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Streszczenie
Realizacja projektów informatycznych w organach publicznych oznacza najczĊĞciej wybór jednej z dostĊpnych metodyk zarządzania projektem. Jest wiele metodyk,
róĪniących siĊ miĊdzy sobą podejĞciem do kontroli prac projektu, szczegóáowoĞcią
procedur czy dostosowaniem do przedmiotu projektu. Uruchomienie projektu oznacza
najczĊĞciej wybór jednego z dostĊpnych rozwiązaĔ, chociaĪ przy wiĊkszoĞci przedsiĊwziĊü realizowanych w organizacjach publicznych ten wybór jest czĊsto ograniczany do
koniecznoĞci stosowania metodyki PRINCE2. Takie podejĞcie nie daje szerszej perspektywy uwzglĊdniającej wszystkie aspekty projektu, szczególnie w obrĊbie prac typowo specjalistycznych związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Niniejszy artykuá przedstawia moĪliwoĞü zastosowania tradycyjnej metodyki zarządczej PRINCE2
wraz z metodyką zwinną Scrum w rzeczywistym Ğrodowisku projektu. ĝwiadome
i dostosowane do warunków organizacji zastosowanie poáączenia Scrum i PRINCE2
moĪe tworzyü synergiĊ, która prowadzi do dynamicznego rozwoju produktu w precyzyjnie kontrolowanym Ğrodowisku projektowym.
Sáowa kluczowe: metodyka zarządzania projektami, PRINCE2, Scrum, produkty
software’owe.
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Wprowadzenie
Dzisiejsze uwarunkowania rynkowe powodują, Īe czas wprowadzania na
rynek nowych produktów i usáug powinien byü jak najkrótszy. Jest to szczególnie
widoczne przy realizacji projektów informatycznych. Zespoáy projektowe zdają
sobie sprawĊ, Īe sukces moĪna osiągnąü tylko poprzez szybką budowĊ gotowego
rozwiązania informatycznego, nawet wtedy, gdy potencjalny klient nie do koĔca
wie, jaka jest jego finalna potrzeba, i zna jedynie zarys swoich oczekiwaĔ. Prezentacja dziaáającego prototypu zwiĊksza rozumienie klientów, dając moĪliwoĞü zgáaszania przez nich uwag, formuáowania oceny czy akceptacji zmian w caáym cyklu
Īycia projektu. Takie dziaáanie sprzyja osiągniĊciu zwrotu z inwestycji w dany
projekt. W rzeczywistoĞci záoĪonoĞü i niepewnoĞü związana z realizacją projektów
informatycznych jest duĪa. Wymagania nie muszą byü do koĔca znane przed rozpoczĊciem prac projektowych, ale nawet w takim przypadku naleĪy dokonaü wáaĞciwego wyboru odnoĞnie metodyki zarządzania projektem.

1. Podstawowe zasady
PRINCE2 jest metodyką zarządzania projektem, która zostaáa tak zaprojektowana, aby mieü charakter ogólny, i aby moĪliwe byáo jej dostosowanie do wielkoĞci
i záoĪonoĞci projektu. Jest metodyką niezaleĪną od przedmiotu projektu, dedykowaną zarządzaniu, a nie wytwarzaniu specjalistycznych produktów informatycznych, chociaĪ proces zarządczy związany z dostarczaniem produktów jest w niej
uwzglĊdniony. Metodyka PRINCE2 jest podejĞciem do zarządzania projektem
opartym na procesach. Procesami PRINCE2 są (PRINCE2TM 2009):
1. Przygotowanie Projektu (ang. Starting up a Project).
2. Strategiczne Zarządzanie Projektem (ang. Directing a Project).
3. Inicjowanie Projektu (ang. Initiating a Project).
4. Sterowanie Etapem (ang. Controlling a Stage).
5. Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (ang. Managing Product Delivery).
6. Zarządzanie KoĔcem Etapu (ang. Managing Stage Boundaries).
7. Zamykanie Projektu (ZP) – (ang. Closing a Project).
Projekt prowadzony zgodnie z metodyką PRINCE2 wymaga m.in.:
– utworzenia w procesie Przygotowania Projektu struktury zespoáu zarządzania projektem, w tym powoáania Komitetu Sterującego;
– podziaáu projektu na etapy zarządcze. W PRINCE2 struktura planowania
i raportowania w projekcie jest zorganizowana wedáug etapów zarządczych, podobnie zakres prac w projekcie jest podzielony na etapy. Komitet
Sterujący podejmuje decyzje o zatwierdzeniu zakoĔczenia etapu, zgodzie

Magdalena Kieruzel

489

na rozpoczĊcie kolejnego etapu oraz zatwierdza plany etapów i zmiany
w Planie Projektu;
– w zakresie metodyki PRINCE2 buduje siĊ strategie: Zarządzania JakoĞcią,
Zarządzania Konfiguracją, Zarządzania Ryzykiem oraz Zarządzania Komunikacją.
Scrum jest holistycznym podejĞciem do rozwoju nowych produktów, co
zwiĊksza szybkoĞü i elastycznoĞü realizacji prac projektowych. Scrum to jedna
z najczĊĞciej stosowanych metodyk zwinnych (ang. Agile), która pozwala klientom
i uĪytkownikom na uzyskanie caákowitej kontroli nad kierunkiem i zakresem prac
projektu wytwórczego. Na koĔcu kaĪdej iteracji interesariusze projektu mogą zdecydowaü o kontynuacji projektu, mogą dodaü nowe funkcjonalnoĞci lub zmodyfikowaü wczeĞniej zidentyfikowane. Iteracyjny charakter wytwarzania oprogramowania w oparciu o Scrum jest odzwierciedlony w podziale prac projektowych na
tzw. sprinty. Czas trwania pojedynczego sprintu wynosi z reguáy od dwóch do czterech tygodni, waĪne, aby raz ustalony czas trwania obowiązywaá w caáym cyklu
Īycia projektu. Takie podejĞcie pomaga zespoáowi projektowemu, wskazując
czasokres realizacji pojedynczych iteracji, oraz upraszcza zarządzanie i Ğledzenie
czynnoĞci projektowych.

2. Metodyka wytwórcza a metodyka zwinna
PRINCE2 nie narzuca Īadnej szczególnej metody postĊpowania, wedáug której zespóá wytwórczy miaáyby realizowaü proces wytwarzania oprogramowania.
Jest to oczywiste ze wzglĊdu na typowo zarządczy charakter metodyki, pozbawionej jakichkolwiek odwoáaĔ do specyfiki wytwarzania oprogramowania. Z drugiej
strony PRINCE2 zakáada, Īe praca zespoáu w projekcie powinna byü okreĞlona
i zaplanowana, a efekty pracy w postaci Grupy ZadaĔ sprawdzone przez Kierownika Zespoáu, zanim zostaną przekazane Kierownikowi Projektu. PRINCE2 nie nakreĞla zespoáowi wytwórczemu, w jaki sposób powinien organizowaü pracĊ wáasną,
jest to pewnego rodzaju luka wystĊpująca na poziomie procesu Zarządzania Dostarczaniem Produktów. Natomiast w Scrumie wiemy dokáadnie, jak ma wyglądaü
organizacja dziaáaĔ zespoáu wytwórczego zmierzająca do wydania czĊĞci dziaáającego oprogramowania. W Scrumie niewiele mówi siĊ o dziaáaniach typowo zarządczych związanych z przygotowaniem projektu przed jego uruchomieniem, czy teĪ z
przygotowaniem i realizacją przekazania produktu uĪytkownikowi koĔcowemu.
W PRINCE2 te wáaĞnie zagadnienia zostaáy szczegóáowo opisane w procesie Przygotowanie Projektu, Inicjowanie Projektu oraz Zamykanie Projektu. Z drugiej strony Scrum okreĞla ramy planowania dla zespoáu wytwórczego, organizuje jego pracĊ, wspiera poprawny przydziaá zadaĔ, a takĪe utrzymuje staáą refleksjĊ na temat
postĊpu prac wytwórczych w projekcie.

490

Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych…

Przy zarządzaniu projektami wymaga siĊ czĊsto odpowiedzi na nastĊpujące
pytania:
– Czy cele proponowanego pomysáu są zgodne ze strategią firmy i biznesowo uzasadnione?
– Czy jesteĞmy w stanie dostarczyü produkty projektu?
– Na kim spoczywa ostateczna decyzja co do zatwierdzania budĪetu projektu, uruchamiania Ğrodków w kolejnych etapach oraz wydania zgody na
kontynuacjĊ prac projektowych?
– Jaki sposób zarządzania bĊdzie stosowany w projekcie ?
Metodyka PRINCE2 daje odpowiedĨ na wyĪej postawione pytania, wskazując
chociaĪby podstawowe role zarządcze oraz wynikające z nich odpowiedzialnoĞci.
Dodatkowo utrzymanie ciągle aktualnego Uzasadnienia Biznesowego potwierdza
uruchomienie oraz zasadnoĞü kontynuacji prac projektowych. PRINCE2 definiuje
projekt jako organizacjĊ powoáaną na czas okreĞlony, stworzoną w celu dostarczenia produktów biznesowych zgodnych z przyjĊtym Uzasadnieniem Biznesowym.
WaĪnym elementem jest takĪe zarządzanie z uwzglĊdnieniem tzw. tolerancji odnoszących siĊ do podstawowych parametrów projektu, tj. czasu, kosztów, jakoĞci,
zakresu oraz korzyĞci. Uzgodnione tolerancje wspierają ustanowienie granic odpowiedzialnoĞci i uprawnieĔ w zakresie zarządzania projektem. PRINCE2 zakáada
tymczasowoĞü projektu, zorientowanie na produkty oraz wypeánienie zaáoĪeĔ przyjĊtych w Uzasadnieniu Biznesowym.
W metodyce zwinnej Scrum brak jest takich elementów, tutaj dokáadnie okreĞla siĊ sposób organizacji prac wytwórczych. Zwinny proces rozwoju produktu jest
mechanizmem nastawionym na ciągáe zmiany wymagaĔ z jednoczesnym uwzglĊdnieniem Ğcisáej wspóápracy miĊdzy dostawcą a uĪytkownikami. Zespóá projektowy
realizuje prace wytwórcze w oderwaniu od nadmiernej biurokracji oraz kaskadowego modelu wytwarzania oprogramowania na rzecz iteracyjnego cyklu rozwoju produktu. Oznacza to koniecznoĞü radzenia sobie z ciągáymi zmianami (dotyczy to np.
funkcjonalnoĞci, ich zakresu oraz priorytetu). Stosowanie metodyki Scrum oznacza
wiĊc przybliĪone szacunki parametrów projektu, oraz planowanie i kontrolĊ tylko
na poziomie bieĪącego sprintu i wydania. W metodyce PRINCE2 sterowanie i kontrola nakáadają siĊ na caáy cykl Īycia projektu, od pomysáu na projekt, aĪ do przekazania produktu klientowi. Przy integracji metodyk w jedno spójne rozwiązanie,
PRINCE2 wypeánia lukĊ w tym obszarze wystĊpującą w Scrum.

3. PRINCE2 oraz Scrum – integracja na poziomie ról projektowych
Gáówne role okreĞlone w PRINCE2 to Gáówny UĪytkownik (ang. Senior
User), Przewodniczący Komitetu Sterującego (ang. Executive) oraz Gáówny Dostawca (ang. Senior Supplier). Reprezentują oni poziom strategiczny zarządzania
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w projekcie oraz są przedstawicielami wszystkich interesariuszy projektu. Powoáywany jest równieĪ Kierownik Projektu (ang. Project Manager) odpowiadający za
zarządzanie operacyjne oraz Kierownicy Zespoáów Wytwórczych (ang. Team Leaders) odpowiedzialni za dostarczanie produktów projektu.
W Scrumie kluczowe role to WáaĞciciel Produktu (ang. Product Owner),
Mistrz Scruma (ang. Scrum Master) oraz samoorganizujący siĊ zespóá wytwórczy
(ang. Development Team). Rola Scrum Mastera istnieje po to, aby wspieraü zespóá
w jego samoorganizującej pracy zgodnie z ideą Agile. Scrum Master ma za zadanie
wspóápracowaü z zespoáem wytwórczym oraz WáaĞcicielem Produktu po to, aby
praca zaplanowana w sprincie zostaáa wykonana. Do jego zadaĔ naleĪy równieĪ
organizacja i moderowanie spotkaĔ zespoáu, a takĪe rozwiązywanie powstających
konfliktów i usuwanie zewnĊtrznych zagroĪeĔ.
WáaĞciciel Produktu jest czáonkiem zespoáu wytwórczego, odpowiada z jednej
strony za Rejestr Produktowy (ang. Product Backlog), a z drugiej za to, aby praca
zespoáu miaáa wymierną wartoĞü. Przekáada siĊ to na implementacjĊ konkretnych
historyjek uĪytkownika w poszczególnych sprintach, w ramach zaáoĪonego
i uzgodnionego z zespoáem planu. WáaĞciciel Produktu powinien byü ekspertem
w swojej dziedzinie, powinien znaü wymagania klienta oraz byü zorientowanym
w ofercie konkurencji. Najlepiej w tej roli sprawdzają siĊ menedĪerowie produktu
oraz analitycy biznesowi.
KaĪda rola wskazana powyĪej ma róĪne obowiązki i powód, dla którego powinna istnieü w ramach projektu. Stosując poáączenie metodyk, warto przeanalizowaü zakres kompetencji i wskazaü, które z ról mogáyby zostaü poáączone. Propozycja zespoáu zarządzania projektem zostaáa przedstawiona na rysunku 1. WáaĞciciel
Produktu z metodyki Scrum oraz Gáówny UĪytkownik z PRINCE2 to te role, które
mogáyby byü przydzielone do jednej osoby. W tym celu trzeba jednak poszerzyü
listĊ odpowiedzialnoĞci i zadaĔ po stronie Gáównego UĪytkownika i upewniü siĊ, Īe
rozumie zadania wynikające z odpowiedzialnoĞci WáaĞciciela Produktu w metodyce Scrum. W nowym ukáadzie Gáówny UĪytkownik jest czĊĞcią zespoáu wytwórczego i wspiera jego pracĊ, co stanowi rozszerzenie w stosunku do zaáoĪeĔ
metodyki PRINCE2. Trudniejszym zagadnieniem jest poáączenie roli Scrum Mastera z rolą Kierownika Projektu PRINCE2. Jest to moĪliwe tylko wtedy, gdy dana
osoba rozumie rolĊ wzmacniania zespoáów wytwarzania w prawidáowym przebiegu
procesu wytwórczego zgodnego z ideą Agile. W szczególnoĞci nie koncentruje siĊ
jedynie na kierowaniu pracą, ale dba o przestrzeganie zasad ustalonych przez zespóá
oraz zapewnia mu odpowiednie warunki pracy. JeĞli kierownik projektu nie potrafi
dostosowaü swojego stylu pracy do charakteru roli Scrum Mastera, to lepiej jeĞli
rola ta wejdzie w skáad Biura Wsparcia Projektu definiowanego w metodyce
PRINCE2.
Nawet w metodyce Scrum lepiej bĊdzie, jeĞli prace administracyjne związane
z projektem, takie jak np. budowa i Ğledzenie kosztorysu projektu, sprawozdania dla
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zarządu z postĊpu prac w projekcie czy zarządzanie zmianami, bĊdą prowadzone.
To wáaĞnie Kierownik Projektu moĪe stanowiü potrzebne wsparcie Scrum Mastera
w obrĊbie zadaĔ, do których ta Scrumowa rola nie zostaáa powoáana.

Rys. 1. Role w PRINCE2 oraz Scrum – propozycja poáączenia
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (PRINCE2TM 2009).

4. RozpoczĊcie i realizacja prac w projekcie
W metodyce Scrum zakáada siĊ, Īe podstawowy wymóg, tzn. uzasadnienie
rozpoczĊcia prac projektowych, zostaá juĪ speániony. To zaáoĪenie moĪe zostaü
wsparte przez metodykĊ PRINCE2. To tutaj na etapie startu projektu uruchamiane
są takie elementy skáadowe metodyki, jak: Uzasadnienie Biznesowe, proces RozpoczĊcie Projektu oraz Inicjowanie Projektu. Uzasadnienie Biznesowe wskazuje podstawowe korzyĞci, koszty oraz ryzyka projektowe. Procesy RozpoczĊcie Projektu
oraz Inicjowanie Projektu wspierają powstanie zespoáu zarządzania projektem oraz
budowĊ Planu Projektu, wyznaczającego podstawy dla dalszego przebiegu etapów
zarządczych. W metodyce PRINCE2 nie jest odgórnie okreĞlona iloĞü etapów zarządczych, jednak podstawowe minimum to przynajmniej dwa etapy wraz z procesem Przygotowanie Projektu. W pierwszym etapie przygotowywany jest DIP (Dokument Inicjujący Projekt) oraz wydawana jest zgoda Komitetu Sterującego na
uruchomienie prac projektowych. Drugi etap zarządczy to faktyczne uruchomienie
prac związanych z wytwarzaniem oprogramowania. Na koniec kaĪdego z etapów
wykonywana jest m.in. ocena stanu realizacji projektu, aktualizacja Uzasadnienia
Biznesowego oraz Planu Projektu. Koniec kaĪdego etapu jest punktem kontrolnym
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w projekcie, a informacje wynikające z realizacji prac zostają zebrane w Raporcie
KoĔcowym Etapu.
Przy realizacji projektu w oparciu o Scrum i PRINCE2 naleĪy pogodziü zaáoĪenia wynikające z metodyk. W obu przypadkach wystĊpują luki, które poprzez
poáączenie moĪna uzupeániü. Scrum wymaga podziaáu wytwarzania oprogramowania na sprinty, które trzeba pogodziü z procesami PRINCE2 oraz etapami zarządczymi tak, aby nowe rozwiązanie tworzyáo spójną caáoĞü. Proponowany model
integracji przedstawia rysunek 2.
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Rys. 2. Model integracji procesów PRINCE2 oraz Scrum
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: (PRINCE2TM 2009; Chrapko 2013).

Zgodnie z powyĪszym schematem podstawowe punkty integracji dotyczą:
– Planu Projektu. W PRINCE2 jest to plan wysokiego poziomu zawierający
informacje dotyczące caáego cyklu Īycia projektu. Informacje szczegóáowe
odnoĞnie prac projektowych umieszczane są w Planach Etapów. Przy poáączeniu metodyk trzeba jednak pamiĊtaü o umieszczeniu w Planie Projektu
informacji dotyczących wstĊpnego Planu Wydania (tworzonego w ramach
metodyki Scrum). W Planie Wydania zawarte są podstawowe informacje
dotyczące: liczby planowanych do implementacji funkcjonalnoĞci w podziale na sprinty, planowane daty rozpoczĊcia i zakoĔczenia sprintów,
liczba osób zaangaĪowanych w wydanie.
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–

–
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Planów Etapów. Plany Etapów oraz Opisy Produktów dla etapów muszą
uwzglĊdniü szczegóáy pochodzące z Rejestru Produktu (ang. Product Backlog), odnoszące siĊ do wybranych funkcjonalnoĞci, implementowanych
w danym etapie zarządczym w podziale na sprinty.
Grup ZadaĔ. Grupa ZadaĔ w danym etapie (definiowana w ramach metodyki PRINCE2) bĊdzie ustalana podczas Scrumowego planowania sprintu.
Elementem podstawowym Grupy ZadaĔ jest opis prac do wykonania. Prace te zostaną wskazane zgodnie z przygotowanym rejestrem sprintu (ang.
Sprint Backlog) w którym zapisane zostaáy funkcjonalnoĞci, nad którymi
bĊdzie pracowaá zespóá wytwórczy.
Zarządzania Dostarczaniem Produktów. W ramach procesu Zarządzanie
Dostarczaniem Produktów odbywaü siĊ bĊdą codzienne spotkania Scrumowe (ang. daily Scrum meetings), podczas których ujawnione zostaną
problemy powstaáe przy realizacji zadaĔ bieĪącego sprintu. DziĊki temu
Scrum Master bĊdzie Ğwiadomy ewentualnych zagroĪeĔ, a jednoczeĞnie
potencjalne ryzyka bĊdą na bieĪąco monitorowane i usuwane. W przypadku identyfikacji istotnych zagroĪeĔ powinny byü one wpisane do Rejestru
Ryzyk prowadzonego zgodnie z metodyką PRINCE2.
Kontroli postĊpu prac wytwórczych. Z okreĞloną przez Kierownika Projektu czĊstotliwoĞcią (np. po kaĪdym wydaniu lub sprincie) Scrum Master bĊdzie prowadziá i uaktualniaá Wykres Spalania (ang. Burndown Chart)
sprintu i wydania. DziĊki takiej kontroli WáaĞciciel Produktu szybko
otrzyma informacjĊ zwrotną, ile jeszcze pracy zostaáo zespoáowi wytwórczemu do wykonania.
ZakoĔczenia sprintu. Produkty wytworzone w ramach pojedynczego sprintu zostają przekazane Kierownikowi Projektu w postaci wykonanej Grupy
ZadaĔ. Oddanie zaplanowanych produktów wiąĪe siĊ z uaktualnieniem
wszystkich artefaktów związanych z wykonaniem Grupy ZadaĔ, stąd naleĪy dokonaü przeglądu Rejestru JakoĞci oraz uaktualniü Zapisy Obiektów
Konfiguracji. Konieczne jest równieĪ sprawdzenie, czy wykonane w sprincie funkcjonalnoĞci speániáy definicjĊ ukoĔczenia (ang. definition of done).
Retrospektywy sprintu (ang. Sprint Retrospective). KaĪdy sprint koĔczy siĊ
tzw. retrospektywą, po to, aby zobaczyü i oceniü to, co wydarzyáo siĊ podczas prac wytwórczych w sprincie. Daje to podstawĊ do zebrania dobrych
praktyk i wykorzystania ich podczas kolejnych iteracji. Jest tu realizowana
jedna z podstawowych zasad metodyki PRINCE2, tj. korzystanie z doĞwiadczeĔ.
Zarządzania koĔcem etapu. Pod koniec etapu zarządczego Kierownik Projektu dokona uaktualnienia Planu Projektu, Uzasadnienia Biznesowego
oraz przystąpi do planowania nastĊpnego etapu. Kierownik Projektu powinien wspóápracowaü ze Scrum Masterem oraz zespoáem wytwórczym
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w celu okreĞlenia zalegáoĞci produktowych (powstaáych w sprintach realizowanych w ramach danego etapu), po to, aby zaplanowaü ich wykonanie
w nastĊpnym etapie. Przy budowaniu Planu Etapu konieczne jest równieĪ
wykorzystanie zapisów zawartych w rejestrze nastĊpnego wydania (ang.
Release Backlog).

Podsumowanie
W artykule omówione zostaáy wybrane kwestie wynikające z integracji metodyki Scrum i PRINCE2. Odpowiednia znajomoĞü i praktyka w zakresie obu metodyk daje moĪliwoĞü ich integracji przy realizacji projektu informatycznego, zwáaszcza wtedy, gdy chcemy zarządzaü caáoĞcią prac projektowych z uwzglĊdnieniem
prac wytwórczych. Zastosowanie Scruma pozwala zespoáowi elastycznie podchodziü do realizacji wyznaczonych funkcjonalnoĞci w ramach narzuconych przez
WáaĞciciela Produktu priorytetów. Wpáywa to na zwiĊkszenie wydajnoĞci zespoáu
przy jednoczesnej optymalizacji prac. Z drugiej strony przebieg projektu w oparciu
o zasady zawarte w PRINCE2 tworzy w peáni kontrolowane Ğrodowisko zarządzania w caáym cyklu Īycia projektu.
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Integracja metodyki PRINCE2 oraz Scrum przy realizacji informatycznych…
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 controlled management environment.
Keywords: the methodology of project management, PRINCE2, Scrum, software products.
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