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Wprowadzenie
Organizacja to system, którego cz ci musz si wspó przyczynia do powodzenia
ca o ci. Projekt jest takim celowym systemem sk adaj cym si z ró nych zasobów
i dzia a . Powodzenie ca ego projektowanego przedsi wzi cia zale y od szeregu
czynników, poczynaj c od w a ciwego sformu owania celu i jego rozpisania na zadania oraz czynno ci, poprzez pozyskanie w a ciwych zasobów (a zw aszcza odpowiedni dobór ludzi), a ko cz c na zapewnieniu sprawnej wspó pracy i komunikacji.
Zatem warunkiem sine qua non powodzenia projektu jest sprawne realizowanie
wszystkich funkcji zarz dzania, jakimi s : planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Wspó cze nie, zarz dzanie projektami stanowi kompletny
i samodzielny obszar wiedzy o zarz dzaniu, dostarczaj cy sprawdzonych metod
i narz dzi, które wspomagaj prac cz onków zespo u projektowego.
Obecnie trudno by oby znale rozwijaj ce si przedsi biorstwo czy instytucj ,
które nigdy nie realizowa oby jakiego projektu. Dzi tak e jest czas ogromnych
mo liwo ci korzystania z wielu ró nych programów oferuj cych wsparcie ﬁnansowe dla projektów rozumianych, jako innowacyjne (cz sto ryzykowne) przedsi wzi cia, przynosz ce warto dodan dla ca ej gospodarki. Równie uczelnie
wy sze, id c z duchem czasu, tworz nowe kierunki studiów kszta c ce studentów
na „Project Managerów”. Odpowiadaj c na powy sze potrzeby, powsta skrypt Zarz dzanie projektami, który w 5 rozdzia ach opisuje najwa niejsze zagadnienia z tej
dziedziny. Skrypt ten przeznaczony jest dla studentów pragn cych pog bi wiedz
z zakresu zarz dzania, niezale nie od kierunku studiów. Ze wzgl du na specyﬁk
projektu, w ramach którego powsta o niniejsze opracowanie1 skrypt ten ma s uy , jako pomoc dydaktyczna dla osób pragn cych rozwija w asne projekty, czy to
w formie za o enia w asnego przedsi biorstwa, czy te jako projekty realizowane
w ju istniej cych przedsi biorstwach lub instytucjach. W zwi zku z tym, zakres
tematyczny niniejszego skryptu dotyczy przedsi wzi (projektów) o charakterze
biznesowym. Wyeksponowanie problematyki ekologicznej (tak e zgodne z za oeniami modelu funkcjonowania Mi dzywydzia owej Szko y Przedsi biorczo ci
w Uniwersytecie Warmi sko-Mazurskim w Olsztynie) u wiadomi ma przysz ym
kierownikom projektów, i efektywno ciowym (komercyjnym) aspektom zarz dzania, towarzyszy powinna wiadomo ekologicznych skutków procesów gospodarowania. Eksponowanie zasad zrównowa onego rozwoju nie powinno ogranicza
1

Projekt: „Opracowanie modelu funkcjonowania Mi dzywydzia owej Szko y Przedsi biorczo ci
w Uniwersytecie Warmi sko-Mazurskim w Olsztynie”, ﬁnansowany ze rodków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodz cych z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze rodków
krajowych.
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si jedynie do u wiadamiania czy te promowania tej idei (co jest przede wszystkim
domen organizacji pozarz dowych i szerzej funkcjonowania tzw. spo ecze stwa
obywatelskiego). Praktyczna realizacja zasad zrównowa onego rozwoju, rozwija
si przede wszystkim w sektorze komercyjnym (np. innowacyjnych projektach biznesowych), gdzie zysk nie musi (i cz sto nie jest) antynomi dla poszanowania
rodowiska naturalnego.
Rozdzia pierwszy przedstawia kluczowe dla tematu poj cia: projektu, zarz dzania projektami oraz dwa ciekawe przyk ady spektakularnych projektów z kraju i ze
wiata. Dodatkowo omówiono wp yw otoczenia na realizacj projektu oraz cele,
jakie mog zosta osi gni te w trakcie jego realizacji.
W rozdziale drugim opisano metodyk zarz dzania projektem. Przedstawiono
ró nice pomi dzy poj ciami monitoringu, ewaluacji i kontroli. Wyszczególniono
wa ne elementy i specyﬁk zarz dzania projektem nakierowanym na ochron rodowiska, a tak e podniesiono istotn kwesti przewidywania, zarz dzania i niwelowania skutków wyst powania ryzyka w projekcie.
W kolejnym, trzecim rozdziale odnale mo na techniki tworzenia sprawnych
zespo ów projektowych, po dane cechy zarówno cz onków zespo u, jak i kierownika nim zarz dzaj cego. Ponadto, omówiono porozumiewanie si wewn trz zespo u, podejmowanie decyzji, a tak e istotn rol kierownika dla funkcjonowania
i realizacji ca ego przedsi wzi cia.
Rozdzia czwarty opisuje, jak prawid owo podej do kwestii ﬁnansowych zwi zanych z realizacj projektu. Pokazuje, jak skalkulowa koszty zwi zane zarówno
z uruchomieniem projektu, ale tak e podczas jego prowadzenia. Podejmuje problematyk oszacowania i wyliczenia ceny sprzeda y wytworzonych produktów czy te
oferowanych us ug w projekcie. Na koniec wyja nia poj cia i znaczenie informacji
ﬁnansowych, przedstawiaj cych podsumowanie (ocen ) realizacji projektu, tj. bilansu, rachunku zysków i strat oraz przep ywów pieni nych. Natomiast rozdzia
pi ty jest praktycznym przyk adem ilustruj cym zastosowanie poj i metod przedstawionych w poprzednim rozdziale.
Marian Oli ski

1. Istota projektu
1.1. Poj cie projektu i zarz dzania projektami, przyk ady
projektów
Zarz dzanie projektami, jako dziedzina wiedzy jest stosunkowo m oda, mimo i
samo poj cie projektu jest znane ju od do dawnych czasów. Pocz tkowo realizowane projekty mia y charakter konstrukcyjno-techniczny, tzn. obejmowa y najcz ciej przedsi wzi cia budowlane, in ynieryjne, produkcyjne. Za projekty uznawano
na przyk ad budow londy skiej twierdzy Tower, piramid egipskich czy te wie y
Eifﬂa. Tego rodzaju skomplikowane przedsi wzi cia by y realizowane od dawna, ale
jednym z pierwszych projektów, o których mo na powiedzie , e by y nowocze nie
zarz dzane, by a konstrukcja bomby atomowej realizowana pod kryptonimem „Manhattan” w USA w latach czterdziestych XX wieku. Wykorzystane przy realizacji tego
zadania metody i koncepcje pó niej udoskonalono i w lepszej wersji zastosowano
przy realizacji ameryka skich programów Polaris i Apollo czy te jeszcze pó niej
przy programach pomocowych dla Europy. Od tego czasu mo na datowa rozwój nauki i praktyki zarz dzania projektami gospodarczymi. Zebrane wówczas do wiadczenia oraz sposób pracy nad projektem wykorzystano pó niej podczas realizacji innych
przedsi wzi . Ulepszenie metod zarz dzania projektami przyniós prze om lat 50.
i 60. XX wieku, kiedy opracowano typy metod planowania sieciowego pomocnych
w zarzadzaniu projektami, np. Critical Path Method (CPM) czy te Program Evaluation and Review Technique (PERT) [Trocki, Grucza, Ogonek 2003, s. 29].
W roku 1966 opublikowano w USA zbiór poradników opisuj cych do wiadczenia zarz dzania projektami w lotnictwie wojskowym – System Program Management [Trocki, Grucza, Ogonek 2003, s. 26]. W erze komputerów, w latach 80. i 90.
wprowadzono i wykorzystano do zarz dzania projektami programy obliczeniowe.
Obecnie zarz dzanie projektami jest rozbudowan i kompletn dziedzin zarz dzania, na któr sk adaj si [Stabry a 2006, s. 15]:
cele i zakres zamierze do realizacji;
planowanie przedsi wzi ;
organizacja i kierowanie zespo ami projektowymi;
efektywno przedsi wzi ;
technika wdro enia projektu;
kontrola, monitoring i ewaluacja przebiegu procesu projektowania i prac
wdro eniowych.
Poj cie projektu stosowane jest obecnie do intuicyjnie i powszechnie. Projektem mo na okre li dokument zawieraj cy wskazówki wykonania jakiego obiektu,
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wst pn wersj urz dzenia czy te plan dzia ania [www.sjp.pl/projekt]. Poj cie projektu mo na równie rozumie szerzej, jako przedsi wzi cie, czyli dzia anie podj te w jakim celu [www.sjp.pl/przedsi wzi cie]. Istot projektu podkre la deﬁnicja
przedstawiona przez K. Fr czkowskiego: „Projekt jest to przedsi wzi cie, na które
sk ada si zespó czynno ci, które s charakterystyczne przez to, e maj dat rozpocz cia, specyﬁczne cele i limity, ustalone odpowiedzialno ci (obowi zki) realizatorów, bud et, rozk ad czynno ci oraz dat ich uko czenia” [Fr czkowski 2003,
s. 11]. Wed ug M. Pawlaka „projektem okre lamy przedsi wzi cie realizowane
w ramach okre lonej organizacji, które jest przedsi wzi ciem nowym, nietypowym,
odmiennym od dzia a rutynowych, takim, z jakim dana organizacja nie mia a
nigdy wcze niej do czynienia” [Pawlak 2006, s. 217]. M. Pawlak zaznacza, i projekty mog by realizowane zarówno przez jedn organizacj , jak i wiele ró nych
organizacji (na zasadach partnerstwa) oraz, i w trakcie jego realizacji ma zosta
osi gni ty konkretny cel. G. D. Oberlander okre la projekt, jako „dzia anie podejmowane dla spowodowania rezultatów oczekiwanych przez stron zamawiaj c ”
[Oberlander 2000, s. 5-4]. Przy czym cel ten, czy te rezultat mo e by spe nieniem
oczekiwa zamawiaj cego, nowym produktem czy te realizacj szerszego programu [Matczewski 2002, Pawlak 2006].
Unikalno projektu sprawia, e zdobyte w trakcie jego realizacji do wiadczenie
nie mo e zosta przy okazji kolejnego projektu powielone w formie tych samych
czynno ci, ale stanowi wsparcie w prognozowaniu i podejmowaniu decyzji. Dodatkowo, niejako wymusza kreatywne i innowacyjne podej cie do ka dego nowego
projektu i problemów pojawiaj cych si w trakcie jego realizacji [Duncan 1996,
s. 4]. Istotn cech projektów jest niepewno oszacowania czasu ich realizacji,
kosztów do poniesienia, jak i przebiegu samej realizacji [Pawlak 2006, s. 18]. Niepowtarzalno projektu dotyczy nie tylko sposobu realizacji, ale równie produktu
czy us ugi, która powstaje w jego rezultacie [Duncan 1996, s. 4]. Na szcz cie, niepewno i zwi zane z ni ryzyko zazwyczaj zmniejszaj si wraz z post pem prac,
by w ko cowej jego fazie by bliskie zeru [Lock 2009, s. 11, Pawlak 2006, s. 18].
Wi kszo autorów deﬁniuj c projekt podkre la jego z o ono , przez któr nale y rozumie [Pawlak 2006, s. 18]:
interdyscyplinarno – zaanga owanie wiedzy z ró nych dziedzin, co mo e
wywo ywa problemy organizacyjne i komunikacyjne;
kompleksowo – ogó czynno ci niezb dnych do jego realizacji od planowania poczynaj c, poprzez przygotowanie, wdro enie, a na testach i ocenie
ko cz c;
ró norodno wykorzystanych zasobów – ﬁnansowych, materialnych (urz dzenia, pomieszczenia), jak i niematerialnych (wiedza, informacje).
Autorzy podejmuj cy si obja nienia poj cia projektu wskazuj równie na to,
e jest ono jasno okre lone, przede wszystkim w zakresie czasu, jak i kosztów.
I tak wed ug M. Pawlaka, projekt ma „okre lony termin rozpocz cia i zako czenia,
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a tak e okre lone fazy”, [Pawlak 2006, s. 17]. Za wed ug K. Kuku y, projekt jest
to dzia anie „zawarte w sko czonym przedziale czasu, z wyró nionym pocz tkiem
i ko cem” [Kuku a 2000, s. 176]. Koszty projektu daj si wyliczy i oszacowa
[Trocki 2009, s. 18], ponadto mog one znacz co wzrosn w przypadku wyd u enia zaplanowanego terminu zako czenia prac [Pawlak 2006, s. 18]. Przedstawione
deﬁnicje ró nych autorów charakteryzuj si elementami wspólnymi, które stanowi podstaw do wyró nienia g ównych cech projektów, jakimi s :
celowo ,
niepowtarzalno ,
z o ono ,
okre lono .
Przez poj cie zarz dzania projektami mo na rozumie proces podejmowania decyzji, koniecznych do prawid owego wykonania zada projektowych i ich realizacj
[Pawlak 2006, s. 27]. Zarz dzanie projektem to tak e zespó dzia a kierowniczych
zwi zanych z realizacj projektów oraz zbiór wykorzystywanych w tych dzia aniach zasad, metod i rodków [Trocki, Grucza, Ogonek 2003, s. 26]. R. Haberfellner
przez zarz dzanie projektami rozumie wszystkie czynno ci dotycz ce przygotowania i realizacji decyzji zwi zanych z realizacj projektów, maj c na uwadze przede
wszystkim zarz dzanie procesem rozwi zywania problemów [Haberfellner 1992,
s. 14]. Polega ono na zastosowaniu wiedzy, do wiadcze , narz dzi, metod oraz technik w dzia aniach projektowych w celu osi gni cia lub przewy szenia potrzeb i oczekiwa interesariuszy. Zarz dzanie projektem mo na tak e zdeﬁniowa , jako system
decyzyjny maj cy za zadanie opracowanie projektów gospodarczych, badawczych
i innych. Zarz dzanie projektami wyró nia [Trocki, Grucza, Ogonek 2009, s. 16]:
niepowtarzalno zadania,
struktura organizacyjna: nietrwa a, ograniczona w czasie,
du a i bardzo du a z o ono dzia a ,
d ugi czas realizacji,
du e nak ady oraz koszty,
wysokie ryzyko,
wysokie kompetencje fachowe,
du a innowacyjno ,
niska standaryzacja.
M. Pawlak okre la zarz dzanie projektami, jako wype nienie klasycznych funkcji zarz dzania (planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie) w odniesieniu do specyﬁcznych przedsi wzi , jakimi s projekty [Pawlak
2006, s. 28]. Najwa niejsze cechy projektów i zarz dzania projektami przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Charakterystyka zarz dzania projektami.
Cechy charakterystyczne
projektów

Cechy charakterystyczne
zarz dzania projektami

Symptomy niew a ciwego
zarz dzania projektami

wyj tkowo

niepewno

przekroczenie kosztów

d ugotrwa o

nieprzewidywalno

odst pstwo od planu

z o ono
znaczny udzia wykonawców zewn trznych
intensywne wspó dzia anie
wielostronne zale no ci
wysokie ryzyko
du e potencjalne korzy ci

trudno ci realizacyjne
uzale nienie si od
partnerów zewn trznych
trudno ci w zakresie
planowania
konieczno

wizualizacji

szczególna kontrola
ze strony naczelnego
kierownictwa
szczególne zainteresowanie
naczelnego kierownictwa

niespe nienie wymaga
technicznych
problemy z egzekucj
umów
zak ócenia komunikacyjne
trudno ci koordynacyjne
krytyka ze strony opinii
publicznej, niech
do odwa nych decyzji
ataki ze strony
konkurentów

ród o: [Turban, Meredith 1985, s. 320, za: M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek 2009,
s. 27].
Wyró nia si trzy g ówne obszary problemowe zarz dzania projektami [Trocki,
Grucza, Ogonek 2009, s. 32-33]:
funkcjonalne zarz dzanie projektami
• Co jest przedmiotem projektu?
• Jakie cele maj zosta osi gni te i jakie zadania powinny zosta wykonane oraz w jakiej kolejno ci ma to nast pi ?
• Jakie zasoby trzeba zaanga owa do realizacji projektu i tych zada ?
instytucjonalne zarz dzanie projektami
• Jak powinny zosta przydzielone zadania, kompetencje i odpowiedzialno w ramach projektu?
• Jak nale y w czy realizacj projektu do struktury organizacyjnej przedsi biorstwa?
• Jaki powinien by obieg informacji mi dzy elementami tej struktury?
personalne zarz dzanie projektami
• Jakie g ówne warto ci, style kierowania czy wzory zachowa s niezb dne w trakcie realizacji projektu?
• Jakie zadania zwi zane z motywacj czy szkoleniem kadry powinny zosta zrealizowane?
• Jakie wymagania dotycz ce wiedzy czy umiej tno ci pracowników s niezb dne z punktu widzenia projektu i kto mo e je spe ni ?
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Projekty mo na podzieli wed ug bardzo ró nych kryteriów:
ze wzgl du na wielko projektu (liczb pracowników, czas trwania, nak ady
ﬁnansowe);
na przeznaczenie (wewn trzne, zewn trzne);
miejsce realizacji (w przedsi biorstwach, administracji publicznej, szko ach,
JST, szpitalach, itp.);
typ projektu (innowacyjny, inwestycyjny, rozwojowy, badawczy, dydaktyczny itp.);
ród o ﬁnansowania (ze rodków krajowych, zagranicznych, mieszanych);
na oczekiwan rentowno (modernizacja, wprowadzenie nowego produktu,
zwi kszenie wydajno ci itp.);
stopie ich skomplikowania;
i wiele innych kryteriów, które czasami s charakterystyczne nawet w obr bie
tylko jednej bran y (jak cho by projekty typowe dla bran y komputerowej).
W celu zobrazowania i wyja nienia powy szych zagadnie , przytoczono przyk ady realizacji spektakularnych projektów polskich i zagranicznych o du ym stopniu skomplikowania, ogromnych nak adach i du ym ryzyku – budow tunelu pod
Kana em La Manche i terminalu LNG w winouj ciu.
Tunel pod kana em La Manche to najd u szy na wiecie podmorski tunel cz cy Angli i Francj . A 38 km tunelu przebiega pod dnem morskim, a ca y tunel
ma d ugo 50 km. Ju ponad 200 lat (najstarsze koncepcje pochodz z 1802 roku)
przed stworzeniem konkretnego projektu pojawia y si pierwsze pomys y po czenia Wielkiej Brytanii z pozosta cz ci Europy. Za ju w 1872 roku powo ano
specjalny Komitet Budowy Tunelu. Innym konceptem by o te wybudowanie pot nego mostu cz cego Francj z Angli , jednak ostatecznie po wielu latach zdecydowano si na budow tunelu. Od planów do rozpocz cia realizacji min d ugi okres,
bo dopiero w 1985 roku w adze obu pa stw og osi y konkurs na projekt tunelu,
a w 1986 roku wybrano najlepszy spo ród 9 zg oszonych projektów. W rzeczywistoci tunel ten sk ada si z trzech tuneli – dwóch tuneli g ównych, w których kursuj
poci gi i jednego tunelu serwisowego, który oprócz funkcji ewakuacyjnej, pe ni te
funkcje wentylacyjn , a utrzymywane w nim nadci nienie powoduje, i nie mo e
si tam przedosta dym w razie po aru tuneli g ównych [Pawlak 2006, s. 26].
Ze strony angielskiej wiercenie rozpocz to pod koniec 1987 roku, a po stronie
francuskiej w marcu 1988 roku. Tunele by y wiercone na g boko ci 45 metrów
pod dnem morskim. Wywiercenie jedynie kilometra tunelu przy u yciu pot nych
maszyn z obrotowymi g owicami zajmowa o miesi c, natomiast ca o ci – trzy lata.
Gdy obie ekipy, z przeciwnych stron dzieli a odleg o jedynie 100 metrów, po czono je prowizorycznym wykopem. Ostatecznego po czenia tuneli kolejowych
dokonano 22 maja i 28 czerwca 1991 roku. W dniu 6 maja 1994 roku otwarcia tunelu
dokonali królowa El bieta II oraz prezydent Francji F. Mitterrand2.
2

http://cuda-swiata.pl/tunel-pod-kanalem-la-manche [data dost pu: 14.01.2016].
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W czasie realizacji tak ryzykownego przedsi wzi cia nie oby o si bez wypadków.
W czasie prac budowlanych zgin o w sumie 10 osób. Zaraz na pocz tku okaza o si ,
e skala projektu i zakres zaanga owanych technologii sprawiaj , e nie mo e on
by ﬁnansowany przez jedno przedsi biorstwo. W zwi zku z tym utworzono konsorcjum, sk adaj ce si z pi ciu brytyjskich i pi ciu francuskich przedsi biorstw, które
mia o koordynowa prace zwi zane z kopaniem trzech tuneli i wspó prac z 1200
dostawcami. Projekt ten by ogromnym sukcesem z technicznego punktu widzenia.
Wskazuj na to jego wielka skala i fakt, i jego cele zosta y osi gni te i s u do dnia
dzisiejszego [Pawlak 2006, s. 26].
Terminal LNG3 to instalacja do odbioru i regazyﬁkacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liqueﬁed Natural Gas). Budowa terminalu gazu skroplonego LNG
w winouj ciu to pierwsza tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale i we wschodniej cz ci Europy. Prace nad projektem technicznym terminalu zosta y zako czone
w 2009 roku, natomiast rozpocz cie robót budowlanych nast pi o we wrze niu 2010
roku, a zako czy o si pod koniec 2015 roku. czne koszty Terminalu LNG s szacowane na 3,5 mld z otych. Projekt sﬁnansowany zosta przez po czone rodki w asne
Polskiego LNG, pomoc bezzwrotn Unii Europejskiej oraz pakiet kredytowy udost pniony przez grup banków komercyjnych, mi dzynarodowe instytucje ﬁnansowe
(w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOiR). Przy budowie terminalu
pracowa o ponad 2 tys. osób.
Inwestorem projektu jest Polskie LNG – spó ka powo ana dla budowy i eksploatacji terminalu regazyﬁkacyjnego skroplonego gazu ziemnego, której w a cicielem
jest Operator Gazoci gów Przesy owych GAZ-SYSTEM S.A. Projekt LNG zosta
zrealizowany przez cztery podmioty (zwane równie Sponsorami Projektu): Polskie
LNG – budowa a nast pnie eksploatacja terminalu LNG; Urz d Morski w Szczecinie – budowa, a nast pnie utrzymanie infrastruktury dla zapewnienia dost pu do
portu zewn trznego, w tym budowa nowego falochronu dla portu zewn trznego
oraz ogólny nadzór ruchu jednostek p ywaj cych; Zarz d Morskich Portów Szczecin
i winouj cie S.A. – budowa infrastruktury portowej, w tym specjalnego nabrze a dla
infrastruktury obs ugi metanowców LNG i obs uga tych jednostek w obr bie nowego
portu i nabrze a; GAZ-SYSTEM – budowa, a nast pnie eksploatacja ok. 6 km gazoci gu przy czeniowego oraz gazoci gu przesy owego o d ugo ci ok. 74 km cz cego
terminal z sieci przesy ow , jak te koordynacja realizacji ca ego „Projektu LNG”.
Budowa terminalu LNG uznana zosta a za inwestycj strategiczn dla naszego kraju, zgodn z planami dywersyﬁkacji róde i dróg dostaw gazu ziemnego
oraz zagwarantowania bezpiecze stwa energetycznego Polski. Powstanie terminalu
LNG umo liwi odbiór skroplonego gazu ziemnego praktycznie z dowolnego kierunku na wiecie, a zró nicowanie róde dostaw przyczyni si do zwi kszenia
bezpiecze stwa energetycznego kraju.
3

http://www.polskielng.pl/
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1.2. Otoczenie projektów
Analiza otoczenia projektowego jest jednym z najwa niejszych elementów skutecznego zarz dzania projektami. Analiza obejmuje rodowisko bli sze i dalsze, a tak e
znajomo kultury organizacyjnej, w której realizowane jest przedsi wzi cie. Otoczenie, w którym projekt si materializuje, podlega wp ywom ró nych grup interesów zarówno z wn trza, jak i spoza projektu. Zazwyczaj otoczenie oddzia ywuje tak
w sposób pozytywny, jak i negatywny, wspieraj c lub przeszkadzaj c w realizacji
projektu. Jak wykazuj wyniki bada i prac naukowych, rodzaj i si a oddzia ywania
mo e by zmienna w czasie [Fert 2014].
Otoczeniem okre la si wszystkie te elementy, które nie s cz ciami systemu,
ale maj na niego wp yw, przede wszystkim to elementy otoczenia gospodarczego,
które na projekty oddzia uj [Pawlak 2006, s. 14]. Obecnie otoczenie nie jest ju
ograniczone do kraju, w którym prowadzona jest dzia alno czy te realizowany
jest projekt. Wspó czesnym planom i przedsi wzi ciom mo e zagrozi konkurencja
przychodz ca z jednakow atwo ci z drugiej pó kuli, jak z s siedniego miasta.
Zespo y zarz dzaj ce musz by lepsze, szybsze i sprawniejsze w reakcjach na
otoczenie ni kiedykolwiek wcze niej. Wydaje si , i szybkie tempo zmian technologicznych b dzie kontynuowane w d u szej perspektywie, ni jeste my w stanie
okre li [Chong, Brown 2001, s. 20].
Rysunek 1. Uniwersalny zestaw graczy w projekcie.

technologia
kupuj cy

dostawcy

podwykonawcy

ród o: [Chong, Brown 2001, s. 20].
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media

konkurencja
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samorz d, cia a
ustawodawcze
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Otoczeniem projektu, w którym powstaj w sposób bezpo redni zagro enia, jak
równie i wyzwania jest otoczenie konkurencyjne. Znaczenie tych szans i zagro e
ro nie szczególnie dla projektów przemys owych i handlowych w zwi zku z globalizacj konkurencji, a wi c konkurencji o wymiarze wiatowym. Otoczenie konkurencyjne tworz [Marcinek 2001, s. 60]:
inne funkcjonuj ce (b d tworzone) podmioty gospodarcze,
inne obiekty (istniej ce b d tworzone), g ównie obiekty infrastrukturalne.
wiat zewn trzny warunkuje realizacj projektu przez czynniki takie, jak: polityka globalna, trendy spo eczne, opinia publiczna, regulacje prawne i inne. Zbiór
tych wszystkich podmiotów i uwarunkowa , cznie z interesariuszami rozumiany
jest w a nie jako otoczenie projektu. Bli sze otoczenie projektu stanowi osoby,
grupy i instytucje realizuj ce projekt. S nimi najcz ciej pracownicy organizacji,
w którym owo przedsi wzi cie jest realizowane, tacy jak: kierownik projektu, kierownictwo ﬁrmy, prze o ony, podw adni czy wspó pracownicy. Dalsze otoczenie to
osoby, grupy i instytucje, które nie wchodz w sk ad zespo u realizuj cego projekt,
ale s z nim powi zane swoimi interesami. Zazwyczaj s to klienci, dostawcy, podwykonawcy, partnerzy, konkurencja, organizacje mi dzynarodowe, media, organy
pa stwowe i samorz dowe, pa stwowe instytucje ﬁnansowe, udzia owcy, zwi zki
zawodowe [Fert 2014].
Wiele osób i czynników, dostrzegalnych i tych niewidocznych, wywiera wp yw
na projekt, który znajduje si w centrum wydarze . Poddawany jest on dzia aniu si
nacisku i napi . Dostrze enie wszystkich tego typu si i czynników nazywane jest
spojrzeniem systemowym na projekt. Poniewa wp yw na projekt mog mie ró ne
czynniki, nigdy nie mo na mie pewno ci, co do tempa czy kierunku jego rozwoju
[Chong, Brown 2001, s. 201]. W okresie globalizacji dzia alno ci przedsi biorstw,
umiej tno analizy wp ywu kultury jest krytyczna w projektach, które anga uj
osoby i organizacje z ró nych cz ci wiata. Multikulturowo sta a si kompetencj
cz sto wymagan od personelu zarz dzaj cego przedsi wzi ciami. Podsumowuj c
mo na stwierdzi , i wspó czesne projekty funkcjonuj w otoczeniu, w którym charakterystyczne s nast puj ce zjawiska [Pawlak 2006, s. 16-17]:
1. Podstawowym ród em przewagi konkurencyjnej sta si czas realizacji.
2. Zarz dzanie zasobami ludzkimi zmieni o posta i przesta o by traktowaniem cz onków zespo u projektowego, jako anonimowych.
3. Zmiana ogólnego nastawienia si z systemów produkcyjnych na korzy
oparcia wzrostu na sektorze us ug.
4. Poszukiwanie nowych róde przewagi konkurencyjnej, szczególnie w nowych
obszarach dzia alno ci.
5. Bardzo wysoki stopie skomplikowania i kompleksowo zastosowanych
rozwi za .
6. Nastawienie si na klienta.
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Nie wolno pozostawa biernym wobec negatywnego wp ywu rodowiska,
w którym przedsi wzi cie jest realizowane, ale podj dzia ania zmierzaj ce albo do
istotnego ograniczenia tego wp ywu, albo do zmiany rodzaju oddzia ywania z negatywnego na pozytywny. Co równie istotne – musi to by proces ustawiczny, który powinien odbywa si przez ca y czas trwania projektu. Brak dzia ania lub zaniechanie
wdra ania elementów naprawczych mo e doprowadzi do powa nych negatywnych
konsekwencji [Fert 2014].

1.3. Cele projektu
Prze o enie celów na konkretne dzia ania jest jednym z g ównych atrybutów ka dego projektu. Projekt jest zatem z o onym przedsi wzi ciem, obejmuj cym swoim
zakresem w a ciwie zintegrowane dzia ania podejmowane dla osi gni cia celów.
Z o ono przedsi wzi cia wynika z szeregu dzia a , które nale y podj i wykona w odpowiedniej kolejno ci tak, aby zapewni skuteczn realizacj wytyczonych
celów. Ka dy projekt musi mie konkretnie zdeﬁniowany i precyzyjnie okre lony
cel g ówny, czyli nadrz dny, którego osi gni cie stanowi potwierdzenie skuteczno ci zaplanowanych i podejmowanych dzia a . Cel nadrz dny (cel ogólny) jest
punktem wyj cia do wytyczenia tzw. celów cz stkowych, które powinny charakteryzowa si du szczegó owo ci . Zatem realizacja wszystkich zak adanych celów cz stkowych staje si elementem warunkuj cym osi gni cie celu nadrz dnego
[Walczak 2009, s. 48]. Nale y pami ta , i niejasno sprecyzowane cele najprawdopodobniej doprowadz do równie niejasnych rezultatów. Wyznaczenie konkretnych
celów zwi ksza szanse na doj cie do konkretnego wyniku. Po rednie cele czasami
okre lane s równie jako etapy, zadania lub te podzadania. Niezale nie od przyj tej terminologii, chodzi o to, by osi gn wyznaczony cel na czas i w ramach
ustalonego bud etu [Davidson 2002, s. 5]. Wyró nia si nast puj ce cechy, które
posiada ka dy wytyczony cel [Walczak 2009, s. 49]:
wymiar ilo ciowy celu,
wymiar jako ciowy celu,
obszar, dzia anie, zasoby, jakie obejmuje swoim zakresem cel,
czas, w którym ma zosta zrealizowany,
parametry, czynniki, na podstawie których mo na dokona pomiaru stopnia
realizacji.
Szczegó owe cele projektu s mocno zró nicowane tak samo, jak bardzo ró ne s
projekty. Mimo tego, mo na wskaza trzy aspekty b d ce podstaw formu owania
szczegó owych celów projektów [Trocki, Grucza 2007, s. 18-19]:
doskona o rezultatów projektu;
koszty realizacji projektu;
czas realizacji projektu.
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Rysunek 2. Parametry brane pod uwag przy formu owaniu celów projektu.
Doskona o rezultatów
projektu
(zrobi dobrze)

Wyznaczony okres
realizacji
(zrobi na czas)

Zakres projektu
Limit kosztów projektu
(zrobi tanio)

ród o: [Trocki, Grucza 2007, s. 19].
Doskona o rezultatów projektu to nic innego, jak osi gni cie odpowiedniej jako ci
w ich realizacji. Ko cowy wynik projektu musi odpowiada za o onemu celowi. Parametry techniczne przyj te w projekcie musz zosta zachowane i musz uwzgl dnia wymagania rynku. Za o ona jako musi by odzwierciedlona w wytworzonym
produkcie lub us udze. Kiedy odpowiedzialno za jako spoczywa a g ównie na
dziale kontroli i jako ci. Obecnie stosuje si koncepcje TQM (Total Quality Management), w której za jako odpowiadaj wszystkie osoby zaanga owane w projekt, od
najwy szego do najni szego szczebla [Lock 2009, s. 18-19].
Koszty projektu s czynnikiem wewn trznym, na który organizacja ma znacz cy wp yw poprzez ustalenie odpowiedniego zakresu projektu, poprzez dobór
dzia a sk adaj cych si na projekt, okre lenie terminu wykonania poszczególnych
dzia a oraz pozyskanie i alokacj zasobów niezb dnych do ich wykonania. S one
wyra ane najcz ciej w postaci limitu, który nie powinien by przekroczony. Wykonanie projektu nie mo e si wi za z przekraczaniem zatwierdzonych wydatków.
Czas jest nieod cznym ogranicznikiem w pracy nad projektem. Ustalenie ram
czasowych jest wa ne, gdy w przeciwnym wypadku prawdopodobie stwo uko czenia projektu w granicach wyznaczonego terminu by oby du o mniejsze [Davidson 2002, s. 6]. Rzeczywiste post py w realizacji projektu musz odpowiada
post pom zaplanowanym b d je wyprzedza . Opó nione uko czenie psuje reputacj w oczach odbiorcy, a co za tym idzie os abia pozycj konkurencyjn . Ponadto, ka dy projekt wykonywany d u ej ni zaplanowano ma niekorzystny wp yw
(w postaci przesuni i zak óce ) na kolejne, przysz e dzia ania [Lock 2009, s. 19].
Przedstawione na rysunku 2 zmienne charakteryzuj ce projekt s ze sob ci le
powi zane. Koszty projektu s funkcj jego zakresu, wymaga i czasu. Zakres projektu natomiast zale y od wymaga w stosunku do rezultatów projektu, od wyznaczonego poziomu kosztów i czasu przewidzianego na jego realizacj . W zwi zku
z tym, cele projektu nie mog by okre lane autonomicznie, lecz musz uwzgl dnia wzajemne ograniczenia i oddzia ywania [Trocki, Grucza 2007, s. 19].
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Tabela 2. Funkcje i znaczenie celów w zarz dzaniu projektami.
Funkcja

Funkcja wyja niaj ca i informacyjna

Funkcja percepcyjna

Funkcja motywacyjna

Funkcja integruj ca i koordynacyjna
Funkcja kontrolna

Znaczenie celów
Cele stanowi zasadnicze ukierunkowanie
dla rozwi zywania problemów organizacyjnych oraz dostarczaj czytelnej informacji
i wiedzy o planowanych kierunkach dzia a
i konkretnych zadaniach, które b d realizowane w projekcie. Cele umo liwiaj logiczne
zaplanowanie dzia a w projekcie
Pozwalaj menad erom odpowiedzialnym
za realizacj projektu, jak równie cz onkom
zespo u projektowego dostrzec i lepiej zrozumie istot podejmowanych dzia a oraz
kompleksowe uj cie z o ono ci projektu
Maj zadanie motywowa pracowników do
identyﬁkowania si z za o eniami projektu oraz przyjmowania okre lonych postaw
i zachowa
Cele daj mo liwo w a ciwego zintegrowania wszystkich dzia a , koordynowania
pracy zespo u projektowego
Cele umo liwiaj monitoring oraz kontrol
efektywno ci podejmowanych dzia a , ocen osi gni tych rezultatów

ród o: [Walczak 2009, s. 48].
Podsumowuj c, celami s mierzalne stwierdzenia opisuj ce to, co jest oczekiwane
jako rezultat dzia a wykonywanych w ramach projektu. Okre laj one czas realizacji
ka dej fazy projektu, a tak e koszty, jakie s przewidziane do wykonania produktu lub us ugi w ramach projektu. Powinny one tak e obejmowa dla ka dej grupy
wykonawców parametry jako ciowe i ilo ciowe niezb dne do zaspokojenia potrzeb
klientów [Pawlak 2006, s. 85-86].
Oprócz powy szego, bardzo istotnymi czynnikami dla skutecznej realizacji celów s do wiadczenie, wiedza i kompetencje kadry odpowiedzialnej za prawid ow
realizacj projektów. S to trudne do oszacowania na etapie opracowywania projektu czynniki, które w trakcie jego realizacji odgrywaj kluczow rol .

1.4. Planowanie w procesie zarz dzania projektami
Kierowanie projektami wymaga przygotowania planu, który w szczegó owy sposób wyznacza b dzie jaki cel trzeba osi gn , w jaki sposób tego dokona i jakie
zasoby b d do tego potrzebne. Plan jest szkicem ca ego zakresu projektu, który
powinien by ci gle uaktualniany. Planowanie jest jednym z g ównych elementów
zarz dzania projektami (Rysunek 3).
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Planowanie jest procesem okre lania przysz ych dzia a skierowanych na osi gni cie postawionych do realizacji celów w oparciu o posiadane zasoby (od zasobów wiedzy, do wiadczenia, ﬁnansów, ludzi, a po czas). Od jako ci dzia a planistycznych
zale y w du ym stopniu rezultat zamierzonych dzia a . Wszystkie odst pstwa i nieprawid owo ci na etapie realizacji projektu s skutkiem niew a ciwego przebiegu procesu planowania. Dobrze opracowany plan jest jak mapa szczegó owa, która umo liwia
osi gni cie zamierzonych rezultatów w optymalny sposób. Planowanie zaczyna si
w momencie okre lenia potrzeby i decyzji o jej zaspokojeniu [Vashchenko 2012, s. 7].
Dobre planowanie projektów znacz co wp ywa na [ apu ka, Biniasz 2014, s. 859]:
wi ksz efektywno wykorzystania czasu pracy,
bie c weryﬁkacj dzia a ,
podzia zada na osoby,
wi ksze prawdopodobie stwo sukcesu,
oszcz dno ﬁnansów,
eliminowanie zb dnych zada ,
dobranie zada do umiej tno ci ludzi,
precyzyjne okre lenie celu dzia ania,
uporz dkowanie zada i celów,
unikanie konﬂiktów podczas realizacji dzia a ,
komfort psychiczny – „wiem co robi ”.
Praktyka w zakresie planowania, realizacji oraz weryﬁkacji i kontroli projektów
wyra nie wskazuje na potrzeb podzia u przedsi wzi na mniejsze, bardziej szczegó owe zadania. Na samym pocz tku procesu planowania trzeba podj decyzj odno nie ilo ci oraz zakresu tych elementów. Taka strukturalizacja umo liwia wi ksz
przejrzysto , lepsz kontrol , a tak e poprawne powi zanie ich z bie cymi dzia aniami organizacji realizuj cej projekt [Vashchenko 2012, s. 9].
Potencjalne wady planowania (ograniczenia elastyczno ci, jednorazowe zdarzenia powoduj ce zak ócenia, niepewne prognozy) nie podwa aj celowo ci zastosowania go w zarz dzaniu projektami. Jest ono niezb dne ze wzgl du na z o ono
i unikatowo obiektów powstaj cych w trakcie realizacji projektów oraz zwi zanych z tym problemów. Aby planowanie by o skuteczne, musi by kompleksowe.
Oznacza to obj cie nim wszystkich wa nych elementów dzia ania, co w praktyce
prowadzi do wykonania wielu czynno ci planistycznych, takich jak [Trocki, Grucza, Ogonek 2003, s. 26-27]:
podzia celów projektu na cele cz stkowe i zadania (analiza zada ),
przyporz dkowanie zadaniom w a ciwych dzia a (analiza czynno ci),
okre lenie obiektów dzia ania (analiza obiektów dzia ania),
przydzia rodków do poszczególnych dzia a (analiza zasobów),
okre lenie przebiegu dzia a w czasie (analiza czasowa przebiegu projektu),
okre lenie przebiegu dzia a w przestrzeni (analiza przestrzenna przebiegu
projektu).
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Rysunek 3. Model zarz dzania projektem.
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ród o: [Pawlak 2006, s. 79].
Wed ug Y. Y. Chong i E. M. Brown na proces planowania sk adaj si poni sze
elementy [Chong, Brown 2001, s. 51]:
1. Przygotowanie planu, w tym: harmonogramu, bud etu, alokacji zasobów oraz
technik pracy.
2. Sprawdzenie czy plan jest wykonalny, czy da si go zrealizowa za pomoc
dost pnych rodków i czy pozwoli on osi gn za o ony cel projektu.
3. Wprowadzenie planu w ycie.
4. Regularne sprawdzenie projektu, monitoring i ewaluacja w celu zmierzenia
rzeczywistych post pów w jego realizacji w stosunku do za o onego planu.
5. Rewizja planu, czyli poprawki i korekty w stosunku do rzeczywistych post pów w realizacji w tych punktach, w których okazuje si to niezb dne.
Wszystkie plany projektów zawieraj te same lub podobne elementy. Jednak zaleca si , aby plan projektu by mo liwie jak najkrótszy. W praktyce cz sto spotyka
si z konieczno ci uszczegó owienia niektórych etapów, zada , w szczególno ci
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dotycz cych parametrów technicznych, czy te elementów kosztorysowych. Jednak
ka dy plan projektu powinien odznacza si pewnymi ogólnymi cechami, w tym
[Pawlak 2006, s. 80]:
powinien umo liwi wszystkim cz onkom zespo u projektowego, w czaj c
nowo zaanga owanych pracowników, zrozumienie istoty projektu;
powinien umo liwi zrozumienie projektu zarz dowi organizacji, w której
jest on realizowany;
powinien wyja ni klientowi istot projektu, tak jak jest ona rozumiana i sformu owana przez zespó projektowy;
powinien stanowi baz przygotowania propozycji dla klienta, je li taka propozycja jest wymagana.
Plan projektu obarczony jest z zasady du doz niepewno ci. W szczególno ci
dotyczy to wst pnego planu projektu, który mia za zadanie dostarczy jedynie
ogólnych danych kosztowych i terminowych. Dlatego tak wa ne jest, aby ju na pocz tku prac próbowa jak najdok adniej oszacowa informacje o kosztach i terminach realizacji przedsi wzi cia. Planowanie projektu ma sens tylko wówczas, gdy
odzwierciedla rzeczywiste czynno ci i dzia ania w ramach projektu, co oznacza, i
plany trzeba aktualizowa w bie cej realizacji projektu [Pawlak 2006, s. 83-84].

2. Metodyka zarz dzania projektem
2.1. Zarz dzanie cyklem projektu
Zarz dzanie projektami opiera si na za o eniu, e projekty maj cykliczny charakter, tzn. s zamkni tymi ca o ciami sk adaj cymi si z powtarzalnych faz i etapów
[Trocki, Grucza 2007, s. 20]. Organizacje realizuj ce projekty dziel zwykle ka dy
projekt na wiele typowych etapów, aby dzi ki temu osi gn lepsz ich kontrol
i odpowiednie powi zania z bie cymi dzia aniami organizacji, wykonuj cej projekt [Pawlak 2006, s. 68]. Istnieje zatem mo liwo sformu owania ogólnych zasad,
wytycznych, regu i sposobów planowania oraz realizacji projektów. Za o enie takie
jest powszechne zarówno w teorii, jak i praktyce zarz dzania projektami. Badania
tych prawid owo ci przebiegu projektów, ich cykliczno ci i powtarzalno ci doprowadzi y do opracowania ogólnego modelu przebiegu projektów okre lanego, jako
cykl ycia projektu. Wed ug B. Grucza cykl projektu to model opisuj cy przebieg
projektu w czasie, od momentu jego zainicjowania do zako czenia, okre laj cy
zró nicowane fazy i etapy tego przebiegu, a tak e ich charakterystyki [Trocki, Grucza 2007, s. 20]. Odzwierciedla on przebieg procesu realizacji przedsi wzi cia od
momentu powstania idei, ko cz c na kontroli i weryﬁkacji wyników [Vashchenko
2012, s. 9].
W literaturze naukowej istnieje wiele teorii kszta towania si cyklu ycia projektu. Jednak cykl zawsze rozpoczyna si od identyﬁkacji pomys u i rozwija si
w plan pracy, który mo e by wdra any i oceniany. Powszechna jest zgodno co
do cyklicznego charakteru projektów, jednak brak jest jednomy lno ci co do liczby,
rodzaju i kolejno ci tworz cych go etapów. Wynika to z przyj cia ró norodnych
podej metodycznych w zarz dzaniu projektami. Wielu autorów podejmowa o si
prób konkretyzacji tego modelu, dziel c cykl projektu na wi cej b d mniej faz.
Przyk adowo, A. Matczewski za metodyk Ameryka skiego Instytutu Zarz dzania Projektami wyró nia jedynie 4 fazy cyklu projektu: inicjalizacja, planowanie,
realizacja, zamkni cie [za Ko mi ski, Piotrowski (red.) 2002, s. 457]. Natomiast
Komisja Europejska w wydanym w 2004 roku podr czniku – Zarz dzanie Cyklem
Projektu podaje, i ca o ciowy cykl projektu ma sze faz: planowanie, identyﬁkacja, opracowanie, ﬁnansowanie, wdro enie i ewaluacja [Podr cznik… 2004, s. 5-8].
M. Grucza wskazuje na pi ciofazowy cykl projektu, który sk ada si z faz: programowania, identyﬁkacji, formu owania, wdra ania, ewaluacji i audytów projektów
[Trocki, Grucza 2007, s. 20].
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Faza zamkni cia

Faza realizacji

Faza planowania

Faza definiowania

Faza koncepcji i inicjowania

koszty

Rysunek 4. Koszty realizacji poszczególnych faz cyklu ycia projektu.

czas

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Vashchenko 2012, s. 10].
Rysunek 4 odzwierciedla graﬁczn form klasycznego podej cia do okre lenia ycia projektu wraz z wysoko ci kosztów zwi zanych z realizacj poszczególnych
etapów przedsi wzi cia. G ówne procesy cyklu maj posta zamkni tych etapów.
Je li poszczególne dzia ania, w którym z wymienionych procesów zostan zmodyﬁkowane, krzywa realizacji projektu mo e „rozci gn si ” wzd u osi kosztów,
co spowoduje niekorzystny dla realizatora projektu wzrost nak adów wykonawstwa.
Natomiast je li przesuni cie krzywej nast pi wzd u osi czasu, to mo e wyst pi
bardzo powa na gro ba niewykonania projektu w zaplanowanym okresie. Dlatego
bardzo istotnym jest dokonanie rzetelnego i obiektywnego planowania poszczególnych faz, czasu trwania i wysoko ci kosztów ponoszonych podczas realizacji
projektu [Vashchenko 2012, s. 10].
Szczegó owy przebieg poszczególnych faz mo e si ró ni w przypadku poszczególnych instytucji, odzwierciedlaj c ró nice proceduralne. Niemniej jednak, we wszystkich instytucjach cykl ma trzy wspólne cechy [Podr cznik… 2004, s. 5-8]:
1. Cykl okre la kluczowe decyzje, potrzeby informacyjne i odpowiedzialno
w ka dej z faz.
2. Fazy cyklu maj charakter progresywny – ka da z nich musi by uko czona
tak, aby nast pna mog a by przeprowadzona z sukcesem.
3. Cykl oparty jest na ewaluacji tak, by przenosi do wiadczenia z istniej cych
projektów na tworzenie przysz ych programów oraz projektów.
Podczas planowania za o e poszczególnych procesów w projekcie nale y szczegó owo okre li zakres czynno ci, które b d wchodzi w realizacj danego etapu,
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aby móc przej do kolejnego. Ogólnie ujmuj c w poszczególnych fazach ycia projektu nale y [Vashchenko 2012, s. 10-11; Pawlak 2006, s. 71; Ko mi ski, Piotrowski
(red.) 2002, s. 457-473]:
W fazie koncepcji i inicjowania dokona okre lenia idei g ównej projektu oraz
analizy problemu. Trzeba tak e wskaza przewidywane rozwi zania. Kluczowe na tym etapie jest okre lenie celu, jaki zamierza si osi gn dzi ki realizacji projektu. Na etapie inicjowania nale a oby powo a kierownika projektu.
Na etapie deﬁniowania skupi si na ocenie wykonalno ci oraz opracowaniu
struktury zarz dzania projektem. W tym czasie jest tak e miejsce na dobranie, na wniosek kierownika projektu, ca ego zespo u projektowego. Niezwykle wa nym jest tak e rzetelne oszacowanie kosztów i na tej podstawie
opracowanie wst pnego harmonogramu realizacji projektu.
W fazie planowania stworzy szczegó owy plan realizacji projektu oraz
uzyska formaln akceptacj i zatwierdzenie planu. Pomys y projektów s
rozwijane w operacyjne plany projektu. Interesariusze bior udzia w szczegó owym okre leniu idei projektu, która nast pnie jest oceniana pod k tem
wykonalno ci (czy ma szanse powodzenia) oraz trwa o ci (czy b dzie w stanie dostarczy trwa ych korzy ci). Na tym etapie nast puje rozdzia zada
na poszczególnych wykonawców oraz okre la si posta , w jakiej ma zosta
przekazany projekt i zasady odbioru ca o ci prac i zada cz stkowych. Niezale nie od podej cia do planowania, na tym etapie prac konieczne jest poddanie weryﬁkacji szczegó owych celów projektu.
W fazie realizacji powinno nast pi rozwi zanie zaplanowanych dzia a , tzn.
uruchomienie i realizowanie projektu. Dla kierownika projektu to czynnoci koordynacyjne, bie ca kontrola post pu prac i wykorzystania zasobów,
motywowanie oraz eliminowanie skutków zak óce wp ywaj cych na prawid owy przebieg realizacji. W tej fazie mog by ju anga owani konkretni
podwykonawcy niezb dni do realizacji okre lonych zada .
Przej cie do fazy zako czenia projektu nast puje, gdy produkt projektu jest
gotowy do testowania lub jakiej formy demonstracji. Czynno ci zwi zane
z tym etapem to cz sto przygotowanie raportu ko cowego zestawiaj cego
wyniki projektu, zebranie recenzji i opinii na temat jego przebiegu, uporz dkowanie dokumentacji projektu i jej zarchiwizowanie. Zako czenie projektu
to tak e rozliczenie ﬁnansowe w stosunku do zak adanych warto ci. Faza ta
mo e tak e wyst pi wówczas, gdy w toku przebiegu dzia a projektowych
stwierdzono, i nale y zaniecha dalszej jego realizacji.
Metodyka Zarz dzania Cyklem Projektu (ZCP lub z j. angielskiego PCM – Project
Cycle Management) zosta a wprowadzona i przyj ta do stosowania przez Komisj
Europejsk w pocz tkach lat 90. w celu poprawy jako ci tworzenia projektów i zarz dzania, a w konsekwencji poprawy efektywno ci udzielanej przez Uni Europejsk
pomocy. Wnioski ewaluacyjne cz onków Komitetu Rozwoju Pomocy OECD, b d -
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ce efektem badania efektywno ci udzielanej pomocy wskaza y na fakt, i znacz ca
cz
projektów dzia a a s abo z nast puj cych powodów [Podr cznik… 2004, s. 6]:
s abe planowanie i przygotowanie projektów,
projekty nieodpowiednie dla beneﬁcjentów,
niewystarczaj ce uwzgl dnianie zagro e ,
ignorowanie czynników wp ywaj cych na trwa o korzy ci projektów,
nie wykorzystywanie do wiadcze wynikaj cych z poprzednich projektów.
G ównym celem ZCP jest dostarczenie uczestnikom projektów narz dzia pomagaj cego wykona wszystkie zamierzone dzia ania w zaplanowanym czasie, w ramach
zatwierdzonego bud etu i z osi gni ciem za o onych rezultatów. Zarz dzanie cyklem
projektu to pewien schemat metodyczny, w którym identyﬁkuje si oraz opisuje problemy w projekcie, a nast pnie tworzy, planuje i wdra a, monitoruje i ocenia dzia ania
maj ce je rozwi za [Trocki, Grucza 2007, s. 55].
Zasady zarz dzania cyklem projektu mog by podsumowane w nast puj cy
sposób [Podr cznik… 2004, s. 5-8]:
1. Trzymanie si faz cyklu projektu, by zapewni usystematyzowany proces
podejmowania decyzji dobrze opartych na informacjach.
2. Orientacja na klienta przy pomocy organizowania warsztatów z udzia owcami
w kluczowych fazach cyklu projektu oraz formu owanie celu projektu w kategoriach trwa ych korzy ci dostarczanych beneﬁcjentom.
3. W czanie ekspertów gwarantuj cych przemy lenie planu dzia a w celu zapewnienia trwa o ci rezultatów.
4. Stosowanie podej cia opartego na matrycy logicznej, by zapewni zwarte
analityczne podej cie do planowania projektu i zarz dzania nim.
5. Zintegrowane podej cie cz ce cele poszczególnych projektów w cele na poziomie sektorowym, regionalnym, krajowym czy te europejskim.
W podej ciu opartym na matrycy logicznej, które jest wykorzystywane w metodyce zarz dzania cyklem projektu, stosuje si jednolit terminologi oraz wprowadza zestaw narz dzi wspieraj cych i usprawniaj cych prac na ka dym etapie
realizacji projektu [Trocki, Grucza 2007, s. 55]. Matryca logiczna jest efektywn
technik pozwalaj c uczestnikom na identyﬁkowanie i analizowanie problemu oraz
na deﬁniowanie celów i dzia a , które nale y podj , by te problemy rozwi za . U ywaj c struktury ramy logicznej, planuj cy testuj model proponowanego projektu, by
upewni si co do jego odpowiednio ci, wykonalno ci i trwa o ci. Oprócz roli, jak
pe ni podczas przygotowywania programu i projektu, matryca logiczna jest równie
kluczowym narz dziem zarz dzania podczas wdra ania i ewaluacji projektu. Matryca logiczna zapewnia podstaw dla przygotowywania planów dzia a oraz rozwoju
systemu monitorowania [Podr cznik… 2004, s. 9]. Zgodnie z za o eniami matrycy
logicznej, do pe nego zdeﬁniowania projektu prowadz dwie fazy: analizy i planowania. W fazie analizy podejmuje si nast puj ce kroki [Trocki, Grucza 2007, s. 64-65]:
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Analiza interesariuszy – obejmuje wszystkich g ównych interesariuszy, grupy docelowe, beneﬁcjentów;
Analiza problemów – obejmuje identyﬁkacj zasadniczych problemów, zagroe i trudno ci, które wymagaj interwencji;
Analiza celów – obejmuje okre lenie celów wynikaj cych z okre lonych problemów;
Analiza strategii – obejmuje okre lenie ró nych strategii prowadz cych do
osi gni cia celów.
Natomiast faza planowania obejmuje:
Opracowanie matrycy logicznej okre laj cej struktur projektu, sprawdzenie
wewn trznej logiki, formu owanie celów i mierzalnych rezultatów, ogólne
okre lenie zasobów i kosztów;
Opracowanie harmonogramu projektu okre laj cego sekwencje i zale no ci
mi dzy zadaniami, oszacowanie czasu trwania zada , okre lenie kamieni
milowych i przypisanie odpowiedzialno ci za zadania;
Opracowanie planu wykorzystania zasobów, wynikaj cego z harmonogramu
projektu, zestawienie zapotrzebowania na zasoby i rodki, prowadz ce do
stworzenia bud etu.
Rysunek 5. Struktura matrycy logicznej.

ród o: [Trocki, Grucza 2007, s. 88].
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Matryca logiczna nie gwarantuje sukcesu projektu. Zbyt cz sto do skompletowania
matrycy logicznej na etapie planowania projektu u ywane jest podej cie „wype niania rubryk”. Prowadzi to do s abo przygotowanego projektu z niejasnymi celami i brakiem poczucia w asno ci projektu w ród udzia owców. Trzeba pami ta ,
i nadrz dnym celem takiej formalizacji realizacji projektu jest przede wszystkim
stopniowe minimalizowanie ryzyka i niepewno ci dzi ki celowemu planowaniu,
deﬁniowaniu, dokumentowaniu i monitorowaniu ka dej z faz.

2.2. Ewaluacja, monitorowanie i kontrolowanie projektu
Aby prawid owo i z sukcesem zrealizowa przedsi wzi cie, nie wystarczy tylko
opracowanie i wykonanie projektu, ale równie wa ne jest prawid owe zaplanowanie z o onego procesu kontroli. Korzystanie z ró nego rodzaju zewn trznych form
ﬁnansowania oznacza konieczno poddania si licznym procederom oceny ju na
wst pie ubiegania si o pomoc, a tak e w trakcie realizacji i na zako czenie realizacji projektów. W zarz dzaniu projektami do okre lenia czynno ci oceny projektu
z punktu widzenia przyj tych kryteriów, u ywa si terminu ewaluacja. Ewaluacja
jest cz sto b dnie stosowana zamiennie z poj ciami kontroli czy te monitoringu.
Mylenie tych poj wynika st d, e w trakcie przeprowadzania ewaluacji wykorzystuje si tak e informacje gromadzone na potrzeby kontroli czy monitorowania
projektu. Istnieje jednak kilka wa nych ró nic pomi dzy tymi poj ciami, które wymagaj traktowania ich niezale nie od siebie (Tabela 3).
Tabela 3. Ró nice w poj ciach ewaluacja, monitoring i kontrola projektu.

Deﬁnicja

Ewaluacja

Monitoring

Kontrola

To oszacowanie jako ci,
stopnia realizacji projektu
w stosunku do wcze niej
zdeﬁniowanych kryteriów,
na podstawie odpowiednich informacji. Odnosi si
do efektów d ugoterminowych oddzia ywania. To
metoda niepowtarzalna, za
ka dym razem dostosowywana do specyﬁki projektu b d cego przedmiotem
oceny oraz do celów przeprowadzonej ewaluacji.

Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji ilo ciowych i jako ciowych
dotycz cych wdra ania projektów, którego celem jest zapewnienie zgodno ci realizacji projektów i programów z wcze niej
zatwierdzonymi za oeniami.
To proces ci g y, zazwyczaj pokrywa si
on z okresem wdra ania projektu. Obejmuje
ca y projekt.

Proces maj cy na celu
porównanie istniej cego
stanu z postulowanym,
ustalenie nieprawid owo ci oraz przekazanie wyników w formie
wniosków i zalece do
uprawnionego organu.
To proces wyrywkowy,
nieregularny.
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Ewaluacja

Monitoring

Kontrola

Wskazanie najwa niejszych
czynników sukcesu, a take przyczyn problemów wyst puj cych podczas realizacji projektu.
Wy onienie rzeczywistych
skutków projektu.
Skuteczniejsze planowanie
dzia a .
Zbieranie danych oraz ich
analiza. Wyci gni cie wniosków i przedstawienie wytycznych na przysz o .
Pozyskiwanie wszelkich dodatkowych informacji na
temat sposobów realizacji
konkretnych dzia a , wyników projektu oraz jego otoczenia.
Ocena efektywno ci i racjonalno ci zarz dzania oraz
skutków realizacji dzia a .
Przed rozpocz ciem projektu (ex ante), w po owie
realizacji projektu (mid-term evaluation), na bieco, w trakcie realizacji
projektu (on-going evaluation) oraz na zako czenie realizacji projektu (ex
post).
Wytyczne, rekomendacje
i wskazówki odno nie usprawnienia zarz dzania,
wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie
(obecnym lub przysz ym).
Czasami mo e prowadzi
do rekomendacji wskazuj cej na konieczno zaniechania lub zako czenia
realizacji projektu.

Sprawdzenie post pu prac
projektowych wzgl dem harmonogramu.
Systematyczne wykrywanie i naprawa nieprawid owo ci rzeczowych i ﬁnansowych.

Sprawdzenie przebiegu
realizacji projektu. Weryﬁkacja informacji odno nie post pu w realizacji projektu, sprawdzenie poniesionych wydatków.

Ci g e zbieranie ustalonego na pocz tku
realizacji projektu zestawu danych (szczególnie dotycz cych post pów projektu) i ich
weryﬁkacja. Sprawdzanie danych z post pów z harmonogramem projektu, raporty,
wizyty na miejscu realizacji projektu.

Obejmuje swym zakresem zazwyczaj okre lony
wycinek danego projektu. Wykorzystuje powszechne schematy kontroli. Narz dziem wspomagaj cym jest matryca logiczna.

Ci g y – w czasie reali- Punktowy – cz sto w trakzacji projektu.
cie i na zako czenie projektu.

Podj cie koniecznych
decyzji koryguj cych,
b d cych wynikiem
bie cego oceniania,dostosowywania do oczekiwa i norm, wprowadzenie niezb dnych,
ale te i mo liwych
zmian w odniesieniu
do za o onych planów
zapisów we wniosku
i harmonogramie.

Wynikiem stwierdzonych nieprawid owo ci
podczas kontroli s zazwyczaj konsekwencje
prawne, a tym samym
post powanie administracyjne. Mo e ono prowadzi do zablokowanie
p atno ci lub w skrajnych przypadkach nawet do zwrotu wszystkich wydanych rodków.

ród o: [Trocki, Grucza 2007, s. 224-227; Olejniczak 2007, s. 363-365].

28

Zarz dzanie projektami

Poj cie ewaluacja pochodzi z j zyka francuskiego (évaluation) i oznacza oszacowanie, okre lenie warto ci, ocen , wycen . W najprostszym znaczeniu ewaluacja to
umiej tno zbierania i analizowania takich informacji, które dostarcz odpowiedzi
na pytanie, czy zosta y osi gni te zamierzone cele przedmiotu ewaluacji, czyli projektu. Ewaluacja jest poj ciem szerokim, oznaczaj cym proces, ocena za stanowi
tylko jego cz .
Monitoring to g ównie zbieranie, analizowanie i przetwarzanie danych i informacji
s u cych sprawnemu zarz dzaniu projektem. Projekt monitoruje si przez ca y okres
jego realizacji, co powoduje szybsze wykrycie pojawiaj cych si na bie co nieprawid owo ci na wczesnych etapach realizacji, zapobiegaj c tym samym konsekwencjom,
które zosta yby wykryte na etapie kontroli ko cowej. Monitoring s u y wielu celom,
mi dzy innymi:
usprawnianiu procesów zarz dczych;
mierzeniu, zbieraniu i katalogowaniu informacji;
kontrolowaniu przebiegu realizacji;
wykrywaniu i przewidywaniu pojawiaj cych si problemów;
analizie informacji o wybranych lub wszystkich aspektach projektu i porównywaniu ich z za o onymi celami i planowanymi osi gni ciami.
Monitoring jest wykorzystywany na potrzeby zarówno kontroli, jak i sprawozdawczo ci, zarz dzania jako ci , zmian oraz ewaluacji. Najpopularniejsz form
monitoringu jest raportowanie. Podstawowym narz dziem s za wska niki rezultatu, produktu, oddzia ywania, nak adu [Vashchenko 2012, s. 22].
Wszystkie poj cia nieod cznie zwi zane s z zarz dzaniem projektem. Pozwalaj realizowa przedsi wzi cia wed ug ci le wyznaczonych standardów. Czasem
trudno jest oddzieli ewaluacj od monitoringu czy kontroli. W procesie monitoringu otrzymuje si informacj , jak przebiega realizacja projektu i czy zgodnie
z planem, natomiast proces kontroli pozwala dokonywa korekt i niwelowa skutki
ró nic w stosunku do planu ju na etapie realizacji.
Omawiane wy ej procesy, maj te swoje miejsce w relacji do okresu wdra ania
projektu (Rysunek 6). Okresowi realizacji projektu zosta y przyporz dkowane kontrole prowadzone w nieregularnych odst pach czasowych, w trakcie i po zako czeniu realizacji projektu, a tak e monitorowanie oraz ewaluacja projektu prowadzone
przed rozpocz ciem projektu, w trakcie jego realizacji oraz w jaki czas po jego
zako czeniu [Trocki, Grucza 2007, s. 224].
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Rysunek 6. Schemat ewaluacji, monitorowania i kontroli projektu.
Czas
Wdra anie projektu
Kontrola projektu
Monitorowanie projektu
Ewaluacja projektu

ród o: [Trocki, Grucza 2007, s. 224].
Kontrola projektu prowadzi do ustalenia i weryﬁkacji prawid owo ci realizowanych
celów oraz zgodno ci z za o onymi planami.

2.3. Specyﬁka zarz dzania projektem nakierowanym
na ochron rodowiska
Traktowanie jako ci rodowiska naturalnego, jako dobra publicznego, a tak e sama
polityka ochrony rodowiska powinny, przynajmniej teoretycznie, rozwi za problem w dwojaki sposób: „przez powstrzymywanie i przez zapobieganie”. W pierwszym przypadku zmierza si do przekszta cania ujemnych skutków zwi zanych
z u ytkowaniem dobra w pewien koszt ponoszony przez sprawc szkód, np. zanieczyszcze (cho by w formie podatku). Natomiast w drugim przypadku d y si do
unikni cia ska enia rodowiska przez sprzyjanie wprowadzaniu do procesów produkcyjnych technologii ekologicznie czystych [Calzoni 2000, s. 376]. W a nie ten
drugi przypadek jest typowym obszarem pozytywnego dzia ania projektów nakierowanych na ochron rodowiska i zrównowa ony rozwój – zw aszcza tzw. projektów ekoinnowacyjnych. Projekt ekoinnowacyjny, dotyczy innowacyjnych rozwi za zmniejszaj cych negatywny wp yw ró nego rodzaju czynników na rodowisko
naturalne i/lub racjonalizuj cych wykorzystanie naturalnych zasobów. Natomiast
za zarz dzanie projektem ekoinnowacyjnym uzna mo na ka de przedsi wzi cie,
s u ce doskonaleniu lub restrukturyzacji procesów/produktów z uwzgl dnieniem
wp ywu na rodowisko naturalne i/lub wykorzystaniem zasobów. Dlatego te , za
cele projektów innowacyjnych przyjmuje si najcz ciej [Lech 2011, s. 6]:
poszukiwanie nowatorskich, skutecznych rozwi za zmniejszaj cych wp yw
na rodowisko,
modernizacj lub dostosowanie istniej cych rozwi za do zmieniaj cych si
warunków gospodarczo-spo ecznych.
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W okresie programowania 2014-2020 innowacyjne projekty na rzecz rodowiska
i ochrony przyrody w ca ej Europie uzyskaj wi cej funduszy ni kiedykolwiek
wcze niej. Obszar ten jest nie tylko wa nym dla poszczególnych gospodarek europejskich, ale te atrakcyjnym „polem do zagospodarowania” przez potencjalnych
projektodawców i przysz ych „zielonych” organizacji. W ka dym projekcie (nie tylko tym wdra anym w obszarze ekologii, czy te zrównowa onego rozwoju) szacuje
si koszty i korzy ci (tzw. analiza kosztów i korzy ci). Analiza kosztów i korzy ci
ma du e znaczenie przy ocenianiu projektów proekologicznych z tego powodu, i
ró ni si ona od zwyk ej oceny ﬁnansowej projektu tym, e uwzgl dnia wszystkie
korzy ci i koszty. Dlatego te ocena, czy planowane przedsi wzi cie jest op acalne,
uwzgl dnia szersze t o ekonomiczno-spo eczne, ni w przypadku „tradycyjnych”
projektów. Przyk adowo, korzy ciami zewn trznymi z obszaru ekologii, które s
uwzgl dnianie (i wycenianie) w projektach pro-ekologicznych, mog by :
wyd u enie przewidywanej d ugo ci ycia ludzkiego w wyniku redukcji substancji zanieczyszczaj cych rodowisko;
oszcz dno ci w u yciu energii, wody i innych surowców;
ograniczenie odpadów i inne.
Aby uzmys owi sobie ﬁlozoﬁ kalkulacji korzy ci i kosztów w szerszym uj ciu (uwzgl dniaj cym aspekt ekologiczny, cho nie tylko), poda mo na przyk ad
okre lania wymiernych korzy ci, jakie przynosz projekty z obszaru tzw. zielonych (zrównowa onych) budynków. Przy takiej analizie od razu nasuwaj si ni sze
koszty mediów (m.in. energia elektryczna cieplna, gaz, woda, cieki itd.). Oszcz dno ci te mo na w prosty sposób wyliczy , najcz ciej porównuj c green building
z budynkiem referencyjnym, tj. budynkiem o takim samym kszta cie, wielko ci
i funkcji, ale standardowych rozwi zaniach w zakresie gospodarki energi i wod .
Natomiast wed ug danych Polskiego Towarzystwa Budownictwa Ekologicznego
„w krajach anglosaskich na zagadnienie korzy ci ekonomicznych patrzy si tam bardzo szeroko, bior c pod uwag nie tylko ni sze koszty samej eksploatacji budynku,
ale równie ni sz absencj chorobow i wynikaj c st d wi ksz rentowno ﬁrm,
wy sz wydajno pracowników oraz, co ciekawe, ale bardzo ró ne od polskich
realiów, wy szy odsetek pracowników o wy szych kwaliﬁkacjach, pracuj cych
w zrównowa onych budynkach”4.
Reasumuj c, analiza efektywno ci spo eczno-ekonomicznej jest prowadzona za
pomoc tych samych narz dzi, co analiza racjonalno ci ﬁnansowej. Jednak w kalkulacjach dodatnich przep ywów pieni nych wylicza si zarówno korzy ci dla beneﬁcjenta, jak i wycenia si wszystkie korzy ci dla otoczenia projektu (uwzgl dnia si
wszelkie pozytywne efekty rodowiskowe). Rzetelne i wiarygodne skalkulowanie
kosztów i korzy ci spo ecznych jest bardzo wa ne, mo e bowiem przes dzi o przy4

Portal Polskiego Towarzystwa Budownictwa Ekologicznego – http://plgbc.org.pl/korzysci-ekonomiczne
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j ciu lub odrzuceniu danego projektu przez potencjalnego inwestora5. W tabeli 4
podano przyk ad dwóch projektów, gdzie wielokryterialna analiza, uwzgl dniaj ca
korzy ci spo eczne, równo szans (a wi c zasady zrównowa onego rozwoju) oraz
ochron rodowiska, mo e „przechyli wag ” na korzy projektu B (mimo identycznych, a nawet nieco gorszych wska ników uzyskanych przy prostej ocenie ﬁnansowej
projektu).
Tabela 4. Porównanie dwóch projektów przy wykorzystaniu wielokryterialnej analizy.
Niemierzalne pieni nie
cele projektu

Stopie wp ywu projektu
na cel spo eczny (ocena
punktowa)*

Waga celu

Wp yw

2

0,6

1,2

1

0,2

0,2

4

0,2

0,8

Projekt A
Sprawiedliwo
Równo

spo eczna
szans

Ochrona rodowiska
Razem

umiarkowany wp yw

2,2

Projekt B
Sprawiedliwo
Równo

spo eczna
szans

Ochrona rodowiska
Ogó em

4

0,6

2,4

1

0,2

0,2

2

0,2

0,4

istotny wp yw

3,0

(*) 0 – brak wp ywu; 1 – niewielki wp yw; 2 – umiarkowany wp yw; 3 – istotny
wp yw; 4 – bardzo du y wp yw.
ród o: [Staro 2009, s. 29].
Realizacja projektów uwzgl dniaj cych zasady zrównowa onego rozwoju, zobowi zuje do przeprowadzenia szczegó owej oceny projektu (i to na ka dym etapie:
pocz wszy od fazy planowania, a sko czywszy na zamkni ciu projektu) z uwzgl dnieniem trzech kategorii efektywno ci: ekonomicznej, spo ecznej i ekologicznej.
Uwzgl dnia si wi c nie tylko koszty i korzy ci powsta e w przedsi biorstwie, ale
tak e koszty i korzy ci zewn trzne.

5

Wbrew pozorom coraz wi cej wiadomych inwestorów pochodzi równie z sektora prywatnego – dla nich w a nie wprowadzono na gie d szereg indeksów z zakresu odpowiedzialno ci
spo ecznej, zrównowa onego rozwoju, poszanowania rodowiska itd., np. ameryka ski Dow
Jones Sustainability Index, angielski FTSE4GOOD series czy te polski RESPECT Index.
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2.4. Zarz dzanie ryzykiem projektu
W ostatnich latach obawy zwi zane z ryzykiem bardzo wzros y i doprowadzi y
do sytuacji, w której wspó czesne zarz dzanie projektami du wag przywi zuje
do zarz dzania ryzykiem. Analiz ryzyka mo na przyrówna do stworzenia mapy
potencjalnych zagro e oraz szacowania szkód mog cych by ich wynikiem. I w anie wykorzystanie tej mapy do podejmowania decyzji, jak unikn konsekwencji
tych zagro e nazywa si zarz dzaniem ryzykiem [Chong, Brown 2001, s. 96].
Ryzyko towarzyszy procesom planowania, podejmowania decyzji, organizowania,
kierowania i kontrolowania, dlatego mówimy o ryzyku w zarz dzaniu. Problem ryzyka w zarz dzaniu jest bardzo z o ony, gdy dotyczy du ego zbioru potencjalnych
zagro e . Zagro enia te, nazywane tak e czynnikami ryzyka mo na dopasowa do
poszczególnych elementów procesu zarz dzania. W efekcie identyﬁkujemy czynniki ryzyka zwi zane z procesem planowania (np. ma e do wiadczenie zespo u,
z e narz dzia planistyczne itd.), procesem decyzyjnym (np. podejmowanie decyzji
na podstawie niepoprawnej bazy danych), procesem organizowania (np. z y dobór
zespo ów wykonawczych), procesem kierowania (np. brak umiej tno ci przewodzenia) oraz procesem kontroli (np. brak reakcji na obni enie jako ci) [Skorupka i In.
2012, s. 61-62].
Ryzyko wyst puje wtedy, gdy przy podejmowaniu decyzji nie mo na przewidzie z ca kowit pewno ci przysz ych zdarze . Jest to w zasadzie typowa sytuacja projektowa. W porównaniu jednak z sytuacj niepewno ci, decydent i tak jest
„w lepszej sytuacji” – ma bowiem podstawy do szacowania prawdopodobie stw
osi gni cia okre lonych skutków, jako efektów podj tych decyzji. W sytuacji niepewno ci (niestety ze wzgl du na turbulentne otoczenie, wyst puje ona coraz cz ciej) nie jest mo liwe okre lenie prawdopodobie stwa wyst pienia konkretnego
zdarzenia.
Projekty s realizowane po to, aby rozwi zywa problemy oraz poszukiwa i wykorzystywa szanse, a to zawsze wi e si z ryzykiem. Proces zarz dzania ryzykiem
powinien sk ada si z nast puj cych etapów [Pawlak 2006, s. 142]:
identyﬁkacja zagro e ,
analiza skutków zagro e ,
ocena ryzyka projektu
planowanie reakcji,
kontrola ryzyka.
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Rysunek 7. G ówne etapy zarz dzania ryzykiem.
Identyfikacja

Ocena

Planowanie strategii

Zidentyfikuj
i udokumentuj
ryzyko w projekcie

Oce ich
prawdopodobie stw
o i wp yw na cele
projektu

Wybierz adekwatny
sposób dzia ania
i reaguj na
wyst puj ce ryzyka

Monitorowanie i kontrola
Monitoruj i obserwuj
rozpoznane i pojawiaj ce
si ryzyka projektowe

ród o: [Opieczy ski 2012, s. 62].
Pierwszy etap zarz dzania ryzykiem to jeden z zasadniczych elementów procesu zarz dzania ryzykiem (Rysunek 7). B dy pope nione na etapie identyﬁkacji ryzyka
mog skutkowa obni eniem wiarygodno ci oceny ryzyka lub nawet ca kowitym jej
brakiem. Pomini cie potencjalnych zagro e , wa nych z punktu widzenia realizowanego projektu, mo e obni y efektywno analizy ryzyka, a nawet podwa y zasadno procesu zarz dzania nim [Skorupka i In. 2012, s. 62]. Podej cie indywidualne
do identyﬁkacji ryzyka jest efektywne, szybkie i nie wymagaj ce anga owania dodatkowych osób i rodków. Jest jednak krótkowzroczne, tendencyjne i jednostronne.
W podej ciu zespo owym, kierownik projektu wykorzystuje do wiadczenia i ród a
informacji od kolegów z pracy, specjalistów z zespo u oraz z organizacji, w której projekt jest wykonywany. Podej cie to jest bardziej czasoch onne, ale obarczone mniejszym ryzykiem subiektywizmu [Pawlak 2006, s. 144-145]. Podzia ryzyka ze wzgl du
na ród o jego powstania wyró nia nast puj ce ryzyka:
zewn trzne i wewn trzne;
przewidywalne i nieprzewidywalne;
zdarzenia losowe;
endemiczne i spowodowane przez decydentów;
znane i nieznane.
W etapie analizy skutków zagro enia badany jest wp yw zagro e na projekt.
Wykorzystuje si tu podej cie ilo ciowe (miary pieni ne, procentowe itp.) oraz jakociowe. Przyk adem modelu jako ciowego mo e by skonstruowanie prostej macierzy
ilustruj cej zale no ryzyka z jednej strony od prawdopodobie stwa wyst pienia,
z drugiej za od wp ywu na projekt (Rysunek 8).
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Rysunek 8. Macierz ryzyka.
Wp yw
Prawdopodobie stwo

Du e

Ma y

Du y

wiartka 2
wiartka 1

(
(katastrofa
Titanica)

(kratery na ksi ycu)
u)
Ma e

wiartka 3
(Home plate)

wiartka 4
(lew w klatce)

* strza ka oznacza kierunek, w jakim powinny by przesuwane zagro enia
ród o: [Pawlak 2006, s. 149].
Kwantyﬁkacja, czyli ocena czynników ryzyka i ilo ciowe ich uj cie, to bardzo trudny element procesu zarz dzania. Cz sto analitycy i teoretycy, zajmuj cy si analiz
ryzyka pomijaj problemy kwantyﬁkacji i dokonuj pobie nej analizy jako ciowej.
Tymczasem ten mo e zapanowa nad ryzykiem, czyli nim zarz dza , kto potraﬁ je
opisa ilo ciowo [Skorupka i In. 2012, s. 62]. Do oceny ryzyka projektu mo na u y
tak e macierzy ryzyka, jednak rozszerzonej o podanie wagi, czyli punktowej oceny
zagro e o odpowiednim poziomie wyst pienia i skutkach.
Planowanie reakcji na wyst pienie ryzyka to nic innego, jak przygotowanie planu zarz dzania, poradzenia sobie z ryzykiem. Do tego celu u ywane s dwie strategie: zmniejszenie prawdopodobie stwa pojawienia si zdarzenia i zmniejszenie
lub wyeliminowanie potencjalnych skutków tych zdarze . Do najpopularniejszych
metod zmniejszenia negatywnego wp ywu czynników ryzyka nale ubezpieczenie
od ryzyka oraz transfer ryzyka. Ubezpieczenie od ryzyka jest wygodn i skuteczn form ograniczania jego skutków, niestety dosy kosztown . Transfer ryzyka
nale y do bardzo popularnych form zmniejszania skutków wyst pienia potencjalnych zagro e . Ta forma stosowana jest cz sto w przedsi wzi ciach budowlanych,
gdzie g ówny wykonawca transferuje ryzyko na podwykonawców obarczaj c ich
odpowiedzialno ci za terminy i bud et realizacji projektu. Opracowanie strategii
zarz dzania ryzykiem to problem znacznej rangi, ale stosunkowo atwy. Mo na
tu skorzysta z wiedzy teoretycznej lub gotowych strategii opracowanych przez
ekspertów. Wdro enie strategii zarz dzania ryzykiem wymaga zmiany podej cia
do problemu realizacji projektu, monitorowania niektórych zdarze oraz ich dokumentowania [Skorupka i In. 2012, s. 62]. Jest to proces, który wymaga zazwyczaj
du ej znajomo ci bran y, w którym pole dzia ania jest praktycznie nieograniczone.
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Kontrola ryzyka polega na bie cym ledzeniu zagro e w trakcie realizacji
projektu i reagowanie zgodnie z planem w miar pojawiania si kolejnych niespodziewanych zagro e . Nale y tu pami ta o tym, i ryzyko jest zmienne, a prawdopodobie stwo wyst pienia zagro e mo e si zmienia w miar realizacji projektu
i z up ywem czasu. Trzeba bra pod uwag wykorzystywanie wielu taktyk, które
b d odpowiednie w zale no ci od kosztów, efektywno ci i dost pno ci. Nie mo na
rezygnowa z zarz dzania ryzykiem na rzecz zaakceptowania ogólnej niepewno ci
i nieprzewidzianych wypadków. Najwa niejsz cz ci tego procesu jest wdra anie
planów reakcji na ryzyka, a tak e ledzenie rozpoznanych ryzyk, deﬁniowanie nowych i zarz dzanie rejestrem ryzyk [Pritchard 2001, s. 83].
W zarz dzaniu ryzykiem wymieni mo na kilka g ównych procesów. Wszystkie one opieraj si na podobnych za o eniach, ale warto pozna te kluczowe. Do
najbardziej znanych procesów nale [Pritchard 2001, s. 82]:
Populara metodyka PMBoK (Project Management Body of Knowledge) Guide,
w której wyró nia si : planowanie zarz dzania ryzykiem, rozpoznawanie ryzyk,
przeprowadzanie jako ciowej analizy ryzyka, przeprowadzenie ilo ciowej analizy
ryzyka, planowanie reakcji na ryzyka oraz monitorowanie i kontrolowanie ryzyk.
Wykorzystywane s w tej metodyce rozbudowane techniki gromadzenia informacji,
takie jak technika delﬁcka czy analiza SWOT;
M_o_R (Management of Risk) – wykorzystuje procedur , która sk ada si z pi ciu
kroków, które maj w gruncie rzeczy podobny przebieg, jak w przypadku metody
PMBoK. Proponowane narz dzia równie s podobne. Przyk adowo, dla rozpoznania i analizy M_o_R proponuje: przegl d do wiadcze , czyli wykorzystanie dokumentacji dotycz cej ryzyka poprzednich projektów; listy kontrolne, które gwarantuj
kontrol nad projektem poprzez ci g e monitorowanie podst pu na ró nych etapach
pracy; listy kategoryzuj ce ryzyka, które dziel ryzyka na ogólne kategorie; burz
mózgów, czyli technik wykorzystuj c my lenie grupowe; diagram struktury podzia u ryzyka, czyli analiz otoczenia projektu. Zale nie od wagi ryzyka stosuje si
procedury operacyjne, projektowe, programowe lub strategiczne.
W trakcie realizacji projektu nale y pami ta o horyzoncie czasowym. Dzia ania
powinny by uszeregowane w czasie wed ug wa no ci i priorytetów. W ten sposób
mo na unikn rozproszenia zasobów i zachowa efektywno dzia ania w realizacji przedsi wzi cia.

3. Zarz dzanie zespo em projektowym
3.1. Tworzenie i kierowanie zespo em projektowym, funkcje
i zadania kierownika projektu
Projekty s przedsi wzi ciami, które z zasady nie s wykonywane przez jedn osob , ale zazwyczaj przez zespó osób, gdy realizacja projektu polega na rozwi zaniu
jakiego problemu. Ka da z osób bior cych udzia w rozwik aniu problemu wnosi
co od siebie, swoje indywidualne zdolno ci, do wiadczenie, osobowo i talent.
Du e znaczenie ma zatem zintegrowanie wszystkich osób wokó problemu w odpowiedniej formie, którym jest w a nie zespó projektowy. Wspó praca ludzi przy
organizacji projektu wynika z nast puj cych przes anek [Pawlak 2006, s. 217]:
1. Projekt wymaga wykonania zada anga uj cych wi cej ni jedn osob .
2. Zadania jednych b d wykorzystywane w pracy drugich.
3. W ramach zespo u b d wykorzystywane te same metody i narz dzia pracy.
4. Zespó b dzie musia wspólnie identyﬁkowa i rozwi zywa problemy, a take wspólnie wykorzystywa rezultaty pracy innych.
5. Projekt zako czy si sukcesem lub niepowodzeniem w zale no ci od osi gni tego rezultatu, gdy je li zawiedzie jedna osoba, wówczas odczuje to ca y zespó .
Tworzenie zespo u projektowego cz sto jest frustruj ce, gdy wymaga du ych
zdolno ci interpersonalnych oraz wiedzy z zakresu ludzkiej natury. Sk ad grupy projektowej zale y od rodzaju projektu i wykonywanych w jego ramach zda . Z punktu indywidualnych cech po danych dla celów realizacji projektu mo na wymieni
[Pawlak 2006, s. 218]:
Zdolno do uczenia si i gotowo do nauki innych;
Sprawno intelektualna i twórcza fantazja;
Zdolno przetwarzania informacji i otwarto na nowe idee;
Przyjmowanie krytyki oraz krytykowanie innych;
Pozytywne wewn trzne nastawienie i gotowo do pracy zespo owej.
Budowa zespo u jest postrzegana, jako odpowiednik tworzenia d wigni i punktu
podparcia, dzi ki którym Archimedes by gotów poruszy Ziemi . Ludzie pracuj
w zespo ach, poniewa uwa aj , i udzia w nich daje im wi ksz szans na sukces.
Jednak, o ile niektórzy ludzie osi gaj najwi ksz produktywno i komfort w pracy zespo owej, to innym tego typu praca nie odpowiada. Wynika to z predyspozycji
emocjonalnych i praktycznych preferencji. Za o enie, e tego typu pracowników
mo na przymusowo wciela do zespo u jest raczej naiwne i z pewno ci nie wniesie
nic twórczego do pracy tej grupy. Trzeba równie uwa a na usilne poszukiwanie
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ogólnego porozumienia i konsensu w zespole, gdy narzucona jednomy lno prowadzi do z ych decyzji i niepowodzenia przedsi wzi cia [Lambert 1999, s. 110-111].
Dobry zespó cechuje jasny podzia uprawnie , odpowiedzialno ci, dzi ki czemu
ka dy jego cz onek zaanga owany w projekt wie, co musi zrobi , aby zako czy prac
z sukcesem. Niedoinformowana grupa, z niejasn odpowiedzialno ci , statusem oraz
podzia em w adzy b dzie prawdopodobnie wolno osi ga a wyniki, b dzie kosztowna w utrzymaniu i niezmiernie frustruj ca we wspó pracy. Warunkiem skutecznego komunikowania si jest zapewnienie w a ciwego sprz enia zwrotnego w ca ej
organizacji. Umo liwia to monitorowanie post pów, raportowanie trudno ci do najwy szego szczebla zarz dzania oraz dost p ka dego uczestnika do fachowej porady
eksperckiej przy technicznych czy ﬁnansowych problemach [Lock 2009, s. 44-45].
Dobrym przyk adem budowania wietnych zespo ów w zarz dzaniu uczestnicz cym jest przemys niemiecki. Umiej tno ci tworzenia zespo ów pozwoli y mu konkurowa na rynkach wiatowych, równie z pot g ameryka sk i japo sk . Niemcy
stworzyli zespo y pracownicze konsekwentnie kieruj ce agresj na zewn trz, przeciw
konkurentom. Metoda ta przynios a im sukces. A jednak przeci tny menad er brytyjski czy ameryka ski postrzega swojego niemieckiego koleg , jako osob dosy
nieelastyczn i o sk onno ciach autokratycznych. Przyk adem budowania innego typu
zespo ów jest Wielka Brytania. Mamy tu do czynienia ze spadkiem pozycji Imperium
Brytyjskiego od wiatowej dominacji do nieomal e ostatecznego rozk adu. Przyczyn
tego stanu rzeczy jest miniona zale no Wielkiej Brytanii od wieloletniej pozycji
imperium, w którym zbyt d ugo poszukiwano ród a zysków i prosperity. Komfort
ci g ego sukcesu niós w sobie upadek [Lambert 1999, s. 110-111].
Praktyka budowy zespo u powinna opiera si na ﬁlozoﬁi tworzenia zespo ów
powo anych do zwyci stwa. Ka dy lider musi by wiadom, e jego zespó ma tylko
jedno zadanie: wyprowadzenie zespo u na czo owe miejsce, w przeciwnym razie
jego rola si sko czy. Kompletuj c zespó projektowy mo emy skorzysta z ró nych
róde pozyskiwania pracowników zarówno wewn trznych, jak i zewn trznych.
Rekrutacja wewn trzna polega na pozyskiwaniu pracowników do zespo u projektowego wewn trz organizacji realizuj cej projekt. Mo e si ona odbywa poprzez
przypisanie kierownikowi pracowników projektu, którzy b d mu bezpo rednio
podlega lub te poprzez negocjacje z kierownikami funkcjonalnymi i innymi zespo ami kieruj cymi projektem, celem oddelegowania pracowników do wykonania
konkretnego zadania. Mo na tak e korzysta z rekrutacji zewn trznej, szukaj c
kandydatów poza organizacj , np. organizuj c konkursy na stanowisko [Czaplicka-Koz owska 2012, s. 77]. Potencjalna lista osób zaanga owanych do realizacji
projektu mo e wygl da nast puj co:
kierownik projektu – rozpoczyna projekt, sporz dza plan oraz wyznacza zakres pracy i potrzebne zasoby;
koordynator ds. organizacji pracy – odpowiada za dzia ania planistyczne zwi zane z projektem i udziela odpowiedzi na wszelkie pytania;
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koordynator merytoryczny – opracowanie merytoryczne i zachowanie spójno ci projektu;
koordynator analityczny – opracowanie koncepcji i narz dzi bada ;
cz onkowie zespo u – pracownicy, którzy wykonuj przydzielone zadania.
Najprostszym modelem powstawania zespo u jest relacja dwóch pracowników, którzy od czasu do czasu wspó pracuj ze sob , by osi gn wspólny cel. Psychologiczny
model relacji pomi dzy osobami, znany jako „paradygmat wymiany” opisuje, e taka
relacja jest utrzymywana dopóki jej koszty utrzymywania s mniejsze od korzy ci,
jakie przynosi uczestnikom zwi zana z ni wymiana (Rysunek 9). Ludzie cz si ze
sob w zespo y robocze, gdy chc zwyci a , nawet je li konieczna do tego jest w pewnym stopniu utrata to samo ci i uznania oraz ograniczenie dzia alno ci na w asn r k .
Rysunek 9. Teoria relacji – paradygmat wymiany.
BIURKO 1

BIURKO 2

Jan i jego warto ci,
przekonania,
oczekiwania
i za o enia

Grzegorz i jego
warto ci,
przekonania,
oczekiwania
i za o enia

Wzajemna zale no
Wspólne warto ci
Normy i tradycje grupowe
Wspólne cele
Wspólne do wiadczenia
WSZYSTKO TO CZYNI
Z JANA I GRZEGORZA
ZESPÓ

JAN PROSI
O POMOC
koszt = utrata
statusu
spowodowana
konieczno ci
zwrócenia si
o pomoc

GRZEGORZ S UCHA
koszt = zak ócenie
nagroda = poprawa
statusu spowodowana
tym, e jest si
proszonym o pomoc
GRZEGORZ POMAGA
koszt = czas i wysi ek

JAN UZYSKUJE
POMOC
nagroda = wybawienie
z tarapatów
JAN DZI KUJE
GRZEGORZOWI
koszt = d ug wobec
Grzegorza

ród o: [Lambert 1999, s. 120].

GRZEGORZ
PRZYJMUJE
PODZIEKOWANIE
Wie, e oznacza ono:
1. „Jeste ekspertem”
2. „Jeste dobrym
i niezawodnym
kumplem”
3. „Jestem Ci winien
przys ug ”
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Z punktu widzenia efektywno ci kierowania zespo em projektowym istotna jest cis a wspó praca miedzy kierownikiem i cz onkami zespo u. Kierownik zajmuje tu
oczywi cie nadrz dn pozycj w stosunku do swoich wspó pracowników, wywieraj c taki wp yw, aby realizowali oni swoje zdania w jak najbardziej efektywny sposób. Powinien on jednak bra pod uwag ich zdanie i opinie. Kierownik musi umie
wspó dzia a w zespole, oddzia ywa na podw adnych oraz bra pod uwag oddzia ywanie na niego cz onków zespo u projektowego. Warunkami skutecznego kierowania
zespo em projektowym s [Trocki, Grucza 2007, s. 242]:
prezentowanie odpowiedniej postawy,
posiadanie wiedzy,
posiadanie umiej tno ci wype niania funkcji kierowniczych,
posiadanie ch ci kierowania.
Kierownik zespo u projektowego ma wiele zada do wykonania. Pierwszym
z nich jest okre lenie celu, zada projektowych i niezb dnych zasobów do ich wykonania. W zale no ci od specyﬁki zada , kierownik projektu buduje sprawnie
funkcjonuj cy zespó specjalistów odpowiedzialnych za poszczególne dzia ania
w projekcie i okre la ich konkretn rol w zespole. Kryteria doboru cz onków powinny wynika z zada stawianych przed zespo em projektowym oraz osobistych
predyspozycji i posiadanych kompetencji. Delegowanie zada zgodnie z wiedz ,
umiej tno ciami oraz osobowo ci poszczególnych cz onków zapewni terminow
i efektywn ich realizacj . Bardzo istotnym jest tak e okre lenie sposobów motywowania cz onków zespo u projektowego, za pomoc np. systemu nagród. Jasno
sprecyzowane zasady wynagradzania pozytywnie wp ywaj na wydajno pracy,
na zaanga owanie w realizacj poszczególnych zada projektowych, a tym samym
na sukces ca ego przedsi wzi cia. Istotnym zadaniem kierownika projektu jest take okre lenie sposobów oceny poszczególnych cz onków zespo u projektowego.
H. Kerzner podaje „z przymru eniem oka” deﬁnicj kierownika idealnego, uwa aj c, i „idealny menad er projektu musia by mie prawdopodobnie doktoraty z nauk
technicznych, ekonomii i psychologii, do wiadczenie w pracy w ró nych przedsi biorstwach, na ró nych stanowiskach, w ró nych projektach i powinien mie oko o
25 lat” [Kerzner 1984, s. 162].
Zakres obowi zków kierownika projektu jest ró ny we wszystkich fazach cyklu
ycia projektu. Na etapie inicjowania i deﬁniowania wi kszo zada zwi zanych
jest z budowaniem zespo u projektowego. Podczas planowania i organizowania wykonawstwa projektu jego praca jest zwi zana z doskonaleniem zespo u projektowego, tj. integracj , organizacj pracy i komunikacji. Praca kierownika nad doskonaleniem zespo u jest realizowana równie na etapie wykonawstwa i zako czenia
projektu, jednak wi kszo zada jest zwi zanych z koordynacj pracy zespo u,
a mianowicie z podejmowaniem decyzji, motywowaniem, ocenianiem i rozwi zywaniem konﬂiktów. mia o mo na stwierdzi , e sukces projektu jest uzale niony
od kompetencji i jako ci pracy kierownika projektu, gdy to do jego zada nale y
w a ciwy dobór zespo u i umiej tno kierowania nim.
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3.2. Podejmowanie decyzji w zespole
Rozpocz cie prac zwi zanych z realizacj projektu uruchamia wa ny obszar zada
kierownika projektu, jakim jest koordynowanie pracy zespo u projektowego. Kierownik musi umiej tnie poprowadzi swój dobrze przygotowany merytorycznie zespó
zgodnie z przyj tym harmonogramem. W tym celu powinien mie umiej tno ci szybkiego podejmowania decyzji i rozwi zywania konﬂiktów. Na etapie wykonawstwa
projektu, kierownik i jego grupa wielokrotnie b d postawieni w sytuacji problemowej, wymagaj cej podj cia stosownej decyzji, która usunie b d zminimalizuje problem i pozwoli powróci do normalnego trybu pracy wcze niej wyznaczon cie k .
Wed ug M. Trockiego i B. Gruczy „podejmowanie decyzji to wiadomy, nielosowy wybór jednego, z co najmniej dwóch mo liwych, rozpoznanych i dost pnych
wariantów rozwi za problemu, który napotka a organizacja. Wdro enie tego rozwi zania ma zagwarantowa organizacji powrót do stanu normalnego. Aby to by o
mo liwe, podejmowanie decyzji musi by procesem racjonalnym, czyli opartym na
okre lonej logice, wiedzy i faktach” [Trocki, Grucza 2007, s. 253].
Tabela 5. Zalety i wady podejmowania decyzji w grupie.
Zalety
Lepsza jako

Wady

rozstrzygania

Trudno ci w doj ciu do porozumienia

Poprawione morale pracowników z uwagi
na partycypowanie w procesie podejmowania decyzji

Popsucie przysz ych relacji pomi dzy
cz onkami grupy, je li atmosfera dyskusji
nie jest kontrolowana
Zmuszenie pracowników do podj cia
decyzji mo e oznacza niekompetencje
kierownika projektu
Podejmowanie decyzji w nieodpowiedniej
do tego typu dzia a fazie rozwoju grupy
Brak przyzwyczajenia pracowników do
tego typu dzia a i niech do ponoszenia
odpowiedzialno ci za decyzje

Krótszy czas wykonywania decyzji

Straty cennego czasu pracowników

Wi ksza identyﬁkacja z realizowaniem
pracy w projekcie
Mo liwo

dzielenia si do wiadczeniem,
wiedz i zasobami

Zwi kszona wiarygodno

decyzji

Wi kszy racjonalizm decyzji

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Pawlak 2006, s. 251-252].
Decyzje mog by podejmowane na podstawie hierarchii s u bowej i wówczas jedna
osoba podejmuje ostateczn decyzj na bazie informacji uzyskanych od innych ludzi, np. od grupy doradców, konsultantów. Inn sytuacj jest podejmowanie decyzji
wspólnie, poprzez grup , zespó ludzi na zasadach wi kszo ci g osów lub konsensu,
czyli opracowania najlepszego rozwi zania akceptowanego przez wszystkich cz onków zespo u projektowego. Decyzje grupowe s efektywniejsze w dwóch przypad-
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kach. Po pierwsze w sytuacjach mocno zawi ych z rzeczowego punktu widzenia. Drugi przypadek to sytuacje skomplikowane z punktu widzenia emocjonalnego [Pawlak
2006, s. 249-250].
Konsensus, jako metoda podejmowania decyzji najlepiej sprawdza si w warunkach niepewno ci i z o ono ci. Proste decyzje nale y podejmowa w prosty sposób,
a to na ogó oznacza, e decydowa powinna osoba posiadaj ca w tym zakresie
kwaliﬁkacje [Lambert 1999, s. 118].

3.3. Ocenianie cz onków zespo u projektowego
Ocenianie zespo u projektowego ma troch inny charakter ni oceny pracownicze
na poziomie organizacji, gdzie cz sto prowadzone s roczne oceny okresowe. Projekt ze wzgl du na czasowy charakter wymaga cz stszej oceny poszczególnych
cz onków zespo u pod k tem realizacji przydzielonych zada , postawy i zaanga owania w prace ca ego zespo u. Zawsze jednak, tak samo jak w organizacji powinni
by oni zapoznani z kryteriami oceny, zaakceptowa je oraz zosta poinformowani
o jej wynikach. W czasie omawiania oceny nale y skupi si na sukcesach i pora kach pracownika, aby wspólnie wyci gn wnioski i zaplanowa cele i zadania
na kolejny etap realizacji projektu. Wa ne jest tak e poznanie opinii samego zainteresowanego na temat przedstawionej mu oceny. Ka da nast pna ocena powinna by poprzedzona omówieniem realizacji wniosków z poprzedniej oceny. Dobr
praktyk jest tak e umo liwienie cz onkom zespo u projektowego dokonania oceny
kierownika projektu [Trocki, Grucza 2007, s. 256].
Aby oceni zaanga owanie pracownika realizuj cego projekt, stosuje si ró ne
techniki relatywne, polegaj ce na porównywaniu pracowników mi dzy sob oraz
techniki absolutne, w których punktem odniesienia s ustalone standardy, normy
i wzorce. Do pierwszych metod nale m.in. ranking i metoda porównywania parami. Do drugiej grupy technik absolutnych zaliczamy skal ocen, ocen opisow
technik wydarze krytycznych czy te rozmow oceniaj c [Czaplicka-Koz owska
2012, s. 90]. W tabeli 6 przedstawiono przyk ad najcz ciej stosowanej techniki
oceny punktowej cech cz onka zespo u projektowego.
Metoda oceny punktowej polega na wyznaczeniu po danych cech cz onka
zespo u projektowego. Kierownik projektu okre la po dane cechy, za pomoc
których ocenia si b dzie zaanga owanie i po wi cenie pracownika w projekcie.
Nast pnie dokonuje si oceny stopnia spe nienia danego kryterium przez cz onka
zespo u, bior c pod uwag po wi cenie, zaanga owanie oraz umiej tno ci, jakie
wykazane zosta y podczas realizacji projektu. W taki sposób mo na sprawdzi prac ka dej osoby uczestnicz cej w realizacji przedsi wzi cia. Metoda ta najlepsze
wyniki daje przy ocenie ca kowitego zaanga owania w projekt po jego zako czeniu. Zespó projektowy zosta powo any, aby ka dy by wiadomy swojej odpowiedzialno ci i wk adu pracy w okre lonym czasie. Zatem przyjmuje si zasad , i nie
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ka da osoba uczestnicz ca w projekcie w ka dym zadaniu wykazuje maksymalne
zaanga owanie w prace projektu. Ocenianie cz onków zespo u etapowo nie zawsze
dostarczy obiektywnego i rzetelnego obrazu wykorzystywanych cech w realizacji
projektu, gdy na ka dym etapie nie wykazuj oni pe nego po wi cenia i ca kowitego zaanga owania w prace projektowe [Klimiuk 2009, s. 44].
Tabela 6. Karta oceny pracownika zespo u projektowego.
Poziom cech
Cechy
0

1

2

3

4

5

Umiej tno ci pracy w zespole
Zdolno

do uczenia si

Zdolno

przetwarzania informacji

Umiej tno

rozwi zywania problemów

Konsekwencje w dzia aniu
Umiej tno ci zwi zane z realizacj projektu
Realizacja powierzonych zada

ród o: opracowanie w asne.
Wa nym elementem oceny zespo u projektowego jest poziom koordynacji zespo u,
identyﬁkowany poziomem wspó pracy i integracji zespo u. Dzia ania kierownika w celu poprawy integracji zespo u s prowadzone w trakcie realizacji projektu
w sposób ci g y. Dlatego istotna jest aktualna znajomo zintegrowania grupy,
która pozwala formu owa prawid owe wnioski i dzia ania naprawcze. Wobec powy szego, po danym by oby dokona tak e oceny zespo u, jako ca o ci [Trocki,
Grucza 2007, s. 256].
Ocena pracownika wp ywa na jego pozycj w ca ym zespole realizuj cym przedsi wzi cie. Zatem wyniki oceny powinny stanowi baz do podwy ek, awansów,
wyró nie czy te stanowi podstaw do dodatkowych nagród i mo liwo ci poprawy
kompetencji za pomoc szkole . Niestety, wyniki oceny mog tak e by przyczynkiem to utraty stanowiska lub przesuni do mniej wymagaj cych zada . W prowadzonej przez kierownika projektu polityce personalnej, zmiany w usytuowaniu
pracownika w strukturze organizacji pracy s podstawowym zadaniem [Czaplicka-Koz owska 2012, s. 92].
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3.4. Komunikowanie si w zespole projektowym
Projekt jest przedsi wzi ciem zazwyczaj realizowanym przez zespó ludzi, nie za
przez jedn osob , co wymusza niejako konieczno komunikowania si i wymian informacji. Od efektywno ci tego procesu równie zale y powodzenie ca ego
projektu. Umiej tno komunikowania si w zespole, jak równie komunikowania
mi dzy poszczególnymi zespo ami, a nawet organizacjami ma du e znaczenie.
Komunikowanie jest wielop aszczyznowym i dynamicznym procesem, w ramach
którego nast puje przes anie informacji (komunikatu) od nadawcy do odbiorcy. Jest to
proces z o ony i wielokierunkowy, do którego w cza si tak e reakcje odbiorcy oraz
nast puj ce w ich wyniku sprz enie zwrotne mi dzy nadawc a odbiorc . Poj cia
komunikacji i komunikowania si traktowane s z regu y jako synonimy i obejmuj
swoim zakresem wzajemne przekazywanie sobie przez ludzi informacji, uczu , umiej tno ci za pomoc takich symboli jak: s owa, liczby, d wi ki, obrazy, gesty, mimika
czy dotyk [Matejun, Szczepa czyk 2009, s. 235-236].
W zespole projektowym du e znaczenie w komunikacji ma p aszczyzna tre ci
i uczu , które dotycz [Pawlak 2006, s. 257]:
P aszczyzna rzeczowa lub tre ci – rozmawiamy tu o projektach, terminach,
problemach organizacyjnych, celach dzia ania;
P aszczyzna stosunków – chodzi o sposób, w jaki odnosimy si do siebie, jest
kszta towana przez emocje, oczekiwania, obawy, sympatie, antypatie.
Podczas realizacji projektu partnerzy powinni rozumie si zarówno na poziomie
tre ci, jak i stosunków, poniewa mo e si zdarzy , e na p aszczy nie tre ci zostanie
powiedziane co zupe nie innego, ni zostanie odebrane na p aszczy nie stosunków.
Jest rzecz bardzo trudn komunikowa si wzajemnie w sposób rzeczowy, je li nie
ma jasno ci co do uczuciowej postawy partnera w rozmowie. P aszczyzn na poziomie
tre ci daje si do atwo zidentyﬁkowa . Zupe nie inaczej jest w przypadku okre lenia, jak ukszta towana jest p aszczyzna uczu . Filtry percepcji s w du ym stopniu
ukszta towane na p aszczy nie komunikuj cych si ludzi [Pawlak 2006, s. 257-258].
Cz onkostwo w zespole projektowym cz sto ma charakter dynamiczny i elastyczny. Po zako czeniu projektu zespó zostaje rozwi zany, a jego cz onkowie wracaj
do swoich poprzednich obowi zków. Taka organizacja pracy wymusza odej cie od
klasycznego wzorca komunikowania formalnego stosowanego w organizacjach hierarchicznych. Poniewa cz onkowie zespo u staj przed konieczno ci pracy i wspó dzia ania w zmieniaj cym si zespole, powinni mie dost p do informacji, która nie
b dzie wcze niej „ﬁltrowana” i oceniana przez prze o onych. Oczekuje si te od
nich otwartej postawy komunikacyjnej, wyra aj cej si gotowo ci do przekazywania uzyskanych indywidualnie informacji, które poszukiwane s przez pozosta ych
cz onków zespo u. Wówczas, w zespo ach projektowych tworzy si system przekazywania informacji oparty na wzajemno ci i powszechno ci informacji [Matejun,
Szczepa czyk 2009, s. 235-236].
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Otwarta i bezpo rednia komunikacja jest najwa niejsza dla budowy zaufania, klimatu wspó pracy, tworzenia wspólnej wizji i wypracowywania w a ciwych modeli
my lowych. Niesprawna komunikacja mo e zaprzepa ci wszelkie wysi ki w o one
w dzia ania z zakresu kszta towania postaw i stosunków mi dzyludzkich, szkole
i doskonalenia zawodowego, jak równie przyczynia si do ustalania i utrwalania
u pracowników niew a ciwych wzorców my lenia i zachowania [Senge 2002, s. 218].
Skuteczna komunikacja w zespole projektowym zazwyczaj nie pojawia si w sposób
naturalny. Du e znaczenie ma typ i charakter organizacji realizuj cej przedsi wzi cie
oraz umiej tno ci komunikacyjne cz onków zespo u. Przyk adowo w zespole pi cioosobowym mamy do czynienia z dziesi cioma potencjalnymi kana ami przep ywu
informacji (Rysunek 10). Zaburzenie w obr bie którego z nich mo e rodzi okre lone
konsekwencje [Winkler 2013, s. 478-479].
Rysunek 10. Potencjalne kana y komunikacyjne w zespole projektowym.
1

5

2

4

3

ród o: [Knapp 2006, s. 91].
Warunkiem skutecznego zarz dzania komunikacj w zespole jest (obok zintegrowania zespo u, wypracowania wzajemnego zaufania) trafne rozpoznanie potrzeb komunikacyjnych poszczególnych cz onków zespo u. W tym celu niezb dne okazuje si
okre lenie [Winkler 2013, s. 479-480]:
Kto potrzebuje okre lonych informacji? – wskazane jest opracowanie stosownych list osób z okre leniem sposobu organizacji informacji dla ka dej z wyszczególnionych osób oraz ich dopuszczalnej szczegó owo ci.
Kiedy powinien je otrzyma ? – istotne mo e si okaza przyk adowo zagadnienie ustalenie kolejno ci adresatów i typu informacji, jaki powinien zosta
przedstawiony poszczególnym uczestnikom wymiany komunikacyjnej.
W jaki sposób (i od kogo) powinny zosta dostarczone? – w procesie komunikacji oprócz bezpo rednich kontaktów mog by wykorzystywane, w zale noci od potrzeb, ró norodne media i techniki komunikowania.
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Preferencje w wyborze narz dzi komunikowania si wp ywaj na sposoby i procedury wymiany komunikacji, które wyst puj mi dzy cz onkami zespo u. Wymiana mo e dokonywa si poprzez kana y komunikowania si ustne (np. spotkania
bezpo rednie, w ma ym zespole, przez telefon, na drodze cyklicznych spotka , narad) lub poprzez komunikowanie pisemne (np. z wykorzystaniem dokumentów pisemnych, notatek, e-maili) czy z wykorzystaniem kana ów wizualnych (np. wykresów, nagra wideo, prezentacji zespo owych). Zaletami komunikacji ustnej jest jej
szybko i brak konieczno ci sformalizowania. Wad jest efekt „g uchego telefonu”,
kiedy zespó jest bardziej liczny a komunikat przekazywany jest szeregowo. W komunikacji pisemnej istotny jest przede wszystkim jej lad materialny oraz mo liwo
korekty. Dokumenty pisemne s równie trwa e, przez co mog by przechowywane
przez d u szy czas, co daje mo liwo ich sprawdzenia w razie w tpliwo ci. Dzi ki
pisemnej postaci dokumentów, mo na zaplanowa jednoczesn prac nad nimi w zespo ach roboczych pos uguj cych si przekazem internetowym. Ka dy z cz onków
zespo u ma te dost p do zawartych w nich informacji o dowolnej porze dnia i nocy.
Niestety komunikacja pisemna jest pracoch onna i mniej, w stosunku do ustnej, aktualna w czasie. Mo na znacznie wi cej przekaza w ci gu osobistego spotkania, ni
poprzez pisemne komunikaty rozsy ane w sieci, które dodatkowo eliminuj mo liwo bezpo redniego zadania pytania i wyja nienia pojawiaj cych si niejasno ci.
Notatka wys ana do poszczególnych cz onków zespo u roboczego nie gwarantuje, e
b dzie ona przeczytana w czasie, w którym zaplanowa to nadawca, jak równie nie
zapewnia, e b dzie zrozumiana przez wszystkich odbiorców zgodnie z intencjami
nadawcy [Matejun, Szczepa czyk 2009, s. 235-236].
Wysoka jako komunikacji w zespole projektowym jest zarówno warunkiem
koniecznym, jak i wynikiem stosownego poziomu zaufania w obr bie ca ego zespo u. Zapewnienie stosownej jako ci komunikacji wymaga od kierownika zespou projektowego zintegrowanego dzia ania w zakresie zarz dzania komunikacj
w ca ym okresie realizacji przedsi wzi cia.

4. Ocena efektywno ci projektu
4.1. Poj cie nak adów i ich rodzaje
Niezale nie od tego, czy dane wdro enie polega na uruchomieniu start-upu, czy na
wdro eniu konkretnych rozwi za w ju istniej cych przedsi biorstwach – zawsze
mie b dziemy do czynienia z konieczno ci poniesienia okre lonych nak adów inwestycyjnych. Z odpowiednim zrozumieniem tego poj cia bywaj pewne problemy,
spowodowane brakiem jednoznacznych ustale tego terminu. Nak ady inwestycyjne wed ug deﬁnicji G ównego Urz du Statystycznego6 to nak ady ﬁnansowe lub
rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych rodków trwa ych lub ulepszenie
(przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniej cych obiektów
maj tku trwa ego, a tak e nak ady na tzw. pierwsze wyposa enie inwestycji [G ówny Urz d Statystyczny – portal informacyjny7]. Jednak e z praktycznego punktu widzenia, wa niejsz kwesti (od zapami tania deﬁnicji) dla uruchamiaj cego
projekt przedsi biorcy jest rozró nienie pomi dzy ró nymi rodzajami nak adów,
a mianowicie nak adami:
bie cymi – zu ywane s w przyj tej jednostce czasu (np. 1 cykl produkcji,
1 rok),
inwestycyjnymi – zu ywaj si i przynosz efekty produkcyjne po up ywie
d u szego czasu.
Poj cie nak adów jest szersze od poj cia kosztów. Dla tworz cego projekt wa ne
s oba rodzaje kosztów, a wi c zarówno koszty inwestycyjne, jak i koszty operacyjne. Ta cz
opracowania obejmuje jedynie koszty o charakterze inwestycyjnym
(okre lane cz sto terminem CAPEX – od angielskich s ów capital expenditures).
Wydzielenie tej grupy kosztów jest o tyle przydatne, e w wi kszo ci s to koszty
jednorazowe (w okre lonym czasie, tzn. nie zale one od cyklu produkcji), które
trzeba ponie w momencie rozpocz cia przedsi wzi cia. Generalnie nak ady inwestycyjne podzieli mo na na nak ady na rodki trwa e oraz pozosta e nak ady
(Tabela 7). Przy czym kategoria budynki i budowle obejmuje: budynki i lokale oraz
obiekty in ynierii l dowej i wodnej, natomiast maszyny, urz dzenia techniczne
i narz dzia ujmuje si
cznie z przyrz dami, ruchomo ciami i ca ym wyposa eniem. rodki transportu to oczywi cie wszelkiego rodzaju maszyny transportowe
(np. samochody, pojazdy szynowe, amﬁbie, wózki, przeno niki, samoloty itd.), ale
tak e istoty ywe (np. ko jest rodkiem transportu ujmowanym w bilansie w po6

7

Autor przyk adowo powo uje si na deﬁnicj GUS. Tak samo deﬁniuj nak ady inwestycyjne
podr czniki ﬁnansów i rachunkowo ci.
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec [data dost pu: 5.01.2016].
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zycji rodki trwa e). Ostatnia pozycja w ród nak adów na rodki trwa e, czyli „inne
nak ady”, obejmuje np. melioracje czy te koszty ponoszone przy nabyciu gruntów
i u ywanych rodków trwa ych, ale tak e wspomniany wy ej inwentarz ywy (stado podstawowe), zasadzenia wieloletnie i inne. Pami ta tak e nale y, i pozosta e
nak ady (nak ady na tzw. pierwsze wyposa enie inwestycji oraz inne koszty zwi zane z realizacj inwestycji) nie zwi kszaj warto ci rodków trwa ych.
Tabela 7. Rodzaje nak adów inwestycyjnych
Nak ady inwestycyjne
Nak ady na rodki trwa e

Pozosta e nak ady

Budynki i budowle

Nak ady na tzw. pierwsze wyposa enie
inwestycji

Maszyny, urz dzenia techniczne
i narz dzia
rodki transportu

Inne koszty zwi zane z realizacj
inwestycji

Inne nak ady na rodki trwa e

ród o: opracowanie w asne.
Pami tajmy, i ka dy projekt jest na tyle niepowtarzalny, e nie formu uje si ogólnych zasad co do sposobu szacowania nak adów niezb dnych do uruchomienia projektu. Inne projekty czy tzw. szablony mog wi c by pomocne, ale nie zast pi naszej inwencji i pracy (cho by tej przy zdobywaniu informacji). Jedyn powszechnie
znan i zawsze obowi zuj c zasad jest ignorowanie kosztów ju poniesionych
(z ang. sunk costs). G osi ona, e koszty ju poniesione (do chwili dokonywania
analizy, a mówi c precyzyjniej do momentu podejmowania decyzji), nie powinny
by w ogóle uwzgl dnianie w analizie. Z amanie tej zasady mo e doprowadzi bowiem, do odrzucenia korzystnego projektu lub przyj cia projektu, który nale a oby
odrzuci [Macha a 2013, s. 115-116].

4.2. Identyﬁkacja kosztów sta ych i zmiennych w projekcie
gospodarczym
Podstawow typologi kosztów sprowadzi mo na do kosztów sta ych i kosztów
zmiennych.
Ka dy, kto sporz dza projekt odno nie swojego biznesu, sam musi okre li , które
koszty powinny zosta zaliczone do sta ych, a które do zmiennych. Oczywi cie mo e
skonsultowa swoje w tpliwo ci czy te poprosi o porad osob bardziej do wiadczon w omawianej problematyce. Niemniej, podstaw jest tu logika i prawid owe
rozumienie problemu, bo np. biuro rachunkowe nie zaliczy zu ycia wody czy energii
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elektrycznej do kosztów zmiennych, natomiast w rolnictwie lub przemy le stalowym
woda jest uznawana za koszt zmienny8.
Rysunek 11. Koszty sta e i koszty zmienne.
Koszty sta e

Nie zale od rozmiarów produkcji, np. czynsz dzier awny,
amortyzacja, obs uga ksi gowa, koszty zarz du itd.

Koszty zmienne

Zale od wielko ci produkcji (w ró nym stopniu – nie musi to
by zale no proporcjonalna), np. koszt zu ycia surowców
i materia ów, wynagrodzenia prowizyjne sprzedawców itd.

ród o: opracowanie w asne.
Ze wzgl du na fakt, i koszty sta e nie zale od rozmiarów produkcji, to wraz ze
wzrostem skali produkcji lub wiadczonych us ug jednostkowy koszt sta y (a wi c
koszt przypadaj cy na wyprodukowanie konkretnej jednostki) maleje.
Najlepsza sytuacja wyst puje wi c wówczas, gdy przedsi biorstwo wykorzystuje w pe ni zdolno ci wytwórcze, wtedy bowiem koszty s najni sze (oczywicie innym problemem jest zyskowna sprzeda wi kszej liczby towarów). Koszty
sta e mog wzrasta skokowo. To znaczy linia reprezentuj ca poziom ca kowitych
kosztów sta ych jest prawdziwa do okre lonego stopnia wykorzystania zdolno ci
produkcyjnych. Nast pnie poziom tych kosztów wzrasta i utrzymuje si na sta ym
poziomie przez pewien czas (znów mimo wzrostu produkcji, poziom ten si nie
zmienia). Przy czym, koszt jednostkowy dla kosztów skokowo-sta ych jest wielkoci malej c równie skokowo. W sposób skokowo-sta y zmienia si na przyk ad
potrzeba zatrudnienia dodatkowego pracownika kontroluj cego jako (po przekroczeniu pewnego poziomu) lub poziom kosztów konserwacji i utrzymania w ruchu
maszyn i urz dze (gdy do pewnego czasu produkcja b dzie prowadzona w systemie jednozmianowym, koszty te b d na ustalonym poziomie, niemniej wprowadzenie drugiej zmiany spowoduje wzrost tych kosztów, które znów b d sta e,
chyba, e zdecydujemy si na wprowadzenie trzeciej zmiany).
Koszt zmienny to koszt, jaki ponosi si na dzia ania zwi zane bezpo rednio
z produkcj . Dlatego te koszty zmienne zmieniaj si wraz ze zmianami wielko ci
produkcji i/lub wiadczonych us ug9. Jak ju zosta o wspomniane, koszty zmienne,
8

9

W szczególno ci w ró nego rodzaju hodowlach wymagaj cych du ej ilo ci wody, a w przypadku krajowego przemys u stali, szacuje si i wyprodukowanie 1 tony stali wymaga zu ycia
oko o 200 m3 wody.
W uproszczeniu twierdzi si , e koszty zmienne zmieniaj si wraz ze zmianami wielko ci
produkcji, co sugeruje, i ten rodzaj kosztów odnosi si jedynie do dzia alno ci produkcyjnej.
Niemniej jednostki us ugowe czy te handlowe równie ponosz koszty zmienne.
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cho zale bezpo rednio od wielko ci produkcji, to jednak zale no ta nie musi
by proporcjonalna (cho oczywi cie mo e by ). Koszty zmienne mog równie
zmienia si progresywnie (tzn. rosn szybciej od skali produkcji i/lub wiadczonych us ug) oraz degresywnie (tzn. rosn wolniej od skali produkcji i/lub wiadczonych us ug).

Koszt ca kowity

Koszt jednostkowy

Rysunek 12. Rodzaje kosztów zmiennych.

Produkcja

Koszty zmienne
proporcjonalne

Produkcja

Koszty zmienne
progresywne

Koszty zmienne
degresywne

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Sojak 1997, s. 44-46].
Razem opisane rodzaje kosztów (tzn. koszty sta e i koszty zmienne) tworz kategori tzw. kosztów ca kowitych (nie myli opisów na rysunkach, gdy u yte tam
sformu owanie na osi rz dnej, oznacza koszty ca kowite, ale w obr bie pojedynczej
kategorii, tzn. mowa tam o ca kowitych kosztach sta ych lub ca kowitych kosztach
zmiennych – w odró nieniu od kosztów jednostkowych).

4.3. Polityka cenowa w odniesieniu do wprowadzanych
produktów/us ug
Przedsi biorca (menad er) musi ustali cen po raz pierwszy, gdy opracuje nowy
produkt, gdy obecny ju na rynku produkt rozprowadza nowym kana em dystrybucji lub na nowym rynku (obszarze geograﬁcznym) i gdy sk ada ofert przetargow
[Kotler 2005, s. 476]. Cena jest (obok produktu, dystrybucji i promocji) jednym
z elementów tzw. marketingu-mix. Ka dy pocz tkuj cy przedsi biorca zmaga si
z wieloma trudno ciami i w tpliwo ciami odno nie ustalania cen na swoje produkty/us ugi. Zasadnicze pytanie to, w jaki sposób kalkulowa ceny na oferowane produkty b d us ugi? Najwygodniej by oby ustali odpowiedni , akceptowan mar
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i w oparciu o w asne koszty ustali cen . Organizacja jednak nie dzia a w oderwaniu
od otoczenia, dlatego te tak ustalon cen nale y porówna do cen konkurencji
oraz sprawdzi (np. poprzez badania marketingowe i analizy rynku), czy b dzie ona
akceptowana przez klientów. Istnieje kilka wa nych determinant, które musz by
brane pod uwag przy ustalaniu cen. Do g ównych zaliczy mo na z jednej strony
cele, które na podstawie decyzji cenowych zamierza si osi gn , natomiast z drugiej strony niezmiernie wa ne s uwarunkowania wewn trzne i zewn trzne, które
musz by brane pod uwag przy ustalaniu cen (Tabela 8).
Cele decyzji cenowych mog by ró norodne. Do najbardziej popularnych zaliczy mo na:
cel w postaci po danej wielko ci zysku (przedsi biorstwo ustala ceny w oparciu o zdiagnozowany wcze niej poziom zysku);
cel w postaci po danego wolumenu sprzeda y (przedsi biorstwo zamierza
osi gn po dany wolumen sprzeda y, co mo e zagwarantowa mu okrelony udzia w rynku);
cel w postaci budowy image’u (cena oferty mo e wp ywa na postrzeganie
jako ci przez nabywców, w zale no ci od przyj tej strategii budowy image’u,
np. image taniej, ale dobrej marki, image marki luksusowej);
cel konkurencyjno ci (cena mo e by jednym z elementów osi gni cia przewagi nad konkurentami).
Tabela 8. Determinanty przes dzaj ce o polityce cenowej.
Cele decyzji cenowych
Po dana wielko

zysku

Uwarunkowania
Oczekiwania nabywców

Po dany wolumen sprzeda y
Budowa image’u

Koszty

Osi gni cie odpowiedniego poziomu
konkurencyjno ci

Konkurencja

ród o: opracowanie w asne na podstawie [K eczek i In. 1992, s. 154-161].
Oczywi cie cele cenowe musz by skonfrontowane z mo liwo ciami rynkowymi
(uwarunkowaniami). Do najwa niejszych zaliczy mo na:
oczekiwania nabywców (ka dy przedsi biorca musi mie rozeznanie, jakie
segmenty klientów s sk onne p aci za jego wyroby);
koszty (najcz ciej koszty wyznaczaj doln granic decyzji cenowych, s u
wi c do ustalania tzw. granicznych poziomów, o czym b dzie mowa w nast pnym rozdziale);
konkurencja (ceny zawsze musz by konfrontowane z ofert konkurencji,
niezale nie od tego, czy porównujemy si do konkurencji bezpo redniej, czy
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te do tzw. substytutów – tzn. innych produktów, ale zaspokajaj cych podobne potrzeby nabywców).

4.4. Elementy sprawozdawczo ci ﬁnansowej w realizowanych
projektach
Wielu osobom problemy ﬁnansów organizacji wydaj si skomplikowane i nudne.
Wynika to miedzy innymi z zawi ej terminologii czy mówi c wprost – argonu rodowiskowego, którym pos uguj si ksi gowi i ﬁnansi ci. Tymczasem diabe wcale
nie jest taki straszny, jak go maluj [Zysnarski 2003, s. 5]. Zagadnienia dotycz ce
sprawozdawczo ci ﬁnansowej i analiz sprawozda ﬁnansowych zawarte s w skrypcie Ja przedsi biorca.
Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania ﬁnansowego ka dej organizacji. Rachunek zysków i strat poprzez
zestawienie wszystkich przychodów (a zatem podsumowania ich), jak i zestawienia
kosztów (w wyniku czego tak e otrzymujemy ich czn wysoko ) ukazuje zdolno przedsi biorstwa do generowania zysków, stanowi c tym samym podstawowy
dokument oceniaj cy rentowno funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Wzór
rachunku wyników wed ug ustawy o rachunkowo ci mo e przyj tzw. wariant kalkulacyjny oraz wariant porównawczy.
Dzi ki ca o ciowemu uj ciu przychodów, jak i zysku brutto oraz netto mo emy
okre li rentowno sprzeda y (czyli zdolno podmiotu do generowania zysku ze
sprzeda y). Nie nale y jednak zbytnio fetyszyzowa kategorii zysku. Po pierwsze
bowiem, nie zawsze jest on precyzyjnym parametrem, charakteryzuj cym sytuacj
ﬁnansow danego przedsi biorstwa, po drugie zgodnie z ewolucj pogl dów na temat wyznaczników g ównego celu funkcjonowania przedsi biorstwa obecnie zysk
nie jest jedynym celem, do którego powinno d y si za wszelk cen [Siemi ska
2002, s. 78]. Informacj o tym, czy i kiedy oraz jak du ymi wolnymi rodkami ﬁnansowymi b dzie dysponowa projekt (przedsi wzi cie) w interesuj cym okresie,
dostarcza sprawozdanie z przep ywów pieni nych [Mietlewski 2000, s. 67].
Tabela 9. Ogólna posta rachunku zysków i strat.
Wp yw
na
wynik
+
–
=

Pozycja

Miesi ce
I

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Suma

Przychody ze sprzeda y … … … … … … … … … … … … …
netto
Koszty wytworzenia
… … … … … … … … … … … … …
sprzedanych wyrobów
Zysk/strata na sprzeda… … … … … … … … … … … … …
y (brutto)
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–

Koszty ogólne zarz du

… … … … … … … … … … … … …

–

Koszty sprzeda y

… … … … … … … … … … … … …

=
+
–
=

Zysk/strata na sprzeday (netto)
Pozosta e przychody
operacyjne
Pozosta e koszty operacyjne
Zysk/strata na dziaalno ci operacyjnej
(EBIT)

… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

+

Przychody ﬁnansowe

… … … … … … … … … … … … …

–

Koszty ﬁnansowe

… … … … … … … … … … … … …

=

Zysk/strata na dzia alno ci gospodarczej

… … … … … … … … … … … … …

+

Zyski nadzwyczajne

… … … … … … … … … … … … …

–

Straty nadzwyczajne

… … … … … … … … … … … … …

=

Zysk/strata brutto
(EBT)

… … … … … … … … … … … … …

–

Podatek dochodowy

… … … … … … … … … … … … …

=

Zysk/strata netto
(EAT)

… … … … … … … … … … … … …

ród o: opracowanie w asne na podstawie ustawy o rachunkowo ci (Dz. U. 1994 nr 121
poz. 591, z pó n. zm.).
Rachunek przep ywów pieni nych (z ang. cash-ﬂow) jest jednym z elementów sprawozdania ﬁnansowego. Obowi zek jego sporz dzania reguluj przepisy poszczególnych krajów. Dokument ten (w przeciwie stwie do rachunku zysków i strat) pokonuje pewn niedogodno dzi ki temu, e pokazuje jedynie rzeczywi cie zaistnia e
w przedsi biorstwie przep ywy rodków pieni nych w danym okresie – jest bowiem
sporz dzony metod kasow , a nie memoria ow 10. Dzi ki temu, pokazuje faktyczny
stan gotówki na koniec danego okresu. Jest to wa ne, bowiem wiele przedsi biorstw/
organizacji popada w k opoty, a nawet bankrutuje przy dobrych wska nikach rentowno ci (rachunek zysków i strat), w a nie z powodu tymczasowej lub trwa ej utraty
p ynno ci (rachunek przep ywów pieni nych). Podobnie jak rachunek zysków i strat,
który mo na sporz dza w dwóch wariantach (kalkulacyjnym oraz porównawczym),
10

W zasadzie kasowej liczy si „faktyczny ruch pieni dza”. Dlatego te uwzgl dnia si tylko te
przychody i koszty, które wp yn y do przedsi biorstwa lub zosta y wydatkowane. Odwrotnie jest
w zasadzie memoria owej – tu wa ny jest „obieg dokumentów”. Ujmujemy wi c wszystkie osi gni te przychody i koszty dotycz ce danego roku obrotowego, niezale nie od terminu ich sp aty.
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tak samo sprawozdanie z przep ywów pieni nych mo na sporz dzi metod bezporedni i po redni . Ogólnie dzia alno przedsi biorstwa mo na podzieli na trzy
dziedziny: operacyjn , inwestycyjn i ﬁnansow . Rachunek przep ywów pieni nych
jest w a nie sum przep ywów w obr bie tych trzech dziedzin (Rysunek 13).
Rysunek 13. Obieg przep ywów pieni nych w obr bie trzech dziedzin.

Wp ywy

Wp ywy

Wp ywy

Dzia alno

Dzia alno

Dzia alno

operacyjna

Wydatki

inwestycyjna

Wydatki

finansowa

Wydatki

ród o: opracowanie w asne.
Co kryje si pod poszczególnymi nazwami rodzajów dzia alno ci [Pabianiak 2015,
s. 16-17]:
dzia alno operacyjna – cz
dzia alno ci przedsi biorstwa zwi zana z ogóem operacji wynikaj cych ze statutowej dzia alno ci. Przede wszystkim s to
takie zdarzenia, jak: wp ywy rodków ze sprzeda y produktów i us ug oraz
wydatki wynikaj ce z kosztów dzia alno ci operacyjnej wobec kontrahentów
lub wobec bud etu;
dzia alno inwestycyjna – wszelkie operacje gospodarcze zwi zane z nabyciem i sprzeda sk adników maj tku trwa ego i aktywów ﬁnansowych (oraz
osi ganiem z nich korzy ci w postaci np. dywidend, odsetek);
dzia alno ﬁnansowa – ogó operacji zwi zanych z zaci ganiem i sp at kredytów, po yczek, a tak e emisj akcji lub innych papierów d u nych, wyp at
dywidendy oraz leasingiem ﬁnansowym.
Bilans, w odró nieniu od rachunku zysków i strat czy te rachunku z przep ywów
pieni nych, dostarcza informacji o charakterze statycznym, tzn. ukazuje pewien stan
na dok adnie okre lony moment (zazwyczaj jest to koniec roku obrachunkowego albo
punkt startu – w przypadku tzw. bilansu otwarcia).
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Tabela 10. Bilans przedsi biorstwa X.
AKTYWA

Warto
Pocz tek okresu Koniec okresu –
– bilans otwarcia bilans zamkni cia

Wykaz
A. AKTYWA TRWA E
Warto ci niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwa e
Inwestycje d ugoterminowe
B. AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Materia y
Produkcja w toku
Produkty gotowe
Towary
Nale no ci krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Akcje, udzia y, obligacje
rodki pieni ne w kasie i w banku
Krótkoterminowe rozliczenia
mi dzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA

Warto

A. KAPITA (FUNDUSZ) W ASNY
I. Kapita y podstawowe
IV. Kapita (fundusz) zapasowy
VIII. Zysk (strata) netto
B. ZOBOWI ZANIA (KAPITA OBCY)
II. Zobowi zania d ugoterminowe
III. Zobowi zania krótkoterminowe
mi dzyokresowe (np. przyIV. jRozliczenia
te zaliczki na poczet przysz ych us ug)
Pasywa razem

ród o: opracowanie w asne na podstawie ustawy o rachunkowo ci (Dz. U. 1994 nr 121
poz. 591, z pó n. zm.).
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Bilans przedsi biorstwa obrazuje stan i struktur posiadanych przez przedsi biorstwo aktywów (maj tku) oraz wskazuje na ród a ich ﬁnansowania – pasywa. Bilans
zawiera wi c informacje o zasobach maj tkowych (czyli tym co mamy – aktywa)
oraz ród ach ﬁnansowania (sk d mamy rodki na te zasoby). Jak ju zosta o wspomniane cz
dotycz ca sprawozdawczo ci ﬁnansowej, w tym i bilansu, zawarta
jest w skrypcie Ja przedsi biorca, dlatego tu ograniczymy si tylko do kilku podstawowych informacji. Po pierwsze, dzi ki bilansowi mo emy ustali ró nego rodzaju
rentowno ci (czy to rentowno naszego w asnego kapita u, czy rentowno ca ego
zaanga owanego maj tku).
Po drugie bilans pozwala stwierdzi , czy gospodarowanie jest bezpieczne, tzn.
czy np. nie wyst pi o nadmierne zad u enie w stosunku do skali dzia alno ci. Pos u y si tu mo na cho by z ot czy te srebrn regu bilansow (Rysunek 14). Ta
pierwsza mówi, i ca o posiadanych przez przedsi biorstwo aktywów sta ych jest
ﬁnansowana przy pomocy kapita ów w asnych, natomiast wed ug drugiej zasady
aktywa trwa e w ca o ci powinny by ﬁnansowane kapita em sta ym, czyli kapita em w asnym powi kszonym o zobowi zania d ugoterminowe (czyli o terminie
zapadalno ci d u szym ni jeden rok).
Rysunek 14. Formu a z otej i srebrnej regu y bilansowej.
Z ota regu a
bilansowa jest
spe niona, gdy:

Ï Ï
Ï

Srebrna regu a
bilansowa jest
spe niona, gdy:



Ï Ï

Ï
Ï



ród o: opracowanie w asne.
cznie, te trzy elementy sprawozdania ﬁnansowego (tzn. bilans, rachunek zysków
i strat oraz sprawozdanie z przep ywów pieni nych) s bardzo przydatne w procesie oceniania ka dego projektu gospodarczego.

5. Ocena projektowanego przedsi wzi cia
gospodarczego
5.1. Koszty zwi zane z uruchomieniem projektu
Analiz nak adów inwestycyjnych ograniczono do wydatków inwestycyjnych tworz cych przysz e korzy ci (tzw. CAPEX), a wi c pocz tkowych, jednorazowych
nak adów, które trzeba ponie , aby uruchomi projekt. Szacowanie nak adów (podobnie zreszt jak kosztów) nie jest lubianym przez przedsi biorców (lub potencjalnych przedsi biorców) zaj ciem. Ka dego kandydata na przedsi biorc parali uje
strach przed niepowodzeniem i utrat zainwestowanych pieni dzy. Nie jest to jednak powód, aby unika lub pobie nie potraktowa ten element projektu – wr cz
przeciwnie – rzetelne sporz dzenie kosztorysu jest podstaw u atwiaj c podejmowanie racjonalnych ekonomicznie decyzji. W uproszczeniu mo na stwierdzi , i
pocz tkowe nak ady obejmuj zakup specjalistycznych maszyn i urz dze , nak ady
zwi zane z przygotowaniem lokalu, a tak e zakup samochodów, komputerów itp.
Nie nale y równie zapomina o kosztach organizacyjnych zwi zanych z za o eniem przedsi biorstwa. Tabela 11 z przyk adowo wybranymi kategoriami kosztów
przypomina faktur VAT (chodzi o informacje z poszczególnych kolumn, które s
wymagane w fakturach VAT-owskich). Pami ta nale y, e informacja wpisana
w jakimkolwiek dokumencie (np. we wniosku o doﬁnansowanie) w trakcie ubiegania
si o doﬁnansowanie, ma „moc oﬁcjalnego dokumentu”. I cho zgodnie ze szczegóowymi regulaminami konkretnych instytucji (niezale nie, czy chodzi o dotacj , poyczk , kredyt itd.) s mo liwe pewne przesuni cia, to jednak, aby zminimalizowa
problemy z pó niejszym rozliczeniem – warto si od razu trzyma „konwencji faktury”, pami taj c eby nie tylko kwoty, ale tak e nazwy konkretnej kategorii inwestycji
by y to same z informacjami zawartymi we wst pnych za o eniach11.
Temat ten warto poruszy przy omawianiu kategorii nak adów inwestycyjnych,
gdy to w a nie z t kategori zwi zane s liczne programy pomocowe (np. w ramach UE) lub inne mo liwo ci uzyskania zewn trznego ﬁnansowania (na bardziej
lub mniej preferencyjnych warunkach). Dzi ki prawid owemu podej ciu unikniemy
sytuacji, kiedy to rado z uzyskania doﬁnansowania zamieniona wkrótce zostaje
we frustracj i strach przed oddaniem rodków wraz z odsetkami karnymi. Nak ady wyszczególnione w tabeli 11 pomocne b d przy obliczaniu podstawowych
parametrów oceniaj cych ca inwestycj . S to nak ady pocz tkowe – niezb dne
do uruchomienia projektu. Oczywi cie, je li projekt okaza by si op acalny (traﬁ by
11

Mo na tym samym oszcz dzi sobie i trudu i nerwów w t umaczeniu, e pozycja z faktury to
w zasadzie ta sama pozycja wpisana we wniosku, biznes planie lub jakimkolwiek innym dokumencie.
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w gusta odbiorców), nic nie stoi na przeszkodzie, aby w kolejnych latach dokonywa
kolejnych inwestycji, cho by z wypracowanych rodków.
Tabela 11. Wybrane przyk ady nak adów inwestycyjnych realizowanego projektu
gospodarczego.
Lp.

Wyszczególnienie

Prace badawczo1. -rozwojowe wraz
z uzyskaniem patentu
nieruchomo ci
2. Zakup
wraz z gruntem
3. Specjalistyczna
maszyna A
4. Specjalistyczna
maszyna B

J.m. Ilo

Cena
Warto Stawka
Warto
jednostVAT*
netto* VAT**
brutto*
kowa netto*

szt.

1

60 000

60 000

23

13 800

73 800

szt.

1

228 978

228 978

23

52 665

281 643

szt.

1

140 000

140 000

23

32 200 172 200

szt.

1

190 000

190 000

23

43 700 233 700

85 000

85 000

23

19 550

104 550

5. Linia monta owa

szt.

6. Biurko

szt.

2

450

900

23

207

1 107

7. Komputer

szt.

2

2 500

5 000

23

1150

6 150

8. Drukarka

szt.

1

500

500

23

115

615

9. Krzes o

szt.

4

160

640

23

147

787

10. Fax

szt.

1

430

430

23

99

529

11. Telefon

szt.

2

110

220

23

51

271

12. Kserokopiarka

szt.

1

462

462

23

106

568

13. Samochód dostawczy szt.

1

25 000

25 000

23

5 750

307 50

14. Samochód osobowy

szt.

1

10 000

10 000

23

2 300

12 300

szt.

1

240

240

23

55

295

szt.

1

100

100

23

23

123

17. Pakiet ofﬁce

szt.

1

200

200

23

46

246

18. Windows

szt.

1

680

680

23

156

836

Pozosta e artyku y
19. biurowe

szt.

1

600

600

23

0

738

20. Piecz tka

szt.

1

50

50

23

12

62

Koszty organizacyjno- szt.
21. -prawne

1

1 000

1 000

23

230

1 230

750 000

x

15. Program
do fakturowania
16. Program
antywirusowy

RAZEM

x

* w PLN; ** w %
ród o: opracowanie w asne.

x

172 500 922 500
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Warto w tym miejscu wyprzedzi troch nast pne analizy, gdzie okre lono nadwy ki pieni ne i policzy 12 wa ny dla ka dego przedsi biorcy (i inwestora) okres
zwrotu nak adów.
Okres zwrotu (PP) – to okres jaki jest konieczny, aby nak ady poniesione na
realizacj okre lonego przedsi wzi cia inwestycyjnego zosta y w pe ni pokryte korzy ciami netto wygenerowanymi przez to przedsi wzi cie. Jednym s owem okres
zwrotu okre la, po jakim okresie (latach) zwróci si dana inwestycja.

Inwestycja
Nadwy ka I rok
Nadwy ka II rok
Nadwy ka III rok

=
=
=
=
െ
െ

כ

כ

െ

כ

Ă

െ

¸

750 000 z
341 809 z
341 809 z
341 809 z

¦

כ

െ

Wyja nienie:
W ilorazie bierzemy zawsze pod uwag w liczniku:
kwot inwestycji (w naszym przypadku 750 000 z ),
sum nadwy ek pieni nych (do roku poprzedzaj cego przekroczenie inwestycji, w naszym przypadku jest to kwota 683 618 z ).
Natomiast w mianowniku uwzgl dniamy:
sum nadwy ek pieni nych (do roku po przekroczeniu inwestycji, w naszym
przypadku jest to 1 025 427 z );
sum nadwy ek pieni nych (do roku poprzedzaj cego przekroczenie inwestycji, czyli podobnie jak w liczniku – kwota 683 618 z ).
Zatem inwestycja ta zwróci si ju po ponad 2 latach.

5.2. Koszty prowadzenia przedsi wzi cia gospodarczego
(sta e i zmienne)
W tabeli 12 podano przyk adowe kategorie, które mog by uznane za koszty sta e
w analizowanym przez nas przedsi wzi ciu. Je li przyj , i miesi czne koszty stae wynosz 39 450,5 z netto (tzn. bez podatku VAT), to roczne koszty sta e wynosi
b d – 473 406 z (39 450,5 z *12 miesi cy).
12

Oszacowanie nadwy ek pieni nych mo na znale w dalszej cz ci przyk adu, opisuj cej dyskontowe metody oceny projektów gospodarczych – zw aszcza przy obliczaniu tzw. NPV (z ang.
Net Present Value).
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Tabela 12. Wybrane przyk ady pozycji odno nie kosztów sta ych realizowanego
projektu gospodarczego.
Lp.

Wyszczególnienie

Pensje pracowników
(produkcja)
Pensje pracowników
2. (administracja+obs uga)
za pracowników
3. ZUS
(produkcja)
za pracowników
4. ZUS
(administracja)
1.

J.m. Ilo

Cena
Warto Stawka
Warto
jednostVAT*
netto* VAT**
brutto*
kowa netto*

os.

5

3 500

17 500

x

x

17 500

os.

2

3 000

6 000

x

x

6 000

os.

5

721

3 607

x

x

3 607

os.

2

618

1 237

x

x

1 237

5. ZUS w a ciciela

szt.

1

813

813

x

x

813

6. Odpady komunalne

szt.

1

110

110

23

25

135

7. Telefon

szt.

1

44,5

44,5

23

10

55

8. Internet

szt.

1

45

45

23

10

55

9. Media

szt.

1

1 100

1 100

23

253

1 353

10. Ksi gowo

szt.

1

800

800

23

184

984

11. Amortyzacja

szt.

1

8 194

8 194

x

x

8 194

x

x

18 945,5

39 450,5

x

482

39 933

RAZEM

* w PLN; ** w %
ród o: opracowanie w asne.
Koszty sta e (podobnie jak jednostkowy koszt zmienny) pomocne b d przy ocenie inwestycji, uwzgl dniaj cej proste metody dyskontowe (a wi c takie, które nie
uwzgl dniaj warto ci pieni dza w czasie).
Tabela 13. Wybrane przyk ady jednostkowego kosztu zmiennego realizowanego
projektu gospodarczego.
Lp.

Wyszczególnienie

J.m. Ilo

Cena
jednost- Warto Stawka VAT* Warto
brutto*
kowa netto* netto* VAT**

1. Surowiec

kg

2

11,08

22,16

23

5,1

27,26

ci konieczne
2. Cz
do monta u

szt.

4

12

48

23

11,0

59,00

3. Energia

kWh 1,5

0,56

0,84

23

0,2

1,04

71

x

16,03

87,30

RAZEM

x

ród o: opracowanie w asne.

x
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5.3. Kalkulacja ceny sprzeda y produktu/us ugi
Cen za oferowane produkty w analizowanym przyk adzie ustalono, bior c pod uwag koszty, ale przede wszystkim w oparciu o analiz rynku i porównania z najbli szymi (segmentowo) konkurentami. W efekcie ustalono redni cen na poziomie 200 z
za produkt13.
W celu dokonania analizy przedsi wzi cia gospodarczego pod wzgl dem operacyjnym, cz sto wykorzystuje si poj cie progów rentowno ci. Próg rentowno ci
w uj ciu ilo ciowym informuje o ilo ci us ug, które trzeba wykona , aby uzyskane
przychody pokry y poniesione na wykonanie tych us ug koszty.

V

KS
C < JKZ

gdzie:
V – liczba sprzedanych produktów/us ug
KS – to koszty sta e
C – cena jednostkowa
JKZ – to jednostkowy koszt zmienny (czyli koszt jednego produktu/us ugi)
Licz c ilo ciowy próg rentowno ci ustalono, w oparciu o poprzednie kalkulacje, i :
cena jednostkowa C = 200 z ,
jednostkowy koszt zmienny JKZ = 71 z ,
koszty sta e = 473 406 z
Przy tych za o eniach ilo ciowy próg rentowno ci kszta tuje si nast puj co:

െ

Ï
Ï െ
Ï

Oznacza to, e trzeba wyprodukowa 3 667 produktów w ci gu roku, aby przedsi wzi cie nie generowa o bie cych strat. Uzyskany wynik nale y zawsze skonfrontowa z mocami przerobowymi przedsi biorstwa.

13

Cz sto trudno jest ustali jedn cen w przypadku produkcji (us ugach) wieloasortymentowych.
S pewne metody pozwalaj ce sprowadzi t cen do wspólnego mianownika. Mo na te po
prostu za jednostk przyj nie jeden rodzaj produktu, ale okres sprzeda y (np. rednia miesi czna sprzeda , wtedy cena jednostkowa staje si miesi cznym przychodem, a jednostkowy
koszt zmienny – de facto kosztem zmiennym miesi cznym).
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Rysunek 15. Ilo ciowy próg rentowno ci dla analizowanego przedsi wzi cia.

3 667 produktów w ci gu roku
sprzeda

+ nak ady =
koszty sta e + koszty zmienne

PR’

koszty zmienne

-

koszty sta e

PR

Pm

PR”
Sb

100%

ród o: opracowanie w asne.
W celu podania warto ciowego progu rentowno ci (a wi c nie ile sztuk produktów
trzeba sprzeda , ale za ile jednostek pieni nych trzeba sprzeda oferowane produkty, aby wyj na zero), nale y dokona nast puj cych oblicze :

െ

כ

כ

כ

Ï

oznacza to, e ze sprzeda y okre lonej liczby produktów powinno by generowanych 733 400 z , aby przedsi biorstwo nie przynosi o strat.
Korzystna jest analiza wra liwo ci. Mo liwo odchylania si po dokonaniu inwestycji
planowanych podstawowych parametrów w granicach 10% (zarówno na plus, jak i na
minus) jest w przysz o ci bardzo prawdopodobna. Nie powoduje to jednak istotnych
zmian, a mianowicie takich, które mog yby spowodowa straty przedsi biorstwa.
Tabela 14. Analiza wra liwo ci progu rentowno ci.
Progi
rentowno ci
1. ilo ciowy

Cena sprzeda y

Koszty sta e

Koszty zmienne

+ 10%

-10%

+ 10%

-10%

+ 10%

-10%

3 177,22

4 343,17

4 036,80

3 302,83

3 883,56

3 478,37

781 771,38 807 359,07 660 566,51 776 712,06 695 673,77
2. warto ciowy 698 988,72
z
z
z
z
z
z

ród o: opracowanie w asne.
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Cennymi informacjami s tzw. warunki brzegowe ceny sprzedawanej us ugi (np.
wynaj cia pokoju). W celu ich oszacowania – tzn. ustalenia, jak dalece mo na cen
wiadczonej us ugi obni y , aby nie przynosi o to strat – mo na pos u y si wielko ci granicznego poziomu ceny sprzeda y, wed ug poni szego algorytmu:

GPCS p =

j.k .zm. × z.w. p.i s. + k .st .
z.w.s.

gdzie:
GPCSp – graniczny poziom ceny sprzeda y
z.w.s. – zak adana wielko sprzeda y
jkzm – jednostkowy koszt zmienny
k.st. – koszty sta e

Zak adan wielko produkcji i sprzeda y przyj to na podstawie podpisanej 5-letniej umowy z odbiorcami produktu. Poziom ten oscyluje wokó 90% ca kowitych
zdolno ci produkcyjnych, co daje 6 000 jednostek produktu.
I tak, graniczny poziom ceny sprzeda y kszta tuje si nast puj co:

GPCS p =

j.k .zm. * z.w. p.is. + k .st. 71 * 6000 + 473406
=
= 149z
z.w.s.
6000

Oznacza to, e przy cenie za produkt na poziomie 149 z , przedsi biorstwo przesta oby przynosi zyski – ale te nie osi ga oby strat. Ujmuj c powy sze warto ci
procentowo, nale y policzy marginesy bezpiecze stwa ceny sprzeda y.

MB(CS p ) =

cena GPCS p
cena

*100%

gdzie:
MB(CSp) – margines bezpiecze stwa dla przedsi wzi cia z uwagi na cen , pozosta e oznaczenia jak wy ej.
Margines bezpiecze stwa dla przedsi biorstwa, kszta tuje si na poziomie 46,5%

MB(CS p ) =

cena GPCS p
cena

×100% =

200 149
*100% = 26%
200

Oznacza to, e przedsi biorstwo mo e opu ci cen maksymalnie o 26% i dopiero
taka obni ka spowoduje nie generowanie zysku.
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O ile mog wzrosn koszty zmienne (tak, aby nasze przedsi wzi cie nie przynosi o strat), pomaga nam ustali formu a na graniczny poziom jednostkowego
kosztu zmiennego (GPjKzm).

GPjKzm =

CSp × z.w.s. k .st .
z.w.s.

gdzie:
GPjKzm – graniczny poziom jednostkowego kosztu zmiennego, pozosta e oznaczenia jak wy ej.
Przed planowan inwestycj wynosi on:

GPjKzm =

CSp * z.w.s. k.st. 200 * 6000 473406
=
= 121z
z.w.s.
13125

Oznacza to, e przedsi wzi cie zacznie generowa straty, je li koszt zmienny jednostkowy (np. zakup surowców, cz ci, energii) wzro nie cznie do 121 z .
Podobnie jak przy granicznym poziomie ceny sprzeda y, dla jednostkowego
kosztu zmiennego mo na okre li margines bezpiecze stwa, korzystaj c z formu y:

MB( j.k.zm.) =

GPjKzm j.k.zm.
*100%
j.k.zm

gdzie:
MB(JKM) – margines bezpiecze stwa jednostkowego kosztu zmiennego, pozosta e oznaczenia jak wy ej.

MB( j.k.zm.) =

GPjKzm j.k.zm.
121 71
*100% =
*100% = 70%
j.k.zm
71

I tak w analizowanym przedsi wzi ciu margines ten wynosi 70% (oznacza to, e
jednostkowy koszt zmienny musia by o tyle wzrosn aby ca kowicie pozbawi
przedsi biorstwo zysków).
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5.4. Informacje ﬁnansowe – rachunek zysków i strat,
przep ywy gotówki, bilans
Tabela 15. rednioroczne przychody i koszty planowanego przedsi wzi cia.
Wyszczególnienie

redniorocznie

Przychody ze sprzeda y

1 200 000 z

Koszty zmienne

426 000 z

Koszty sta e

473 406 z

Zysk brutto

300 594 z

Podatek dochodowy

57 113 z

Zysk netto

243 481 z

Tabela 16. Symulacja przep ywów pieni nych uwzgl dniaj ca planowan inwestycje (pierwsze lata funkcjonowania projektu) w z .
Wyszczególnienie

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Przep ywy pieni ne netto
z dzia alno ci operacyjnej
Przep ywy rodków pieni nych
z dzia alno ci inwestycyjnej
Przep ywy pieni ne
z dzia alno ci ﬁnansowej

299 482

299 482

299 482

-750 000

0

0

3 125

5 990

5 990

Przep ywy pieni ne razem

-447 393

305 472

305 472

rodki pieni ne na pocz tek okresu

750 000

302 607

608 079

rodki pieni ne na koniec okresu

302 607

608 079

913 551

ród o: opracowanie w asne.
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Tabela 17. Przyk adowy bilans przedsi biorstwa X w z .
Pocz tek okresu Koniec okresu –
– bilans otwarcia bilans zamkni cia

Wykaz
AKTYWA

Warto

A. AKTYWA TRWA E

0

726 220

0

51 220

0

675 000

III. Inwestycje d ugoterminowe

0

0

B. AKTYWA OBROTOWE

750 000

458 566

0

137 000

Materia y

0

100 000

Produkcja w toku

0

25 000

Produkty gotowe

0

12 000

Towary

0

0

II. Nale no ci krótkoterminowe

0

12 000

III. Inwestycje krótkoterminowe

750 000

302 607

Akcje, udzia y, obligacje

0

0

750 000

302 607

0

6 959

750 000

1 184 786

I. Warto ci niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwa e

I. Zapasy

rodki pieni ne w kasie i w banku
rozliczenia
IV. Krótkoterminowe
mi dzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA

Warto

A. KAPITA (FUNDUSZ) W ASNY

750 000

993 481

750 000

750 000

0

0

0

243 481

B. ZOBOWI ZANIA (KAPITA OBCY)

0

191 305

II. Zobowi zania d ugoterminowe

0

0

III. Zobowi zania krótkoterminowe

0

191 305

0

0

750 000

1 184 786

I. Kapita y podstawowe
IV. Kapita (fundusz) zapasowy
VIII. Zysk (strata) netto

IV.

Rozliczenia mi dzyokresowe
(np. przyj te zaliczki na poczet
przysz ych us ug)
Pasywa razem

ród o: opracowanie w asne.
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Aktualna warto nadwy ki ﬁnansowej netto porównuje nadwy k ﬁnansow z nak adami inwestycyjnymi, po uprzednim zdyskontowaniu ich warto ci. Warto aktualna (zaktualizowana) przedsi wzi cia inwestycyjnego oznacza warto otrzyman
przez zdyskontowanie, oddzielnie dla ka dego roku nadwy ki ﬁnansowej, a nast pnie porównan z dyskontowanymi nak adami inwestycyjnymi. Stopa dyskontowa jest
przyjmowana na poziomie roku, w którym przewidywane jest rozpocz cie prac inwestycyjnych. Za korzystne uwa a si projekty, przy których kwota zdyskontowanych
nadwy ek pokrywa co najmniej niezb dne nak ady inwestycyjne. Najwy sz ocen
otrzymuje projekt wykazuj cy dodatni ró nic tych dwóch wielko ci.
Projekty alternatywne, przy których zak adane nadwy ki ﬁnansowe, po zdyskontowaniu ich warto ci nie zapewniaj pe nego pokrycia kosztów zaanga owanego kapita u odrzuca si . Dla obliczenia stopnia pokrycia nak adów inwestycyjnych
stosuje si wzór:

gdzie:
NPV – ró nica mi dzy sum zdyskontowanych nadwy ek ﬁnansowych netto i kalkulowanymi nak adami inwestycyjnymi,
i – stopa procentowa odpowiadaj ca minimalnej zyskowno ci kosztu kapita u
inwestycji,
N – kalkulowane w poszczególnych latach nadwy ki ﬁnansowe,
I – suma niezb dnych nak adów inwestycyjnych,
n – kolejny rok realizacji inwestycji,
t – okres eksploatacji inwestycji.
Minimalna stopa zyskowno ci kapita u ulokowanego w inwestycji powinna zawiera
koszt kapita u na rynku ﬁnansowym plus odpowiednia mar a, wynikaj ca z ryzyka
ﬁnansowego w dane przedsi wzi cie.
W naszym przyk adzie, nale y przyj nast puj ce za o enia (warto ci):
i – ze wzgl du na fakt, i ﬁnansowanie planowanego przedsi wzi cia rozwojowego polega ma na w asnym kapitale oraz wej ciu tzw. inwestora strategicznego
(nie przewiduje si pozyskiwania kredytów, po yczek czy innych instrumentów
d u nych), wysoko dyskonta ustalona zosta a tzw. kosztem alternatywnym (inaczej kosztem utraconych mo liwo ci). W praktyce, w obliczaniu wysoko ci dyskonta (czyli. tzw. kosztu alternatywnego) wykorzystuje si nisko oprocentowane, ale
bezpieczne mo liwo ci lokowania rodków – przede wszystkim s to lokaty bankowe i/lub obligacje skarbowe. W analizowanym przypadku przyj to redni rentowno 5-letnich obligacji skarbu Pa stwa oscyluj ca wokó 2,5% (5-letnie obligacje
przyj to z uwagi na 5-letni okres predykcyjny analizowanego przedsi wzi cia),

68

Zarz dzanie projektami

N – kalkulowane w poszczególnych latach nadwy ki ﬁnansowe (brane jest s
pod uwag rednioroczne zyski netto oraz amortyzacja, która jest kosztem, ale nie
jest wydatkiem),
I – suma niezb dnych nak adów inwestycyjnych (w analizowanym przyk adzie
to 7,5 mln z ),
n – kolejny rok realizacji inwestycji (pocz wszy od roku zero, który jest rokiem
dokonywania inwestycji),
t – okres eksploatacji inwestycji (wzi to pod uwag 5-letni okres ze wzgl du na
fakt, i nowoczesne technologie i zwi zane z tym urz dzenia do szybko si starzej – nie chodzi tu tylko o amortyzacj podatkow , ale tak e tzw. moraln . Poza
tym w analizowanym przyk adzie przyj to podpisanie 5-letniej umowy na odbiór
produktów).
Tabela 18. Ocena planowanego projektu rozwojowego przy wykorzystaniu metod
dyskontowych (dane w z ).
Rok

Inwestycja

Zysk
netto

Amortyzacja

Nadwy ka
pieni na

0

750 000

-

-

-

1

-

243 481

98 328

341 809

2

-

243 481

98 328

341 809

3

-

243 481

98 328

341 809

4

-

243 481

98 328

341 809

5

-

243 481

98 328

341 809

NPV

IRR

837 985,99 z – Przy
za o eniu kosztu alternatywnego na poziomie 2% (w obecnych
warunkach taki jest
mniej wi cej poziom
rentowno ci 5-letnich obligacji Skarbu
Pa stwa) w uj ciu
rocznym. Oczywi cie
w przypadku posi kowania si kredytem,
nale a oby przyj
o wiele wy sz stop
(uzale nion od oprocentowania kredytu,
niemniej planowany
monta ﬁnansowy
nie przewiduje takich
instrumentów ﬁnansowania)

Dla przyj tych
za o e
odno nie
nak adu
i zysków
rocznych
oraz
amortyzacji

ród o: opracowanie w asne.

837 985,99 z
NPV jest dodatnie – projekt korzystny – poza tym zyskowno ta
jest na du ym poziomie, co dodatkowo przemawia za realizacj projektu.
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Wewn trzna stopa zwrotu jest to taki koszt kapita u, przy którym warto bie ca netto projektu (NPV) jest równa zero. IRR ma dwie interpretacje (stop zwrotu
zainwestowanego kapita u w dany projekt oraz maksymalny koszt kapita u, po jakim mo e by realizowana inwestycja, aby nie przynosi a ona straty, a by a neutralna). Wewn trzn stop zwrotu obliczamy wed ug nast puj cej formu y:

IRR = i a +

NPV
NPV NPV
+

× (i b

i)
a

+

gdzie:
ia – stopa dyskontowa, dla której NPV jest dodatnie
ib – stopa dyskontowa, dla której NPV jest ujemne
NPV+ – NPV dodatnie
NPV- – NPV ujemne
W analizowanym zamierzeniu rozwojowym wewn trzna stopa zwrotu wyniesie:

IRR = i a +

NPV
NPV NPV
+

× (i b

i ) = 35,7%
a

+

Rentowno

inwestycji wed ug IRR to 35,7%, co tak e jest wynikiem korzystnym.

Rachunkowo stanowi fundamentalne ród o informacji wykorzystywanych w ocenie projektów oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jest ona ród em informacji o kondycji ﬁnansowej przedsi biorstwa, ma za zadanie zapewni przejrzysto
informacyjn dzia alno ci gospodarczej. Nie wszystkie przedsi biorstwa maj jednak
ustawowy obowi zek stosowania zasad rachunkowo ci ﬁnansowej. W ród ma ych
przedsi biorstw, znacz ca wi kszo nie prowadzi pe nej ksi gowo ci, a jedynie
rozlicza si z urz dem skarbowym przy wykorzystaniu uproszczonych ewidencji
podatkowych. Dlatego te analiz wska nikow ograniczymy w naszym przyk adzie do niezb dnego minimum (tre ci dotycz ce tego zagadnienia pojawi si tak e
w skrypcie Ja przedsi biorca. Tu ograniczymy si tylko do zinterpretowania kilku
wska ników dla analizowanego przyk adu projektu.
Najcz ciej wyró nia si cztery podstawowe obszary, w których ocenia si dziaalno przedsi biorstwa za pomoc wska ników ﬁnansowych:
rentowno ,
p ynno ﬁnansowa,
stopie zad u enia,
sprawno dzia ania.
Wska nik rentowno ci sprzeda y netto informuje o udziale zysku po opodatkowaniu (zysku netto) w warto ci sprzeda y, czyli jak mar zysku przynosi dana
warto sprzeda y.
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Im ni szy jest ten wska nik, tym wi ksza warto sprzeda y musi by zrealizowana
dla osi gni cia okre lonej kwoty zysku. Wi ksza warto wska nikowa oznacza zatem korzystniejsz kondycj ﬁnansow ﬁrmy. Podobnie jak w poprzednim wska niku, przyjmuje si , e im wy sza warto , tym lepiej. Warto wska nika osi gni t
w analizowanym projekcie na poziomie 20,0% uzna nale y za bardzo korzystn .
Przyk adem wska nika nale cym do grupy wska ników rentowno ci maj tku
(rentowno ci ekonomicznej), informuj cym o wielko ci zysku netto przypadaj cego na warto zaanga owanego maj tku jest tzw. wska nik ROA (return on assets).
Wyznacza on ogóln zdolno aktywów do generowania zysku, czyli pokazuje jak
efektywnie ﬁrma zarz dza swoimi aktywami.

Im wy sza jest warto tego wska nika, tym korzystniejsza jest sytuacja ﬁnansowa ﬁrmy. Porównywanie tego wska nika w czasie informuje nas o tym, jak ﬁrma
poprawia efektywno zarz dzania swoim maj tkiem w danym okresie. Z oblicze
wynika, i warto tego wska nika jest bardzo dobra. Przyjmuje si , i 10% jest
wielko ci optymaln , a wi ksze warto ci s trudne do uzyskania i utrzymania.
W analizowanym przyk adzie mamy do czynienia z warto ci oko o 20%, co jest
bardzo dobrym wynikiem.
Wska nik zyskowno ci kapita u w asnego nale y do licznie stosowanej grupy
mierników, które analizuj rentowno ﬁnansow projektów. Wska nik ten wyra a
stosunek zysku netto do cznej kwoty kapita ów w asnych i informuje jaki poziom
zysku przynosi zaanga owany w projekt kapita w asny.

Im wy sza warto tego wska nika, tym korzystniejsza sytuacja przedsi biorstwa.
Wska nik ten stanowi bardzo wa n informacj dla w a cicieli (akcjonariuszy), pozwala bowiem ustali stop zysku, jak przynosi im inwestycja w dane przedsi wzi cie. Jak wida warto tego wska nika jest bardzo dobra. Przyjmuje si , i 10-15%
jest wielko ci optymaln , a wi ksze warto ci s trudne do uzyskania i utrzymania.
Wska niki p ynno ci umo liwiaj ocen zdolno ci przedsi biorstwa do terminowego pokrycia bie cych zobowi za . Przyjmuje si , e bie ce, czyli krótkoterminowe zobowi zania to te, których termin sp aty jest krótszy ni 1 rok. Zdolno
do terminowego pokrywania zobowi za mo na oceni na podstawie wielko ci

MARIAN OLI

SKI

71

i struktury maj tku obrotowego przedsi biorstwa. Chodzi o uzyskanie odpowiedzi na
pytanie, czy jednostka gospodarcza mog aby sp aci wszystkie zobowi zania bie ce,
gdyby sta y si natychmiast wymagalne poprzez up ynnienie posiadanego maj tku
obrotowego.
Jednym ze wska ników nale cych do grupy opisuj cych p ynno ﬁnansow
przedsi biorstwa jest wska nik bie cej p ynno ci ﬁnansowej, który informuje ile
razy bie ce aktywa pokrywaj bie ce zobowi zania.

Zadawalaj cy poziom tego wska nika waha si pomi dzy 1,2 a 2,0, co oznacza, e
zachowanie równowagi ﬁnansowej ﬁrmy wymaga, aby wielko aktywów bie cych by a oko o 2 razy wi ksza ni kwota bie cych pasywów, przy czym minimum
bezpiecze stwa ﬁnansowego okre la poziom wska nika równy 1,2. Zbyt niski poziom tego wska nika oznacza, e ﬁrma dzia a z dnia na dzie i nie posiada odpowiednich zasobów gotówkowych do uregulowania bie cych zobowi za . Warto
wska nika w naszym przyk adzie jest na bardzo bezpiecznym poziomie.
Nast pnym wska nikiem uzupe niaj cym badanie p ynno ci ﬁnansowej o analiz funduszu obrotowego jest wska nik kapita u obrotowego w dniach obrotu.
Wska nik ten okre la liczb dni obrotu, na jak wystarcza kapita obrotowy.

Z formu y obliczania tego wska nika wynika, e przy zwi kszaniu sprzeda y (je li
proporcjonalnie nie zwi kszy si równie kapita obrotowy) poziom wska nika kapita u obrotowego w dniach obrotu zmniejsza si , czemu towarzyszy wzrost niebezpiecze stwa utraty p ynno ci ﬁnansowej przedsi biorstwa. Analizowany wska nik
jest na rednim poziomie.
Wska niki dotycz ce stopnia zad u enia przedsi biorstwa pozwalaj oceni polityk ﬁnansow przedsi biorstwa, dlatego te okre la si je wska nikami oceniaj cymi struktur ﬁnansow konkretnego podmiotu gospodarczego. Wska niki wyp acalno ci wykazuj mo liwo obs ugi przez przedsi biorstwo jego zad u enia,
na które sk adaj si : odsetki p acone od zaci gni tych po yczek i kredytów, zwrot
po yczonego kapita u oraz wszystkie pozosta e zobowi zania. Wszyscy potencjalni wierzyciele interesuj si wska nikami, które wykazuj zdolno przedsi biorstwa do regulowania odsetek i zad u enia. Wska niki s u ce do oceny zad u enia
przedsi biorstwa mo na uj w dwie zasadnicze grupy:
1. Wska niki obrazuj ce poziom zad u enia przedsi biorstwa
2. Wska niki informuj ce o zdolno ci przedsi biorstwa do obs ugi d ugu
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Jednym ze wska ników obrazuj cych poziom zad u enia przedsi biorstwa jest
wska nik ogólnego zad u enia przedsi biorstwa, okre laj cy udzia zobowi za (czyli kapita ów obcych) w ﬁnansowaniu maj tku przedsi biorstwa.

Wysoki wska nik informuje o du ym ryzyku ﬁnansowym. Ostrzega równie , e je li
jest on wi kszy od 67% przedsi biorstwo mo e utraci zdolno do zwrotu d ugów.
Jak wida w naszym przyk adzie – do osi gni cia tej warto ci przedsi wzi ciu jest
bardzo daleko.
Miar uzupe niaj c do formu y ogólnego zad u enia przedsi biorstwa jest
wska nik zad u enia kapita u w asnego. Okre la on stopie zaanga owania kapitau obcego w stosunku do kapita u w asnego.

Banki niech tnie udzielaj kredytów inwestycyjnych, je eli kapita w asny w stosunku do kwoty zamierzonego kredytu nie osi ga relacji 1:1, cho przedsi biorstwa
(szczególnie te mniejszych rozmiarów) cz sto relacj t przekraczaj .
Do pomiaru aktywno ci przedsi biorstwa w zakresie wykorzystania zasobów
maj tkowych ﬁrmy s u wska niki sprawno ci dzia ania. Do tej grupy zalicza si :
wska niki oparte na kosztach wytwarzania w przedsi biorstwie,
wska niki rotacji,
wska niki gospodarowania zasobami.
Wska niki rotacji maj tku mog dotyczy zarówno ca ego maj tku, jak i wybranych jego cz ci. Najbardziej ogólnym wska nikiem rotacji maj tku jest wska nik
globalnego obrotu aktywami. Jest to miernik, który okre la ile razy sprzeda netto
jest wi ksza (lub mniejsza) od ca ego maj tku posiadanego przez przedsi biorstwo.

Wielko zale y od specyﬁki bran y – jest on niski w przemy le o wysokiej kapita och onno ci oraz wysoki w przedsi biorstwach o du ym udziale pracy ludzkiej.
Dlatego te w praktyce wska nika tego u ywa si do porówna ró nych przedsi biorstw, pochodz cych jednak z tej samej bran y – tylko wtedy mo na oceni
funkcjonowanie przedsi biorstwa.
Wska nikiem analogicznym do wska nika globalnego obrotu aktywami jest
wska nik rotacji rodków trwa ych. Wska nik ten okre la wi c ile razy sprzeda net-
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to jest wi ksza (lub mniejsza) od rodków trwa ych zaanga owanych w dzia alno ci
przedsi biorstwa.

Wykorzystanie wska nika rotacji rodków trwa ych ma du e znaczenie przede
wszystkim dla ﬁrm dobrze wyposa onych w rodki trwa e. Du o mniejsze znaczenie ma dla tych przedsi biorstw, w których sprzeda w mniejszym stopniu zale y
od wielko ci rodków trwa ych zaanga owanych w ich dzia alno (np. w ﬁrmach
us ugowych). Jak wida sprzeda jest rednio 1,7 razy wi ksza od rodków trwaych, tzn., i rodki trwa e b d ce w dyspozycji przedsi biorstwa s raczej dobrze
wykorzystywane.
Analogicznie do wska nika rotacji rodków trwa ych, wyró nia si wska nik
rotacji maj tku obrotowego. Wska nik ten obrazuje ile razy w ci gu roku nast puje
odtworzenie maj tku obrotowego poprzez sprzeda produktów przedsi biorstwa.

Wska nik rotacji maj tku obrotowego (podobnie jak poprzedni – rotacji rodków
trwa ych) przede wszystkim powinien by stosowany w porównaniach redniobranowych lub z danymi innych ﬁrm. Je li poziom tego wska nika ró ni si znacznie
od innych ﬁrm, to nale y szuka przyczyn tych ró nic. Porównywanie jego poziomu w czasie w obr bie jednego przedsi biorstwa równie ma sens, poniewa
pozwala na uchwycenie zmian w zakresie gospodarowania maj tkiem obrotowym
tego przedsi biorstwa. Analizowany przez nas poziom wska nika mo na uzna
jako dobry.
Jedn z miar sprawno ci dzia ania nale c do grupy wska ników gospodarowania zasobami jest wska nik wydajno ci pracy na 1 zatrudnionego. Stopie wykorzystania potencja u ludzkiego w przedsi biorstwie mo na oceni na podstawie
wielko ci sprzeda y przypadaj cej na 1 zatrudnionego.

Miara ta jest zale na od wielu czynników, m.in. od struktury asortymentowej produkcji, cen zbytu na produkty wytwarzane przez ﬁrm , rozwi za organizacyjnych
funkcjonuj cych w przedsi biorstwie, specyﬁki bran y itp. U ytecznych informacji
dostarcza porównywanie tego wska nika nie tylko z wielko ciami redniobran owymi (lub innych ﬁrm), ale równie z danymi maj cymi miejsce w ró nych okresach
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funkcjonowania ﬁrmy (poprawa tego wska nika mo e wiadczy bowiem o skuteczno ci, b d jej braku, wprowadzanych zmian oraz innowacji w obszarze funkcjonowania przedsi biorstwa, np. czy dana zmiana w organizacji produkcji jest efektywna,
czy te nie). Jak wida warto tego wska nika, kszta tuje si na zadowalaj cym
poziomie (1,5 mln sprzeda y na pracownika – przy liczeniu tego wska nika zgodnie
z naszym przyk adem przyj to 7 pracowników plus potraktowano w a ciciela jako
osob aktywn i wykonuj c szereg czynno ci menad erskich).
Powy sze przyk ady wska ników mia y jedynie na celu zaprezentowanie ich
wykorzystania w analizie konkretnego przedsi wzi cia projektowego. S te pewne
zbiorcze (syntetyczne) uj cia ró nych wska ników, daj ce obraz ca o ciowy przy
pomocy jednej (kilku) wielko ci. Niemniej, nawet pobie na analiza prezentowanych
powy ej wska ników pozwala stwierdzi , i analizowany projekt jest korzystny
z ekonomiczno-ﬁnansowego punktu widzenia.
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