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ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW 
— WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA 
MENEDŻERÓW. STUDIUM PRZYPADKU

Jan Chadam

Wprowadzenie

Z łożony charakter pracy, współpraca wielu podmiotów 
i osób dysponujących wiedzą ekspercką, rosnąca rola 

kapitału intelektualnego to główne cechy współczesnych 
przedsiębiorstw. Wiedza, kompetencje, sposób zarządza-
nia organizacją, jakość zbudowanych relacji wewnątrz 
organizacji i  jej otoczeniu przekładają się na pozycję fir-
my na rynku, jej przewagę konkurencyjną i  możliwości 
trwałego wzrostu wartości. Duża zmienność otoczenia 
prowadzonej działalności, rosnąca konkurencja i  oczeki-
wania klientów powodują istotne ograniczenie powtarzal-
ności prowadzonego biznesu, a w konsekwencji przejście 
z  operacyjnego do projektowego zarządzania przedsię-
biorstwem (Petit, 2012, s.  539–553). Dodatkowo, coraz 
częściej mamy do czynienia z problematyką zarządzania 
wieloma projektami jednocześnie, czyli programem lub 
portfelem projektów. W  szczególności w  przypadku 
portfela projektów wymaga to umiejętności łączenia 
projektów pomiędzy sobą i  ze strategią organizacji, holi-
stycznego planowania i alokacji zasobów dla wielu zadań, 
rozwoju i wymiany wiedzy oraz tworzenia warunków do 
rozwoju nowych idei i  inicjatyw (Lichtarski, Wąsowicz, 
2014, s. 123).

Portfel to zbiór komponentów, najczęściej projektów 
bądź programów (grupy projektów realizowanych w celu 
uzyskania wspólnego rezultatu), lub rzadziej zgrupo-
wanych działań operacyjnych, które zostały zebrane, by 
osiągnąć strategiczne cele organizacji (PMI, 2013, s.  9). 
Komponenty te są  kwantyfikowalne, co oznacza, że 
są  mierzone, oceniane oraz hierarchizowane. Finalnie 
oznacza to konieczność wyboru spośród zbioru pro-
pozycji projektów tych najatrakcyjniejszych (Gutierrez, 
Magnusson, 2014, s. 30–38). Portfel odnosi się do zbioru 
projektów grupowanych w celu zwiększenia efektywności 
zarządzania tak, aby osiągniąć strategiczne cele bizneso-
we. Z uwagi na ich charakter projekty trafiają do portfela 
w  sposób ciągły do momentu, gdy cel strategiczny nie 
zostanie osiągnięty. 

Zarządzanie portfelem ma za zadanie tak dobrać kom-
ponenty w  portfelu, by osiągnąć cel strategiczny (o  któ-
rym mowa powyżej) i by zasoby (ludzie, sprzęt, finanse) 
zostały przydzielone zgodnie z  priorytetami organizacji. 
Proces zarządzania portfelem zawiera takie etapy, jak: 
identyfikacja projektów, które mogą być elementem 
portfela, wybór tych, które w  jak najlepszy sposób speł-
niają przyjęte kryteria selekcji, optymalizacja przydziału 

zasobów organizacji do projektów oraz nadzorowanie 
zarządzania projektami w ramach portfela w taki sposób, 
by osiągnąć cele biznesowe organizacji i maksymalizować 
wartość dla interesariuszy. Ostatnim elementem procesu 
jest zarządzanie korzyściami, jakie portfel wygenerował 
dla organizacji. 

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, w jaki sposób 
zarządzanie portfelem projektów zostało wykorzystane do 
wdrożenia nowej strategii w spółce infrastrukturalnej. Ze 
względu na przyjętą strategię rozwoju analizowana firma 
realizowała jednocześnie nawet kilkaset projektów, w tym 
przynajmniej kilkadziesiąt o  charakterze strategicznym, 
jak również o bardzo dużej wartości. Skumułowana war-
tość programu inwestycyjnego przekraczała 7 miliardów 
złotych. Ilość i wartość inwestycji wymagała efektywnych 
narzędzi zarządzania poszczególnymi projektami i całym 
portfelem. Główny problem badawczy stanowiło pytanie: 
W  jaki sposób zastosowana metodyka zarządzania port-
felami projektów umożliwiła uzyskanie założonych celów 
biznesowych spółki? Analizie poddano również warunki, 
jakie powinna spełniać organizacja, by zapewnić oczeki-
waną skuteczność stosowania tych narzędzi. Dotyczy to 
w  szczególności kultury organizacyjnej i  zarządzania za-
ufaniem, które leżały u  podstaw zaangażowania pracow-
ników w sprawy przedsiębiorstwa. W konsekwencji, to te 
elementy zarządzania zdecydowały o  osiągnięciu założo-
nych celów strategicznych w badanym przedsiębiorstwie.

Projekt, program, portfel 
projektów — przegląd literatury

P ojęcia projektu, programu i  portfela, choć do siebie 
zbliżone, różnią się co do istoty. Ze względu na bogatą 

literaturę przedmiotu spotkać można wiele różnych defini-
cji tych pojęć. Punktem wyjścia jest pojęcie projektu. Dla 
potrzeb niniejszego opracowania przyjęta została defini-
cja za Project Management Institute, która określa projekt 
jako „tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w  celu 
stworzenia unikatowego produktu, usługi lub osiągnięcia 
unikatowego rezultatu” (PMI, 2013, s. 3). Projekt jest zatem 
niepowtarzalnym (realizowanym jednorazowo), złożonym 
przedsięwzięciem z wyróżnionym początkiem i końcem. 

Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub mogą 
zostać połączone w  grupę, tworząc program. Zgodnie 
z PMI, program definiowany jest jako grupa powiązanych 
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ze sobą projektów zarządzanych w  skoordynowany spo-
sób, co pozwala uzyskać większe korzyści oraz poszerzyć 
zakres kontroli, jakich nie dałoby kierowanie każdym 
z tych przedsięwzięć w oderwaniu od pozostałych (PMI, 
2013, s. 9). Czas trwania programu jest zwykle dłuższy niż 
pojedynczego projektu, a  na organizację projektu, który 
stanowi część programu, może mieć wpływ struktura 
programu oraz jego wymagania dotyczące raportowania. 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu powią-
zane są ze sobą dzięki wspólnemu rezultatowi lub dzięki 
uzyskaniu dodatkowych korzyści w wyniku połączonych 
rezultatów tych projektów. 

Zbiór projektów, programów lub innych działań ope-
racyjnych zebranych w celu ułatwienia skutecznego zarzą-
dzania tymi pracami, pozwalający realizować strategiczne 
cele biznesowe, nazywany jest portfelem projektów (PMI, 
2008, s.  3). Jeśli projekty łączy tylko wspólny odbiorca, 
dostawca, technologia lub zasoby, powinno się nimi za-
rządzać jak portfelem, a nie jak programem (PMI, 2013, 
s. 9). Projekty lub programy umieszczone w portfelu nie 
muszą od siebie zależeć czy też być ze sobą bezpośrednio 
powiązane.

Pojęcie zarządzania portfelami odnosi się do scentra-
lizowanego zarządzania jednym lub kilkoma portfelami 
składającego się z  określania, ustalania istotności, za-
twierdzania, kierowania i kontroli projektów, programów 
i  innych powiązanych prac, w  dążeniu do osiągnięcia 
określonych strategicznych celów biznesowych. Głównie 

są to cele o charakterze biznesowym, chociaż pojawiają się 
również oczekiwania o charakterze niefinansowym (Mar-
tinsuo, Killen, 2014, s. 66–67), które jednak nie są obojęt-
ne z  perspektywy budowania długoterminowej wartości 
firmy. Porównanie pojęć projektu, programu i  portfela 
przedstawia tabela 1. Termin zarzadzanie portfelem pro-
jektów (Portfolio Management) obejmuje następujące za-
sadnicze działania:

• ocenę propozycji projektów według kryterium efek-
tywności (z  uwzględnieniem takich parametrów, jak: 
nakłady, przychody, koszty, ryzyko) oraz wg kryterium 
zgodności z celami strategicznymi organizacji,

• podejmowanie decyzji o  wyborze projektów do reali-
zacji (które projekty będą realizowane, które odłożone 
na później, a które nie będą realizowane ze względu na 
zbyt mały potencjał),

• efektywną alokację zasobów (tak by zatwierdzone pro-
jekty posiadały zasoby umożliwiające ich realizację, 
biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie zasoby posiadają 
swoje ograniczenia),

• równoważenie portfela pod względem ryzyka, wielko-
ści, czasu realizacji, z perspektywy największych korzy-
ści dla organizacji,

• realizacja i kontrola aktywnych projektów portfela.
Realizacja tak ustrukturyzowanego postępowania 

umożliwia między innymi wgląd w  zależności zacho-
dzące pomiędzy projektami, optymalizację zarządzania 
zasobami i  ryzykiem oraz właściwą synchronizację prac 

Tab. 1. Zarządzanie projektami, programami i portfelami

Projekty Programy Portfele

Zakres
Projekty mają określone cele. Zakres 
jest stopniowo doprecyzowywany 
przez cały cykl życia projektu

Programy mają szerszy zakres 
i zapewniają istotniejsze korzyści

Portfele mają zakres biznesowy, 
który zmienia się wraz ze zmianą 
celów strategicznych organizacji

Zmiany

Kierownicy projektu oczkują zmian 
i wdrażają procesy pozwalające 
zarządzać i kontrolować zmiany

Kierownik programu musi oczekiwać 
zmian zarówno wewnątrz programu, 
jak i poza nim i musi być gotów 
tymi zmianami zarządzać

Kierownicy portfela stale 
monitorują zmiany w szeroko 
rozumianym środowisku

Planowanie

Przez cały cykl życia projektu 
kierownicy projektu stopniowo 
doprecyzowują ogólne informacje 
do postaci szczegółowych planów

Kierownicy programu opracowują 
ogólny plan programu i tworzą 
ogólne plany komponentów 
programu wyznaczające kierunki 
planowania szczegółowego

Kierownicy portfela tworzą 
i aktualizują potrzebne procesy 
i komunikację odnoszące się 
do portfela jako całości

Zarządzanie

Kierownicy projektu zarządzają 
zespołem projektu, dążąc do 
osiągnięcia celów projektu

Kierownicy programu zarządzają 
personelem programu 
i kierownikami projektu, 
zapewniając im wizję i przywództwo 
na poziomie nadrzędnym

Kierownicy portfela mogą 
zarządzać lub koordynować 
personel kierowniczy portfela

Sukces

Sukces mierzy się w kategoriach 
jakości produktu i projektu, 
terminowości, zgodności z budżetem 
i zadowolenia odbiorcy

Sukces mierzy się stopniem, w jakim 
program spełnił potrzebę i zapewnił 
korzyści, dla których został podjęty

Sukces mierzy się w kategoriach 
łącznych wyników 
komponentów portfela

Monitorowanie

Kierownicy projektu monitorują 
i kontrolują prace przy tworzeniu 
wyrobów, usług lub rezultatów, dla 
których podjęto przedsięwzięcie

Kierownicy programu monitorują 
postęp jego komponentów, dążąc 
do osiągnięcia nadrzędnych 
celów, harmonogramu, budżetu 
i korzyści całego programu

Kierownicy portfela monitorują 
łączne wyniki oraz wskaźniki wartości

Źródło: (PMI, 2009)
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projektowych. W  konsekwencji zarządzanie portfelami 
projektów powinno prowadzić do osiągania celów strate-
gicznych organizacji i  maksymalizacji wartości przedsię-
biorstwa z perspektywy akcjonariuszy. Atrybuty skutecz-
nego zarządzania portfelem projektów wiążą się zatem 
z perspektywą strategiczną zarządzania organizacją oraz 
jej sprawnością na poziomie zarządzania operacyjnego 
(Patanakul, 2015, s.  1084–1095). Zarządzanie portfelem 
projektów jest dynamicznym procesem decyzyjnym, pod-
czas którego zbiór aktywnych projektów (lub programów) 
jest nieustająco weryfikowany i aktualizowany (Martinsuo, 
Lehtonen, 2007 s. 56). 

Zarządzanie portfelem niesie ze sobą wiele wyzwań dla 
menedżerów, szczególnie w  obszarze integracji i  zaanga-
żowania jak najszerszej grupy uczestników w  osiąganiu 
założonych celów strategicznych organizacji (Beringer 
i  in., 2013, s.  830–846). Do najczęstszych problemów 
można zaliczyć brak powiązania wybieranych projektów 
do portfela ze strategią, budowanie portfeli niskiej jakości, 
niechęć do zakończenia projektów, dla których uzasadnie-
nie biznesowe staje się zdezaktualizowane, ograniczone 
zasoby, selekcja głównie krótkich i łatwych projektów do 
portfela, zbyt duża ilość informacji niskiej jakości, jaką 
otrzymują decydenci dla podjęcia decyzji menedżer-
skich oraz podejmowanie decyzji w  oparciu o  władzę 
(Elonen, Artto, 2003, s. 395–402). Podsumowując, należy 
stwierdzić, że teoria i  praktyka zarządzania portfelami 
projektów ewaluowała − od implementacji rozwiązań 
optymalizacyjnych stosowanych do priorytetyzacji oraz 
planowania przebiegu wielu projektów po  współczesne 
ujęcie problematyki, koncentrujące się na kwestiach osią-
gania celów strategicznych organizacji.

Standardy, metodyki i struktura 
procesu zarządzania 
portfelem projektów

L iteratura z zakresu nauk o zarządzaniu dostarcza wielu 
opracowań na temat zarządzania projektami, progra-

mami oraz portfelami projektów. Zawierają one zarówno 
teoretyczne podstawy zagadnienia, jak i  modele oraz 
narzędzia optymalizujące rozwiązanie problemów. Wiele 
rozwiązań dostarcza również sama praktyka zarządzania. 
Do gromadzenia najlepszych praktyk i standaryzacji roz-
wiązań w  zakresie zarządzania projektami powstało na 
świecie wiele wyspecjalizowanych organizacji. Do najbar-
dziej znanych i wpływowych należą: „Project Management 
Institute” (PMI), „International Project Management  
Association” (IPMA) oraz AXELOS (2011). Rezultatem ich 
działalności są wypracowane standardy, będące podstawą 
wielu implementacji. Standardy te są bazą do powstawania 
kompleksowych metodyk, zawierających zestawy technik 
możliwych do zastosowania przez menedżerów. Przykłada-
mi takich standardów dla zarządzania portfelem projektów 
są  Standard for Portfolios przygotowany przez PMI oraz 
Management of Portfolios wydany przez AXELOS. 

Standard PMI zawiera 16 procesów zarządczych zebra-
nych w 3 grupach procesowych i 5 obszarach wiedzy. Ich 
struktura jest następująca (PMI, 2008, s. 31):

• grupa procesów definiowania –  zawierająca takie dzia-
łania, jak: przygotowanie planu strategicznego, definicji 
portfela i  „mapy drogowej”, przygotowanie planów za-
rządzania (ryzyka, komunikacja czy plan zarządzania 
portfelem),

• grupa procesów równoważenia – zawierająca działania 
dotyczące zarządzania zmianą, optymalizacją portfela, 
ryzykami czy informacjami,

• grupa procesów autoryzacji i kontroli – działania doty-
czące zatwierdzania i przeglądu portfela.
Standard Management of Portfolios (MoP) obejmuje 

pięć elastycznych zasad, w  ramach których istnieją dwa 
cykle i  dwanaście praktyk zarządzania portfelem. Cykle 
wyróżnione w tym standardzie to: 

• określenie portfela, które obejmuje takie praktyki, jak: 
zrozumienie portfela, jego kategoryzację, ustalanie prio-
rytetów, równoważenie portfela oraz jego planowanie,

• realizacja portfela, która obejmuje takie praktyki za-
rządcze, jak: kontrola zarządzania korzyściami, zarzą-
dzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie 
interesariuszami, zarządzanie zasobami oraz zarządza-
nie w ramach organizacji. 
Należy pamiętać, że wszystkie standardy są dość ogólne 

i  uniwersalne. Wdrożenia mogą mieć zatem charakter im-
plementacji powyższych metodyk lub też mogą przybierać 
postać rozwiązań o  charakterze opracowań branżowych 
lub własnych. Przykładem rozwiązania powstałego na bazie 
standardu PMI dotyczącego zarządzania portfelami jest 
metodyka TenStep i jej rozwinięcie w zakresie zarządzania 
portfelem projektów –  PortfolioStep. Metodyka ta umożli-
wia przekształcenie celów, zbiorów inicjatyw strategicznych 
(np. dzięki działaniu modułu StrategyStep) do postaci zrów-
noważonych portfeli, jak również dostarcza narzędzia do 
monitorowania postępu projektów w portfelu. PortfolioStep 
pozwala śledzić, czy portfele mają szanse na osiągnięcie za-
kładanych celów biznesowych, co oznacza, że koncentrują 
się na zarządzaniu korzyściami i permanentnym analizowa-
niu, jak osiągnąć oczekiwane efekty przez organizację.

W zarządzaniu portfelem projektów zastosowanie mają 
metody z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania 
zasobami ludzkimi, finansów, marketingu, jak również 
techniki organizatorskie. Różnorodność dostępnych me-
tod i  narzędzi sprawia, że czasem trudno jest dokonać 
jednego właściwego podejścia do zarządzania portfelem 
projektów. Niezależnie od omówionych struktur zarzą-
dzania portfelem możemy przyjąć, że proces ten zawiera 
3 zasadnicze etapy (rys. 1). Są to:
1. Identyfikacja projektów i celów strategicznych (identy-

fikacja projektów, cele strategiczne organizacji, założe-
nia do budowy portfela).

2. Budowa portfela (ocena, selekcja, zatwierdzenie, har-
monogramowanie projektów, dystrybucja zasobów, 
weryfikacja i równoważenie portfela). 

3. Zarządzanie portfelem (realizacja, koordynacja, moni-
torowanie, korygowanie).
Odpowiada to również strukturze grup procesów, jaka 

obowiązuje w Standard for Portfolios wydanym przez PMI 
(grupa procesów definiowania, grupa procesów równowa-
żenia, grupa procesów autoryzacji i kontroli). 
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Pierwszym etapem w  zarządzaniu portfelem pro-
jektów jest identyfikacja projektów i  ustalenie celów 
strategicznych organizacji. Stanowią one bazę założeń 
do budowy strategii portfela. Takie postępowanie daje 
szansę wyboru projektów, które będą zgodne z  dzia-
łaniem organizacji i  jej planem strategicznym. Pro-
cesy te wspomagane są  efektywnymi instrumentami 
i  metodami, wśród których warto wyróżnić: metody 
heurystyczne (eksperckie), metody planowania strate-
gicznego i inne (Kopczyński, 2014).

Etap drugi związany jest z budową portfela projektów. 
Obejmuje takie działania, jak: ocena, selekcja i zatwier-
dzenie projektów, harmonogramowanie i  przypisywa-
nie projektów do portfela oraz równoważenie portfela 
i przydzielanie zasobów. Głównymi kryteriami wyboru 
pozostają ekonomiczna ocena opłacalności projektów 
oraz zgodność ze strategią firmy. Pierwsze kryterium 
bazuje na metodach, które pozwalają na uszeregowa-
nie (hierarchizację) projektów w oparciu o oczekiwaną 
wartość dodaną dla właścicieli. Przykładem są finanso-
we modele NPV (Net Present Value) i IRR (Internal Rate 
of Return), a także mierniki wartości dla akcjonariuszy, 
np. SVA (Shareholder Value Added) i  EVA (Economic 
Value Added). Drugie kryterium ustala się na bazie me-
chanizmów własnych organizacji, które parametryzują, 
co oznacza zgodność z  celami strategicznymi. Istotne 
jest opracowanie sposobu podejścia organizacji zarów-
no do tego, co zrobić z  inicjatywą bardzo opłacalną, 
lecz niewpisującą się w strategię oraz jak modyfikować 
kryteria doboru projektów już realizowanych (wybra-
nych i zatwierdzonych w ubiegłych latach), gdy właśnie 
zmodyfikowano strategię. 

Niezależnie od wymienionych kryteriów głównych 
stosuje się dodatkowe kryteria pomocnicze, takie jak 
cykl życia projektu, innowacyjność projektu, termin 
realizacji oraz powiązanie danego projektu z  innymi 
istniejącymi w  przedsiębiorstwie (Collyer, Warren 
2009, s.  362). Proces pozwala właściwie usystematy-
zować projekty hierarchicznie, ze względu na kryteria 

ważności dla organizacji, uzgodnione i  sprawdzone 
pod kątem spójności ze strategią. W zależności od ro-
dzaju portfela ważne mogą okazać się również działa-
nia, których celem jest równoważenia projektów. Mają 
one na celu ustrukturyzowanie portfela w taki sposób, 
by z  jednej strony terminy realizacji projektów naj-
lepiej odpowiadały celom strategicznym organizacji, 
z  drugiej ryzyko związane z  podejmowaniem decyzji 
inwestycyjnych było najniższe. Zarządzanie ryzykiem 
w  kontekście portfela projektów zawiera szerszą per-
spektywę, obejmującą całość zagadnień związanych 
z  obecnością wielu projektów w  portfelu (Teller i  in., 
2014, s.  67–77) i  dotyczy w  szczególności kwestii or-
ganizacji, procesów i kultury organizacji (Teller, 2013, 
s. 36–48). Należy zwrócić w sposób szczególny uwagę 
na kontekst kultury organizacji w sukcesie zarządzania 
portfelem projektów (zagadnienie to będzie opisane 
w  części badawczej tekstu). Równoważenie portfela 
pozwala na efektywną alokację zasobów przedsię-
biorstwa, które ze swojej natury są  zawsze ograni-
czone (Sońta-Drączkowska, 2012, s.  55–56). Efektem 
końcowym tego etapu powinien być wybór inicjatyw, 
które w  największym stopniu przyczynią się do osią-
gania celów strategicznych, zachowują oczekiwany, 
uprzednio zdefiniowany profil ryzyka, przy możliwie 
wysokim poziomie wykorzystania potencjału organi-
zacyjnego i zasobów przedsiębiorstwa, w tym środków 
finansowych. 

Etap trzeci to zarządzanie portfelem projektów, 
a  więc realizacja, koordynacja, monitorowanie i  ko-
rygowanie odchyleń. Zarządzanie portfelem projek-
tów wymaga regularnego dostarczania informacji na 
temat postępu prac, szczególnie w zakresie zgodności 
realizacji projektów z  założonym czasem i  budżetem. 
Ogromne znaczenie będzie mieć zdecydowane i  pro-
fesjonalne reagowanie na wszelkie odchylenia od zało-
żonych parametrów biznesowych. Dotyczy to zarówno 
poszczególnych projektów, jak i  możliwych interakcji 
w  obrębie portfela, mających wpływ na powodzenie 

Rys. 1. Etapy zarządzania portfelem projektów
Źródło: opracowanie własne



16 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 6/2017

całości. Istotną rzeczą, o  której należy pamiętać, jest 
weryfikacja i  wdrażanie ewentualnych zmian w  stra-
tegii organizacji, które mogą powodować konieczność 
przebudowy i  powtórnego równoważenia portfela, 
a także korekty i alokacja zasobów pomiędzy projekta-
mi w portfelu lub pomiędzy portfelami.

Zarządzanie portfelem projektu 
— studium przypadku

A nalizowany przypadek dotyczy operatora gazowej 
infrastruktury przesyłowej. W 2009 roku w strate-

gii organizacji pojawiły się nowe wyzwania, takie jak 
integracja europejskiego systemu gazowego, wzrost 
bezpieczeństwa energetycznego czy zmiana struktury 
nośników energii. Wyzwania te miały być zrealizowane 
w  ramach inwestycji w  nową sieć gazociągów, w  tym 
połączeń transgranicznych oraz budowy terminala do 
odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) o  łącznej 
wartości około 7  miliardów złotych. Z  perspektywy 
spółki oznaczało to konieczność uzyskania wysokiej 
skuteczności w zakresie zarządzania wieloma projekta-
mi o odmiennej złożoności organizacyjnej oraz różnym 
zakresie technicznym i  budżecie. Jednocześnie spółka 
stanęła wobec istotnych wyzwań w  zakresie poprawy 
efektywności zarządzania swojej działalności operacyj-
nej. Organizacja realizowała również wiele inicjatyw 
o  charakterze usprawniającym zarządzanie, bardzo 
często o małym poziomie integracji.

Opisane powyżej powody przesądziły o  tym, że 
spółka zdecydowała się na przygotowanie i wdrożenie 
nowej strategii oraz zaimplementowanie metodyki 
zarządzania projektami i portfelami projektów w orga-
nizacji. Spośród kilku rozwiązań dostępnych na rynku 
wybrano metodykę TenStep Project Management Pro-
cess – rozwinięcie standardu PMBOK Guide o procesy, 
narzędzia i  techniki wykonawcze, przykłady dobrych 
praktyk oraz setki wzorców dokumentów projektowych. 
Metodyka TenStep została opracowana przez ame-

rykańskiego praktyka zarządzania projektami Toma 
Mochala, obecnie jest rozwijana przez globalną sieć 
partnerów biznesowych. TenStep dostarcza kierowni-
kom projektu zestaw gotowych procesów i  technik do 
kierowania ludźmi i ich pracą, zwiększając tym samym 
szanse sukcesu projektu. Wartością metodyki jest uni-
wersalność, czyli możliwość jej ponownego użycia przy 
pewnych modyfikacjach opracowanych już procesów, 
procedur i szablonów w różnych projektach.

Metodyka TenStep podzielona jest na rozdziały, 
poświęcone poszczególnym procesom w  zarządzaniu 
projektem. Metodykę rozpoczyna proces definiowania 
projektu, gdzie kierownik projektu kwalifikuje przedsię-
wzięcie jako małe, średnie lub duże. Taki podział narzu-
ca pewien stopień szczegółowości i zakres realizowanych 
działań, dlatego to rozróżnienie jest zachowane we 
wszystkich późniejszych rozdziałach metodyki. Drugi 
proces dotyczy tworzenia harmonogramu oraz budże-
tu projektu, natomiast trzeci odnosi się do zarządzania 
tymi narzędziami. Kolejne rozdziały metodyki opisują 
pozostałe aspekty zarządzania praktykami, takie jak za-
rządzanie kwestiami krytycznymi, zmianą, komunikacją, 
ryzykiem, zasobami ludzkimi, jakością oraz pomiarami 
projektu. Tylko pierwsze trzy procesy w metodyce są ob-
ligatoryjne. Pozostałe są  fakultatywne, asynchroniczne 
i bardzo często są realizowane równolegle. 

W  omawianym przypadku metodyka referencyjna 
została indywidualnie dopasowana do specyfiki i  po-
trzeb spółki, a  następnie wdrożona w  jednostkach od-
powiedzialnych za realizację inwestycji. W ten sposób 
powstała dedykowana dla przedsiębiorstwa metodyka 
zarządzania projektami. Następnie spółka zrealizowała 
kolejny etap doskonalenia wewnętrznych mechani-
zmów zarządczych w  postaci metodyki zarządzania 
portfelami. W  tym przypadku również bazowano 
na światowych standardach zarządzania projektami 
i portfelami opracowanymi przez Project Management 
Institute (PMI), które zaimplementowano do postaci 
wewnętrznej metodyki korporacyjnej.

Rys. 2. Model operacjonalizacji strategii poprzez zarządzanie portfelem projektów w badanej spółce
Źródło: opracowanie własne
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Zgodnie z  przyjętą koncepcją, proces budowania 
i  zarządzanie portfelem projektów w  spółce został po-
dzielony na trzy zasadnicze etapy (rys. 2):
1) identyfikacja projektów we wszystkich komórkach 

organizacyjnych spółki i  wyznaczenie celów strate-
gicznych organizacji,

2) budowa portfela, w tym: tworzenie portfeli inwesty-
cyjnych w komórkach organizacyjnych, konsolidacja 
portfeli projektów na poziomie spółki, autoryzacja 
i aktywacja portfeli projektów, 

3) zarządzanie portfelem, w tym: monitorowanie reali-
zacji, korygowanie i  aktualizacja portfeli oraz iden-
tyfikacja uzyskanych korzyści.
Spółka przygotowała strategię, w ramach której wy-

odrębnionych zostało 5 celów strategicznych:

1) bezpieczeństwo –  zapewnienie bezpiecznego funk-
cjonowania systemu przesyłowego jako europejskiej 
sieci gazociągów,

2) rozwój rynku –  stworzenie optymalnych warunków 
dla rozwoju zliberalizowanego rynku gazu ziemnego 
jako paliwa ekologicznego,

3) skuteczne zarządzanie –  zapewnienie skutecznej 
i długoterminowej efektywności operacyjnej i organi-
zacyjnej spółki,

4) europejski partner –  budowanie pozycji spółki jako 
istotnego uczestnika rynku europejskiego UE, 

5) zrównoważony rozwój –  zarządzanie spółką z  per-
spektywy zrównoważonego rozwoju.
W  celu operacjonalizacji strategii zidentyfikowa-

no pięć portfeli skupiających projekty odpowiadające  

Rys. 3. Portfele projektów przygotowane zgodnie z celami strategicznymi spółki
Źródło: opracowanie własne
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poszczególnym celom strategicznym, łącznie tworzą-
cych jeden główny portfel inicjatyw strategicznych. 
W  praktyce oznaczało to, że z  jednej strony identyfiko-
wane w organizacji inicjatywy były analizowane pod ką-
tem zgodności z celami strategicznymi spółki, z drugiej 
zaś zdefiniowanie celów w  organizacji było impulsem 
do nowych inicjatyw, które miały być w  konsekwencji 
środkami do osiągnięcia tych celów. Kolejny etap był 
związany z tworzeniem, autoryzacją i aktywacją portfeli 
projektów (rys. 3). 

Każdy z  portfeli zawierał zestaw projektów, często 
agregowanych w  programy, odpowiadających celowi 
strategicznemu. W  przypadku gdy dany projekt reali-
zował więcej niż jeden cel strategiczny, o  przydziale 
go do określonego portfela decydowały przeważające 
cechy danej inicjatywy. Podczas budowania portfela 
każdy z  projektów posiadał zdefiniowane dodatkowe 
parametry, w szczególności:

• zasięg organizacyjny – poprzez wskazanie, które jed-
nostki zostaną bezpośrednio zaangażowane w zada-
nia portfela inwestycyjnego,

• porządkowanie projektów w portfelu,
• dobór projektów wg kryterium istotności dla strate-

gii organizacji,
• alokacja zasobów na realizację poszczególnych 

projektów.
Dla zasadniczej części projektów wartość biznesowa 

określana była w oparciu o analizy efektywności z wy-
korzystaniem metod NPV/IRR. Przedsięwzięcia, dla 
których poziom NPV/IRR nie był satysfakcjonujący, 
zostały zgrupowane w  projekty, które miały być reali-
zowane przy wsparciu ze strony funduszy UE. Projek-
ty te posiadały tzw. lukę finansową. Oznaczało to, że 
do uzyskania pozytywnej wielkości wskaźnika NPV 
niezbędne było dodatkowe, bezzwrotne wsparcie fi-
nansowe. Dofinansowanie to zostało uzyskane. Portfel 
był równoważony wg priorytetu istotności projektu dla 
organizacji i możliwości alokacji niezbędnych zasobów 
do ich realizacji. W  zależności od poziomu nakładów 
inwestycyjnych poszczególne projekty były autoryzo-
wane przez właściwe organy korporacyjne spółki. 

Kolejny, trzeci, etap zarządzania portfelami projek-
tów obejmował monitorowanie realizacji, korygowanie 
i aktualizację portfeli oraz identyfikację uzyskanych ko-
rzyści. Był to niewątpliwie najtrudniejszy etap, głównie 
ze względu na złożoność, wartość i  znaczenie projek-
tów zarówno dla firmy, jak i jej otoczenia biznesowego. 
Zakres procesu obejmował czynności związane z  mo-
nitorowaniem portfeli inwestycyjnych, głównie co do 
terminu i budżetu realizowanych projektów, interakcji 
pomiędzy nimi w ramach portfela oraz aktualności co 
do realizacji celów strategicznych spółki. Cały proces 
miał charakter sformalizowany, a jego podsumowaniem 
były comiesięczne raporty w  postaci dokumentacji 
portfela, zawierającej informacje o aktualnym statusie 
jego komponentów. Stan realizacji zadań w portfelu był 
podstawą działań korygujących. Podsumowaniem tego 
etapu była weryfikacja zakładanych w wyniku realizacji 
portfela korzyści. W spółce proces ten przeprowadzany 

był raz w  roku i  dotyczył tylko projektów zakończo-
nych. Wnioski z podsumowania były wykorzystywane 
do przygotowania portfela inwestycyjnego na kolejne 
lata. 

W  analizowanych okresie spółka zrealizowała więk-
szość zakładanych celów sformułowanych w  strategii. 
Niektóre cele były zastępowane innymi, w  związku ze 
zmienionymi oczekiwaniami rynku i interesariuszy. Za-
rządzanie portfelami projektów i  wdrożone metodyki 
niewątpliwie zmieniły postawy pracowników. Wprowa-
dziło to uporządkowane postrzeganie wszystkich zadań 
z  perspektywy długoterminowych celów biznesowych. 
Nie był to jednak zasadniczy warunek powodzenia, 
chociaż bardzo ważny i konieczny. U podstaw sukcesu 
leżały wdrożone zmiany w kulturze organizacji, skutku-
jące wysokim zaufaniem zarówno wewnątrz przedsię-
biorstwa, jak i w jego otoczeniu. To z kolei przełożyło 
się na bardzo pozytywne zmiany w  zaangażowaniu 
pracowników. Zrealizowane w  latach 2008–2015 ba-
dania pokazały radykalny wzrost wskaźnika zaanga-
żowania pracowników, z  28% w  roku 2008 do ponad 
80% w latach 2013–2015 (Chadam, 2016, s. 58). Zatem 
wdrożony system zarządzania portfelami projektów był 
ważnym czynnikiem sukcesu, chociaż nie był wystar-
czający. Spółka wymagała pozytywnego, silnego impul-
su w obszarze kultury organizacyjnej, w szczególności 
zmian w zarządzaniu zaufaniem w organizacji. 

Podsumowanie

Z arządzanie portfelem projektów jest jednym z  ele-
mentów strategicznego zarządzania organizacją, 

który ma na celu optymalizację czasu, kosztów reali-
zacji zakładanych celów biznesowych oraz utrzyma-
nie zgodności podejmowanych inicjatyw ze strategią 
przedsiębiorstwa. Portfel projektów jest zatem zbiorem 
projektów i  programów realizujących cel strategiczny 
firmy. Zarządzanie portfelem jest narzędziem, którego 
skuteczność zależy głównie od zrozumienia i podejścia 
osób z  najwyższego kierownictwa. Konsekwencja we 
wdrożeniu jest podstawą ostatecznego sukcesu, jej brak, 
główną przyczyną porażki. Wśród kluczowych proble-
mów implementacyjnych należy wymienić dostosowa-
nie projektów do strategii przedsiębiorstwa, co oznacza 
zapewnienie, że cele strategiczne są realizowane przez 
odpowiedni wybór projektów do portfela. Wymaga to 
dekompozycji celów strategicznych przedsiębiorstwa 
i  zapewnienia takich kryteriów wyboru projektów do 
portfela, by operacjonalizacja strategii była skuteczna. 

W opisanym przypadku spółka, poprzez wdrożenie 
metodyki zarządzania portfelem projektów, zrealizo-
wała duży program inwestycyjny silnie skorelowany 
z  jej celami strategicznymi, poprawiła skuteczność 
zarządzania i  rentowność działalności. Wykorzystanie 
metodycznego podejścia do zarządzania portfelem 
pozwoliło na zaprojektowanie portfela pod kątem rea- 
lizacji celów strategicznych przy jego jednoczesnej 
równowadze i  dywersyfikacji. Dzięki zastosowanemu 
podejściu dokonano optymalnej alokacji zasobów oraz 
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uzyskano efekt synergii w wyniku realizacji wielu pro-
jektów komplementarnych w  ramach poszczególnych 
celów strategicznych. Powodzenie wdrażania strategii 
nie byłoby jednak możliwe bez głębokiej zmiany kul-
tury organizacyjnej, w szczególności wzrostu poziomu 
zaufania wewnątrz organizacji i  jej otoczeniu. Zmiany 
te, w połączeniu z efektywnymi narzędziami zarządza-
nia projektami, programami i  portfelami projektów, 
stanowiły kompleksowy zestaw umożliwiający osta-
teczny sukces. 

dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS
UMCS w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
e-mail: jan.chadam@onet.eu
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Project Portfolio Management  
— Contemporary Challenges for 
Managers. A Case Study

Summary

Great changeability of the business environment, 
along with the ever-increasing competition and 
customer expectations result in a significantly reduced 
repeatability of business operations; consequently 
necessitating the transition from operational 
management to project management of an enterprise. 
This process contributes to the situation whereby 
several projects have to be managed simultaneously, 
thus creating the so-called Project Portfolio. The aim 
of Project Portfolio management is to select relevant 
portfolio components so  as to achieve the strategic 
objective, and to allocate the available resources in 
accordance with the priorities of the organization. 
This article discusses the approach to project portfolio 
management in a  company which implemented 
concurrently several hundred projects, of which 
several dozens were of strategic relevance and high-
value undertakings. For this purpose, the company 
established and further managed five portfolios 
with the intention of achieving the defined strategic 
objectives. The comprehensive approach to project and 
portfolio management implemented in the Company 
enabled the effective operationalization of the 
established strategy. It should be noted that attaining 
these strategic objectives would have been impossible 
if it was not for the substantial changes implemented 
in organizational culture, trust management, and 
fostering the involvement of employees. 
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