
             

Wrocław, 30 września 2021 

 

 

Raport z badań pilotażowych „Zarządzanie ryzykiem projektów kulturalnych z wykorzystaniem 

podejścia Scrum” 

Celem badania pilotażowego realizowanego przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w 

Piasecznie była weryfikacja autorskiego modelu zarządzania ryzykiem projektów kulturalnych z 

wykorzystaniem podejścia Scrum. Model ten łączy procesy zarządzania ryzykiem i cykl Scruma.  

 

 

Zrealizowane działania w ramach projektu badawczego: 

- wywiady pogłębione (IDI) z kierownictwem biblioteki dotyczące zarządzania ryzykiem w kontekście 

wymogów kontroli zarządczej, realizacji celów organizacji; 

- 4 szkolenia warsztatowe dotyczące elementów podejścia Scrum: przedstawienie idei Scruma, 

omówienie ceremonii, artefaktów, ról w Scrumie oraz omówienie modelu zarządzania ryzykiem w 

kontekście Scruma. Szkolenia realizowane były przed rozpoczęciem części właściwej badań; 

- wybór i wskazanie projektu przez Dyrekcję – realizacja plenerowego wydarzenia 6. Festiwal Pięknej 

Książki i zespołu projektowego – 5 osób z różnych działów, w tym specjalista ds. promocji (w roli 

Właściciela produktu), oraz 3 osoby z różnych działów zaangażowane w całość projektu oraz 

kilkanaście osób z zewnątrz zespołu projektowego zaangażowanych w różne zadania przed 

wydarzeniem i w jego trakcie (jako bezpośredni wykonawcy) 

Festiwal Pięknej Książki jest jednodniowym wydarzeniem, który Biblioteka organizowała po raz 

szósty, przy czym po raz pierwszy przed Biblioteką (wcześniej na rynku). Wydarzenie obejmuje szereg 

aktywności animacyjnych, pełny program znajduje się tutaj: https://biblioteka-piaseczno.pl/6-

festiwal-pieknej-ksiazki-juz-18-wrzesnia-2/  

-  przygotowanie przez Product Ownera backlogu projektu i wybór narzędzia do pracy nad 

backlogiem (trello.com)  

- obserwacja uczestnicząca podczas planowania w ramach 10 iteracji sprintowych (sprinty co tydzień 

z wyjątkiem dwóch sprintów wakacyjnych, które zostały wydłużone do dwóch tygodni);  

- otwarte/anonimowe kwestionariusze ankiety na podsumowanie zrealizowanego projektu.  

 

Metodologia 

W badaniach zastosowano metodę wywiadu, ankiety i obserwacji uczestniczącej. Powstały również 

notatki z każdego Sprintu.   

Podczas realizacji badań została przyjęta postawa „inbeetwenera” (pojęcie znane z partycypacyjnych 

metod badań społecznych – badań w działaniu), czyli osoby będącej pomiędzy instytucją a światem 
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zewnętrznym (światem biznesu, dobrych praktyk związanych z zarządzaniem projektami). Pozwoliło 

to z jednej strony wskazywać dobre praktyki i dzielić się doświadczeniem, unikając jednocześnie  

wskazywania gotowych rozwiązań zespołowi realizującemu projekt.  

 

 

Wnioski i rekomendacje z badań  

Przeprowadzone 10 iteracji Scrumowych pozwoliły na uzyskanie materiału, który docelowo umożliwi   

zweryfikowanie założeń modelu zarządzania ryzykiem projektów z wykorzystaniem podejścia Scrum.  

 

W ramach obserwacji uczestniczącej w projekcie 6.Festiwal Pięknej Książki  można było zauważyć 

następujące zjawiska związane z zarządzaniem projektami i zarządzaniem ryzykiem w projektach:  

- proces wzajemnego uczenia się i komunikacji. Poprzez artefakty i ceremonie Scrum wspiera oba 

procesy. W przypadku projektu festiwalu, utworzony product packlog pozwolił na zebranie w jednym 

miejscu zadań związanych z zakresem projektu. Konstrukcja backlogu odzwierciedlała również 

podział zadań w zależności od określonego obszaru tematycznego, czyli: promocja, infrastruktura, 

wykonawcy, wydarzenie towarzyszące – wystawy, stoiska animacyjne  

- optymizm projektowy, czyli założenie projekt się uda, mimo tego, że zespół pracował w takim 

składzie po raz pierwszy, dla części osób były to zadania nowe 

- narzędzie (w tym przypadku trello) nie jest najważniejszym elementem w projekcie, ale pokazuje 

wyraźnie status realizacji projektu, pozwala na generowanie i zapisywanie nowych pomysłów. 

Narzędzie to pozwoliło również potwierdzać zakończenie danego zadania w terminie, lub poza 

terminem 

- uczenie się odpowiedzialności za zadania: w podejściu Scrum na spotkaniu podsumowującym      

Sprint osoba realizująca przedstawia zrealizowane zadanie (przyrost). W miarę postępów sprintów 

można było zaobserwować, sposób komunikacji – bardziej precyzyjny i ukierunkowany na „zrobione” 

zadania. Nie zrealizowane zadania przechodziły na kolejny sprint. Ze względu jednak na istniejące 

ciągi przyczynowo- skutkowe należy bardziej podkreślać konieczność precyzyjnego przedstawienia 

stanu zadania przez osobę realizującą.  

- impreza w założeniu miała odbywać się w plenerze, jednakże na dzień przed jej realizacją z powodu 

niepogody konieczne stało się jej przeniesienie do budynku Biblioteki. Mimo to, całość została 

zrealizowana bardzo sprawnie – dwa tygodnie przed imprezą na backlogu projektu zostało 

przygotowane i zrealizowane zadanie „ryzyko niepogody” i główne założenia zmian w imprezie, na 

wypadek zaistnienia takiej sytuacji.  

- niedoszacowanie czasu trwania poszczególnych zadań wynikało przede wszystkim z konieczności 

współpracy z zewnętrzną organizacją (Fundacją), która była partnerem Festiwalu. W tym przypadku 

zespół wyraźnie wskazywał na konieczność stałego dopasowywania kolejnych zadań do wymogów 

partnera.  

- czas realizacji większości zadań to okres urlopowy. Dzięki liście zadań z backlogu, można było 

wybierać zadania możliwe do realizacji w danym momencie i konieczne do realizacji w danym 

momencie. Zadania na sprint Baclogu były dopasowywane więc do możliwości zespołu.  



 

Wskazane wyżej zjawiska mogą stanowić ogólną diagnozę pracy interdyscyplinarnego zespołu w 

realizacji projektów, które stanowią część pracy instytucji.  

Zjawiska te odzwierciedlają dalsze potrzeby szkoleniowe dotyczące wzmacniania kompetencji 

poszczególnych członków zespołu projektowego i zespołu jako całości.  

 

Podziękowania 

Składam wyrazy podziękowania Panu Dyrektorowi Łukaszowi Krzysztofowi Załęskiemu i Pani Dyrektor 

Sylwi Chojnackiej – Tuzimek oraz całemu zespołowi projektowemu za wspólny czas i wielką otwartość 

podczas realizacji badań. 

 

Z poważaniem 

Alicja Krawczyńska  


