wielką drużynę Czechów z niezastąpionym 
Pawelem Nedvedem w składzie. Gwiazdą tej imprezy był też jedyny w swo-
im rodzaju stadion. Jego architektura i położenie są tak niebywałe, że obiekt 
pozostanie atrakcją turystyczną swojego regionu jeszcze przez długie lata.

Został on wykuty w nadmorskiej skale. Za jedną bramką znajduje się lita skała, 
za drugą Ocean Atlantycki. Trybuny są połączone ze sobą stalowymi linami, 
co w założeniu architekta miało nawiązywać do konstrukcji rozmieszczonych 
w górach Ameryki Południowej. Twórcą całego projektu jest Portugalczyk 
Eduardo Souto de Moura – jeden z największych współczesnych architek-
tów. Za swoje wybitne dzieło otrzymał on w 2006 roku Chicago Athenaeum 
International Architecture Award, co stanowi najwyższe wyróżnienie w tej 
jakże trudnej dziedzinie.

Wykuty w kamieniu stadion opiera się na 1000-letnich skałach. Nie zostałby 
jednak wybudowany, gdyby nie jeszcze 1 filar, który wspiera właściwie każde 
większe lub mniejsze przedsięwzięcie. Tym filarem były oczywiście pieniądze. 
Na realizację tego, wydawałoby się niemożliwego, zadania rząd Portugalii 
przeznaczył 83,1 miliona euro.

Opisanie zastosowań ERP w zarządzaniu finansami zajęłoby 1000 stron, 
a i tak nie przedstawiłoby się wszystkiego dokładnie. W poniższym opra-
cowaniu skupię się zatem na integralności systemu w obrębie różnych mo-
dułów. Podstawą tego jest fakt, iż każda czynność musi być zarejestrowana 
i zaraportowana przez moduł księgowy.

Jak pisałem wcześniej, głównym zadaniem oprogramowania wspomagają-
cego zarządzanie firmą projektową jest zautomatyzowanie jak największej 
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liczby zadań. Każdy nowo wprowadzony element musi przejść przez auto-
nomiczny program zarządzania finansami. Program ten składa się z wielu 
części, które skupiają się wokół księgi przychodów i rozchodów.

Moduł zarządzania finansami nie różni się zbytnio od rozwiązań stosowa-
nych w najlepszych aplikacjach komercyjnych. Daje możliwość kontroli prze-
pływu kapitału, ewidencji, wglądu do kont rozliczeniowych i rozliczenia po-
datku dochodowego. Od tradycyjnych programów różni go stopień zintegro-
wania z resztą systemu ERP. Czas jest tu niezwykle istotnym zagadnieniem. 
Tylko duży stopień zintegrowania daje realną przewagę nad rozwiązaniami 
alternatywnymi. Działanie doświadczonego księgowego w systemie ERP róż-
ni się od posługiwania się odrębnym programem księgowym. Dodatkowo do-
chodzą tutaj umiejętności współpracy i orientacji w całej organizacji systemu.

Dobrze zaprojektowany i wdrożony system ERP sprawia, że każda faktura 
zostaje włączona w proces projektowania. Na wielu stanowiskach znacząco 
przyspiesza to prace. Wielkie projekty, takie jak wspomniany stadion, cha-
rakteryzują się dużą podatnością na czynniki zewnętrzne mające wpływ na 
kształt budżetu. Bardzo ważne jest zatem, by wiedzieć wszystko na bieżą-
co. Rachunkowość w systemie ERP obejmuje więc jednocześnie właściwie 
wszystkie aspekty związane z firmą. Standardowo najważniejszymi częściami 
systemu rachunkowego są księga rachunkowa oraz zintegrowane z nią roz-
wiązania zajmujące się rozliczaniem płac oraz kadrą pracowników.

Księga przychodów i rozchodów jest dostępna dla wszystkich zainteresowa-
nych w dowolnym momencie. Jest w stanie zaprezentować najpotrzebniejsze 
dane w sposób jasny i przejrzysty. Co istotne, prezentacja ta różni się w za-
leżności od tego, dla kogo jest przeznaczona. Inne zestawienie widzi pro-
jektant, a inne kierownik projektu. Daje to możliwość stosowania rachunko-
wości zarządczej, czyli takiej, gdy osoba na odpowiednim stanowisku może 
dostosować finanse do zaistniałej sytuacji, bez potrzeby wypełniania setek 
dodatkowych formularzy.

Działanie całego modułu księgowego kształtują w dużej mierze przepisy 
prawne. Ponieważ zmieniają się one bardzo szybko, firma wdrażająca system 
musi ten moduł niezwykle często aktualizować. Jeśli chodzi o sferę dosto-
sowania, w tym zakresie ERP ma dużo większe pole manewru. Można np. 
dostosowywać księgowość do norm jakości lub bez większych komplikacji 
zmieniać rozliczenia zgodnie ze zmianami prawa pracy. Chodzenie z jednego 
działu do drugiego w celu naniesienia poprawek staje się zbędne.

W tym momencie należy wspomnieć o jednej z głównych zalet każdego ERP, 
jaką jest obieg dokumentów w systemie. Obieg ten może mieć strukturę 
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otwartą bądź zamkniętą. Dokument lub raport będący w systemie zamknię-
tym nie wychodzi z niego od momentu powstania aż do momentu archiwi-
zacji. System otwarty przewiduje udostępnienie dokumentów zewnętrznej 
firmie, takiej jak biuro rachunkowe. W dalszej części opisu będę skupiał się 
na systemie otwartym, choć podobne zasady obowiązują także w przypadku 
systemów zamkniętych.

Dokument będący dowodem transakcji finansowej powstaje właściwie w każ-
dym dziale związanym z działalnością firmy projektowej. System adnotacji 
tego typu zdarzeń musi uwzględniać zatem takie czynniki, jak: koszty pracy, 
budżet przedsięwzięcia, koszty materiału, konsultingu oraz opóźnień zwią-
zanych ze zmianą sytuacji w trakcie tworzenia projektu.

Sprawozdanie finansowe powinno być tworzone na podstawie wszystkich 
zebranych danych, a nie – jak to bywa w tradycyjnej księgowości – na podsta-
wie wystawionych dokumentów. Zaletą ERP jest sprawdzanie wewnętrznej 
spójności wszystkich zdarzeń. Jeżeli zostanie wprowadzona jakaś zmiana, 
prawdopodobnie pociągnie ona za sobą zmiany w kosztorysie. Dział zarzą-
dzania będzie wtedy w stanie odpowiednio zareagować dużo szybciej niż 
w wypadku stosowania tradycyjnych metod.

Model funkcjonalnego ERP przewiduje też możliwość importowania doku-
mentów z innych źródeł, jeżeli jest on zaprojektowany w systemie otwar-
tym. Źródła te mogą przesyłać dokumenty z zewnątrz lub eksportować da-
ne w sposób zapewniający zgodność. Problemy związane z dostępnością 
znikają, gdyż ERP nie musi ograniczać się do jednego systemu. Może przy-
kładowo zostać zintegrowany z systemem SAP lub innym systemem do za-
rządzania firmą.

Jest wiele definicji i przykładów struktury kosztów firm projektowych. W tej 
książce koncentruję się na interesującym podobieństwie w tym aspekcie mię-
dzy firmami z różnych branż oraz chcę przedstawić uniwersalne wytyczne 
dla tych, którzy chcą uniknąć niekontrolowanego wzrostu kosztów podczas 
realizacji projektów.

Podstawowym kosztem w firmach projektowych są wynagrodzenia pracow-
ników i kierownictwa. Jest to jasno określony i łatwy do zidentyfikowania 
koszt. Firmy często starają się implementować rozwiązania rejestrujące ro-
boczogodziny i przypisujące wynagrodzenia do projektu. Dostępna jest ma-
sa internetowych aplikacji i arkuszy typu Excel, pozwalających wykonywać to 
zadanie w prosty sposób. Najpowszechniejszym problemem jest to, że takie 
rozwiązania mają niewielką funkcjonalność i użytkownik uzyskuje niewielkie 
zyski z korzystania z tego typu narzędzi. Konsekwencją jest to, że projektanci 
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uznają raportowanie swojej pracy za nieistotną część obowiązków i wykonują 
je tylko wtedy, kiedy muszą, np. raz na tydzień lub raz na miesiąc.

Jako że konieczność codziennego raportowania swojej pracy jest osobnym 
zagadnieniem, ograniczę się do podkreślenia negatywnych konsekwencji nie-
ciągłego raportowania, które stanowi cykliczną rejestrację kosztów. Zespół 
20 projektantów pracujących tylko 5 dni przy projekcie może z łatwością wy-
korzystać 1000 godzin z budżetu, co niekontrolowane może prowadzić do 
dramatycznych konsekwencji. To tylko jeden z powodów, dla których syste-
matyczne codzienne raportowanie roboczogodzin i automatyczne przypisy-
wanie przepracowanych godzin do właściwego projektu jest bardzo ważne. 
Naturalnie godziny zaraportowane przez pojedynczych projektantów mogą 
być łatwo przekształcone w koszt, jeżeli wynagrodzenia są bezpiecznie prze-
trzymywane w bazie danych.

Drugim ważnym kosztem w branży projektowej są podwykonawcy. W różnych 
sektorach gospodarki proporcja między wynagrodzeniami a kosztami pod-
wykonawców jest różna, a stanowi ona często element biznesowego know-
-how firm projektowych. Równanie PTM (Project Target Multiplayer) opisu-
je powyższą proporcję. Zasadą tej metody jest to, że w pierwszej kolejności 
definiuje się zespół projektowy i szacuje zaangażowanie członków zespołu. 
Metoda ta jest elastyczna i przydatna, gdyż na początku nie jest konieczne 
przypisanie zadań do konkretnych pracowników. Wystarczy wybrać specjali-
zację (architekt, projektant, manager projektu itd.) i na podstawie zdefinio-
wanego zaangażowania pracowników i planowanego czasu trwania projek-
tu można w przybliżeniu określić liczbę roboczogodzin. Proste przemnoże-
nie przez średnią lub ustaloną stawkę godzinową określi całościowy koszt 
pracy pracowników w firmie projektowej. Ideą metody PTM jest korzystanie 
z przemnożonego współczynnika, żeby wyliczyć całościowe koszty projek-
towe. Wzór do obliczeń znajduje się poniżej:

Gdzie:
V – całość kosztów prac projektowych
K – współczynnik PTM
a – oszacowane liczby roboczogodzin per specjalizacja
b – średnia stawka godzinowa per specjalizacja
i – liczba specjalizacji zaangażowanych w prace projektowe
R – współczynnik nieprzewidzianych czynników
c – bezpośrednie koszty
l – liczba zaplanowanych prac projektowych
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Dla firm wielobranżowych, w których zaangażowanie podwykonawców jest 
niskie, wartość K (wskaźnik PTM) także jest niska, pomiędzy 1,4 – 1,8. Dla 
branż gospodarki, w których naturalnie korzysta się z usług podwykonawców, 
wartość ta jest wyższa. W przypadku firm architektonicznych wartość K wa-
ha się z reguły pomiędzy 2,2 a 3. Wyliczona w ten sposób wartość V (całość 
kosztów prac projektowych) może być sprawdzona metodą używaną z regu-
ły przez inwestora, jak mnożenie jednego z parametrów przez statystyczną 
cenę, co widać poniżej:

W = X * Y

Gdzie:
W – szacowana wartość prac projektowych
X – parametr obiektu wyrażony w określonej jednostce (powierzchnia 
w m2, masa w kg itd.)
Y – statystyczna cena za projekt per m2, kg itd.

W większości przypadków szybka definicja V i W daje zakres cen, których 
można użyć do negocjacji z klientem. Jeżeli wskaźnik K jest poprawnie zde-
finiowany, wtedy V podaje precyzyjnie cenę, a W to budżet klienta oddający 
sytuację rynkową.

Wayman pozwala na uzyskanie V i W dla każdej możliwości; systematycz-
ne podejście daje precyzyjny obraz kwotowania i ewaluacji cen dla eksper-
tów ds. sprzedaży. Kontrola pracy podwykonawców to także temat na osob-
ny artykuł, lecz ważne jest, ażeby koszty podwykonawców były przydzielone 
do konkretnych projektów, co da pełny obraz sytuacji finansowej w projekcie.

Jeżeli chodzi o koszty wynagrodzeń i podwykonawców, można je bezpośred-
nio alokować do danego projektu, jednakże jeżeli chodzi o koszty ogólne 
i inne, sprawa jest bardziej skomplikowana. Nie wspominałem wcześniej, 
czym są te inne koszty. Są to koszty takie jak: nieruchomość, koszty banko-
we, koszt zarządu, ubezpieczenia, prowadzenie księgowości, zakup i utrzy-
manie oprogramowania, leasing, amortyzacja, podatki itp. W celu uzyska-
nia obrazu całkowitego kosztu operacyjnego firmy nie wystarczy zsumować 
kosztów projektu, dodatkowo trzeba do kosztów projektu dodać część kosz-
tów ogólnych. Uczciwą ewaluacją ogólnych kosztów jest proporcjonalne przy-
dzielenie liczby godzin spędzonych na pracy w projekcie do całkowitej liczby 
godzin przepracowanych w firmie. Z reguły taka kalkulacja ma miejsce raz 
w miesiącu zgodnie ze wzorem poniżej:
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Gdzie:
R – wskaźnik udziału projektu w kosztach ogólnych
h – liczba godzin przepracowanych w projekcie w ciągu miesiąca
n – całkowita liczba godzin przepracowanych we wszystkich projektach 
w ciągu miesiąca

Ta metodologia jest rozsądna i uczciwa, ponieważ koszty ogólne są dzielo-
ne między projekty w miesięcznych okresach. Podział jest oparty na praco-
chłonności projektantów. Mówiąc szczerze, jeżeli projekt nie jest aktywny 
i nie generuje pracochłonności, to najprawdopodobniej nie jest konieczne 
wykorzystywanie środków uznawanych za koszty ogólne.

Typowe dla firm projektowych są koszty R&D, koszty sprzedaży i marketingu, 
a we wszelkich firmach nieodzowne są koszty płatnych urlopów, zwolnień 
lekarskich i inne. Wszystkie powyższe koszty muszą być podzielone mię-
dzy projekty z wyjątkiem kosztów sprzedaży i marketingu. W rzeczywistości 
wpływ kosztów sprzedaży i marketingu na ogólną sytuację finansową firmy 
i projektów jest dobrze widoczny w projektowych i inżynieryjnych firmach 
średniej wielkości pozostających w fazie rozwoju.

„Rozwój kosztuje” – to dobrze znane powiedzenie. Powodem tego jest to, 
że właściciele firmy, akcjonariusze i zarząd są osobiście zaangażowani w te 
działania i poświęcają im sporo czasu. Wzrost kosztów jest spowodowany 
wysokimi wynagrodzeniami zarządu i jeżeli nie jest wzięty pod uwagę, może 
poważnie zagrozić płynności finansowej firmy. Nie ma ogólnych zasad co do 
kosztów sprzedaży i marketingu. Niektóre firmy dzielą je na wszystkie pro-
jekty; alternatywnym sposobem jest dodanie ich do nieudanych projektów 
i projektów będących w trakcie realizacji, a po podpisaniu kontraktu przy-
dzielenie etapów, zadań i kosztów do projektu opartego na nowym kontrak-
cie. Brak jednomyślności w ocenie metody prowadzi do wniosku, że plusy 
i minusy metod są porównywalne. Wayman pozwala na łatwy wybór metody.

Mówiąc o funkcjonalności systemu Wayman, muszę wspomnieć, że wystar-
czy jedno kliknięcie, ażeby przydzielić w nim projekt do kosztów ogólnych 
w bazie danych Wayman. W Wayman każdy projekt typu R&D jest prowa-
dzony jak wszystkie inne, lecz system umożliwia prawidłowe przydzielenie 
kosztów projektów R&D do sumy kosztów ogólnych.

Częstym wymogiem w firmach projektowych i inżynieryjnych jest trzymanie 
kosztów działalności firmy pod kontrolą. Warunek ten musi być spełniany 



na co dzień i jedyną drogą do tego jest stosowanie systemu do zarządzania 
projektami. Z pewnością w sprostaniu wymaganiom pomoże jakikolwiek 
system ERP. Jeżeli prawidłowa analiza zostanie przeprowadzona, funkcjo-
nalność zostanie stworzona lub rozwinięta. To kosztowne i czasochłonne.

W porównaniu z tradycyjnymi systemami ERP, które można by było imple-
mentować w firmach projektowych i inżynieryjnych, Wayman posiada wiele 
zalet zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu. Dla firm projektowych 
zwrot z inwestycji jest kluczowy. W związku z tym natychmiastowe zyski uzy-
skane po implementacji systemu Wayman powinny być naturalnym bodźcem 
do wybrania kompleksowego systemu stworzonego dla firm projektowych 
i inżynieryjnych.
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Z oczywistych względów niniejsza książka może być postrzegana jako stron-
nicza, jednak czytelnik, który dotarł to tego miejsca publikacji, z pewnością 
musi dostrzegać moją chęć szczerego i otwartego dzielenia się doświad-
czeniami. Jestem przekonany, a swoje przekonanie opieram na osobistych 
doświadczeniach, że wdrożenie systemu Wayman i stosowanie procesowe-
go podejścia do projektowania gwarantuje firmie projektowej sukces. Oczy-
wiście nawet system Wayman, mimo iż jest to rozwiązanie, które powinno 
funkcjonować w każdej dobrze zarządzanej firmie projektowej, nie jest uni-
wersalnym panaceum na wszelkie wyzwania, przed jakimi stają szefowie firm 
projektowych. Dlatego na zakończenie chciałbym napisać kilka słów o waż-
nych aspektach pracy osoby zarządzającej firmą projektową. Przedstawię 
istotne dla mnie kwestie w telegraficznym skrócie, rozwijając tylko niektóre 
z nich, gdyż po pierwsze ten tekst odgrywa rolę zakończenia, a po drugie 
tematyka, którą tu poruszam, będzie szerzej opisana w osobnej publikacji.

Jeżeli jesteś właścicielem, managerem, prezesem lub szefem firmy projekto-
wej, to zaakceptuj samotność. Wszystkim, którzy czują, że jest inaczej, pole-
cam rewelacyjną książkę Psychologia szefa autorstwa Jerzego Guta i Wojcie-
cha Hamana. Dotyka ona bardzo wielu aspektów pracy szefa i powinna być 
obowiązkową lekturą dla osób na co dzień zarządzających ludźmi.

 Stosuj i udostępniaj standardy.

 Wyceniaj rozważnie.

 Kontroluj koszty i przepływy pieniężne.

 Kontraktuj świadomie i profesjonalnie.

 Twórz statystyki i nie wahaj się ich używać.



 Twórz przewidywalną przyszłość, deleguj zadania i odpowiedzialność.

 Oceniaj, stosując jasne i obiektywne kryteria.

 Bądź elastyczny.

 Zarabiaj, inwestuj, oszczędzaj, wydawaj.

 Planuj i dokumentuj realizację planu oraz istotne wydarzenia.

 Porównuj plany z realizacją.

 Nagradzaj współpracę i samodzielne myślenie.

 Motywuj poprzez rozwój umiejętności i stwarzanie możliwości.

 Zarządzaj czasem.

 Pamiętaj o tym, co ważne.

Projektowanie daje możliwość wpływania na otaczającą nas rzeczywistość 
poprzez tworzenie, a bycie projektantem to wyjątkowy i niestety bardzo czę-
sto niedoceniany zawód. Z pewnością projektanci zasługują na najwyższe 
uznanie, a jeżeli niełatwo jest przekonać klientów do tego, aby inwestowali 
w dobre, opracowane z zaangażowaniem projekty, gdyż tylko w ten sposób 
mogą uzyskać dokumentację pozwalającą na bezproblemową budowę, to 
należy dostarczyć projektantom i szefom firm projektowych narzędzie po-
zwalające na efektywne zarządzanie. System Wayman jest właśnie takim na-
rzędziem, jedynym w swoim rodzaju i całkowicie dostosowanym do specyfiki 
firm projektowych.
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Piotr Bilon, udziałowiec i aktywny konsultant zespołu Wayman, związany 
z projektowaniem od 1996 roku. Absolwent Politechniki Gdańskiej z 2003 ro-
ku. Współzałożyciel Wayman Sp. z o.o., firmy, która jako pierwsza wprowadzi-
ła na rynek rozwiązanie klasy ERP przeznaczone dla sektora firm projektowo-
-inżynieryjnych. Założyciel PBSP Sp. z o.o., z którą od końca lat 90. zeszłego 
wieku skutecznie wdrażał rozwiązania BIM w polskim przemyśle okrętowym, 
do dzisiaj będące standardem w praktycznie wszystkich firmach zajmujących 
się projektowaniem statków i instalacji off shore w Polsce. Członek zarządu 
i wspólnik w Cadmartech Sp. z o.o. oraz członek zarządu fińskiej korporacji 
Elomatic Oy, dla której stworzył w Polsce blisko 200-osobowe zaplecze inży-
nierskie w celu realizacji projektów największych na świecie statków pasażer-
skich oraz zebrał w Łodzi zespół do projektów z branży papierniczej. Firmy, 
którymi zarządzał, były prekursorami zastosowania technologii skanowania 
laserowego oraz metodologii zarządzania firmą projektową opartej na pro-
cesowym podejściu do działań całej sieci firm zaangażowanych w dystrybu-
owane prace projektowe w wielu lokalizacjach. Prezes zarządu NED Project 
Sp. z o.o., polskiej firmy projektowej eksportującej technologię bezpośrednio 
do odbiorców końcowych w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczo-
nych. Udziałowiec, współtwórca i wieloletni przewodniczący rady nadzorczej 
firmy APTD, największego centrum inżynieryjnego obsługującego projekty 
związane z eksploracją ropy i gazu w Arktyce. Udziałowiec firmy architekto-
nicznej Tillberg Design International Inc. z Miami oraz członek rady nad-
zorczej firmy Brand Engineering Solutions GmbH z Hamburga, dostarcza-
jącej oprogramowanie i zaawansowane analizy inżynierskie na całym świe-
cie. W niniejszej książce dzieli się z czytelnikiem zarówno doświadczeniami 
zdobytymi w ciągu wielu lat skutecznego zarządzania firmami projektowymi, 
jak i wiedzą zgromadzoną wraz z zespołem Wayman w czasie licznych analiz 
i wdrożeń z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem projektowym.
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Piotr Bilon, z wykształcenia inżynier mechanik, absolwent Politechniki Gdańskiej, 
jest od 1996 roku związany z projektowaniem, a od 2002 roku angażuje się rów-
nież w organizowanie prac projektowych w przemyśle okrętowym oraz petroche-
micznym i zarządzanie nimi. Autor, będąc wnikliwym nie tylko obserwatorem, ale 
i uczestnikiem procesów zarządzania projektowaniem na różnych jego etapach 
oraz szczeblach organizacyjnych, doszedł szybko do wniosku, że nie było w tym 
czasie (początek XXI wieku) narzędzia do kompleksowego zarządzania projekto-
waniem w firmie projektowej, a wręcz wiele działań z tym związanych odbywało 
się spontanicznie, nieomal przypadkowo, ponieważ nie były stymulowane przez 
stosowane wówczas narzędzia do zarządzania. Największym mankamentem ów-
czesnego quasi-systemu było to, że jeżeli nawet w biurze projektowym stosowane 
już były narzędzia do elektronicznego zarządzania firmą, nie miały one ze sobą 
żadnych sprzężeń – ani prostych, ani zwrotnych, co utrudniało i wydłużało w cza-
sie podejmowanie stosownych reakcji osób zarządzających biurem projektowym. 
Jak Piotr Bilon pisze we wstępie do swojej książki, „w czasach powiększającej się 
stale konkurencji [potencjał organizacyjny] nabiera nowego znaczenia. Jedynie 
najlepiej dostosowani będą w stanie przetrwać na […] rynku. […] liczą się każda 
zaoszczędzona minuta, każdy pomysł […]”. 

W tych stwierdzeniach zawiera się cały przekaz, jaki płynie z jego książki: współ-
cześnie nie ma odwrotu od dedykowanego firmie projektowej systemu elektro-
nicznego zarządzania nią – ERP. W poszczególnych rozdziałach autor wykazuje, 
dlaczego należy wprowadzać takie rozwiązanie w biurach projektowych i dla-
czego nie mogą to być systemy adaptowane z innych sfer działalności człowieka, 
np. z produkcji czy handlu.

Doświadczenia w organizacji prac w wielu światowych firmach projektowych ze-
brane przez zespół ekspertów, który tworzyli poza współtwórcą systemu Wayman 
i architektem aplikacji Marcinem Konstantynowiczem m.in. Zbigniew Szyca, 
Jerzy Pietrzak, Stanisław Domagało oraz inni fachowcy z różnych branż i sekto-
rów inżynierii, zaowocowały utworzeniem w roku 2004 firmy, której celem było 



stworzenie autorskiego, „unikalnego narzędzia na skalę światową”, programu 
do kompleksowego zarządzania firmą projektową Wayman. Kompleksowego, 
bo to zdaniem Piotra Bilona jest kluczem do sukcesu na współczesnym rynku. 
Kompleksowego, bo obejmującego wszystkie aspekty działalności takiego biura 
i uwzględniającego wszystkie komórki organizacyjne umożliwiające funkcjono-
wanie firmy projektowej, niezależnie od tego, czy są w strukturze firmy, czy też, 
będąc obcymi podmiotami prawnymi, tylko działają na jej rzecz. O wartości 
tego narzędzia do zarządzania firmą projektową świadczy liczba biur, które za-
implementowały i stosują z powodzeniem system Wayman. Bo choć program 
wywodzi się z doświadczeń autora książki w zarządzaniu projektami w przemyśle 
okrętowym, to jak pisze on w niniejszej książce, „proces projektowania przebiega 
w taki sam sposób we wszystkich sektorach projektowania”.

Za szczególnie ważny aspekt zarządzania firmą projektową autor – słusznie – 
uznaje kontrolę budżetu. Wynika to z przyjętej wcześniej tezy o stale zwiększającej 
się konkurencji na rynku projektowym, niezależnie od branży, w jakiej specjalizuje 
się dane biuro projektowe. Już w drugim rozdziale autor pisze, że brak narzędzi 
do kontroli budżetu jest niezwykle groźny, ponieważ „nawet genialni, zmotywo-
wani i twórczy projektanci, którzy nie kontrolują budżetu wykonania projektu, […] 
doprowadzą firmę do upadku”. Jest to oczywisty aksjomat. Trzeba mieć jednak 
nie tylko świadomość potrzeby takiej kontroli, ale i narzędzie do jej skutecznego 
sprawowania w czasie rzeczywistym. Powinien to zapewniać system ERP prze-
znaczony dla firmy projektowej – tak jak to jest w przypadku systemu Wayman.

W poszczególnych rozdziałach autor omawia kilka podstawowych aspektów dzia-
łalności firmy projektowej, wykazując m.in., że tylko przeznaczony dla biura pro-
jektowego system ERP stwarza szansę właściwego zaplanowania prac projekto-
wych z uwzględnieniem aktualnych w czasie zasobów, a także skutecznego zarea-
gowania na powstałe w cyklu „produkcyjnym” zagrożenia. System powinien – tak 
jak Wayman – w każdym momencie, gdy tego „zażąda” uprawniony użytkownik, 
podać aktualny na ten dzień stan zaawansowania projektu i stan jego budżetu. 
To pozwoliłoby, jeżeli zaszłaby taka potrzeba, na skuteczną reakcję naprawczą.

Książka Piotra Bilona ukazuje nam jej autora nie tylko jako specjalistę w zakresie 
systemów ERP, ale również jako erudytę, który potrafi, znajdując analogie, łączyć 
historię ze współczesnością, a beletrystykę historyczną i filozofię wplatać w roz-
ważania o współczesnych narzędziach zarządzania firmami, co uatrakcyjnia 
opracowanie i stanowi jego dodatkowy walor. Uważam, że książkę Piotra Bilona 
powinien przeczytać – a w konsekwencji wdrożyć wnioski z niej płynące – każdy 
szef firmy projektowej, każdy, kto zarządza wielobranżowym zespołem projekto-
wym lub współpracuje z wieloma specjalistycznymi podmiotami projektowymi.

Andrzej Lerch







Piotr Bilon – udziałowiec i aktywny konsultant zespo-
łu Wayman, związany z projektowaniem od 1996 roku. 
Absolwent Politechniki Gdańskiej z 2003 roku. Współ-
założyciel Wayman Sp. z o.o., firmy, która jako pierw-
sza wprowadziła na rynek rozwiązanie klasy ERP prze-
znaczone dla sektora firm projektowo-inżynieryjnych. 

Książka Piotra Bilona ukazuje nam jej autora nie tylko ja-
ko specjalistę w zakresie systemów ERP, ale również jako 
erudytę, który potrafi, znajdując analogie, łączyć historię 
ze współczesnością, a beletrystykę historyczną i filozofię 
wplatać w rozważania o współczesnych narzędziach za-
rządzania firmami, co uatrakcyjnia opracowanie i stano-
wi jego dodatkowy walor. Uważam, że książkę Piotra Bi-
lona powinien przeczytać – a w konsekwencji wdrożyć 
wnioski z niej płynące – każdy szef firmy projektowej, każ-
dy, kto zarządza wielobranżowym zespołem projektowym 
lub współpracuje z wieloma specjalistycznymi podmiota-
mi projektowymi – profesor Andrzej Lerch.
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