
THORIANA 
we do care 

  

Produkt czy projekt? Zarządzanie zakresem w dużych 
przedsięwzięciach 

 
 
 
 
 
 

We're Thoriana  
We are your best insurance against failure in projects. 

Because we really care about what we are doing. 
We manage business transformations, consulting and delivery. 
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Duże projekty mają to do siebie, że trwają długo 

Długoterminowa wizja i plan działania – 
bo program może potrwać dłużej niż kariera 
w organizacji wielu zarządzających nim 
osób… 
 
 
Zarówno strategia, jak i czasem wizja 
przedsiębiorstwa może ulec zmianie w 
czasie trwania programu. 
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Adaptowanie projektu do 
zmian stanowi ogromne 

wyzwanie.  

*PMI Pulse of the profession 2018 

Jaki wpływ mają zmiany na sukces projektu? 

3 



THORIANA 
we do care 

  
Nieautoryzowane zmiany, czyli jak często pełza zakres? 

*PMI Pulse of the profession 2018 
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Complexity 
Multiple key 

decision factors 

Volatility 
Rate of change 

Uncertainty 
Unclear about 

the present 

Ambiguity 
Lack of clarity 
about meaning 

of an event 

How much do you know  
about the situation? 
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I czemu właściwie pełza? 
szybko-zmienne środowisko biznesowe i jego duża złożoność 
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Zmiany a interesariusze 

Duże projekty to liczni Interesariusze 
z różnymi: 
 

• perspektywami 
• preferencjami 
• osobistymi celami  
 

I różnym poziomem zainteresowania 
projektem w poszczególnych jego fazach 
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PROJEC
T 

Finance Department: 
ROI level and Cost 

level decrease 

Sales&Marketing 
Department: 

Revenue increase 
&TTM speed 

HR Department: 
Competency increase 
and Staff retention 

Strategy Department: 
Strtegic alignment  and 

Strategy Execution  

Jasna Wizja i Strategia 
 

Planowanie odproduktowe. 
 
Struktura podziału produktu z jasno 
określonymi wymaganiami oraz dużą 
elastycznością zmian.  
 

Duża autonomia produktów 
 

Ciągła integracja między produktowa 
– zwłaszcza w momencie zmiany 

Jak sobie radzić ze zróżnicowanym światem interesariuszy? 
I co na to zakres? 
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Mapa możliwości biznesowych pozwala na dobry 
przegląd przejścia ze stanu obecnego do docelowego 
 

Pozwala skupić wysiłek niezbędny do przeprowadzenia 
zmiany na rzeczywiście ważnych obszarach 

A jednocześnie umożliwia ogólną kontrolę 
dostarczania zakresu w czasie w elastyczny sposób.  
 
O ile będziemy konsekwentnie kaskadować zakres od 
Wizji – przez Strategię i cele poprzez możliwości 
biznesowe do produktów i wymagań.  

Dwa słowa o narzędziach 
mapa możliwości biznesowych do przeglądu zakresu  
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Rozumienie produktów i ich DoD (definition of done) Roadmapy projektowe mierzą przejście produktów ze 
stanu obecnego do docelowego przy pomocy 
uzgodnionych i zaakceptowanych miar 

Kokpity też się przydadzą  
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Ciągła integracja produktów i zarządzanie 
relacjami pomiędzy nimi to podstawowa 
odpowiedzialność Kierownika Projektu 

Duża autonomia produktów pociąga za sobą 
konieczność silnej integracji pomiędzy nimi. Wymusza 
również jasne wymagania co do tego jak ta integracja 
ma wyglądać. 
 
Jasny i przejrzysty sposób zarządzania ryzykiem oraz 
analiza wpływu dla realizowanych zmian na pozostałe 
produkty ma całkowicie podstawowe znaczenie dla 
skutecznej dostawy zakresu.  

I N T E G R A C J A 
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Podejście iteracyjne do definicji i późniejszego 
zarządzania zakresem. Identyfikacja i jasne zdefiniowanie 
produktów. Rozpoznanie cyklu życia poszczególnych 
produktów. Ciągła zmiana i Integracja interakcji 
pomiędzy produktami w projekcie 

Aktywne angażowanie interesariuszy w proces 
dostarczania produktów oraz zarządzanie ryzykiem silnie 
powiązane z zarządzaniem zmianami produktów oraz 
zarządzaniem zmianą organizacyjną 

Duży poziom autonomii produktów – rozproszone 
podejmowanie decyzji z aktywnym zaangażowaniem 
interesariuszy – lecz jednocześnie z jasnymi zasadami i 
ładem organizacyjnym dla współpracy i integracji 
rezultatów pomiędzy poszczególnymi obszarami 
projektu. 

Kluczowe czynniki 
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Idąc więc po kolei: 
Wizja 

Strategia  
Mapa możliwości biznesowych (heatmap) 

Struktura podziału produktu 
Roadmapy produktowe 

Wymagania 
aż w koncu Dostawa produktów 

stosując: 
Ciągły pomiar efektywności zmiany 
Silną integrację międzyproduktową 

Zarządzanie powiązaniami pomiędzy produktami, w tym 
zarządzanie ryzykiem 

Wspierając się na: 
Ładzie organizacyjnym projektu 

To w sumie proste 
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Zapraszamy do 
kontaktu 

 
 

+48 502 051 006 

jakub.lesinski@thoriana.com 

Thoriana sp z o.o. 
Plac Piłsudskiego 3 (00-078 Warszawa) 

 www.thoriana.com 
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