
 

NAJWIĘKSZY PROBLEM  
Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTAMI 
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Największy  pro le e  w zarządza iu projekta i w przypadku ponad 80% projektów jest 

albo opóź ie ie, albo przekra za się udżet przeznaczony na dany projekt lub jego zakres 

zostaje okrojony. W po ad połowie przypadków dwa z ty h trze h zo owiązań ie są 
dotrzymane. 

Dla zego tak się dzieje?  

Co jest tego przy zy ą? 

Według ie, kluczowy jest paradygmat:  

A y ukoń zyć projekt a zas, w udże ie i zgod ie z zakrese , 
musi tak się stać z każdy  z zadań.  

O ile w przypadku zakresu zwykle tak ędzie, to w przypadku udżetu, a zwłasz za zasu taki 
paradygmat jest nieprawdziwy! Jedy ie w przypadku, gdy wszystkie zada ia zosta ą 
ukoń zo e zgod ie z pla e , to projekt rów ież zakoń zy się a zas. Jed ak tak się sta ie 
tylko wtedy, kiedy tak ędzie z wszystkimi zadaniami. 

Paradyg at oz a za oś, o jest pewne i nie jest kwestionowane.  

Ja jed ak oś ielę się zakwestio ować te  paradyg at w kwestii zasu.   

Kierow i y projektów wy agają od pra ow ików koń ze ia zadań a zas, po ieważ 
zgodnie z powyższy  paradyg ate  sądzą, że to jedy a droga do ukoń ze ia projektu a 
zas. Takie postępowa ie a swoje ko sekwe je.  

Pierwsza konsekwencja jest taka, że jeżeli ele  Kierow ika Projektu jest ukoń ze ie 
wszystki h zadań a zas, to ędzie o  zwra ał sz zegól ą uwagę a ter i owość 

ukoń ze ia ty h zadań: 

 Będzie wy agał podawania terminów, które ędą liskie pew oś i.  

 Będzie także karał za opóź ie ia.  

Skoro tak, to każdy rozsąd y wyko aw a zadań ędzie sza ował zas wyko a ia zadania tak, 

y yć pew y , że uda u się je wyko ać właś ie… a zas. Dołoży zate  bufor czasowy. 

Będzie o  a tyle duży, że y jego o ię ie ie spowodowało, że zas ędzie za krótki. Ma y 
zate  zasy zadań, które są „ ezpie z e” i dość długie. Skoro tak, to ie a się po o 
spieszyć z rozpo zę ie  zadania.  

Takie za howa ie do zekało się swojej azwy: Syndrom studenta.  

Tak, studenci zwlekają z rozpo zę ie  auki tak długo, jak tylko się da.  
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Podo ie pra ow ik, który postrzega ter i  zakoń ze ia zada ia jako bezpieczny, nie 

ędzie aty h iast „rzu ał” się na nie. Po zeka…  

Z drugiej strony wyo raź y so ie pra ow ika, który jest jed ak o owiązkowy i 
zaj ie się zada ie  szy ko i ukoń zy go przed ter i e . Czy wtedy zgłosi to 

kierownikowi? Musiał y yć sa o ój ą – prze ież to się skoń zy ty , że astęp y  raze  
zasy zosta ą skró o e, a o  ędzie iał wię ej pra y! To akurat wy ika z Prawa Parkinsona, 

które ówi, że: 

Pracownik pracuje przez cały zas przez a zo y a pra ę. 

Co wynika z Prawa Parkinsona i Syndromu Studenta dla kierownika projektu?  

Zada ia ra zej ędą się opóź iać, a w ajlepszy  przypadku ędą koń zo e na czas. Skoro 

tak, to opóź ie ia ędą się ku ulować. Projekt się opóź i.  

Paradygmat jest nieprawdziwy. 

Co w zamian?  

Co ależy zro ić, że y projekty yły realizowa e a zas? 

Należy zastosować agresyw e zasy realiza ji zadań poprzez skró e ie zasów 

realiza ji zadań o połowę.  

Jak to działa? O ty  w kolej y  moim artykule. 

 

Jacek Branas 

Od 8 lat pomaga wprowadzać z ia y w życiu smoim klientom jako certyfikowany trener 

Neurolingwistycznego programowania – NLP i coach. Specjalizuje się w po ocy z określa ie  i realizacji 
celów. 
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