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Kolory Organizacji
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Biuro Projektów…
W literaturze spotkać można wiele definicji biura projektów:

 Biuro projektów to „scentralizowana organizacja poświęcona doskonaleniu 
praktyk i rezultatów zarządzania projektami.”G. Kendal i S. Rollins

 „Biuro projektów ma za zadanie utrzymanie całego kapitału intelektualnego 
związanego z zarządzaniem projektami oraz aktywnie wspierać planowanie 
strategiczne przedsiębiorstwa.” H. Kerzner

 Biuro projektów jest stałą komórką w organizacji, której zadaniem jest 
zachowanie ciągłości w środowisku realizacji ograniczonych w czasie 
projektów oraz wsparcie zarządzania projektami z punktu widzenia 
organizacji jako całości poprzez m.in.: koordynację projektów w portfelu, 
zapewnienie sprawnego obiegu informacji, doskonalenie i rozwój 
pracowników i kierowników oraz zarządzanie wiedzą projektową.                             
P. Wyrozębski

 „Biuro projektów oznacza często diametralnie różne rzeczy dla różnych ludzi 
w organizacji. Jednego wszyscy są pewni, że jest to coś, co ma poprawić 
ogólny bałagan związany z zarządzaniem projektami.” W. Casey i W. Peck
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Cel badania i próba badawcza 
 Celem tej pracy jest pokazanie jak kultura pracy turkusowej organizacji może w 

czasach Covidu usprawnić pracę w biurze projektów biorąc pod uwagę możliwość 

pracy na jednym modelu BIM w chmurze przez wiele osób w tym samym czasie.

 Respondentom zadano 10 pytań ankietowych, próba badawcza wynosiła 22 biura projektów 

na terenie Polski, z tego 9 jest wewnętrznymi działami w firmach generalnego wykonawstwa, 

13 jest międzynarodowymi biurami projektów realizującymi projekty w formule EPCM.

41%

59%

wewnętrzne działy w firmach
generalnego wykonwstwa

międzynarodowe biura projektów
realizujące projekty w formule
EPCM
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System zarządzania i wdrożenie LEAN
 Wszystkie biura posiadają wdrożoną technologie BIM, są one w stanie tworzyć modele BIM do 

LOD 350, 8 z badanych 22 biur, w których przeprowadzono ankiety, ma wprowadzony system 

zbliżony do założeń turkusowej organizacji 

26%

74%

system zbliżony do
turkusowej organizacji

pozostałe

• A 14 biur z 22 deklaruje, że stosuje metody zarządzania oparte o LEAN management.

77%

23%

metody zarządzania oparte o
lean management

inne
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Pytania badawcze:
1.Czy zarząd biura uważa, że idee turkusu są korzystne dla zawodu projektanta?

16%

84%

Nie 
Tak

2.Czy zarząd uważa, że idee lean i turkusu są korzystne dla funkcjonowania biura 
projektów pod względem efektywności organizacji i kultury pracy?

6%

94%

Nie 
Tak
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Pytania badawcze:
3.Czy zarząd uważa, że technologia BIM pomaga w funkcjonowaniu 
biura pracującego w trybie home office?

35%

65%

Nie 
Tak

4.Czy zarząd uważa, że można wykorzystać technologię BIM, lean i turkus do podniesienia 
efektywności pracy, kultury pracy i wewnętrznej kultury organizacyjnej?

3%

97%

Nie 
Tak
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Pytania badawcze:
5.Czy zarząd spotkał się z presją obecnie na rynku ze względu na covid pod względem braku w 
wykwalifikowanej kadry projektowej i menadżerskiej?

32%

68%

Nie 
Tak

6.Czy zarząd widzi szanse w trybie home office przy zastosowaniu technologii BIM i idei 
turkusu przy jednoczesnym zastosowaniu metod lean?

19%

81%

Nie 
Tak
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Pytania badawcze:
7.Czy zarząd widzi potrzebę zmiany organizacji wewnętrznej biura i czy idea turkusu jest właściwym 
kierunkiem, ze względu na koordynacje międzybranżową i stworzenie modelu BIM?

13%

87%

Nie 
Tak

8.Czy zarząd uważa, że system centralnie sterowany przez 1 project managera jest lepszy 
od idei turkusu, przy założeniu wykorzystania technologii BIM?

29%

71%

Nie 
Tak
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Pytania badawcze:
9.Czy zarząd uważa, że skonsolidowanie projektowania i realizacji w formule EPC wspiera organizacje 
oparte na turkusie i lean?

10%

90%

Nie 
Tak

10.Czy zarząd uważa, że formuła EPCM jest w naturalny sposób bliższa ideom turkusu, lean?
6%

94%

Nie 
Tak
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1. Idee lean i turkusu są korzystne dla funkcjonowania biura 
projektów pod względem efektywności organizacji i kultury 
pracy

2. Zarządy uważają, że technologia BIM pomaga w 
funkcjonowaniu biura pracującego w trybie home office

3. Zarządy uważają, że można wykorzystać technologię 
BIM, lean i turkus do podniesienia efektywności pracy, 
kultury pracy i wewnętrznej kultury organizacyjnej

4. Zarządy spotkały się z obecną presją na rynku ze 
względu na COVID pod względem braku w 
wykwalifikowanej kadry lub znacznego obciążenia pracą 
wykwalifikowanej kadry

Wnioski końcowe:
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Wnioski końcowe:
5.Zarządy widzą szanse w trybie home office przy zastosowaniu 
technologii BIM i idei turkusu przy jednoczesnym zastosowaniu 
metod lean oraz rozwiązań chmurowych

6.Zarządy widzą potrzebę zmiany organizacji wewnętrznej biura i 
idea turkusu jest właściwym kierunkiem, ze względu na koordynacje 
międzybranżową i stworzenie modelu BIM oraz relacje jakie tworzy 
turkus pomiędzy pracownikami i zarządami

7.Zarządy uważają, że system centralnie sterowany przez 1 project
managera jest lepszy od idei turkusu, przy zalodzeniu wykorzystania 
technologii BIM ze względu na m.in. prawną formę kontraktów w 
formule EPC lub EPCM

8.Zarządy uważają, że skonsolidowanie projektowania i realizacji w 
formule EPC wspiera organizacje oparte na turkusie i lean,

9.Zarządy uważają, że formuła EPCM jest w naturalny sposób 
bliższa ideom turkusu, lean.
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Dziękujemy za 
uwagę 
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