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Determinanty efektywnego zarządzania projektami w JST 

i  w przedsiębiorstwach komunalnych 
   
Streszczenie: Podstawowymi determinantami efektywnego zarządzania projektami w sektorze 
samorządowym są dwie podstawowe grupy uwarunkowań. Pierwsza to luka systemowa, czyli 
niekorzystne nieefektywne, rozwiązania systemowe destabilizujące działalność jednostek 

samorządowych. Druga to luka kompetencyjna w zakresie przygotowania i zarządzania projektami i 
programami, co wpływa na zwiększenie kosztów projektów, zwiększenie czasu realizacji i na mniejszą 
efektywność produktów projektu, a więc też na mniejsze korzyści dla beneficjentów. 

 
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami i programami, zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, 
luka systemowa, luka kompetencyjna, czynniki ryzyka i sukcesu projektów. 

 

Wstęp 

 
Obserwacja zmian w sposobie funkcjonowania subsektora samorządowego, 

w tym przedsięwzięć podejmowanych przez JST w okresie przedakcesyjnym i po 

akcesji do UE,  skłania do analizy i refleksji nad uwarunkowaniami sukcesów i 
porażek projektów samorządowych. Jest to również niezbędne i z tego powodu, że 

polskie samorządy w coraz większym zakresie dźwigają na sobie odpowiedzialność 

za rozwój gospodarki i kraju w wymiarze mikro i makro. Od lat  trwa coraz bardziej 

gorący spór, a może już konflikt, między sektorem rządowym a sektorem 
samorządowym. Dotyczy on kwestii  proporcji podziału i wielkości środków 

budżetowych przeznaczanych na zadania przekazane przez Sejm i rząd do realizacji 

przez samorządy. Drugim tematem polemiki jest obszar regulacji systemowych, 
poprzez który ograniczana jest samodzielność finansowa JST, destabilizując ich 

bieżące funkcjonowanie i realizację projektów rozwojowych
1
. Z roku na rok rosnący 

dług publiczny generowany głównie przez notoryczny deficyt budżetu państwa 

indukuje niekorzystne zmiany strukturalne w budżetach JST
2
. Jednocześnie luka 

systemowa i luka kompetencyjna w zarządzaniu sektorem publicznym obniżają 

efektywność funkcjonowania subsektora rządowego jak też samorządowego
3
. Ponadto 

zwiększa ryzyko podejmowanych projektów i zmniejsza szanse ich efektywnej 

                                                             
1 S. Owsiak, Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami 
publicznymi w warunkach kryzysu, [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach 

kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2011, s. 37. 
2 J. Kowalczyk, Budżet miał najgorszy start od dwóch dekad, „Puls Biznesu”, 
http://makro.pb.pl/3066471,23932,budzet-mial-najgorszy-start-od-dwoch-dekad [dostęp: 05.04.2013]. 
3 Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST, druk sejmowy nr 848 z 21.06.2012 
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=69E6BFA6648999CBC1257AAF003BC361 
[dostęp:12.11.2012]. 

http://makro.pb.pl/3066471,23932,budzet-mial-najgorszy-start-od-dwoch-dekad
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=69E6BFA6648999CBC1257AAF003BC361


ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 199-210. 

 

2 

 

realizacji, co też wpływa finalnie na podwyższenie kosztów realizacji zadań JST i 

projektów z nimi związanych
4
.  

 

1. Egzogeniczne  czyli systemowe budżetowe i regulacyjne determinanty 

projektów JST 

   
Z uwagi na przyczyny polityczne i podejście mediów spojrzenie na 

gospodarkę zostało zdominowane przez potrzeby wiecznie głodnego budżetu 

państwa, tak jakby to był najważniejszy problem kraju. Zapomina się, że rozwój 

zależy nie od wielkości deficytu budżetowego, że kolejność jest odwrotna, bo  
niedostatek inwestycji w rozwój, brak koncepcji sterowania rozwojem kraju, a także 

nieprzeprowadzenie  rzeczywistych reform, zwłaszcza w zakresie finansów 

publicznych, prowadzi do generowania deficytu i nieustannego powiększania długu 
publicznego. Tworzy się w ten sposób negatywna spirala, w ramach której luka 

systemowa i kompetencyjna prowadzą do deficytu budżetowego subsektora 

rządowego. Z kolei sposób reagowania subsektora rządowego prowadzi do 
przerzucania zadań na subsektor samorządowy, co przy ich niepełnym finansowaniu 

wywołuje napięcia w budżetach samorządów, co z kolei jest jednym z głównych 

czynników ryzyka projektowego z uwagi na wynikającą stąd niepewność 

finansowania projektów. 
Wskazuje się niekiedy na rosnący szybko deficyt sektora samorządowego w 

stosunku do PKB i podkreśla, że jest to jeden z najwyższych w UE. Był on w Polsce 

przykładowo w 2010 r. wyższy nie tylko od średniej w UE 10 wynoszącej 0,32 %, 
ale też od średniej UE 17 kształtującej się na poziomie 0,26% 

5
. Ponadto akcentuje 

się, że dług publiczny sektora samorządowego przekracza już 4% PKB i jest wyższy 

od średniej w krajach UE 10 wynoszącej w 2010 r. około 3%. Ta argumentacja nie 

zawsze wprost wychodząca z gremiów rządowych jest dodatkowym, obok hasła 
walki z deficytem budżetowym  jako wymogiem UE, uzasadnieniem 

wprowadzonych regulacji nakładających ograniczenia na działalność i budżety JST.  

Jednakże na wielkość udziału subsektora samorządowego w długu publicznym 
można spojrzeć też z punktu widzenia udziału tego długu w całości długu 

publicznego. Udział ten kształtował się w ostatnich latach następująco: 2010 r. – 

7,2%, 2011 r. – 7,9%, 2012 r. – 8,0%, a w 1-2Q2013 r. – 7,5%, co oznacza spadek w 
1-2Q2013 zadłużenia subsektora samorządowego o 1,8 mld zł, tj. o 1,8%, przy 

jednoczesnym wzroście zadłużenia subsektora rządowego o 49,8 mld zł, tj. o 6,5%
6
. 

                                                             
4 Tekst jest kontynuacją rozważań autora zawartych m.in. w artykule pt. Makroekonomiczne 
konsekwencje zaostrzenia regulacji finansowych wobec JST, „Europejski Doradca Samorządowy” 
2012, nr 3, s. 10-13; a także w Wpływ zarządzania projektami na efektywność JST i przedsiębiorstw 

komunalnych, [w:] Zarządzania w innowacyjnej gospodarce, red. J. Bakonyi i in., Oficyna Wydawnicza 
„Humanitas”, Sosnowiec 2011, s.333-350; oraz w Sprawne zarządzanie projektami warunkiem 
poprawy efektywności JST, [w:] Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie, red. G. Maśloch, SGH, 
Warszawa 2013 , s. 201-219. 
5 D. Samoń, Zadłużenie i wydatki samorządów w Polsce na tle UE, Analiza FOR 2011, nr 8. 
6 http//:www.mf.gov.pldocuments7666551170490zsfp_2013_06.pdf  
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Jednocześnie w latach poprzednich decyzjami parlamentu i kolejnych ekip 

rządowych JST zostały zmuszone do przejęcia rosnących zadań od subsektora 

rządowego. W konsekwencji JST w Polsce już w 2010 r. odpowiadały za ponad 
30% wydatków publicznych czyli znacznie powyżej średniej UE wynoszącej około 

23%. Tym niemniej obiektywnie problem deficytu i długu publicznego jest 

najostrzejszy w subsektorze rządowym, którego kondycja stanowi największy 
czynnik ryzyka dla JST i realizowanych programów i projektów.  

 
Tabela 1. Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2009–2012 

(mln zł)  

 Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 

Produkt Krajowy Brutto 
(PKB) 

1 344 505 1 416 585 1 528 127 1 595 225 

Deficyt / Nadwyżka sektora 
instytucji rządowych i 
samorządowych 

-100 403 -111 784 -76 373 -62 439 

% PKB -7,5% -7,9% -5,0% -3,9% 

Deficyt / Nadwyżka 
podsektora instytucji 
rządowych na szczeblu 
centralnym 

-73 535 -91 002 -63 747 -61 772 

% PKB -5,5% -6,4% -4,2% -3,9% 

Deficyt / Nadwyżka 
podsektora instytucji 
samorządowych na szczeblu 
lokalnym 

-14 740 -17 703 -11 278 -4 127 

% PKB -1,1% -1,2% -0,7% -0,3% 

Deficyt / Nadwyżka 
podsektora funduszy 
ubezpieczeń społecznych 

-12 128 -3 079 -1 348 3 460 

% PKB -0,9% -0,2% -0,1% 0,2% 

Dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych 

684 447 777 383 859 207 886 873 

% PKB 50,9% 54,9% 56,2% 55,6% 

Źródło: dane za: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1377_PLK_HTML.htm 
 

Gdyby przeprowadzić symulacje zmian w kondycji subsektora 
samorządowego, przy założeniu, pełnego finansowania przekazywanych zadań i 

kompensowania skutków zmian regulacji prawnych, to w subsektorze 

samorządowym deficyt i udział w długu publicznym byłyby radykalnie mniejsze, a 
nawet w niektórych latach od 2004 r. pojawiłaby się nadwyżka w miejsce deficytu.  

 

2. Realokacja zadań z centrum do JST 

 

Parlament i rząd przekazały, niemający precedensu w skali UE, ogromny 

zakres zadań bieżących i rozwojowych w zakresie budowy infrastruktury 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1377_PLK_HTML.htm
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podziemnej (mającej służyć również następnym generacjom, a jednocześnie 

zmniejszającej gigantyczna lukę w zakresie zarówno remontowym, jak i nowych 

obiektów), budowę oczyszczalni ścieków, budowę innych obiektów użyteczności 
publicznej, a także budowę dróg  (poza tzw. drogami  krajowymi i autostradami).  

Ponadto w imieniu swoim i sektora samorządowego zobowiązały się, negocjując i 

akceptując rozwiązania budżetowe UE dla Polski na lata 2007–2013, że pieniądze 
przewidziane dla naszego kraju zostaną właściwie i w pełni wykorzystane. Podobne 

założenia przyjęto w odniesieniu do unijnej perspektywy finansowej 2014–2020. Od 

samego początku wiadomym było, że przy takim podziale ról i zakresu obowiązków 

inwestycyjnych oraz ograniczeniach w dopływie środków dla JST  z budżetu 
centralnego, zwłaszcza w zakresie niedofinansowanych zadań przekazanych z 

subsystemu rządowego do samorządowego, subsektor samorządowy został skazany 

na istotne zwiększenie zadłużenia. Inwestycje z funduszy europejskich wymagały 
bowiem od JST nie tylko współfinansowania w postaci tzw. środków i udziałów 

własnych. Z powodu naszego zacofania infrastrukturalnego i ogromnej luki 

remontowej, wynikającej też z dekapitalizacji części substancji majątku narodowego 
w latach 80. i 90. XX wieku, wymagały one większego niż w wielu innych krajach 

finansowania znacznego zakresu inwestycji poprzedzających inwestycje 

dofinansowane, jak też wielu inwestycji towarzyszących.  

 
Tabela 2. Programy i projekty JST realizowane z udziałem środków zagranicznych 

 
Rok 2010 2011 2012 

Wydatki 21 895,3 24 632,8 21 424,7 

Budżet środków 

europejskich (art. 117 
uofp)   

10 735,8 13 148,8 11 728,2 

Dofinansowanie ze 
źródeł krajowych 

8 367,4 9 195,3 7 630,3 

Środki ze źródeł 
zagranicznych 

2 792,2 2 288,6 2 066,1 

Źródło: dane za: 

http://www.rio.gov.plhtmlsprawozdania_rio2012pdfsprawozdanie_za_2012_jubileuszowe.pd

f 

 
Tabela 3. Kwota długu zaciągniętego w związku z realizacją programów z udziałem 

środków zagranicznych (w mln zł) 

 

Rok 2010 2011 2012 

 4 950,9 6 983,9 6 435,3 

w tym na wkład 
własny 

3 054,0 4 134,4 4 219,6 

Źródło: dane za: 

http://www.rio.gov.plhtmlsprawozdania_rio2012pdfsprawozdanie_za_2012_jubileuszowe.pd

f 

 

http://www.rio.gov.plhtmlsprawozdania_rio2012pdfsprawozdanie_za_2012_jubileuszowe.pdf/
http://www.rio.gov.plhtmlsprawozdania_rio2012pdfsprawozdanie_za_2012_jubileuszowe.pdf/
http://www.rio.gov.plhtmlsprawozdania_rio2012pdfsprawozdanie_za_2012_jubileuszowe.pdf/
http://www.rio.gov.plhtmlsprawozdania_rio2012pdfsprawozdanie_za_2012_jubileuszowe.pdf/
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Jednocześnie w opinii Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych 

„Wykonanie budżetów w latach 2011 i 2012 istotnie wpływa na poziom 

indywidualnych, maksymalnych limitów spłaty zobowiązań, które będą 
obowiązywać JST przy uchwalaniu budżetu na 2014 r. Z analizy procesu 

generowania przez JST długu publicznego wyłania się pozytywny obraz sposobu 

gospodarowania środkami publicznymi”
7
. 

Od 2009 r. subsektor samorządowy stał się największym inwestorem w 

Polsce, z rocznym poziomem inwestycji w kolejnych latach do 2011 r. na poziomie 

około 42-44 mld zł. Dla zobrazowania sytuacji należy tę wielkość porównać z 

inwestycjami subsektora rządowego finansowanymi z budżetu państwa, których 
wysokość w zasadzie średniorocznie w tym okresie wynosiła około 15 mld zł. Boom 

inwestycyjny spowodował  zmiany w tradycyjnej równowadze finansowej znacznej 

części JST, które uwidoczniły się w latach 2010–2011, czego wyrazem było 
znaczące sięgnięcie po kredyty bankowe i obligacje komunalne. Realizacja przez 

samorządy zadań wynikających z Narodowej Strategii Spójności, a następnie 

rosnącego zakresu zadań przekazywanych JST przez władze centralne, a także 
zasadność wykorzystania przyznanych Polsce środków z funduszy Unii Europejskiej 

spowodowały w konsekwencji znaczne zwiększenie obciążenia budżetów 

samorządowych
8
.  

Interes rozwoju kraju wymagał, aby polskie samorządy podjęły wyzwanie. 
W ślad za tym uruchomiono rozbudowany program inwestycyjny. Obiektywnie 

oceniając jego realizacje widać, że skala „wpadek” po stronie sektora 

samorządowego była znacznie mniejsza w porównaniu do ogromnych trudności w 
zakresie realizowania inwestycji finansowanych centralnie (np. źle programowane i 

zarządzane  inwestycje  w zakresie budowy dróg krajowych i autostrad). Głównym 

zagrożeniem dla realizacji większych inwestycji w subsektorze samorządowym były 

i nadal są w skali kraju decyzje organów władz państwowych. W latach 2005–2013 
władze centralne wprowadziły liczne niekorzystne dla samorządów zmiany 

ustawowe, których konsekwencją było relatywne zmniejszanie zarówno dochodów 

własnych JST, jak i środków otrzymywanych z budżetu centralnego na realizowanie 
powierzonych zadań, których zakres ulegał ciągłemu rozszerzaniu. W ostatecznej 

konsekwencji generuje to pięć obszarów wzajemnie powiązanych zjawisk 

tworzących negatywne systemowe uwarunkowania dla podejmowania i realizacji 
projektów przez JST: 

1. Wpływa na konieczność podwyższania dochodów własnych JST poprzez 

wyprzedaż majątku, co jest kuriozalnym zabiegiem, do którego są zmuszane 

regulacyjnie JST przez Ministerstwo Finansów i Regionalne Izby Obrachunkowe. 
Majątek JST (zwłaszcza ziemia) nie powinien być trwoniony na finansowania 

bieżących potrzeb JST, lecz powinien być rezerwą rozwojową JST; 

                                                             
7
 http://www.rio.gov.plhtmlsprawozdania_rio2012pdfsprawozdanie_za_2012_jubileuszowe.pdf    

8 Z.R. Wierzbicki, Wpływ regulacji systemowych i luki kompetencyjnej w zarządzaniu projektami na 
sytuację JST i gospodarkę, [w:] Stabilność systemu finansowego, red. A. Alińska i B. Pietrzak, 
Wyd.CeDeWu Warszawa 2012 , s. 451-452. 

http://www.rio.gov.plhtmlsprawozdania_rio2012pdfsprawozdanie_za_2012_jubileuszowe.pdf/
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2. Hamuje inwestycje JST, w tym także te współfinansowane ze środków funduszy 

UE, co jest niedobrym sygnałem z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej 

UE na lata 2014–2020; 
3. Wpływa na ograniczanie realizacji tradycyjnych zadań JST dla mieszkańców; 

4. Jest czynnikiem dodatkowego wzrostu stopy opodatkowania mieszkańców i 

lokalnych przedsiębiorstw; 
5. Jest czynnikiem osłabiającym rozwój gospodarczy w skali większości JST, w tym 

też przyczyniającym się do utrzymywania, a nawet zwiększania, bezrobocia. 

Szczególną okolicznością, którą należy raz jeszcze podkreślić, jest to, że w 

ślad za przejmowanymi zadaniami nie są przekazywane odpowiednie środki z 
budżetu centralnego co prowadzi do negatywnej redystrybucji środków w ramach 

budżetów JST i w efekcie w obliczu zadań inwestycyjnych, w tym i 

dofinansowywanych z funduszy UE. Strona rządowa już w 2003 r. w ustawie z dnia 
13.11.2003 r. o dochodach JST usunęła zapisy zobowiązujące budżet centralny do 

rekompensowania uszczerbków, jakie w dochodach własnych powodują zmiany 

uchwalane przez Sejm RP. To utorowało drogę do całej serii przerzuconych 
obowiązków z centrum na samorządy.  

Podmioty subsektora samorządowego w konsekwencji decyzji 

parlamentarnych i rządowych musiały przejąć ogromny zakres zadań, relatywnie 

chyba największy w UE, a strona rządowa unika rozwiązań kompensujących w 
obszarze wprowadzanych regulacji ich negatywne skutki dla budżetów JST, a także 

hamuje zmiany systemowe zwiększające rolę samorządów
9
. W tych warunkach nie 

kompensowano samorządom utraconych dochodów  w wyniku zmian ustawowych 
oraz  nakładano nowe i rozszerzano zakres wcześniej powierzonych zadań. W takich 

warunkach przy jednoczesnym zacieśnianiu regulacji ze strony Ministerstwa 

Finansów i przy  zatrzymaniu reformy systemu finansów publicznych na działaniach 

jedynie odnoszonych do JST, podjęty kompleks działań rządowych może być 
uznany za świadome działanie zmierzające  obiektywnie do przesunięcia proporcji 

deficytu budżetowego i długu publicznego z subsektora rządowego na subsektor 

samorządowy. To jest negatywna systemowa determinanta zarządzania projektami 
JST. Respektowana przez demokracje europejskie zasada adekwatności odniesiona 

do obszaru działania samorządów stanowi, że środki oddawane do dyspozycji 

samorządom lokalnym muszą być adekwatne do zadań, a więc muszą być 
skorelowane z funkcjami wypełnianymi przez JST w ramach tego specyficznego 

społecznego podziału pracy. W Polsce formalnie ta zasada nosi rangę reguły 

konstytucyjnej. Reguła ta odpowiadająca zasadzie adekwatności jest przecież 

precyzyjnie wpisana w treść art. 167 Konstytucji RP. W tym artykule ustawy 
zasadniczej expressis verbis jest zapisane, że „jednostkom samorządu zapewnia się 

udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań”. W tym 

                                                             
9 K. Surówka, Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013, s. 
163-165; J. Osiński, Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna, [w:] Gospodarka 
regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008 s. 36-38. 
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samym artykule ustawy zasadniczej jest też zapis, że „zmiany w zakresie zadań i 

kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi 

zmianami w podziale dochodów publicznych”. Ocena rozwiązań budżetowych, czyli 
wielkość środków oddawana do dyspozycji JST na realizację powierzonych im 

zadań, a także regulacje systemowe, uzasadniają wniosek, że centralna polityka 

budżetowa  i regulacje systemowe określane przez Ministerstwo. Finansów są 
najsilniejszymi egzogenicznymi i niestety negatywnymi uwarunkowaniami 

projektów podejmowanych przez środowiska samorządowe. 

W konsekwencji powoduje to zagrożenie realizacji wielu inwestycji, w tym 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, podjętych wcześniej w  innych 
warunkach systemowych i przy innych proporcjach podziału środków budżetowych.  

Może to grozić nie tylko spowolnieniem lub zatrzymaniem wielu inwestycji, co 

oznacza dodatkowe koszty i stracone nakłady. Doprowadzić może także do 
poniesienia ogromnych strat związanych z ewentualnym zwracaniem otrzymanych 

środków unijnych i do innych negatywnych konsekwencji dla budżetów i środowisk 

samorządowych. W efekcie spowoduje zarówno ograniczenie popytu 
inwestycyjnego, jak i zaniechanie szeregu inwestycji. Wpłynie też na relatywne 

pogorszenie zarówno warunków życia i pracy społeczności lokalnych jak i obniżenie 

konkurencyjności przedsiębiorstw działających w kraju, a także konkurencyjności 

Polski. 
 

3. Luka kompetencyjna czynnikiem ryzyka powodującym trudności realizacji 

projektów w sektorze publicznym 

 

Ryzyko dla działalności projektowej JST wynika też z luki kompetencyjnej 

w zakresie zarządzania programami i projektami. Niedostatek odpowiedniej wiedzy, 

kultury organizacyjnej, jak również terror niekompetentnych organów kontroli i 
organów ścigania, czyli prokuratur, sądów etc. spowodował kuriozalną sytuację w 

Polsce w sektorze publicznym, w którym aż w 92% postępowań w zakresie 

zamówień publicznych cena była jedynym kryterium oceny ofert
10

. Oczywiście 
dotyczy to także projektów realizowanych w skali kraju, jak i w skali JST. W skali 

UE – na co zwraca uwagę ostatni raport UOKiK – jedynie 30% przetargów 

rozstrzyganych jest w oparciu o wysokość ceny jako jedynego kryterium. Niestety, 
kryterium ceny nie jest jedynym błędem popełnianym w zakresie przygotowania i 

realizacji projektów w sektorze publicznym. Pamiętać należy o prostej zależności, iż 

jeżeli luka kompetencyjna dotyczy kilku podmiotów, to jest to problem typu 

endogenicznego. Natomiast jeżeli luka kompetencyjna dotyczy znaczącej większości 
podmiotów sektora publicznego, to brak kompetencji, tak jak złe rozwiązania 

regulacyjne, staje się zagrożeniem systemowym, generując zagrożenia systemowe 

dla wszystkich bez wyjątku projektów i programów realizowanych nie tylko przez 
sektor publiczny, ale również przez sektor komercyjny. Do tego dochodzi 

negatywny wpływ nadmiaru działań kontrolnych (niespełniających zaleceń UE) 

                                                             
10

  http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1282724-zabojczo-wysokie-koszty-
najnizszej-ceny.html,0:pag:2,0:pag:3#nav0 

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1282724-zabojczo-wysokie-koszty-najnizszej-ceny.html,0:pag:2,0:pag:3#nav0
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1282724-zabojczo-wysokie-koszty-najnizszej-ceny.html,0:pag:2,0:pag:3#nav0
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utrudniających od lat poprawne działanie i racjonalne korekty systemu 

regulacyjnego
11

. 

 

4. Podstawowe  błędy popełniane przy przygotowaniu i realizacji projektów 

JST. Główne rodzaje ryzyka  w obszarze luki kompetencyjnej w JST i w 

całym sektorze publicznym 

 

Jakie są konsekwencje, gdy JST i przedsiębiorstwa komunalne nie są właściwie 

przygotowane do zarządzania projektami? Gdy nie ma odpowiednio merytorycznie 

przygotowanych PM, czyli kierowników projektów, gdy nie ma odpowiedniej 
kultury projektowej, gdy kierownictwo JST ignoruje lub lekceważy konieczność 

zainwestowania w swoje i swoich pracowników kompetencje merytoryczne? 

Oznacza to sytuacje, gdy nie są wdrożone metodyki zarządzania projektami i nie są 
wprowadzone standardy zarządzania projektami, w ramach których występują 

standardowe ważne wymagania, a ich ignorowanie prowadzi do trudności w 

realizacji projektów, do złamania dyscypliny budżetu projektu, do przekroczenia 
harmonogramu, do niższej jakości, do lekceważenia opinii i oczekiwań finalnych 

interesariuszy, a często do  fiaska projektu.  

Jakie błędy występują, a zarazem jakie poszczególne rodzaje ryzyka występują 

w krytycznie ważnych obszarach zarządzania projektami?  
1. Tyle sposobów realizacji projektów, ilu decydentów, pionów 

odpowiedzialności, czyli chaos w zarządzaniu projektami, który sprowadza się 

do niedobrej praktyki, że każdy projekt jest inaczej przygotowywany i 
zarządzany. Najczęściej prowadzi to do nieustającej cichej lub głośnej wojny 

między kierownikami projektów o fundusze, o zasoby, o czas, o priorytety 

planistyczne w kolejnym rocznym budżecie. Dobra praktyka i zbudowane na jej 

podstawie metodyki zarządzania projektami zakładają, że każdy projekt 
powinien być inicjowany, realizowany i zamykany w uporządkowany sposób, 

określony przyjęta metodyką wspólną dla całej organizacji. Nie może to być 

sprawa jedynie preferencji, doświadczenia i kwalifikacji (lub ich braku) 
kierowników projektu. JST powinna wybrać rozwiązania metodyczne wspólne 

dla wszystkich podejmowanych i planowanych projektów.  

2. Nadal cechą nazbyt wielu projektów jest arbitralne i zbyt ogólne przygotowanie  
uzasadnienia jego celowości, mało precyzyjne określenie niezbędnych zasobów, 

w tym finansowych. Prowadzi to do częstych korekt już w pierwszym etapie ich 

realizacji. Powoduje też napięcia budżetowe w skali poszczególnych 

organizacji. Każdy projekt powinien  posiadać zaakceptowane wcześniej i 
skorelowane z innymi projektami i programami uzasadnienie biznesowe. To 

wymaga oczywiście intensywnej pracy w fazie przedprojektowej, wielu 

uzgodnień i rzetelnego pokazania budżetu i zasobów niezbędnych do jego 
realizacji, spokojnej analizy ryzyka, skutków jego materializacji itd. Częstym 

błędem jest inicjowanie projektu na zasadzie „jakoś to będzie”, „przecież 

                                                             
11

 K. Ćwieląg, Kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, [w:] Rozwój oraz polityka 

regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja i K. Piech, Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 130-145. 
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wszyscy wiedzą, że jest potrzebny”, „od lat czekaliśmy na to”, „krytykują bo się 

nie znają”  etc. Każdy projekt powinien więc posiadać swoje uzasadnienie 

biznesowe (od momentu sporządzenia tzw. DIP, czyli dokumentu inicjującego 
projekt, czyli de facto od fazy przedprojektowej), musi też mieć w swoich 

procedurach zarządczych wbudowane procesy weryfikacji uzasadnienia 

biznesowego (czyli ocenę zasadności kontynuowania projektu) na każdym 
etapie projektu i przy każdej jego zasadniczej zmianie. Trzeba bowiem 

pamiętać, że systematyczna weryfikacja uzasadnienia biznesowego projektu jest 

podstawowym warunkiem dobrej komunikacji z interesariuszami, ułatwia też 

dokonywanie w nim zmian  oraz rozpoznawanie rodzajów i skali ryzyka. 
Ponadto w sytuacji skrajnej, kiedy pierwotne uzasadnienie traci częściowo 

obiektywnie rację bytu, ułatwia bądź dokonanie radykalnych zmian w projekcie, 

bądź uzyskanie akceptacji organizacji na zaprzestanie prac i daje szanse na 
nietraktowanie tego jako klęski decydentów i kierownictwa projektu.  

3. Negatywnym zjawiskiem jest arbitralne podejście do identyfikacji rodzajów i 

skali skutków potencjalnego ryzyka w projekcie. Nazbyt często podejmowanie 
dyskusji, prób analizy traktowane jest jako krytyka decyzji, „szukanie dziury w 

całym”, utrudnianie i komplikowanie spraw oczywistych. A przecież każdy 

projekt powinien posiadać uzgodnione procedury zarządzania ryzykiem i mieć 

prowadzone rejestry ryzyka, co umożliwia przeprowadzanie analizy ryzyka 
zagrażającego projektowi i zarządzanie nim. Oznacza to, że ryzyko towarzyszy 

każdemu projektowi, ale trzeba w fazie przedprojektowej dobrze je rozpoznać, 

nie oszukiwać siebie i innych, bo zatajone rodzaje i skala ryzyka lub ich 
nierozpoznanie są częstym powodem wstrzymywania projektów już w fazie 

realizacji. Ponadto trzeba prowadzić rejestry ryzyka, bo to jest podstawowy 

zabieg umożliwiający nie tylko rozpoznanie i oszacowanie skutków 

materializacji danego ryzyka, ale jest także podstawą działania organizacji 
uczącej się na własnych błędach, na własnych case study, po to aby ich nie 

powtarzać.  

4. Nie ma projektu, który z przyczyn obiektywnych nie podlegałby zmianom. 
Wobec tego każdy projekt powinien posiadać uzgodnione procedury 

zarządzania zmianami. Jeżeli kierownictwo organizacji i kierownictwo projektu 

traktuje konieczność dokonania zmian jako dopust, jako naruszenie świętości i 
autorytetu decydentów, jako podważanie przyjętych wcześniej decyzji etc., to 

dochodzi do syndromu odwlekania decyzji o podjęciu zmian aż do momentu, 

kiedy już jest za późno i projekt zmierza do katastrofy. Ponadto umiejętność 

dokonywania zmian to konkretna wiedza, którą trzeba opanować i umiejętnie 
wykorzystywać w zarządzaniu zarówno organizacją, jak i projektem

12
. 

5. Jednym z kryteriów powodzenia projektu jest utrzymanie założonej jakości. 

Wobec tego każdy projekt powinien posiadać uprzednio uzgodnione, 
wbudowane w zarządzanie projektem i systematycznie weryfikowane 

                                                             
12

 P. Kotelnicki, T. Wojewódzki, Zarządzanie zmianą, „Europejski Doradca Samorządowy” 2010, nr 3, 

s. 72-77. 

 



ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 199-210. 

 

10 

 

mechanizmy i procedury zarządzania i zapewnienia jakości. Dotyczy to tego, jak 

pracuje się w projekcie, a jeszcze ważniejsze jest, jakiej jakości będzie produkt 

projektu, bo od tego  zależy poziom akceptacji finalnych interesariuszy. Jakże 
często jednak właśnie jakość jest pierwszą ofiarą źle przygotowywanych 

projektów, źle skonstruowanych SIWZ i źle realizowanych projektów itd. 

6. Jednym z podstawowych obszarów błędów popełnianych w fazie przygotowania 
projektu jest niedopracowanie budżetu projektu i planowania finansowego 

wydatków skorelowanego z planem projektu. Dopiero wtedy, jak ujawniają  się 

kłopoty, coraz więcej osób zaczyna post factum uznawać słuszność podejścia, w 

którym każdy projekt powinien opierać się na poprawnym planowaniu od strony 
rzeczowej, finansowej i terminowej, a spoiwem powinien być preliminarz 

budżetowy i związany z nim system budżetowania i kontroli budżetowej, oparty 

przykładowo na metodyce ABC, czyli rachunku kosztów działań bądź ABB 
czyli budżetowania kosztów działań. Popatrzmy na realizowane w kraju 

projekty. W ilu z nich m.in. w rezultacie zabójczej zasady, że niska cena jest 

najważniejsza, że już na etapie prac przedprojektowych, aby tylko doprowadzić 
do akceptacji projektu, zaniżono jego koszty, skrócono szacunek czasu 

realizacji, zmniejszono szacunek niezbędnych zasobów czyli doprowadzono do 

nierzetelnego niskiego budżetu. Później albo trzeba zmieniać plan projektu i 

powiększać jego budżet, albo cierpi na tym jakość. 
7. Jakże często dobór składu osobowego zespołów projektowych przeczy zasadom 

racjonalnego wyboru. Nie przestrzega się zasad, iż od samego początku, czyli 

także w fazie przedprojektowej, tzn. zarówno w procesie przygotowania 
projektu i zarządzania nim w trakcie realizacji, powinny być precyzyjnie 

określone role, zakresy obowiązków i odpowiedzialności. Dobór ludzi do 

projektu niejednokrotnie przesądza o jego sukcesie bądź o klęsce. Jeżeli są 

nieodpowiednio dobrani ludzie do projektu, kiedy kierownik projektu nie ma 
metodycznego przygotowania do zarządzania nim, kiedy tzw. KS, czyli komitet 

sterujący też nie ma kwalifikacji do wykonywania swoich obowiązków 

względem projektu, to nie można osiągnąć sytuacji, w której jest określona 
ścieżka krytyczna projektu i określone kryteria krytycznie ważnych etapów 

projektu i grup zadań w nich. 

8. Jednym z podstawowych błędów popełnianych w procesie przygotowania 
projektu i każdego z etapów projektu jest rezygnowanie z wariantowego 

analizowania sposobów realizacji projektu i brak przygotowania procedur  

postępowania w sytuacjach awaryjnych. Brak wiedzy,  brak doświadczenia i 

brak wyobraźni w tym zakresie prowadzi przy wystąpieniu nieprzewidzianych 
zmian w uwarunkowaniach realizacji. do nieadekwatnych zachowań 

zarządczych po stronie zarówno kierownictwa projektu, komitetu sterującego, 

jak i kierownictwa organizacji. 
9. Bardzo często w procesie przygotowania projektu rezygnuje się (bo mało czasu, 

bo inne sprawy są ważniejsze, bo to kosztuje, bo zajmiemy się tym później) z 

przygotowania podstawowych minimalnych zakresów informacji i wzorców 
dokumentów, a także z przygotowania rozwiązań w zakresie rachunkowości 
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zarządczej i związanych z tym rozwiązań informatycznych etc. co powoduje, że 

rozpoczęcie projektu związane jest z nakładami czasu i kosztów najczęściej 

pierwotnie nieprzewidzianych. Opóźnia to prace projektowe, rodzi napięcia, a 
ponadto odrywa członków zespołu projektowego od zadań podstawowych.    

10. Nagminnie w praktyce projektów realizowanych w Polsce przez JST rezygnuje 

się z przygotowania tzw. planu komunikacji projektu, etapów zabezpieczających 
właściwe relacje z interesariuszami projektu, podwykonawcami projektu, ze 

środowiskiem projektowym, z innymi projektami, a zwłaszcza z finalnymi 

beneficjentami projektu. Plan komunikacji jest niezbędny także z punktu 

widzenia prac w zakresie aktualizacji i weryfikacji uzasadnienia biznesowego, a 
także z punktu widzenia podejmowania zmian w projekcie. Analiza wielu 

konfliktów w środowiskach lokalnych związanych z podejmowaniem i 

realizacją projektów uzasadnia wniosek, że niekiedy plan komunikacji i tzw. 
marketing projektowy są równie ważne jak obiektywna merytoryczna zasadność 

samego projektu i zasadność ponoszonych na niego  nakładów. 

Popełniane przykładowe błędy oznaczają niedostatek kompetencji w kierowaniu 
programami i projektami. Oznacza to, że równolegle z presją uwarunkowań 

systemowych luka kompetencyjna w zarządzaniu projektami jest podstawową 

przyczyną kłopotów i klęsk w projektach. Jest ona podstawowym endogenicznym 

źródłem niepowodzeń zespołów projektowych i powodem nieosiągania 
zamierzonych korzyści przez społeczności lokalne. Dlatego tak potrzebne jest, 

oparte na zweryfikowanych doświadczeniem w skali kilkudziesięciu krajów 

metodykach projektowych, dobre zarządzanie projektami, programami, ryzykiem i 
zmianą. Brak standardów w tym zakresie i niekorzystanie z dobrych doświadczeń 

wielu polskich prywatnych przedsiębiorstw jak i innych krajów pociąga za sobą 

negatywne konsekwencje rozwojowe w skali społeczności lokalnych i całego kraju.  

 

Podsumowanie – potrzeba zmian 

 

Potrzeba radykalnej zmiany podejścia do sposobu przygotowania i realizacji 
projektów w JST wynika z konieczność zminimalizowania endogenicznych 

czynników ryzyka. Co w sytuacji pogarszających się zewnętrznych i wewnętrznych 

uwarunkowań makroekonomicznych mogą zrobić JST i przedsiębiorstwa 
komunalne? Powinny walczyć o inny podział środków w systemie finansów 

publicznych. Jest to trudne, a osiągnięte efekty będą dalekie od oczekiwań na skutek 

inercji podsektora rządowego. Wobec tego JST muszą też sięgnąć po wewnętrzne 

rezerwy. Można je uruchomić przez podniesienie efektywności swojego 
funkcjonowania, a zwłaszcza zarządzania strategicznego, przez metody zarządzania 

swoją działalnością, w tym podejmowane programy i projekty, zmiany, ryzykiem, 

co umożliwi obniżenie relatywnych kosztów i poprawi efektywność, a zarazem 
zwiększy też osiągane korzyści. Przykładowo ten sam zasób kadrowy JST uzbrojony 

w nową wiedzę, w nowe metodyki i procedury jest w stanie zrobić więcej i lepiej dla 

społeczności lokalnej.  
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Nadszedł już czas, aby to podmioty sektora publicznego, w tym JST, stały 

się głównymi klientami, a nie tylko działające w Polsce instytucje pochodzenia 

zagranicznego i korporacje prywatne  akredytowanych organizacji szkoleniowych 
ATO i doradczych ACO w systemie standardów i metodyk grupy PRINCE2, PMI 

oraz IPMA w zakresie zarządzania projektami. Żaden z krajów, tzw. nowych 

członków UE, nie ma tak relatywnie silnego jak Polska potencjału szkoleniowego i 
doradczego w zakresie project management. Stwarza to ogromną szansę dla sektora 

publicznego, ale trzeba z niej skorzystać. Umożliwiłoby to   podjęcie wyzwań 

jakościowych i efektywnościowych w zakresie zarządzania w instytucjach sektora 

rządowego, w JST, w przedsiębiorstwach komunalnych. Bez nowych kompetencji w 
zakresie zarządzania trudne, a być może niemożliwe, będzie efektywne 

przygotowanie JST do rozwiązań w zakresie PPP czy sekurytyzacji
13

. To, że w 

jednych krajach rozwiązania w zakresie np. PPP są szybko i efektywnie wdrażane, 
wynika z tego, że są tam nie tylko lepsze rozwiązania prawne. Głównym powodem 

sukcesów w tych dziedzinach jest dobre metodologiczne przygotowanie podmiotów 

subsektora rządowego i JST oraz ich partnerów prywatnych i finansowych do 
opracowywania, finansowania i zarządzania projektami w oparciu o najlepsze 

praktyki, czyli w oparciu o nowoczesne metodyki zarządzania projektami.  
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Summary: The key determinants of effective project management in the local government sector are 
two main groups of conditions. The first is  the systems gap that is a system vulnerability or 
disadvantage low-efficient system solutions for destabilizing activities of local government units. The 
second is the competence gap in the preparation and management of projects and programs which 

increases project costs, to increase the execution time of projects and the smaller efficiency of project 
products, as well as smaller benefits for beneficiaries of projects. 
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