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We współczesnym biznesie większość przedsięwzięć re-
alizowana jest w formie projektów. Ich tematyka jest szeroka 
i obejmuje całość działań biznesu: od tych z zakresu inwestycji 
w kapitał ludzki poprzez IT, aż po realizacje dużych przedsię-
wzięć infrastrukturalnych. Do tych ostatnich zalicza się inwesty-
cje w infrastrukturę energetyczną. 

Projekty infrastrukturalne charakteryzują się dużym stop-
niem skomplikowania, wysokim budżetem, a czas ich trwania 
jest stosunkowo długi. Projekty w swojej definicji obejmują trzy 
aspekty, których równowaga zapewnia sukces ich realizacji. Są 
to: jakość, termin i koszty. Niektórzy autorzy dokładają do tego 
czwarty element, jakim jest zakres. Jednak w przypadku pro-
jektów infrastrukturalnych zmiana zakresu wiąże się najczęściej 
z całkowitą zmianą projektu. Decyzja o niej podejmowana jest 
najczęściej na szczeblu ponadprojektowym.

Powyższe aspekty podlegają największym zagrożeniom 
i każde zachwianie jednego z nich powoduje skutki w dwóch 
pozostałych. Na podstawie doświadczeń oraz literatury w niniej-
szym artykule przedstawiono przykłady takich oddziaływań, jak 
i refleksję dotyczącą ich przyczyn oraz ewentualne sposoby ich 
minimalizacji.

Przegląd literatury

Za historyczny początek projektowego podejścia do reali-
zacji przedsięwzięć, mających określony zakres i cel, przyjmu-
je się amerykański projekt budowy bomby atomowej nazwany 
„Manhattan”. Stopień skomplikowania, konieczność koordyna-
cji wielu ośrodków naukowych oraz współpracy cywili z wojsko-
wymi wymusił stworzenie nowej organizacji i szczegółowego 
podziału zakresu i celu. Były to prapoczątki współczesnych 
struktur podziału prac i celu. Niektóre narzędzia i metody za-
implementowane do zarządzania projektem znane były wcze-
śniej, jak na przykład wykres Gantta, który został opracowany 
na przełomie XIX i XX wieku, jednak wtedy nie wyodrębniano 
jeszcze osobnych struktur w celu realizacji określonego przed-
sięwzięcia [1].

Początkowo to podejście zastrzeżone było dla projektów 
wojskowych, jakkolwiek bardzo szybko zaczęło przenikać do 
zastosowań cywilnych. To właśnie podczas realizacji projektów 
wojskowych powstała większość podstawowych narzędzi pla-
nowania, zarządzania i analizy projektowej, takich jak metoda 
ścieżki krytycznej, metoda PERT i inne [2]. 

Już w latach 50-tych pierwsze, bardzo duże przedsię-
wzięcia cywilne zaczęto realizować w formułach przypomi-
nających współczesne podejście projektowe. Jednak dopiero 
od lat  70-tych XX wieku koncepcja realizacji przedsięwzięć za 
pomocą projektów na dobre zadomowiła się w przedsięwzię-
ciach cywilnych, poprzez przemysł kosmiczny i lotnictwo. Jedną 
z pierwszych gałęzi przemysłu, w której wykorzystano podejście 
projektowe do realizacji inwestycji, była energetyka, zwłaszcza 
energetyka jądrowa [2]. Obecnie podejście projektowe stosuje 
się do większości przedsięwzięć współczesnego biznesu od za-
rządzania kapitałem ludzkim, poprzez IT, aż do dużych projektów 
inwestycyjnych [3].

Metodologie zarządzania projektami – historia

Czym jest projekt? Jest to przedsięwzięcie ograniczone 
w czasie, ograniczone w budżecie, mające określony zakres lub 
cel. Z założenia projekt jest przedsięwzięciem jednorazowym 
i unikalnym [4]. 

W ciągu siedmiu dekad historii zarządzania projektami wy-
kształciły się tzw. metodologie zarządzania projektami, tj. zbiory 
standardowych zasad, narzędzi i dobrych praktyk, których wyko-
rzystanie ułatwia skuteczne zarządzanie projektami. 

Historycznie pierwszy raz stanowisko kierownika projektu 
(w projekcie cywilnym), a zatem i sformułowanie projekt zostało 
użyte w latach 1951-1953 i dotyczyło projektu rurociągu „Trans-
mountain Oil Pipeline” w Kanadzie realizowanego przez firmę 
Bechtel [5]. Następnie w latach 50-tych w Australii firma Civil 
& Civic po raz pierwszy stworzyła ściśle współpracujący zespół 
projektowy realizujący projekty w formule będącej praprzod-
kiem dzisiejszej formuły EPC dla kontraktów typu „projektuj 
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i buduj”. Po raz pierwszy w rękach jednej firmy spoczywała od-
powiedzialność za całość: od projektu do realizacji. Wcześniej, 
ale niekiedy także współcześnie, projekt tworzyli niezależni 
architekci, a każdy następny etap budowy musiał być koordy-
nowany zewnętrznie, co wymagało zaangażowania wielu pod-
miotów. Civil & Civic po raz pierwszy zajęła się tym procesem 
od A do Z, czyli mówiąc współcześnie poprowadziła projekt [6]. 
Wtedy też pojawiły się pierwsze techniki planowania projektów, 
jakie są stosowane do dziś:
•	 metoda	ścieżki	krytycznej	(CPM	–	Critical	Path	Method)	wy-

naleziona przez think tank firmy du Pont w zespole Kelleya i 
Walkera [7], 

•	 metoda	PERT	(Project	Evaluation	Review	Technique)	 [8]	–	
nie mniej znana, wynaleziona przez zespół W. Fazara przy 
okazji projektu rakiet balistycznych Polaris,

•	 metoda	 PDM	 (Precedence	 Diagramming	 Method),	 zwana	
też metodą przedstawiania aktywności w węźle, opracowa-
na na uniwersytecie Stanforda [9].
Kolejne lata przyniosły rozwój tych metod oraz ich uzupeł-

nienie o inne aspekty, a w końcu doprowadziły do ukonstytuowa-
nia się pierwszych organizacji i związków zajmujących się za-
rządzaniem projektami, ich rozwojem, kształceniem kierowników 
projektów i certyfikowaniem. Były to IPMA – International Project 
Management Association w Europie oraz PMI – Project Mana-
gement Institute w Stanach Zjednoczonych. Później dołączył do 
nich brytyjski Office of Government Commerce z metodologią 
PRINCE2. 

W latach 70-tych XX w. nastąpił rozwój zastosowań me-
todologii zarządzania projektami do coraz większej ilości za-
stosowań, w tym do gwałtownie rozwijającego się w tamtym 
okresie przemysłu informatycznego, ale też wielkich projektów 
infrastrukturalnych. Wtedy także pojawiły się pierwsze koncepcje 
matrycowych organizacji i tzw. podwójnej podległości w organi-
zacjach (projektowej i liniowej). W zakresie metodologii zaczęto 
tworzyć diagramy podziału prac WBS (Work Breakdown Struc-
ture) i podziały celów OBS (Object Breakdown Structure). Był to 
naturalny rozwój wcześniej wynalezionych metod i ich uszczegó-
łowienie [10] .

Lata 80-te i 90-te przyniosły gwałtowny rozwój zarządzania 
projektami. Wtedy wprowadzono jednorodne systemy certyfika-
cji kierowników projektów, pojawiły się ustandaryzowane meto-
dologie, a rozwój technik informatycznych spowodował powsta-
nie coraz lepszych narzędzi wspomagających zarządzanie pro-
jektami. Do zarządzania projektami zaczęły przenikać metody 
z innych dziedzin zarządzania, jak np. zarządzanie cyklem życia 
produktu (projektu) czy też pogłębiona analiza otoczenia [11].

Na przełomie wieków zmieniło się podejście do zarządza-
nia niektórymi projektami, zwłaszcza tymi z zakresu technik in-
formatycznych. W 2001 wydano manifest AGILE, czyli zwinnego 
podejścia do zagadnień wytwarzania oprogramowania. Manifest 
postulował odejście od klasycznego sformalizowanego podej-
ścia do programowania (projektów z zakresu technik informa-
tycznych) na rzecz elastyczności, pogłębienia relacji z klientem 

i szybkiej reakcji na zmiany [12]. Manifest spowodował stworze-
nie nowych metodologii, kładących większy nacisk na elastycz-
ność w projektach. Początkowo projekty wg tej metodologii (zwa-
nej AGILE, ale też SCRUM, DSDM, FDD, etc.) dotyczyły prawie 
wyłącznie zakresu technik informatycznych. Obecnie zaś uważa 
się, że jest to w ogóle kierunek przyszłościowy w zarządzaniu 
projektowym, a zwłaszcza w zakresie badań i rozwoju [13].

Ryzyko w projekcie

Pojęcie ryzyka jest różnie definiowane, samo słowo wy-
wodzi się z języka włoskiego risicare, co znaczy „odważyć się”. 
Współcześnie większość autorów definiuje ryzyko jako stan, 
w którym możliwości i szanse ich wystąpienia nie są znane, zaś 
samo ryzyko używane jest wtedy, gdy:
•	 rezultat,	jaki	będzie	osiągnięty	w	przyszłości,	nie	jest	znany,	

ale możliwe jest identyfikowanie przyszłych sytuacji,
•	 znane	jest	prawdopodobieństwo	zrealizowania	się	poszcze-

gólnych możliwości w przyszłości [14].
W literaturze można znaleźć wiele różnych klasyfikacji ryzy-

ka. Najczęściej spotykany podział całkowitego ryzyka ze wzglę-
du na czynniki kształtujące wyodrębnia:
•	 ryzyko	systematyczne	(zewnętrzne)	–	determinowane	przez	

siły zewnętrzne i niepodlegające kontroli przedmiotu, który 
jest w jego zasięgu; ryzyko to jest związane z siłami przyro-
dy, a także z warunkami ekonomicznymi; ten typ ryzyka nie 
może być wyeliminowany przez inwestora, a do jego źródeł 
zalicza się m.in. zmianę stopy procentowej, inflacji, przepi-
sów podatkowych; 

•	 ryzyko	specyficzne	(niesystematyczne,	wewnętrzne)	–	obej-
muje obszar działania danego podmiotu i może być przez 
ten właśnie podmiot kontrolowane (przyszłe zdarzenia, 
które można przynajmniej częściowo kontrolować); do naj-
ważniejszych przyczyn tego ryzyka zalicza się: zarządzanie 
firmą, dostępność surowców, płynność. 
Pod względem decyzji rozwojowych firmy wyróżnić może-

my następującą klasyfikację:
•	 ryzyko	firmy	–	wynika	z	błędnej	oceny	przez	firmę	inwestu-

jącą przyszłych warunków rynkowych (np. przyjęcie niereal-
nego poziomu rotacji należności w dniach wskutek błędnych 
kalkulacji); 

•	 ryzyko	 właścicieli	 –	 wynika	 ono	 z	 braku	 zainteresowania	
właścicieli kierunkami rozwoju firmy i prowadzić może do 
zminimalizowania ryzyka działalności gospodarczej;

•	 ryzyko	projektu	–	związane	jest	z	warunkami	realizacji	pro-
jektu (np. techniczne warunki realizacji projektu – dane roz-
wiązanie techniczne sprawdzone w jednej firmie, nie spraw-
dza się w drugiej, gdzie jest większa skala produkcji) [14]. 
Podejmowanie ryzyka w projektach jest nieuniknione, 

jednak ważne jest, aby zarządzać w opłacalny i systematycz-
ny sposób. Identyfikacja, ocena i proaktywna kontrola powin-
ny odbywać się w sposób aktywny i ciągły. W celu uczynienia 
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 zarządzania ryzykiem skutecznym, ryzyka muszą zostać ziden-
tyfikowane, ocenione i kontrolowane. Zasada ta odnosi się do 
wszystkich aspektów projektu. Identyfikacja, ocena i kontrola po-
winny być zgodne ze strategią i procedurą zarządzania ryzykiem, 
włączając w to prowadzenie rejestru ryzyka [15].

Bardzo ważnym elementem analizy ryzyka projektu jest 
analiza wpływu interesariuszy, która powinna być wykonana 
w fazie wstępnej projektu lub nawet przed nim, a polega ona na 
analizie wpływu szeroko pojętego otoczenia na projekt. Ana-
liza ma za zadanie wskazać, kto i jaki wpływ ma na projekt. 
Staje się kluczowa, gdy cel projektu może wzbudzić sprzeciw 
otoczenia, co często ma miejsce w przypadku projektów infra-
strukturalnych [15].

Niewłaściwa estymacja ryzyka, zarówno jego niedoszaco-
wanie, jak i przeszacowanie, bądź zaniedbanie któregokolwiek 
z jej elementów, może spowodować groźne skutki w projekcie 
na poziomie kosztów i czasu trwania projektu – najczęstszy efekt 
złego szacunku ryzyka, w ekstremalnych przypadkach całkowite 
zawieszenie nawet w końcowej fazie projektu. Najlepszym tego 
przykładem jest wybudowana i nigdy nie uruchomiona elektrow-
nia jądrowa Zwentendorf w Austrii. Mimo zakończenia budowy 
nie została uruchomiona ze względu na sprzeciw społeczeństwa 
wyrażony w referendum w 1978 roku [16]. 

na analizie statystycznej danych historycznych porównywal-
nych projektów i polega na tym, że po ocenie ryzyka dla da-
nego projektu jest ono porównywane z rzeczywistym ryzykiem 
projektów historycznych i dodawany jest odpowiedni wskaźnik 
do obliczonego wcześniej ryzyka, ze względu na oczekiwane 
niedoszacowanie ryzyka w pierwszej kalkulacji. Ocena taka 
powinna być wykonywana przez zewnętrznych, niezależnych 
i profesjonalnych audytorów, którzy zazwyczaj nie są zaintere-
sowani projektem, przez co nie mają tendencji do optymizmu 
– niedoszacowania ryzyka. 

Niedoszacowanie ryzyka jest często spowodowane przez 
wewnętrzne czynniki obliczania ryzyka. Ryzyko obliczane we-
wnętrznie – przez zespół projektowy, który jest zainteresowany 
realizacją projektu, nawet za wszelka cenę – może zostać niedo-
cenione lub też może dojść do zawyżenia potencjalnych zysków. 
Efekt ten nazywany jest złudzeniem [18].

Istnieją też inne potencjalne punkty niedoszacowania ryzyka, 
takie jak skłonność do przywiązywania się do pierwotnego planu 
i zamykania oczu na inne potencjalnie lepsze rozwiązania. Osoby 
biorące udział w nowym projekcie często opierają swoją wiedzę 
na wcześniejszych doświadczeniach, co samo w sobie nie jest 
zjawiskiem negatywnym, jednak przy szacowaniu ryzyka może 
spowodować bardzo negatywne konsekwencje – ludzie w tej sy-
tuacji nie są w stanie myśleć nieszablonowo. Mają tendencję do 
trzymania się pierwotnych planów i znanych rozwiązań, często za-
niedbując lepsze opcje lub nie dokonując poprawek w istniejących 
planach. Ponadto istnieją problemy z kierownikami projektów, któ-
rzy nie są gotowi na zmiany lub unikają podejmowania osobistego 
ryzyka, nie wdrażając procedury zarządzania zmianą lub elastycz-
nych rozwiązań. Może także istnieć konflikt wewnętrzny spowo-
dowany przez sprzeczne interesy różnych grup zaangażowanych 
w projekt, które mogą mieć różne cele, np. wydłużenie projektu, 
bądź zwiększenie jego kosztów. By temu zapobiec nie można do-
prowadzić do zaistnienia asymetrii informacji, które mogą odgry-
wać istotną rolę w niedoszacowaniu ryzyka. Ponadto eliminacja 
podobnych zjawisk powinna zostać zapewniona przez kontrolę 
i nadzór nad projektem.

Innym ważnym czynnikiem ryzyka, który jest rzadko brany 
pod uwagę, jest oszustwo jednej ze stron projektu. Zjawisko to 
należy zwalczyć poprzez wprowadzenie przejrzystości i jasnych 
zasad w projekcie, jak również przez osobę kontrolującą całość 
działalności projektu. 

Następnym często pomijanym problemem przy szacowaniu 
ryzyka jest iluzja – wewnętrzne widzenie, które można przezwy-
ciężyć poprzez dodanie do zespołu projektowego osób z ze-
wnątrz, przynajmniej na etapie szacowania ryzyka projektowego, 
które posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie rezultatów 
planowanego projektu. Osoby takie powinny być ekspertami 
z ogromną wiedzą historyczną w odniesieniu do zadania [19].

W polskich realiach projektów infrastrukturalnych bardzo 
powszechnym zjawiskiem jest przerzucanie ryzyka z inwestora 
na głównego wykonawcę w nadmiernym zakresie, co przy dużym 
nacisku na cenę – najczęściej głównym kryterium  zwycięstwa 

Rys. 1. Nieuruchomiona elektrownia jądrowa w Zwentendorf,  
źródło: www. businessgreen.com

Podstawową drogą w niektórych projektach infrastruktural-
nych, w celu zmniejszenia poziomu ryzyka związanego z czasem 
i kosztami, jest wprowadzenie elastyczności projektu. W celu 
realizacji tej strategii w sposób skuteczny niezbędna jest współ-
praca między zespołem klienta i projektu. W ten sam elastyczny 
sposób należy podejść do sekwencji pakietów prac lub nawet 
niektóre etapów. Kluczowym czynnikiem jest utrzymanie odpo-
wiedniej jakości, kosztów i zachowanie czasu trwania projektu, 
pozostawiając jednak swobodę kształtowania projektu kierowni-
kowi projektu, bądź poprzez aktywne włączenie się organu nad-
rzędnego (sponsora projektu, komitetu sterującego) [17].

Istnieje także inne teoretyczne podejście do oceny ryzy-
ka zwane prognozowaniem klasy referencyjnej. Podejście to 
zostało opracowane w brytyjskim Departamencie Transportu 
i polega na unikaniu optymistycznej oceny ryzyka. Oparte jest 
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w przetargu – powoduje nadmierną i niewspółmiernie dużą eks-
pozycję na ryzyko głównego wykonawcy, który z kolei stara się je 
przetransferować na podwykonawców. Skutki takiego działania 
były widoczne przy fali bankructw, opóźnień etc. występujących 
przy budowie autostrad w Polsce [20]. Sytuacji tej częściowo 
winne są przepisy prawa obowiązujące w Polsce.

Podsumowanie

Literatura doskonale opisuje teoretycznie zarządzanie pro-
jektem. Pokazuje część problemów, jakie występują podczas 
egzekucji projektu, które mogą wynikać z samego podejścia pro-
jektowego charakteryzowanego przez, przede wszystkim, okre-
ślony czas i budżet. 

Ewolucja metod zarządzania projektem pokazuje, że zmie-
niają się one w celu zwiększenia kontroli i ścisłego nadzoru nad 
przebiegiem projektu w celu zmniejszenia niepewności, a przez 
to zoptymalizowanie kosztów i czasu trwania projektu. Podobnie, 
jak coraz nowsze narzędzia wspomagające ten proces, zawęża-
ją przestrzeń niekontrolowaną projektu.

Jak pokazuje literatura, a potwierdza praktyka, analiza ry-
zyka projektowego powinna być istotnym elementem każdej fazy 
egzekucji projektu. Istnieje bardzo wiele zagadnień, które mają 
wpływ na przebieg projektu, a nie zawsze są brane pod uwa-
gę, co prowadzi do negatywnych skutków w praktyce. Ciekawe 
podejście prezentuje w swych opracowaniach Bent Flyvbjerg. 
Zwraca on uwagę na aspekty socjologiczne zarządzania ryz-
kiem, takie jak próba oszustwa czy też skłonność ludzi do awersji 
przed nieznanym. Nie poprzestając na ukazaniu tych aspektów, 
wskazuje drogę, jak im zapobiegać.

Literatura przytoczona we wstępie teoretycznym zwraca 
uwagę, ale nie analizuje otoczenia projektu, na które zwrócę uwa-
gę w drugiej, bardziej praktycznej części artykułu. Nie skupiłem 
się również w tej części opracowania na aspekcie jakości w pro-
jekcie, co spowodowane jest tym, że w dużych projektach infra-
strukturalnych najważniejsze decyzje jakościowe podejmowane 
są na szczeblu wyższym niż projekt i są narzucone w definicji 
zakresu projektu, a następnie przerzucane do zakresu poszcze-
gólnych pakietów prac. Największy wpływ na jakość projektu ma 
strategiczna decyzja o budżecie, która determinuje wybór wyko-
nawców i dostawców. Decyzja ta również podejmowana jest na 
wyższym szczeblu niż projekt. Cel projektu powinien być zba-
lansowany, tj. realizowalny w określonej jakości przy założonym 
czasie i budżecie (rys. 2), co powinno pokazać studium wykonal-
ności poprzedzające decyzję o rozpoczęciu projektu.

Istotnym czynnikiem ryzyka dla projektów infrastruktural-
nych są uwarunkowania prawne. Niektóre podmioty podlega-
ją szczególnym przepisom prawa, jakim jest Prawo zamówień 
Publicznych, ale też innym przepisom, jak Prawo energetyczne, 
Prawo budowlane etc. Może to znacząco ograniczyć swobo-
dę działania inwestora, narzucając procedury wyboru dostaw-
ców nie zawsze optymalne z punktu widzenia techniki bądź 

Praktyka projektowa1)

Stare porzekadło ludowe mówi: „Tanie mięso psi jedzą”. 
Niestety ono także jest bardzo częstą praktyką projektową. Autor 
spotkał się niejednokrotnie z podejściem absolutnego priorytetu 
ceny. 

W roku 2008 autor odpowiadał, z ramienia inwestora, za 
uruchomienie elektrofiltru dla pieca szklarskiego oraz przez na-
stępny rok za jego eksploatację. Inwestor na początku projektu 
w ogóle nie planował instalacji elektrofiltru na nowo budowanej 
linii produkcja szkła. Ze względu na stosowanie opalania gazem 
ziemnym nie jest on elementem bezwzględnie wymaganym tech-
nologicznie. Jednak decyzja środowiskowa wymogła zastosowa-
nie elektrofiltru. Podstawowym kryterium, ze względu na budżet 
projektu, była cena. Wybór padł na pewną małą, nieznaną sze-
rzej na rynku, włoską firmę, z którą wcześniej inwestor nie posia-
dał żadnych doświadczeń. Już w czasie budowy okazało się, że 
firma działa na zasadzie podzlecania niemal całego zakresu prac 
– praktyka jakże podobna do stosowanej przez niektóre z firm 
startujących w przetargach na głównego wykonawcę w projek-
tach infrastrukturalnych – sama zaś dostarcza jedynie projekt-
technologiczny i bazowy elektrofiltru oraz nadzór na budowie. 

1) Na podstawie doświadczeń autora w projektach infrastrukturalnych w prze-
myśle i energetyce. W tej części zostaną przedstawione podstawowe pro-
blemy, z jakimi autor się spotkał oraz subiektywna ocena zaistniałych fak-
tów. Nie stanowi ona w żadnej mierze stanowiska firmy ZRE Katowice SA 
i jest wyłącznie osobistą opinią autora.

prowadzenia projektu. Wbrew intencjom ustawodawcy prawo, 
a zwłaszcza Prawo Zamówień Publicznych, poprzez narzucenie 
procedur wyboru dostawcy – co miało na celu eliminacje zjawisk 
patologicznych – może prowadzić do poniesienia dodatkowych 
kosztów, choćby z tytułu zwiększenia wolumenu części zamien-
nych, w przypadku braku wskazania konkretnego dostawcy 
urządzenia bądź technologii. Prywatni inwestorzy, niepodlegają-
cy tym ograniczeniom, mają większą swobodę w kształtowaniu 
polityki wyboru dostawców [20].

Rys. 2. Relacja cel, jakość, czas i budżet
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Proces uruchomienia nie przebiegał pomyślnie. Od początku wy-
stępowały problemy z sygnalizacją ilości gipsu (produktu ubocz-
nego powstającego w tego typu elektrofiltrze), oczyszczaniem 
elektrod oraz systemem podawania sorbentu (drobnokrystalicz-
nego wapienia). Po okresie dwóch lat elektrofiltr nadawał się do 
remontu generalnego. Korozja wnętrza elektrofiltru, uszkodzenia 
elektrod, zużycie systemu oczyszczania elektrod spowodowały 
jego zatrzymanie do remontu. Z wyjątkiem układu elektryczne-
go został on całkowicie przebudowany (zbudowany praktycznie 
od podstaw) przez renomowanego dostawcę. Włoski producent 
nie poczuwał się do odpowiedzialności za swój produkt. Sprawa 
znalazła swój finał w sądzie, a inwestor poniósł podwójny koszt 
budowy elektrofiltru.

Czy to było do uniknięcia? Jak najbardziej. Gdyby na po-
czątku jedynym kryterium wyboru nie była cena, ale przede 
wszystkim doświadczenie w podobnych instalacjach i parame-
try techniczne, sytuacja wyglądałaby inaczej. Tym bardziej że 
przebudowany przez renomowanego dostawcę elektrofiltr działa 
sprawnie i nie stwarza większych problemów technicznych.

Jakoś(ć) to będzie

Na tym samym wcześniej opisanym projekcie, innym ele-
mentem, który przysporzył bardzo wielu problemów, zarówno 
na etapie uruchomienia, jak i dalszej eksploatacji, było urządze-
nie zwane zasypnikiem. Jest to urządzenie podające surowce 
szklarskie bezpośrednio do pieca. Wybór dostawcy padł na jed-
ną z chińskich firm, jednego z największych producentów tego 
typu urządzeń na rynek chiński, która wcześniej współpracowa-
ła z renomowanym niemieckim producentem takich urządzeń. 
Dodatkowo za wyborem tego właśnie urządzenia przemawiały 
pozytywne doświadczenia w innej hucie tego samego koncernu 
w Rumunii. Pomimo zastrzeżeń ze strony przedstawicieli pro-
dukcji, zdecydowano się na zakup tego urządzenia w Chinach, 
zastrzegając wiele wymagań jakościowych, jednak nie precyzu-
jąc ich w wystarczający, jak się okazało, sposób. Wstępny od-
biór w Chinach odbył się w sposób pospieszny (ze względu na 
opóźnienie projektu) i nie skupiono się na szczegółach. Jednak 
po odbiorze tego urządzenia w Polsce okazało się, że sytuacja 
nie przedstawia się dobrze. Kluczowe elementy zasypnika, jak 
szufla czy układ chłodzenia były zgodne z wymaganiami, jednak 
ogólna jakość wykonania, układ napędowy czy jakość montażu 
pozostawiała wiele do życzenia. Dla przykładu: całe urządzenie 
było skręcone śrubami klasy 4.6(!), klasy praktycznie nie uży-
wanej w Europie do jakichkolwiek odpowiedzialnych urządzeń 
i niedopuszczalnej w tego rodzaju urządzeniach. Wszystkie 
śruby musiały zostać zastąpione przez odpowiednie klasy 8.8. 
W napędzie zastosowano sprzęgło kłowe, którego nie sposób 
przełączyć na ruchu, co jest niezbędne nie tylko w sytuacjach 
awaryjnych, ale także przy rutynowym okresowym przełącza-
niu napędu. Potem, w czasie ruchu regulacyjnego, niemożność 
płynnego przełączenia napędu spowodowała poważne zachwia-

nie w produkcji. Ponadto barierki miały za małą wysokość i były 
wykonane z materiału niezapewniającego bezpieczeństwa w ra-
zie oparcia się. Dodatkowo osłona termiczna szufli nie została 
wykonana z odpowiedniego materiału: nie zapewniał on wystar-
czającej odporności na korozję chemiczną występującą w kon-
takcie z oparami znad ciekłego szkła.

Rys. 3. Uszkodzona osłona termiczna szufli zasypnika 
po półrocznym okresie eksploatacji, źródło: zdjęcie własne autora

W efekcie wprowadzono poprawki, wymieniono wadliwe 
elementy, jednak wciąż urządzenie nie było w pełni zgodne 
z wymaganiami produkcji i było kłopotliwe w eksploatacji. Nie-
stety, w wymaganiach jakościowych, jak się okazało, nie było 
ścisłych zapisów odnoszących się do powyższych punktów, 
więc producent w ogóle nie poczuwał się do odpowiedzialno-
ści, tym bardziej że spełniały one chińskie normy i wymagania 
chińskich producentów szkła. Zaoszczędzone pieniądze nie 
wystarczyły na wykonanie niezbędnych modernizacji i na po-
krycie kosztów jego awarii. Jak się później okazało, zasypnik 
dostarczony do Rumuni przez tego samego producenta był 
dużo lepiej dostosowany do europejskich standardów. Powstał 
na licencji, do której chiński producent w międzyczasie utracił 
prawo i wprowadził do konstrukcji zmiany, do których został 
zobligowany, a których skutkiem było pogorszenie jakości i uży-
teczności wyrobu.

Można uniknąć podobnej sytuacji poprzez bardzo ścisłą 
definicję każdego wymagania wobec urządzenia i niepozosta-
wienie zbyt wielu punktów pod wymagania normatywne oraz 
ścisły odbiór u producenta. Nie można pozwolić na dowolną in-
terpretację zapisów, np. jeśli powołujemy się na normy, należy 
konkretny zapis normy przytoczyć. Dodatkowo zawsze należy 
przeprowadzić drobiazgowy odbiór u producenta. Nawet pozy-
tywne doświadczenia z przeszłości nie zwalniają osób odpowie-
dzialnych za jakość – zwłaszcza za jakość dostaw – z drobiazgo-
wego sprawdzenia zgodności produktu z zamówieniem i takiego 
sformułowania zamówienia, aby producent nie miał zbyt dużego 
pola do własnej interpretacji i oszczędności.
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Nie zmienia się koni w połowie rzeki

Zmiany obsady projektu zazwyczaj bardzo źle wpływają na 
projekt. Jeszcze gorszą sytuacją jest ta, gdy w ogóle nie udaje 
się zgromadzić ludzi o odpowiednich kompetencjach. W przy-
padku wystąpienia obu tych okoliczności jednocześnie proble-
my w projekcie są nieuniknione. Na jednym z realizowanych 
obecnie projektów główną przeszkodą w prawidłowym przebie-
gu projektu jest ciągle zmieniający się personel zleceniodawcy, 
któremu nie zależało na sprawnym zakończeniu projektu. Było 
to wbrew ich osobistym interesom – przypadek opisany w lite-
raturze [19]. Po zakończeniu negocjacji, podpisaniu kontraktu 
i przeprowadzeniu mobilizacji na budowie okazało się, że per-
sonel zleceniodawcy odpowiedzialny za przebieg projektu nie 
ma doświadczenia w zakresie projektu, ponadto nie ma także 
doświadczenia w projektach tej skali – budowy bloku energe-
tycznego. Dla personelu projektu ważniejszą sprawą, z powodu 
której zorganizowano spotkanie wszystkich podwykonawców, 
było sprzątanie na budowie i jego podział niż koordynacja bu-
dowy. Brak koordynacji powodował przestój dźwigów i innego 
ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania prac związanych 
z posadowieniem turbiny i konieczne było ponoszenie dodatko-
wych kosztów z tym związanych. Niektórzy inspektorzy nadzo-
ru sprawiali wrażenie jakby po raz pierwszy widzieli przedmiot 
kontraktu, a już na pewno nigdy nie brali udziału w montażu ta-
kowego. Było to zwłaszcza widoczne na turbinie parowej. Swój 
brak wiedzy personel przykrywał najczęściej arogancją i prze-
sadną, w negatywnym tego słowa znaczeniu, skrupulatnością. 
Na domiar złego, ciągle zmieniały się osoby odpowiedzialne za 
kontrolę i harmonogramowanie projektu, a z czasem również 
i z wyższych szczebli projektu, a nawet zarządu zleceniodawcy, 
tak że do końca projektu na budowie pozostały zaledwie dwie 
osoby, które były na niej od początku. Dodatkowo, gdy nastąpiło 
widoczne opóźnienie i pojawiły się pierwsze efekty powyższych 
działań zespołu projektowego po stronie zleceniodawcy, wywią-
zał się konflikt wewnętrzny pomiędzy członkami konsorcjum, 

będącego głównym wykonawcą projektu. Rykoszetem tego 
konfliktu były dodatkowe opóźnienia, zbędne prace dodatkowe, 
niepotrzebne nadmierne koszty po stronie wykonawców. Ciągłe 
zmiany personalne bardzo utrudniały kontakt i opóźniały przeka-
zywanie danych powodując dalsze opóźnienia. 

Dodatkowym czynnikiem, pogorszającym przebieg projek-
tu, było negatywne nastawienie zleceniodawcy do współpracy 
z podwykonawcami, którzy nie byli traktowani jak partnerzy. Czę-
sto decyzje podejmowane na budowie, mimo zgodności z do-
kumentacją, były decyzjami nierozsądnymi, a wszelkie próby 
przekonania inspektorów do ich zmiany kończyły się fiaskiem. 
Końcowym efektem tych wszystkich okoliczności jest około pół-
roczne wydłużenie projektu. Bezspornym dowodem, na fatalne 
skutki powyżej przedstawionych działań po stronie zleceniodaw-
cy, było zwiększenie wartości kontraktu o ok. 25% w postaci ro-
bót dodatkowych. Dopiero w końcowej fazie na projekcie pojawi-
ła się osoba z praktycznym i dużym doświadczeniem w energe-
tyce, pozytywnie nastawiona do współpracy z podwykonawcami 
i prace znacząco przyspieszyły i zakończyły się.

Powyższa sytuacja była do uniknięcia, gdyby zlecenio-
dawca zadbał od początku o zaangażowanie kompetentnego 
i doświadczonego personelu lub przynajmniej takiego, który zna 
swoje ograniczenia, potrafi dobrze współpracować z innymi i wy-
słuchać argumentów doświadczonego wykonawcy oraz ewentu-
alnie odrzucać je z gruntowną argumentacją. Prawdopodobnie 
również koszty po jego stronie byłyby niższe, gdyż udałoby się 
uniknąć wielu niepotrzebnych czynności na budowie i części 
opóźnień.

Podsumowanie

Jak pokazuje praktyka, problemy i ryzyko realnych pro-
jektów nie zaczynają się i nie kończą na problemach i ryzykach 
przedstawionych w literaturze. Żaden model teoretyczny nie jest 
w stanie przewidzieć wszelkich problemów i ryzyka, jakie mogą 
wystąpić w projekcie. Często kierownicy projektu nie mają wpły-
wu na kryteria, którymi kieruje się inwestor w wyborze dostaw-
ców. Zazwyczaj punkt widzenia decydentów jest diametralnie 
inny od punktu widzenia techników, kierowników projektów, bądź 
późniejszych użytkowników celu projektu, gdyż jedni patrzą naj-
częściej na koszty poniesione doraźnie, a drudzy na długofalową 
eksploatację i wydatki z nią związane. Często koszty poniesione 
po zakończeniu projektu na dostosowanie efektów projektu do 
wymagań jego użytkowników wielokrotnie przekraczają doraźne 
oszczędności, a nierzadko nie jest to już możliwe.

Jednak i jedni, i drudzy powinni mieć na uwadze, że im le-
piej – co nie zawsze znaczy taniej – przeprowadzony projekt, tym 
bardziej pozytywne będą jego skutki dla jego interesariuszy. Pro-
blem ten jest do przezwyciężenia poprzez bardzo dobrą i moż-
liwie jak najdokładniejszą definicję celu bądź zakresu projektu, 
poprzedzoną wnikliwą analizą interesariuszy, co zresztą jest pod-
kreślane w literaturze [4].

Rys. 4. Wymienione śruby łączące zasypnika,  
źródło: zdjęcie własne autora
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Innym problemem, typowym dla obecnego czasu, wielu 
prowadzonych jednocześnie projektów w branży energetycz-
nej, jest dostępność wysokokwalifikowanej kadry technicznej: 
od inspektorów nadzoru, poprzez wyższy i średni dozór, aż po 
spawaczy. Powoduje to, że stanowiska na projektach obsadzane 
są przez ludzi o niższych od wymaganych kompetencjach i nie-
posiadających wystarczającego doświadczenia w prowadzeniu 
powierzonego im zakresu, a nierzadko niedysponujących odpo-
wiednimi cechami charakterologicznymi do pracy zespołowej. 
Bardzo często dobór takich pracowników do zespołu projekto-
wego, a zwłaszcza tych przeznaczonych do współpracy z pod-
wykonawcami na projekcie, powoduje niepotrzebne napięcia 
i konflikty, w szczególności, gdy stosunki między stronami są 
napięte, a różnice w kompetencjach znaczne. Konfliktom takim 
można zapobiec poprzez odpowiedni dobór kadry, a jeśli jest 
możliwość, wymieszania osób doświadczonych z tymi niedo-
świadczonymi, bądź przynajmniej odpowiedni dobór charakte-
rologiczny personelu projektu – odrzucenie osób konfliktowych 
czy też o wybujałym ego, na rzecz takich, które chcą się uczyć 
i zdają sobie sprawę z własnych ograniczeń. Istotnym elemen-
tem jest także odpowiednie zmotywowanie kadry projektowej, 
aby nie starała się przeciągać projektu.

Wnioski

Zarządzanie projektami jest bardzo szeroką i wieloaspekto-
wą dyscypliną wiedzy, która pomimo stosunkowo krótkiej histo-
rii jest już dosyć dobrze opisana w literaturze. Ponieważ jest to 
dyscyplina przede wszystkim praktyczna i trudno spotkać dwa 
identyczne projekty, wciąż jest miejsce na dalsze publikacje opi-
sujące tę gałąź wiedzy. 

Większości problemów projektowych nie da się uniknąć, 
jednak można się do nich przygotować, aby zmniejszyć ich skut-
ki. Zarówno teoria, jak i praktyka podkreślają ważkość analizy 
ryzyka i niepodchodzenia do tej kwestii w sposób pobieżny. Tak-
tyka taka może się zemścić, gdy w trakcie projektu pojawią się 
nieprzewidziane, ale jednak możliwe do przewidzenia a priori, 
okoliczności, które zagrożą jednemu z kluczowych aspektów 
projektu. Oszczędności na analizie ryzyka najczęściej powodują 
dodatkowe wydatki podczas realizacji projektu [14]. 

Innym bardzo ważnym czynnikiem, o którym można prze-
czytać w literaturze, jak i spotkać się w praktyce są kwestie 
związane z doborem właściwego personelu projektowego i to 
zarówno na etapie planowania i analizy, jak i na etapie wyko-
nawczym [19]. Nawet najlepiej przygotowany projekt, z bardzo 
dobrze opracowanym zakresem, planem, harmonogramem nie 
zakończy się sukcesem, jeśli zostanie obsadzony przez nie-
kompetentny, bądź niezgrany zespół projektowy, niemający 
wspólnego celu w postaci terminowego zakończenia projektu 
i odwrotnie. Nawet nie najlepiej przygotowany projekt ma szan-
se na sukces, jeśli zostanie obsadzony przez kompetentny, 
umotywowany i zgrany zespół.

Należy unikać jednostronnego patrzenia na cel projektu 
przez pryzmat tylko jednego z aspektów: budżetu, jakości bądź 
czasu, nie biorąc pod uwagę dwóch pozostałych. Jakikolwiek 
brak równowagi między tymi aspektami powoduje zachwianie 
i duże ryzyko nieosiągnięcia celu [15]. Planując projekt, zwłasz-
cza budżet i zakres czasowy, opisując jego ramy pamiętajmy 
o równowadze pomiędzy czasem, budżetem i jakością. W ra-
chunku końcowym złe zaplanowanie tych aspektów może do-
prowadzić do przekroczenia ich wszystkich, czego można by 
uniknąć. Rozpoczęcie projektu powinna zawsze poprzedzić 
refleksja nad wykonalnością projektu w zadanych uwarunkowa-
niach oraz dogłębna analiza ryzyka i interesariuszy.
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turbozespołu  usuwa się większość wypracowanych elementów 
mechanicznych i hydraulicznych, co w przyszłości zmniejsza 
koszty remontowe.

W tym czasie w małych siłowniach przyzakładowych wyko-
nywano tylko remonty układów regulacji. W zasadzie do bieżącego 
roku niewiele turbozespołów małych siłowni zostało zmodernizo-
wanych. Dalsze wykonywanie tylko remontów elementów układów 
regulacji nie ma większego sensu, bo rosnące wymagania, pew-
ność ruchu i oczekiwana 2-letnia gwarancja jest nie do spełnienia. 

ZRE Katowice od początku swojej działalności rozwijały się 
w zakresie remontów i później modernizacji układów regulacji 
i zabezpieczeń, stawiając na wiedzę ludzi i sprzęt.  Utworzony 

Do około 2005 roku większość turbogeneratorów w elek-
trowniach zawodowych podlegała modernizacji. Zmieniano nie 
tylko układ przepływowy podwyższając sprawność cieplną, ale 
również modernizowano układ sterowania wprowadzając układ 
regulacji elektrohydrauliczny (EHR) z regulatorem cyfrowym. Taki 
sposób sterowania pozwala na pracę turbozespołu z nieczuło-
ścią ε = 0,1 (oznacza to, że przy biegu jałowym n = 3000 obr/
min, ∆n = 3 obr/min). Zastosowanie regulatora cyfrowego umoż-
liwia wybranie trybu regulacji (np. mocy, ciśnienia pary dolotowej) 
w sposób bezuderzeniowy, dzięki funkcji śledzenia wszystkich 
wielkości regulowanych, wprowadza dodatkowe elektroniczne 
zabezpieczenia. Modernizując układ regulacji i zabezpieczeń 
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Modernizacja układów regulacji, zabezpieczeń i smarowania 
jako niezbędna konieczność dla eksploatowanych  

małych turbozespołów

Modernization of control, protection  
and lubrication systems as a necessary procedure  

for small TG units still in operation




