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Streszczenie 
 
 Realizacja projektów informatycznych w organach publicznych oznacza najcz -
ciej wybór jednej z dost pnych metodyk zarz dzania projektem. Jest wiele metodyk, 

ró ni cych si  mi dzy sob  podej ciem do kontroli prac projektu, szczegó owo ci  
procedur czy dostosowaniem do przedmiotu projektu. Uruchomienie projektu oznacza 
najcz ciej wybór jednego z dost pnych rozwi za , chocia  przy wi kszo ci przedsi -
wzi  realizowanych w organizacjach publicznych ten wybór jest cz sto ograniczany do 
konieczno ci stosowania metodyki PRINCE2. Takie podej cie nie daje szerszej per-
spektywy uwzgl dniaj cej wszystkie aspekty projektu, szczególnie w obr bie prac ty-
powo specjalistycznych zwi zanych z wytwarzaniem oprogramowania. Niniejszy arty-
ku  przedstawia mo liwo  zastosowania tradycyjnej metodyki zarz dczej PRINCE2 
wraz z metodyk  zwinn  Scrum w rzeczywistym rodowisku projektu. wiadome  
i dostosowane do warunków organizacji zastosowanie po czenia Scrum i PRINCE2 
mo e tworzy  synergi , która prowadzi do dynamicznego rozwoju produktu w precy-
zyjnie kontrolowanym rodowisku projektowym. 
S owa kluczowe: metodyka zarz dzania projektami, PRINCE2, Scrum, produkty  
software’owe. 
 
 
  

                                                 
1  Wydzia  Informatyki. 



Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych… 488 

Wprowadzenie 
 
 Dzisiejsze uwarunkowania rynkowe powoduj , e czas wprowadzania na 
rynek nowych produktów i us ug powinien by  jak najkrótszy. Jest to szczególnie 
widoczne przy realizacji projektów informatycznych. Zespo y projektowe zdaj  
sobie spraw , e sukces mo na osi gn  tylko poprzez szybk  budow  gotowego 
rozwi zania informatycznego, nawet wtedy, gdy potencjalny klient nie do ko ca 
wie, jaka jest jego finalna potrzeba, i zna jedynie zarys swoich oczekiwa . Prezen-
tacja dzia aj cego prototypu zwi ksza rozumienie klientów, daj c mo liwo  zg a-
szania przez nich uwag, formu owania oceny czy akceptacji zmian w ca ym cyklu 
ycia projektu. Takie dzia anie sprzyja osi gni ciu zwrotu z inwestycji w dany 

projekt. W rzeczywisto ci z o ono  i niepewno  zwi zana z realizacj  projektów 
informatycznych jest du a. Wymagania nie musz  by  do ko ca znane przed roz-
pocz ciem prac projektowych, ale nawet w takim przypadku nale y dokona  w a-
ciwego wyboru odno nie metodyki zarz dzania projektem.  

 
 
1. Podstawowe zasady
 
 PRINCE2 jest metodyk  zarz dzania projektem, która zosta a tak zaprojekto-
wana, aby mie  charakter ogólny, i aby mo liwe by o jej dostosowanie do wielko ci 
i z o ono ci projektu. Jest metodyk  niezale n  od przedmiotu projektu, dedyko-
wan  zarz dzaniu, a nie wytwarzaniu specjalistycznych produktów informatycz-
nych, chocia  proces zarz dczy zwi zany z dostarczaniem produktów jest w niej 
uwzgl dniony. Metodyka PRINCE2 jest podej ciem do zarz dzania projektem 
opartym na procesach. Procesami PRINCE2 s  (PRINCE2TM 2009): 

1. Przygotowanie Projektu (ang. Starting up a Project). 
2. Strategiczne Zarz dzanie Projektem (ang. Directing a Project). 
3. Inicjowanie Projektu (ang. Initiating a Project). 
4. Sterowanie Etapem (ang. Controlling a Stage). 
5. Zarz dzanie Wytwarzaniem Produktów (ang. Managing Product Delivery). 
6. Zarz dzanie Ko cem Etapu (ang. Managing Stage Boundaries). 
7. Zamykanie Projektu (ZP) – (ang. Closing a Project). 

 Projekt prowadzony zgodnie z metodyk  PRINCE2 wymaga m.in.:  
– utworzenia w procesie Przygotowania Projektu struktury zespo u zarz -

dzania projektem, w tym powo ania Komitetu Steruj cego; 
– podzia u projektu na etapy zarz dcze. W PRINCE2 struktura planowania 

i raportowania w projekcie jest zorganizowana wed ug etapów zarz d-
czych, podobnie zakres prac w projekcie jest podzielony na etapy. Komitet 
Steruj cy podejmuje decyzje o zatwierdzeniu zako czenia etapu, zgodzie 
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na rozpocz cie kolejnego etapu oraz zatwierdza plany etapów i zmiany 
w Planie Projektu; 

– w zakresie metodyki PRINCE2 buduje si  strategie: Zarz dzania Jako ci , 
Zarz dzania Konfiguracj , Zarz dzania Ryzykiem oraz Zarz dzania Ko-
munikacj . 

 Scrum jest holistycznym podej ciem do rozwoju nowych produktów, co 
zwi ksza szybko  i elastyczno  realizacji prac projektowych. Scrum to jedna 
z najcz ciej stosowanych metodyk zwinnych (ang. Agile), która pozwala klientom 
i u ytkownikom na uzyskanie ca kowitej kontroli nad kierunkiem i zakresem prac 
projektu wytwórczego. Na ko cu ka dej iteracji interesariusze projektu mog  zde-
cydowa  o kontynuacji projektu, mog  doda  nowe funkcjonalno ci lub zmodyfi-
kowa  wcze niej zidentyfikowane. Iteracyjny charakter wytwarzania oprogramo-
wania w oparciu o Scrum jest odzwierciedlony w podziale prac projektowych na 
tzw. sprinty. Czas trwania pojedynczego sprintu wynosi z regu y od dwóch do czte-
rech tygodni, wa ne, aby raz ustalony czas trwania obowi zywa  w ca ym cyklu 
ycia projektu. Takie podej cie pomaga zespo owi projektowemu, wskazuj c  

czasokres realizacji pojedynczych iteracji, oraz upraszcza zarz dzanie i ledzenie 
czynno ci projektowych. 
 
  
2. Metodyka wytwórcza a metodyka zwinna  
  
 PRINCE2 nie narzuca adnej szczególnej metody post powania, wed ug któ-
rej zespó  wytwórczy mia yby realizowa  proces wytwarzania oprogramowania. 
Jest to oczywiste ze wzgl du na typowo zarz dczy charakter metodyki, pozbawio-
nej jakichkolwiek odwo a  do specyfiki wytwarzania oprogramowania. Z drugiej 
strony PRINCE2 zak ada, e praca zespo u w projekcie powinna by  okre lona 
i zaplanowana, a efekty pracy w postaci Grupy Zada  sprawdzone przez Kierowni-
ka Zespo u, zanim zostan  przekazane Kierownikowi Projektu. PRINCE2 nie na-
kre la zespo owi wytwórczemu, w jaki sposób powinien organizowa  prac  w asn , 
jest to pewnego rodzaju luka wyst puj ca na poziomie procesu Zarz dzania Dostar-
czaniem Produktów. Natomiast w Scrumie wiemy dok adnie, jak ma wygl da  
organizacja dzia a  zespo u wytwórczego zmierzaj ca do wydania cz ci dzia aj -
cego oprogramowania. W Scrumie niewiele mówi si  o dzia aniach typowo zarz d-
czych zwi zanych z przygotowaniem projektu przed jego uruchomieniem, czy te  z 
przygotowaniem i realizacj  przekazania produktu u ytkownikowi ko cowemu. 
W PRINCE2 te w a nie zagadnienia zosta y szczegó owo opisane w procesie Przy-
gotowanie Projektu, Inicjowanie Projektu oraz Zamykanie Projektu. Z drugiej stro-
ny Scrum okre la ramy planowania dla zespo u wytwórczego, organizuje jego pra-
c , wspiera poprawny przydzia  zada , a tak e utrzymuje sta  refleksj  na temat 
post pu prac wytwórczych w projekcie. 
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 Przy zarz dzaniu projektami wymaga si  cz sto odpowiedzi na nast puj ce 
pytania: 

– Czy cele proponowanego pomys u s  zgodne ze strategi  firmy i bizneso-
wo uzasadnione? 

– Czy jeste my w stanie dostarczy  produkty projektu? 
– Na kim spoczywa ostateczna decyzja co do zatwierdzania bud etu projek-

tu, uruchamiania rodków w kolejnych etapach oraz wydania zgody na 
kontynuacj  prac projektowych? 

– Jaki sposób zarz dzania b dzie stosowany w projekcie ? 
 Metodyka PRINCE2 daje odpowied  na wy ej postawione pytania, wskazuj c 
chocia by podstawowe role zarz dcze oraz wynikaj ce z nich odpowiedzialno ci. 
Dodatkowo utrzymanie ci gle aktualnego Uzasadnienia Biznesowego potwierdza 
uruchomienie oraz zasadno  kontynuacji prac projektowych. PRINCE2 definiuje 
projekt jako organizacj  powo an  na czas okre lony, stworzon  w celu dostarcze-
nia produktów biznesowych zgodnych z przyj tym Uzasadnieniem Biznesowym. 
Wa nym elementem jest tak e zarz dzanie z uwzgl dnieniem tzw. tolerancji odno-
sz cych si  do podstawowych parametrów projektu, tj. czasu, kosztów, jako ci, 
zakresu oraz korzy ci. Uzgodnione tolerancje wspieraj  ustanowienie granic odpo-
wiedzialno ci i uprawnie  w zakresie zarz dzania projektem. PRINCE2 zak ada 
tymczasowo  projektu, zorientowanie na produkty oraz wype nienie za o e  przy-
j tych w Uzasadnieniu Biznesowym.  
 W metodyce zwinnej Scrum brak jest takich elementów, tutaj dok adnie okre-
la si  sposób organizacji prac wytwórczych. Zwinny proces rozwoju produktu jest 

mechanizmem nastawionym na ci g e zmiany wymaga  z jednoczesnym uwzgl d-
nieniem cis ej wspó pracy mi dzy dostawc  a u ytkownikami. Zespó  projektowy 
realizuje prace wytwórcze w oderwaniu od nadmiernej biurokracji oraz kaskadowe-
go modelu wytwarzania oprogramowania na rzecz iteracyjnego cyklu rozwoju pro-
duktu. Oznacza to konieczno  radzenia sobie z ci g ymi zmianami (dotyczy to np. 
funkcjonalno ci, ich zakresu oraz priorytetu). Stosowanie metodyki Scrum oznacza 
wi c przybli one szacunki parametrów projektu, oraz planowanie i kontrol  tylko 
na poziomie bie cego sprintu i wydania. W metodyce PRINCE2 sterowanie i kon-
trola nak adaj  si  na ca y cykl ycia projektu, od pomys u na projekt, a  do prze-
kazania produktu klientowi. Przy integracji metodyk w jedno spójne rozwi zanie, 
PRINCE2 wype nia luk  w tym obszarze wyst puj c  w Scrum. 
 
 
3. PRINCE2 oraz Scrum – integracja na poziomie ról projektowych 

 G ówne role okre lone w PRINCE2 to G ówny U ytkownik (ang. Senior 
User), Przewodnicz cy Komitetu Steruj cego (ang. Executive) oraz G ówny Do-
stawca (ang. Senior Supplier). Reprezentuj  oni poziom strategiczny zarz dzania 
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w projekcie oraz s  przedstawicielami wszystkich interesariuszy projektu. Powo y-
wany jest równie  Kierownik Projektu (ang. Project Manager) odpowiadaj cy za 
zarz dzanie operacyjne oraz Kierownicy Zespo ów Wytwórczych (ang. Team Le-
aders) odpowiedzialni za dostarczanie produktów projektu.  
 W Scrumie kluczowe role to W a ciciel Produktu (ang. Product Owner),  
Mistrz Scruma (ang. Scrum Master) oraz samoorganizuj cy si  zespó  wytwórczy 
(ang. Development Team). Rola Scrum Mastera istnieje po to, aby wspiera  zespó  
w jego samoorganizuj cej pracy zgodnie z ide  Agile. Scrum Master ma za zadanie 
wspó pracowa  z zespo em wytwórczym oraz W a cicielem Produktu po to, aby 
praca zaplanowana w sprincie zosta a wykonana. Do jego zada  nale y równie  
organizacja i moderowanie spotka  zespo u, a tak e rozwi zywanie powstaj cych 
konfliktów i usuwanie zewn trznych zagro e .  
 W a ciciel Produktu jest cz onkiem zespo u wytwórczego, odpowiada z jednej 
strony za Rejestr Produktowy (ang. Product Backlog), a z drugiej za to, aby praca 
zespo u mia a wymiern  warto . Przek ada si  to na implementacj  konkretnych 
historyjek u ytkownika w poszczególnych sprintach, w ramach za o onego 
i uzgodnionego z zespo em planu. W a ciciel Produktu powinien by  ekspertem 
w swojej dziedzinie, powinien zna  wymagania klienta oraz by  zorientowanym 
w ofercie konkurencji. Najlepiej w tej roli sprawdzaj  si  mened erowie produktu 
oraz analitycy biznesowi.  
 Ka da rola wskazana powy ej ma ró ne obowi zki i powód, dla którego po-
winna istnie  w ramach projektu. Stosuj c po czenie metodyk, warto przeanalizo-
wa  zakres kompetencji i wskaza , które z ról mog yby zosta  po czone. Propozy-
cja zespo u zarz dzania projektem zosta a przedstawiona na rysunku 1. W a ciciel 
Produktu z metodyki Scrum oraz G ówny U ytkownik z PRINCE2 to te role, które 
mog yby by  przydzielone do jednej osoby. W tym celu trzeba jednak poszerzy  
list  odpowiedzialno ci i zada  po stronie G ównego U ytkownika i upewni  si , e 
rozumie zadania wynikaj ce z odpowiedzialno ci W a ciciela Produktu w metody-
ce Scrum. W nowym uk adzie G ówny U ytkownik jest cz ci  zespo u wy-
twórczego i wspiera jego prac , co stanowi rozszerzenie w stosunku do za o e  
metodyki PRINCE2. Trudniejszym zagadnieniem jest po czenie roli Scrum Maste-
ra z rol  Kierownika Projektu PRINCE2. Jest to mo liwe tylko wtedy, gdy dana 
osoba rozumie rol  wzmacniania zespo ów wytwarzania w prawid owym przebiegu 
procesu wytwórczego zgodnego z ide  Agile. W szczególno ci nie koncentruje si  
jedynie na kierowaniu prac , ale dba o przestrzeganie zasad ustalonych przez zespó  
oraz zapewnia mu odpowiednie warunki pracy. Je li kierownik projektu nie potrafi 
dostosowa  swojego stylu pracy do charakteru roli Scrum Mastera, to lepiej je li 
rola ta wejdzie w sk ad Biura Wsparcia Projektu definiowanego w metodyce 
PRINCE2.  
 Nawet w metodyce Scrum lepiej b dzie, je li prace administracyjne zwi zane 
z projektem, takie jak np. budowa i ledzenie kosztorysu projektu, sprawozdania dla 
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zarz du z post pu prac w projekcie czy zarz dzanie zmianami, b d  prowadzone. 
To w a nie Kierownik Projektu mo e stanowi  potrzebne wsparcie Scrum Mastera 
w obr bie zada , do których ta Scrumowa rola nie zosta a powo ana.  
 

 
Rys. 1.  Role w PRINCE2 oraz Scrum – propozycja po czenia 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie (PRINCE2TM 2009). 

 
4. Rozpocz cie i realizacja prac w projekcie 
 
 W metodyce Scrum zak ada si , e podstawowy wymóg, tzn. uzasadnienie 
rozpocz cia prac projektowych, zosta  ju  spe niony. To za o enie mo e zosta  
wsparte przez metodyk  PRINCE2. To tutaj na etapie startu projektu uruchamiane 
s  takie elementy sk adowe metodyki, jak: Uzasadnienie Biznesowe, proces Rozpo-
cz cie Projektu oraz Inicjowanie Projektu. Uzasadnienie Biznesowe wskazuje pod-
stawowe korzy ci, koszty oraz ryzyka projektowe. Procesy Rozpocz cie Projektu 
oraz Inicjowanie Projektu wspieraj  powstanie zespo u zarz dzania projektem oraz 
budow  Planu Projektu, wyznaczaj cego podstawy dla dalszego przebiegu etapów 
zarz dczych. W metodyce PRINCE2 nie jest odgórnie okre lona ilo  etapów za-
rz dczych, jednak podstawowe minimum to przynajmniej dwa etapy wraz z proce-
sem Przygotowanie Projektu. W pierwszym etapie przygotowywany jest DIP (Do-
kument Inicjuj cy Projekt) oraz wydawana jest zgoda Komitetu Steruj cego na 
uruchomienie prac projektowych. Drugi etap zarz dczy to faktyczne uruchomienie 
prac zwi zanych z wytwarzaniem oprogramowania. Na koniec ka dego z etapów 
wykonywana jest m.in. ocena stanu realizacji projektu, aktualizacja Uzasadnienia 
Biznesowego oraz Planu Projektu. Koniec ka dego etapu jest punktem kontrolnym 
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w projekcie, a informacje wynikaj ce z realizacji prac zostaj  zebrane w Raporcie 
Ko cowym Etapu.  
 Przy realizacji projektu w oparciu o Scrum i PRINCE2 nale y pogodzi  za o-
enia wynikaj ce z metodyk. W obu przypadkach wyst puj  luki, które poprzez 

po czenie mo na uzupe ni . Scrum wymaga podzia u wytwarzania oprogramowa-
nia na sprinty, które trzeba pogodzi  z procesami PRINCE2 oraz etapami zarz d-
czymi tak, aby nowe rozwi zanie tworzy o spójn  ca o . Proponowany model 
integracji przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2.  Model integracji procesów PRINCE2 oraz Scrum 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie: (PRINCE2TM 2009; Chrapko 2013). 

 
 Zgodnie z powy szym schematem podstawowe punkty integracji dotycz : 

– Planu Projektu. W PRINCE2 jest to plan wysokiego poziomu zawieraj cy 
informacje dotycz ce ca ego cyklu ycia projektu. Informacje szczegó owe 
odno nie prac projektowych umieszczane s  w Planach Etapów. Przy po -
czeniu metodyk trzeba jednak pami ta  o umieszczeniu w Planie Projektu 
informacji dotycz cych wst pnego Planu Wydania (tworzonego w ramach 
metodyki Scrum). W Planie Wydania zawarte s  podstawowe informacje 
dotycz ce: liczby planowanych do implementacji funkcjonalno ci w po-
dziale na sprinty, planowane daty rozpocz cia i zako czenia sprintów, 
liczba osób zaanga owanych w wydanie. 
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– Planów Etapów. Plany Etapów oraz Opisy Produktów dla etapów musz  
uwzgl dni  szczegó y pochodz ce z Rejestru Produktu (ang. Product Bac-
klog), odnosz ce si  do wybranych funkcjonalno ci, implementowanych 
w danym etapie zarz dczym w podziale na sprinty. 

– Grup Zada . Grupa Zada  w danym etapie (definiowana w ramach meto-
dyki PRINCE2) b dzie ustalana podczas Scrumowego planowania sprintu. 
Elementem podstawowym Grupy Zada  jest opis prac do wykonania. Pra-
ce te zostan  wskazane zgodnie z przygotowanym rejestrem sprintu (ang. 
Sprint Backlog) w którym zapisane zosta y funkcjonalno ci, nad którymi 
b dzie pracowa  zespó  wytwórczy. 

– Zarz dzania Dostarczaniem Produktów. W ramach procesu Zarz dzanie 
Dostarczaniem Produktów odbywa  si  b d  codzienne spotkania Scru-
mowe (ang. daily Scrum meetings), podczas których ujawnione zostan  
problemy powsta e przy realizacji zada  bie cego sprintu. Dzi ki temu 
Scrum Master b dzie wiadomy ewentualnych zagro e , a jednocze nie 
potencjalne ryzyka b d  na bie co monitorowane i usuwane. W przypad-
ku identyfikacji istotnych zagro e  powinny by  one wpisane do Rejestru 
Ryzyk prowadzonego zgodnie z metodyk  PRINCE2. 

– Kontroli post pu prac wytwórczych. Z okre lon  przez Kierownika Projek-
tu cz stotliwo ci  (np. po ka dym wydaniu lub sprincie) Scrum Master b -
dzie prowadzi  i uaktualnia  Wykres Spalania (ang. Burndown Chart) 
sprintu i wydania. Dzi ki takiej kontroli W a ciciel Produktu szybko 
otrzyma informacj  zwrotn , ile jeszcze pracy zosta o zespo owi wytwór-
czemu do wykonania. 

– Zako czenia sprintu. Produkty wytworzone w ramach pojedynczego sprin-
tu zostaj  przekazane Kierownikowi Projektu w postaci wykonanej Grupy 
Zada . Oddanie zaplanowanych produktów wi e si  z uaktualnieniem 
wszystkich artefaktów zwi zanych z wykonaniem Grupy Zada , st d nale-
y dokona  przegl du Rejestru Jako ci oraz uaktualni  Zapisy Obiektów 

Konfiguracji. Konieczne jest równie  sprawdzenie, czy wykonane w sprin-
cie funkcjonalno ci spe ni y definicj  uko czenia (ang. definition of done). 

– Retrospektywy sprintu (ang. Sprint Retrospective). Ka dy sprint ko czy si  
tzw. retrospektyw , po to, aby zobaczy  i oceni  to, co wydarzy o si  pod-
czas prac wytwórczych w sprincie. Daje to podstaw  do zebrania dobrych 
praktyk i wykorzystania ich podczas kolejnych iteracji. Jest tu realizowana 
jedna z podstawowych zasad metodyki PRINCE2, tj. korzystanie z do-
wiadcze . 

– Zarz dzania ko cem etapu. Pod koniec etapu zarz dczego Kierownik Pro-
jektu dokona uaktualnienia Planu Projektu, Uzasadnienia Biznesowego 
oraz przyst pi do planowania nast pnego etapu. Kierownik Projektu powi-
nien wspó pracowa  ze Scrum Masterem oraz zespo em wytwórczym 
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w celu okre lenia zaleg o ci produktowych (powsta ych w sprintach reali-
zowanych w ramach danego etapu), po to, aby zaplanowa  ich wykonanie 
w nast pnym etapie. Przy budowaniu Planu Etapu konieczne jest równie  
wykorzystanie zapisów zawartych w rejestrze nast pnego wydania (ang. 
Release Backlog). 

 
 
Podsumowanie 
 
 W artykule omówione zosta y wybrane kwestie wynikaj ce z integracji meto-
dyki Scrum i PRINCE2. Odpowiednia znajomo  i praktyka w zakresie obu meto-
dyk daje mo liwo  ich integracji przy realizacji projektu informatycznego, zw asz-
cza wtedy, gdy chcemy zarz dza  ca o ci  prac projektowych z uwzgl dnieniem 
prac wytwórczych. Zastosowanie Scruma pozwala zespo owi elastycznie podcho-
dzi  do realizacji wyznaczonych funkcjonalno ci w ramach narzuconych przez 
W a ciciela Produktu priorytetów. Wp ywa to na zwi kszenie wydajno ci zespo u 
przy jednoczesnej optymalizacji prac. Z drugiej strony przebieg projektu w oparciu 
o zasady zawarte w PRINCE2 tworzy w pe ni kontrolowane rodowisko zarz dza-
nia w ca ym cyklu ycia projektu. 
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INTEGRATION OF PRINCE2 AND SCRUM  
IN SOFTWARE PROJECTS FOR E-GOVERNMENT 

 
 

Summary 
 
 The article presents selected issues concerning with integration of Scrum and 
PRINCE2. Knowledge and practice about this two methods can gives the possibility of 
integration and implementation this new solution in IT projects, especially if you want 
to manage all the activities of the project including product development. The use of 
Scrum allows the team optimizing development during project life cycle. On the other 
hand, the course of the project based on the principles of PRINCE2 creates a fully con-
trolled management environment. 
Keywords: the methodology of project management, PRINCE2, Scrum, software products. 
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