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Synopsis: Artykuł poświęcony jest praktyce zarządzania projektami w administracji publicznej w zakresie iden-
tyfi kowania barier oraz sposobów ich pokonywania w świetle przykładów zaczerpniętych z kilku wybranych pro-
jektów realizowanych w województwie małopolskim w latach 2008–2010. 

Wstęp
Zarządzanie projektami publicznymi stanowi szczególne wyzwanie przede wszystkim 

dlatego, że wymaga połączenia wiedzy na temat struktury administracji, zasad jej funkcjo-
nowania, a  także określonych typów zachowań cechujących jej przedstawicieli. Analizu-
jąc ograniczenia sprawnego zarządzania projektami publicznymi, należy zwrócić uwagę na 
dwie główne kategorie barier, pierwsza wiąże się z trudnościami wynikającymi ze struk-
tury samej administracji i jej zasadami funkcjonowania, druga zaś wynika z zachowań ce-
chujących jej pracowników. 

Podobnie jak w przypadku innych instytucji (fi rmy, organizacje pozarządowe, itp.) po-
stawy te mogą wynikać z indywidualnych cech charakteru danej osoby bądź mieć charak-
ter grupowy. Jednak uwarunkowania charakteryzujące środowisko administracji publicznej 
mogą przyczyniać się do kształtowania specyfi cznych zachowań nie występujących w in-
nych miejscach. Dlatego w perspektywie skutecznej realizacji projektów oraz pokonywania 
ewentualnych przeszkód w ich wdrażaniu ważne jest zrozumienie obu powyższych mecha-
nizmów oraz ich wzajemnych korelacji. Tylko pod tym warunkiem możliwe jest osiągnię-
cie sukcesu w tej dziedzinie. 

Celem artykułu jest przedstawienie barier strukturalnych oraz zachowań organizacyj-
nych w przestrzeni administracji publicznej stanowiących ograniczenia sprawnego zarzą-
dzania projektami oraz sposobów ich eliminowania. W opracowaniu wykorzystano wyniki 
obserwacji uczestniczącej w kilku wybranych projektach realizowanych w województwie 
małopolskim w latach 2008–2010. 

Bariery strukturalne
Jedną z kluczowych barier, na jakie napotyka menedżer realizujący projekty w admini-

stracji publicznej, jest jej sztywna i zhierarchizowana struktura oraz duża liczba procedur 
towarzyszących wdrażaniu wszelkich działań. Sprzężenie obu tych zjawisk prowadzi do spo-
walniania lub, w skrajnych przypadkach, paraliżu procesu podejmowania decyzji.
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W obrębie zarządzania w organizacji wyróżniamy trzy podstawowe typy sieci komuni-
kacji [Robbins, 1998, s. 224–225]: łańcuch – w którym ściśle przestrzega się linii podporząd-
kowania; koło – w którym przywódca jest centralnym punktem, przekazującym informa-
cje grupie swoich współpracowników; kokon – w ramach którego zachęca się pracowników, 
członków zespołu, do swobodnej komunikacji. Żadna z powyższych form nie stanowi wzor-
cowego modelu, każda z nich może okazać się optymalna w odniesieniu do danej sytuacji 
i określonych uwarunkowań. Przykładowo w strukturze z mocno zarysowanym układem 
hierarchii, działającej w oparciu o sztywne linie podziału wpływów i wzajemnych korela-
cji między poszczególnymi pracownikami dominujący będzie model łańcucha. W takim 
modelu zastosowanie kokonu okaże się niemożliwe, z uwagi na zbyt mocno ugruntowane 
zasady komunikacji uzależnione od stanowisk określonych osób. Tak najczęściej scharak-
teryzować można standardowo wdrażany model komunikacji w administracji publicznej 
małego i średniego szczebla. Natomiast rzecz prezentuje się inaczej, kiedy w obrębie tej sa-
mej instytucji mamy do czynienia z implementacją określonego projektu, do którego obsługi 
powołany został zespół projektowy. Jeżeli na jego czele stoi osoba z zewnątrz, którą nie łączą 
ze współpracownikami sztywne więzi hierarchiczne charakteryzujące urzędników, istnieje 
spora szansa na zastosowanie przez nią kokonu, pod warunkiem że nie obawia się wysta-
wienia przez to na szwank swojego autorytetu oraz ma świadomość, jak ważną rolę odgrywa 
aktywność komunikacyjna [Pendlebury, Meston, Grouard, 1998, s. 17]. 

Struktura administracji publicznej opiera się na umieszczonych najwyżej organach de-
cyzyjnych (zarząd, rada), po których następują naczelnicy/dyrektorzy poszczególnych wy-
działów lub departamentów. Decyzje o niższym znaczeniu (np. zobowiązania fi nansowe 
do mniejszej kwoty itp.) lub propozycje określonych działań leżą w zakresie kompeten-
cji tych ostatnich, podczas gdy decyzje wyższej rangi (np. zobowiązania fi nansowe doty-
czące dużych kwot, podpisywanie umów, tworzenie partnerstw itp.) wymagają zatwierdze-
nia przez naczelne gremia decyzyjne. Menedżer projektu musi posiadać pełną wiedzę na 
temat tych mechanizmów i umieć błyskawicznie ocenić, które działania wymagają urucho-
mienia pierwszego, a które drugiego poziomu. W odróżnieniu od większości fi rm czy or-
ganizacji pozarządowych, bardzo istotnym elementem cechującym funkcjonowanie zarzą-
dów i rad jest długi czas potrzebny na przeprowadzenie procesu decyzyjnego. Decyzje na 
płaszczyźnie najwyższych władz są podejmowane nie na bieżąco, jak w przypadku dyrek-
torów lub naczelników, lecz najczęściej w oparciu o cotygodniowe lub comiesięczne zebra-
nia; stanowią one element ograniczeń czasowych nakładanych przez system [Robbins, 1998, 
s. 154]. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność planowania działań 
w taki sposób, aby dysponować wystarczającą ilością czasu na uruchomienie całego procesu 
od przedstawienia sprawy na zebraniu po uzyskanie decyzji. 

Kolejnym czynnikiem utrudniającym na poziomie strukturalnym realizację projektów 
w administracji publicznej są procedury związane z obiegiem dokumentów i systemami za-
rządzania. Coraz więcej instytucji dąży do uzyskania certyfi katów jakości: na poziomie zarzą-
dzania jakością (ISO 9001), w dziedzinie ochrony środowiska (ISO 14001) itp. System ja kości 
oparty na standardach ISO 9000 stał się niezbędnym warunkiem dostarczania dóbr lub usług 
[Pawlak, 1998, s. 14].

Nikt nie chce być gorszy od innych, zatem wszyscy prześcigają się we wdrażaniu 
systemów, które z jednej strony są gwarantem lepszej obsługi interesanta, z drugiej zaś na-
rzucają bardziej restrykcyjne i tym samym czasochłonne procedury postępowania. Zwiększa 
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się liczba operacji związanych z rejestracją, przekazywaniem i otrzymywaniem dokumen-
tów. To w sposób oczywisty przekłada się na obniżenie wydajności pracy przy projekcie, wy-
dłużając obsługę poszczególnych zadań. 

Ostatnim, ważnym czynnikiem z tej kategorii, który znacząco utrudnia pracę mene-
dżera, jest prozaiczna wydawać by się mogło kwestia podpisów. W pracy nad projektem 
istnieje szereg zadań wymagających podpisu przedstawicieli instytucji, takich jak umowy, 
zlecenia, wnioski aplikacyjne, dokumenty sprawozdawcze itp. W myśl istniejących proce-
dur w większości instytucji samorządowych dla ważności tego typu dokumentów konieczny 
jest podpis co najmniej dwóch jej przedstawicieli, a w przypadku materiałów o charakte-
rze fi nansowym dodatkowo kontrasygnata skarbnika lub księgowego. Menedżer przed zło-
żeniem dokumentu na ich ręce w większości przypadków musi przedstawić dokument do 
zaopiniowania radcy prawnemu oraz uzyskać parafę dyrektora/naczelnika wydziału mery-
torycznego odpowiedzialnego za wdrażanie danego projektu. Co istotne, cała ścieżka musi 
przebiegać według ściśle wytyczonej kolejności, bez pominięcia żadnego z ogniw łańcucha. 
W praktyce często rodzi to poważne trudności, gdyż wystarczy nieobecność w pracy jed-
nego z uczestników procesu, aby cały mechanizm został wstrzymany, co w sytuacjach wy-
magających szybkiej reakcji może mieć fatalny skutek. 

Podsumowując tę część artykułu, należy stwierdzić, iż menedżer projektu działający 
w obszarze administracji publicznej musi mieć pełną świadomość trudności związanych 
z samą strukturą i zasadami funkcjonowania urzędów oraz dysponować wiedzą z zakresu 
znajomości procedur podejmowania decyzji czy obiegu dokumentów. W większości mecha-
nizmy te mają permanentny charakter i nie sposób je ominąć lub zniwelować, zatem tym 
bardziej istotne staje się jak najdokładniejsze planowanie działań i błyskawiczne reagowa-
nie na ewentualne problemy w realizacji projektu, gdyż mając świadomość skomplikowa-
nych i długich procedur związanych z procesem decyzyjnym na poziomie przedstawicieli 
urzędu, menedżer projektu musi do niezbędnego minimum ograniczyć czas poświęcany na 
podjęcie decyzji na jego poziomie. 

Zachowania organizacyjne w praktyce zarządzania projektami
Utrudnienia w  realizacji projektów publicznych uwarunkowane zachowaniami pra-

cowników stanowią drugi z zasadniczych rodzajów barier na drodze menedżera. Część z nich 
ma charakter świadomy, inne z kolei wypływają z braku świadomości konieczności stosowa-
nia wytycznych i chęci narzucania własnych rozwiązań, sprzecznych z obowiązującymi za-
sadami. W sytuacjach kiedy menedżer widzi, iż zachowania takie mogą wystawić na szwank 
powodzenie projektu, musi reagować, nierzadko nie godząc się na narzucane rozwiązania, 
które kłócą się z zasadami realizacji powierzonych mu zadań. Przeciwstawianie się wizji de-
cydentów w urzędzie nie należy do rzeczy ani łatwych, ani przyjemnych, gdyż niesie ze sobą 
oczywiste zagrożenia związane z pogorszeniem relacji z pracodawcą, czego konsekwen-
cją może być nawet rozwiązanie umowy. Czasami okazuje się, że lepiej jest odejść z zajmo-
wanego stanowiska, niż godzić się na jawne nieprawidłowości, które wcześniej czy później 
wyjdą na światło dzienne podczas którejś z kontroli. Im wcześniej władze zrozumieją goto-
wość menedżera do takiego kroku, tym łatwiej będzie mu nakłaniać ich do przyjęcia rozsąd-
nych rozwiązań w sytuacjach, w których ich decyzje mogłyby być nieracjonalne lub szkod-
liwe dla realizacji projektu. Cała sztuka polega na tym, by umieć tak rozwiązywać konfl ikty, 
aby nie powodować trwałych urazów we wzajemnej współpracy i osiągać zamierzone cele 
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w relatywnie dobrej atmosferze. Pracownik administracji musi być zrównoważony emocjo-
nalnie, taktowny w postępowaniu z ludźmi [Rybicki, 1998, s. 30].

Opisywane trudności mogą występować na poziomie współpracy z organami decyzyj-
nymi na najwyższym szczeblu (np. członkowie zarządu) w rozmaitych kategoriach działań 
i na różnych etapach realizacji projektu. Przykład może stanowić wdrażanie działań infor-
macyjno-promocyjnych i napotykanie w trakcie implementacji przeszkód w postaci braku 
zgody na przeprowadzenie takich działań w siedzibie instytucji. W jednym z projektów 
wdrażanych w administracji samorządowej na terenie Małopolski w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki do obowiązków wnioskodawcy należało m.in. wywieszenie tab-
licy informującej o realizowanym projekcie i otrzymanym wsparciu z EFS w pobliżu wejścia 
do siedziby urzędu. Jedna z osób z grona władz zaoponowała, twierdząc, że zawieszenie ta-
kiej tablicy zakłóca równowagę estetyczną urzędu. Menedżer w obliczu takiej sytuacji sta-
nął przed dylematem narażenia się na konfl ikt z wysoko postawionym urzędnikiem, z dru-
giej zaś na ryzyko nieprawidłowości i niedotrzymania zobowiązań wynikających z umowy 
o dofi nansowanie. Aby uzmysłowić opierającemu się decydentowi zagrożenia płynące z ta-
kiej decyzji i przerzucić na niego ewentualną odpowiedzialność za jej podjęcie, menedżer 
zażądał od niego odmowy na piśmie; dopiero to przyniosło spodziewany efekt i udało się 
wywiesić tablicę bez dalszych przeszkód. 

Inna kategoria barier związana jest z próbami wywierania nacisku na wybór dostawców 
towarów i usług lub na dobór członków zespołu projektowego. Osoby zajmujące kluczowe 
stanowiska w niektórych sytuacjach starają się wykorzystywać swoją pozycję do ingerowa-
nia pośrednio lub bezpośrednio w przebieg projektu, bez jakichkolwiek przesłanek mery-
torycznych, wykorzystując zasadę autorytetu (jedna z siedmiu zasad wywierania wpływu 
na ludzi R. Caldiniego) [Budzyński, 1998, s. 15]. 

W jednym z projektów, tuż po podpisaniu umowy o dofi nansowanie, rozpoczęto przy-
gotowania do budowania zespołu projektowego. Procedury nie nakładały obowiązku sto-
sowania otwartego konkursu na wyłonienie jego członków, zatem kandydaci mogli być 
wybrani spośród pracowników urzędu. Takie rozwiązanie ułatwiało ocenę doświadczenia 
i kompetencji potencjalnych kandydatów, zatem menedżer projektu rozpoczął proces selek-
cji członków zespołu, szukając najbardziej wartościowych i doświadczonych pracowników. 
Tymczasem jedna z osób z grona władz podjęła starania zmierzające do obsadzenia na jed-
nym z kluczowych stanowisk w projekcie osoby ze swojego otoczenia, zupełnie pozbawionej 
doświadczenia i potencjału do wykonywania obowiązków związanych z tą posadą. Gdyby 
menedżer przystał na to rozwiązanie, z całą pewnością doprowadziłoby to do perturbacji 
w pracach zespołu już od pierwszych miesięcy realizacji projektu. Jego zadaniem zatem było 
uzmysłowienie tego faktu osobie próbującej narzucić swojego kandydata pomimo ryzyka 
stworzenia napiętej sytuacji. Rozsądniej jest odmówić zarządzania projektem na nieracjo-
nalnych warunkach, niż przystać na nie kosztem przyjęcia na siebie odpowiedzialności za 
wynikłe nieprawidłowości. Takie postawienie sprawy jest ryzykowne, gdyż menedżer może 
utracić potencjalnie stanowisko, ale w sytuacjach kiedy projekt należy do trudnych, a od-
powiednich kandydatów do koordynowania go jest niewielu, istnieje daleko idące prawdo-
podobieństwo osiągnięcia przewagi negocjacyjnej w tego typu konfl iktach. 

Trzecim rodzajem zachowań utrudniających zarządzanie projektami publicznymi bywają 
trudności płynące ze współpracy z instytucją zarządzającą, a ściślej rzecz ujmując – z opieku-
nem projektu. Kontakty z taką osobą dotyczą bardzo wielu płaszczyzn realizacji działań, od 
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sprawozdawczości, poprzez zmiany lub rozwiązywanie bieżących problemów we wdrażaniu. 
Opiekun, jako osoba działająca z ramienia instytucji zarządzającej, ma za zadanie monitoro-
wać realizację projektu u benefi cjenta, ale równocześnie służyć mu pomocą i poradą w przy-
padku wątpliwości lub trudności w implementacji przewidzianych zadań. Zasadniczo jest to 
osoba posiadająca wiedzę z zakresu przepisów i zasad regulujących wdrażanie działań pro-
jektowych. Bywa jednak często tak, że mimo znajomości tych przepisów, nie zna do końca 
regulaminu pracy urzędu, co powoduje, że jej wskazówki mogą okazać się nie do przyjęcia. 
Dlatego menedżer projektu musi doskonale znać zarówno wytyczne instytucji zarządzającej, 
jak i urzędu wdrażającego projekt, bowiem w niektórych sytuacjach konieczne jest zwróce-
nie uwagi opiekunowi projektu, iż proponowane przez niego rozwiązania kłócą się z zasa-
dami funkcjonowania benefi cjenta i w takim przypadku należy sprzeciwić się wdrożeniu ta-
kich działań, gdyż mogą przynieść niepożądane dla benefi cjenta konsekwencje. 

Czwartym przykładem trudności z tej kategorii jest współpraca z osobami z innych wy-
działów lub jednostek podległych. Często okazuje się bowiem, że nie mają one świadomo-
ści powagi sytuacji i traktują swoje obowiązki bez należytej rzetelności, zapominając, że re-
alizacja projektów podlega rygorystycznym kontrolom i wszelkie niedociągnięcia wcześniej 
czy później przysporzą realizatorowi kłopotów. Jednym z bardziej rażących przykładów ta-
kich niedopatrzeń są nierzetelnie przekazywane dane, na podstawie których wnioskodawca 
opracowuje zapotrzebowanie do projektu. Celem jednego z projektów wdrażanych w ad-
ministracji samorządowej na terenie Małopolski w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego było wybudowanie i doposażenie sal dydaktycznych podległych 
urzędowi szkół. Benefi cjent w trakcie prac przygotowawczych zwrócił się do nich o przed-
stawienie zestawienia zawierającego listę zakupów sprzętu, o którego refundację można się 
było później starać. Po otrzymaniu dofi nansowania, w trakcie rozliczania poniesionych wy-
datków, okazało się, że przekazane przez szkoły zestawienia zawierają rażące błędy, zarówno 
w odniesieniu do terminów, jak i wartości zakupów, dokonanych, co warto podkreślić, w la-
tach poprzedzających złożenie wniosku (zatem takich, o których osoby sporządzające zesta-
wienie miały pełną wiedzę). W efekcie tych uchybień część kosztów okazała się niekwalifi -
kowana i benefi cjent poniósł kilkudziesięciotysięczne straty. Jedynym sposobem uniknięcia 
takich problemów jest uważna weryfi kacja otrzymywanych danych jeszcze w fazie przygo-
towawczej realizowanych zadań, poprzez żądanie kopii faktur dotyczących zakupu sprzętu 
do refundacji w ramach projektu. Wydłuży to pracę zespołu odpowiedzialnego za przygo-
towanie wniosku aplikacyjnego, ale zmniejszy ryzyko późniejszych komplikacji. 

Podobne problemy mogą pojawiać się na etapie realizacji projektu w odniesieniu np. do 
obowiązków informacyjno-promocyjnych benefi cjenta i podległych mu jednostek. Zdarzało 
się, że mimo wyraźnych instrukcji i napomnień związanych z koniecznością wywieszenia tab-
lic informujących o projekcie lub oklejenia zakupionego sprzętu naklejkami z informacjami 
o otrzymanym dofi nansowaniu pracownicy jednostek terenowych nie wywiązywali się z po-
wierzonych im zadań. Takie zaniedbania zwracają uwagę zespołów kontrolujących i wycho-
dzą na jaw przy pierwszych kontrolach na miejscu realizacji projektu, narażając benefi cjenta 
na przykre konsekwencje. Aby unikać takich sytuacji, konieczne jest zatem przeprowadzanie 
osobistej kontroli na miejscu w postaci wizyt monitorujących przed, w trakcie i po zakończe-
niu realizacji danego działania. Należy pamiętać, że wysoki poziom kontroli oznacza niższe 
ryzyko. Wysoki poziom kontroli zabezpiecza nas przed nieprzewidzianymi sytuacjami i ogra-
nicza ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń [Wysocki, McGary, 2005, s. 263]. 
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Innym częstym problemem z tej kategorii jest opieszałość w realizowaniu zadań zwią-
zanych z projektem w ramach współpracy z innymi wydziałami (np. komórka fi nansowa, 
księgowa, zamówień publicznych). Bardzo wiele w tej materii zależy od wyboru formy or-
ganizacji projektu: czy jest to forma klasyczna, sytuacyjna czy macierzowa [Trocki, 2009, 
rozdz. 3.5]. Pierwsza z nich, zwana zamiennie „czystą”, zakłada powołanie do życia nowej 
jednostki organizacyjnej (zespołu projektowego) w tym pionie, w którym jest realizowany 
projekt. W skład tej jednostki mogą wchodzić osoby nowe lub już zatrudnione w instytucji, 
ale oddelegowane ad hoc do pracy nad projektem. Mają one tylko jednego bezpośredniego 
przełożonego, tj. koordynatora projektu. Organizacja sytuacyjna (lub „koordynacyjna”) za-
kłada powołanie nowej jednostki zadaniowej (zespołu projektowego) poprzez przydzielenie 
pracownikom instytucji nowych zadań związanych z projektem przy jednoczesnym zacho-
waniu ich dotychczasowego zakresu obowiązków oraz z zachowaniem ich stosunku podle-
głości wobec dotychczasowego przełożonego, którego zwierzchnictwo jest nadrzędne wobec 
kompetencji koordynatora projektu. Jako koordynatora takiego zespołu wyznacza się wtedy 
zazwyczaj jednego spośród zatrudnionych w instytucji pracowników. Ostatnia z trzech form, 
macierzowa (lub „matrycowa”), występuje w sytuacji, gdy wyznacza się koordynatora pro-
jektu z uprawnieniami do angażowania do pracy w swoim zespole specjalistów różnych 
dziedzin i w konsekwencji tworzenia układu o charakterze funkcjonalnym; jego zwierzch-
nictwo nad takimi pracownikami jest równe temu, które piastuje nad nimi ich dotych-
czasowy przełożony. Pracownicy ci są zatem w stosunku podwójnej podległości, w równej 
mierze wobec kierownika projektu i wobec dotychczasowego przełożonego. Wybór okre-
ślonej formy realizacji projektów wdrażanych w administracji publicznej może w większy 
lub mniejszy sposób warunkować efektywność przedsięwzięcia. Zadaniem dla menedżera 
projektu jest umiejętność zareagowania na zastaną sytuację i w razie konieczności wprowa-
dzenia koniecznych zmian, nie tylko wtedy, kiedy system zaczyna szwankować, ale i wtedy, 
gdy jego architektura zwiastuje rychłe nadejście problemów: „potrzeba zmian nie ograni-
cza się jedynie do sytuacji rzeczywiście trudnych; nie defi niuje się ich tylko, kiedy dzieje się 
źle, aby działo się lepiej” [Mikołajczyk, 1998, s. 17]. 

Nierzadko osoby odpowiedzialne za przekazywanie informacji lub wykonywanie czyn-
ności pośrednio związanych z realizacją projektów i potrzebnych do ich implementacji 
(np. księgowanie wydatków, przygotowanie i realizacja zamówień) traktują swoje czynno-
ści z nienależytą starannością lub zbytnią opieszałością, gdyż nie mają świadomości skut-
ków takiego postępowania. Może to powodować opóźnienia w pracy zespołu projektowego, 
co czasem przekłada się na sankcje fi nansowe. 

Menedżer projektu musi w takich sytuacjach, widząc zbliżające się zagrożenie, np. prze-
kroczenia wyznaczonego terminu, przywoływać te osoby do porządku (ustnie lub w skraj-
nych przypadkach ofi cjalnym pismem); zazwyczaj widmo odpowiedzialności za opóźnienia 
mogące skutkować karą fi nansową stanowi wystarczający impuls do działania i realizacji na 
czas powierzonych komuś zadań. 

Z kategorii innych barier, na jakie może natknąć się menedżer projektów publicznych, 
warto wymienić współpracę z partnerami – w przypadku projektów o charakterze part-
nerskim. Najczęstszymi trudnościami towarzyszącymi tego rodzaju przedsięwzięciom są: 
opóźnienia w realizacji zadań merytorycznych i sprawozdawczych, błędy w rozliczeniach 
oraz niedopatrzenia w zakresie działań informacyjno-promocyjnych. Przykładem może 
być tutaj sytuacja, która wydarzyła się w trakcie realizowania jednego z projektów miękkich 
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(szkoleniowych) w Małopolsce przez kilka samorządów w układzie partnerskim. Jeden 
z partnerów przekazał liderowi przedsięwzięcia swoje rozliczenia kwartalne z kilkudnio-
wym opóźnieniem, co skutkowało spóźnieniem o kilka dni sprawozdawczości całego kon-
sorcjum. Przy bardzo restrykcyjnych zasadach rozliczeń doprowadziło to do narzucenia na 
benefi cjenta – lidera projektu – kary fi nansowej w postaci odsetek od nierozliczonych w ter-
minie kwot, gdyż to on był odpowiedzialny za całość projektu w imieniu wszystkich. Insty-
tucja zarządzająca nie sprawdza, kto dopuścił się uchybienia na jakim etapie – lider odpo-
wiada za wszystkich. To oczywiście stawia go w bardzo niekorzystnej sytuacji i oznacza, że 
już na etapie przystępowania do projektu musi zadbać o to, aby zapisy w umowach partner-
skich dawały mu jak najwięcej gwarancji od pozostałych członków konsorcjum, że w razie 
ich niedopatrzeń to oni sami poniosą konsekwencje. Warto zatem przewidzieć np. sankcje 
fi nansowe za spóźnianie się z przekazywaniem danych do sprawozdań lub innych i egze-
kwować je wobec partnerów, jeśli takie sytuacje wystąpią. 

Uwagi końcowe
Na zakończenie należy stwierdzić, że menedżer projektów realizowanych dla admini-

stracji publicznej napotyka w swojej pracy na dwa główne rodzaje barier charakterystycz-
nych dla tego środowiska: strukturalne oraz zachowaniowe. 

Ich pokonanie wymaga od niego kompleksowej wiedzy na temat struktury i zasad funk-
cjonowania urzędów, w których przychodzi mu się poruszać. Sztywność mechanizmów 
przekłada się na uciążliwość procedur i spowolnienie kluczowych procesów, jak podejmo-
wanie decyzji, co skutkuje sprzężeniem terminów dla menedżera i zespołu projektowego. 
W konsekwencji, aby należycie wypełniać swoje zadania, konieczne jest dysponowanie wie-
dzą z zakresu znajomości procedur decyzyjnych i obiegu dokumentów. Wiedza ta jest jed-
nocześnie warunkiem sine qua non pokonywania trudności płynących z zachowań niektó-
rych pracowników urzędu, wśród których najczęściej występują opieszałość, nierzetelność 
i brak rozumienia zasad instytucji zarządzającej. Jednocześnie menedżer projektu działa-
jący w takich warunkach musi posiadać wysoce rozwinięty zmysł asertywności, zdecydowa-
nia i szybkości w podejmowaniu decyzji, a także cierpliwość, umiejętność pracy pod presją 
czasu oraz ciągłą gotowość do negocjacji nawet najbardziej prozaicznych czynności zwią-
zanych z realizacją powierzonych mu zadań. 
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Overcoming Barriers to Effective Management. 
A Project Manager’s Practice

Summary
Th e article deals with the obstacles to overcome during the management process in the area 

of public administration. Its core structure is divided into two parts: the fi rst one is devoted to the 
description of the diffi  culties resulting from the specifi c structure of public institutions, which 
is characterized by an important number of time-consuming procedures as well as an infl exible 
organizational scheme. Th e other one sets out diff erent behaviours of the employees which render 
the management process more diffi  cult to carry out. 

As a result, the major point is to emphasize the importance of understanding the correlation 
between those two dimensions for the purpose of implementing an eff ective action. In his text the 
author illustrates his observations with numerous examples of situations that he experienced during 
a few years of managing several projects in the region of Malopolska in Poland during 2008 to 2010. 
It is aimed at pointing out the diffi  culties that accompany the implementation of public projects from 
the management viewpoint and proposing the eff ective solutions to tackle the possible obstacles.

Managing public projects is a great challenge. Mainly because of the fact that it requires extended 
knowledge about administration structure, and principles of its operations. Analyzing the barriers 
of eff ective public project management one’s attention should be paid to two main barrier categories. 
Th e fi rst one is connected with diffi  culties resulting from the administration structure and the second 
one results from the behavior of offi  cials employed in administration. 
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