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ZASTOSOWANIE ComPM JAKO 
NARZĘDZIA DO POMIARU KOMPETENCJI 

MENEDŻERA PROJEKTÓW1

Wprowadzenie

Komisja Europejska nieustannie podkreśla konieczność zapewnienia lepszej 
efektywności w zakresie zarządzania funduszami UE oraz stworzenia jednorodnej 
struktury dla większości projektów. Dotychczas nie opracowano ujednoliconej meto-
dologii zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE ani standardów edu-
kacyjnych szkolenia/kształcenia menedżerów projektów finansowanych przez UE. 
W odpowiedzi na te problemy podjęto się skonstruowania profilu kompetencyjnego 
menedżera projektu oraz narzędzia do diagnozy tych kompetencji wraz z komplek-
sowymi programami szkoleń.

Rozpoczynając prace nad skonstruowaniem nowego narzędzia do pomiaru kom-
petencji menedżerów projektów, najpierw przeanalizowano wymagania i zadania sto-
jące przed tymi osobami oraz dokonano przeglądu definicji kompetencji. Efektem 
tych prac jest teoretyczny profil kompetencji kierownika projektów, który stanowił 
punkt wyjścia w pracy nad narzędziem ComPM.

Zasadniczo kierownik projektu pełni podobną rolę w organizacji jak każdy inny 
menedżer, a więc zarządza własną pracą i zespołem pracowników. Youker [21, s. 8] 
uważa, że kierownik projektu odpowiada za pięć obszarów realizacji projektu:
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1) opracowanie organizacji projektu,
2) opracowanie i utrzymanie planu projektu,
3) zarządzanie i kontrolowanie projektu,
4) komunikowanie statusu projektu,
5) podejmowanie decyzji lub rozwiązywanie problemów w odpowiednim czasie.

Jak podaje Baryła-Matejczuk [2, s. 63], celem działań kierownika projektu jest 
takie prowadzenie zespołu projektowego, aby wykonywana przez ten zespół praca 
była najwyższej jakości (por.: Darrell, Baccarini, Love [9]; Crawford [6]; Crawford 
[7]; Brill, Bishop, Walker [4]). Dodatkowo menedżer projektu jest zobowiązany do 
osiągnięcia celów stojących przed projektem. Crawford i Cabanis-Brewin [8, s. 249] 
lokują zadania menedżera projektu w dwóch obszarach istotnych dla rezultatów 
projektu. Zalicza się do nich sztuka zarządzania projektem (the art of project mana-
gement) i wiedza o zarządzanym projekcie (the science of project management). Do 
pierwszego obszaru będą należeć wszystkie elementy pracy menedżera związane 
z zarządzaniem sobą (motywacja, zaangażowanie, planowanie i organizowanie czasu 
pracy) oraz umiejętności zarządzania i współpracy z innymi. Zadania z tego obszaru 
należy zaliczyć do kompetencji poznawczych i społecznych. W grupie tej pojawia 
się szereg cech, wartości oraz umiejętności, takich jak: komunikacja, przywództwo, 
rozwój zespołu, podejmowanie decyzji itd. Drugi obszar działania dotyczy wiedzy 
o zarządzanym projekcie – na czym polega jego istota, w jaki sposób będzie realizo-
wany, według jakich standardów, jak tworzyć harmonogram projektu, kosztorys, czy 
też jak przeprowadzić ewaluację, a także jaka jest wiedza z zakresu prawa niezbędna 
do jego realizacji. Kompetencje niezbędne do realizacji powyższych zadań można 
określić jako kompetencje profesjonalne.

Jakość realizacji zadań przez menedżera jest zależna od zasobów osobowych 
i zawodowych, jakimi dysponuje w sytuacji pracy [19, s. 197–210]. Na wyżej wspo-
mniane zasoby składa się wiele elementów – wiedza, doświadczenie, umiejętności 
itp., które określa się mianem kompetencji, rozumianych jako zbiór obserwowalnych 
charakterystyk: wiedzy (często specjalistycznej), umiejętności, postaw oraz zdolności, 
cech osobowości, które umożliwiają menedżerowi skuteczne działanie i które mają 
kluczowe znaczenie dla jakości oraz skuteczności realizacji projektu. Tak rozumiane 
kompetencje (w większym lub mniejszym stopniu) można mierzyć, rozwijać i dosko-
nalić poprzez nabywanie doświadczenia, trening, coaching, szkolenie lub inną formę 
rozwoju (por.: Boyatzisa [3]; Musioł-Urbańczyk [16]; Oleksyn [17]; Armstrong [1]; 
Jurek [13]; Filipowicz [11]; Chirkowska-Smolak [5]).

U podstaw teoretycznych proponowanego narzędzia do pomiaru kompetencji 
kierownika projektu leży holistyczna typologia kompetencji wg Delamare Le Deist 
i Wintertona [10, s. 35]. Teoria ta zakłada, że jakość zarządzania projektem zależy od 
czterech grup kompetencji: poznawczych (osobistych), społecznych, funkcjonalnych 
(profesjonalnych) i metakompetencji:
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1. Kompetencje poznawcze (osobiste) charakteryzują się zdolnością do uczenia 
się, rozumienia i zapamiętywania, otwartością poznawczą, ciekawością świata 
oraz świeżością spojrzenia. Charakteryzuje je zdolność do samodzielnego myśle-
nia i niska podatność na wpływy innych [10, s. 35]. Wybór tych kompetencji 
jest podyktowany z jednej strony potrzebą sprawności i elastyczności procesów 
myślenia, otwartości na nową wiedzę i szybkiego uczenia się kierownika projektu. 
Z drugiej strony – zaufania do siebie i niezależnością myślenia. Ten typ kompe-
tencji wspomaga stworzenie koncepcji projektu.

2. Kompetencje społeczne są związane ze sferą kontaktów z innymi ludźmi zaanga-
żowanymi w realizację projektu. Charakteryzuje je: łatwość nawiązywania i utrzy-
mywania kontaktów, empatia, zdolność do współpracy w dążeniu do wspólnych 
celów, umiejętności przezwyciężania różnic w poglądach i interesach oraz roz-
wiązywanie konfliktów [10, s. 36]. Cechy te są związane z zadaniem budowania 
zespołu do sprawnej realizacji projektu oraz umiejętnym zarządzaniem tym per-
sonelem, stąd też określa się ja także jako kompetencje realizacyjne.

3. Kompetencje funkcjonalne (profesjonalne) dotyczą sprawnego funkcjonowa-
nia człowieka w pracy, wykonywania danego zawodu czy pracy na określonym 
stanowisku. W każdej z tych sytuacji można rozwinąć specyficzną grupę kom-
petencji, które są niezbędne albo przydatne w samodzielnej i efektywnej pracy. 
Kompetencje te są konieczne do osiągnięcia celu projektu i wymagają specyficz-
nej wiedzy oraz umiejętności związanych z cyklem życia projektu, a więc należą 
także do grupy kompetencji realizacyjnych.

4. Metakompetencje są związane z jednej strony ze zdolnością do uczenia się i reflek-
sji, a z drugiej – z umiejętnością radzenia sobie w warunkach niepewności. Ta 
kategoria kompetencji należy do grupy kompetencji koncepcyjnych i jest istotna 
w fazie tworzenia projektu i dbania o jego jakość [10, s. 38].
Do każdej z czterech grup przypisano po kilka szczegółowych kompetencji.

1. Konstrukcja narzędzia ComPM

W pierwszym etapie prac nad tworzeniem nowego narzędzia, zgodnie z przyjętymi 
założeniami teoretycznymi, eksperci z Polski we współpracy z ekspertami z Belgii, 
Portugalii, Słowenii i Włoch opracowali wyjściową pulę 372 twierdzeń. Twierdze-
nia zostały opracowane w języku angielskim. Jako skalę odpowiedzi przyjęto skalę 
101 stopniową, gdzie 0 oznacza – „nie, wcale nie”, a 100 – „tak, zdecydowanie”. Nie 
było twierdzeń odwróconych. Eksperci opracowali twierdzenia, które nie zawierały 
terminów wieloznacznych, specjalistycznych czy idiomów.

Następnie twierdzenia zostały poddane ocenie pod względem ich zrozumiałości 
przez potencjalnych użytkowników metody – kierowników projektów. W każdym 
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kraju, uczestniczącym w opracowaniu narzędzia, dwóch kierowników projektu z dobrą 
znajomością języka angielskiego oceniało, na ile każde twierdzenie jest dla nich jasne 
i zrozumiałe (na skali od 1 – całkowicie niezrozumiałe do 7 – całkowicie zrozumiałe). 
Na podstawie tych ocen obliczono średnią arytmetyczną dla każdego twierdzenia 
– usunięto 55 twierdzeń ocenionych poniżej 5,7. W wyniku procesu oceny twierdzeń 
przez kierowników projektów niektóre z nich zostały zmodyfikowane.

W kolejnym etapie siedmiu ekspertów (trenerów, coachów, psychologów), zajmu-
jących się kompetencjami menedżerskimi, oceniło, na ile każde twierdzenie dobrze 
diagnozuje, opisuje daną kompetencję. Eksperci posługiwali się skalą od 1 – całko-
wicie niewłaściwe, bezużyteczne do 7 – całkowicie właściwe, użyteczne twierdzenie. 
Z przypisanych przez ekspertów ocen obliczono średnią arytmetyczną i do dalszych 
analiz wybrano po 10–11 najwyżej ocenionych twierdzeń dla większości kompeten-
cji. Średnie oceny wybranych do dalszych prac twierdzeń wahały się od 5,4 do 7,0 
(najczęściej 6,8). Ostatecznie wybrano 205 twierdzeń przypisanych 20 kompeten-
cjom istotnym w pracy kierownika projektu, podzielonym na 4 grupy: kompeten-
cje poznawcze (osobiste), kompetencje społeczne, kompetencje profesjonalne oraz 
metakompetencje.

Twierdzenia zostały przetłumaczone na języki narodowe z zastosowaniem metody 
wspólnego i wielokrotnego tłumaczenia (collaborative and iterative translation). 
Następnie kierownicy projektów, jako potencjalni użytkownicy, ocenili zrozumia-
łość twierdzeń w swoim języku ojczystym. Ich uwagi zostały przekazane tłuma-
czom, którzy uzgodnili ostateczną wersję metody w każdym kraju biorącym udział 
w projekcie. W ten sposób powstało sześć wersji językowych narzędzia do badania 
kompetencji kierowników projektów: angielska, niderlandzka, polska, portugalska, 
słoweńska i włoska.

Wstępną wersją narzędzia, składającą się z 205 twierdzeń przydzielonych do 
20 kompetencji, przebadano 506 osób – kierowników projektów: 86 – z Belgii, 
83 – z Włoch, 165 – z Polski, 77 – z Portugalii oraz 95 – ze Słowenii. Z tej puli usu-
nięto 19 przypadków, które zawierały niepełne dane (5 – z Włoch, 5 – z Polski, 
3 – z Portugalii i 6 – ze Słowenii).

Przed przeprowadzeniem psychometrycznej analizy danych, mającej na celu okre-
ślenie ostatecznej wersji narzędzia, przeanalizowano zebrane dane pod kątem rzetel-
ności udzielonych odpowiedzi na poszczególne twierdzenia mierzące kompetencje 
przez osoby badane – wykorzystano w tym celu propozycje Thurstone’a i Chave’a [18], 
oraz Mahalanobisa [15, s. 541].

Bazując na założeniu Thurstone’a i Chave’a, usunięto dane osób, które w ponad 
80% pozycji zaznaczyły taką samą odpowiedź. Osoby odpowiadające na większość 
pozycji testu poprzez zaznaczenie tej samej oceny (kategorii odpowiedzi) uznaje się 
za nierzetelne. Stosując to kryterium, z grupy 487 kierowników projektów usunięto 
dane 43 osób, uznając ich jako nierzetelnych badanych (zaznaczali oni najczęściej 
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odpowiedź 50 lub 100). Odrzucono dane 6 kierowników projektu z Belgii, 6 – z Włoch, 
21 – z Polski, 2 – z Portugalii oraz 8 – ze Słowenii.

Następnie dla każdej badanej osoby obliczono odległość Mahalanobisa, która 
określa prawdopodobieństwo, że przypadek należy do danej grupy. Miara ta zatem 
pozwala określić, czy daną obserwację (badanie kierownika projektu) można zali-
czyć do odstających, o dużych odległościach, od wyników pozostałych badanych. 
Dla grupy 444 osób przy p < 0,05 wartość odległości Mahalanobisa większa niż 
493,07 wskazywałaby na przypadek odstający. Odległości Mahalanobisa w badanej 
grupie kierowników projektów wahały się od 24,18 do 371,60 [15, s. 550–588]. Tym 
samym wszystkie badane osoby uznano za typowe, nie stwierdzono występowania 
przypadków odstających.

Po odrzuceniu osób, który udzieliły nierzetelnych odpowiedzi, w dalszych anali-
zach uwzględniono 444 kierowników projektu: 80 – z Belgii, 139 – Polski, 72 – z Por-
tugalii, 81 – ze Słowenii oraz 72 – z Włoch. Szczegółową charakterystykę badanej 
grupy przedstawiono w tabeli 1.

W ramach procedury konstruowania narzędzia opracowano wskaźnik sukcesu 
menedżera projektu. Składają się na niego: lata doświadczenia w zakresie zarządzania 
projektami, liczba zarządzanych projektów, procent projektów zrealizowanych według 
celów, harmonogramu i budżetu. Obliczono wskaźnik sukcesu badanych menedże-
rów projektu, który waha się od 0 do 15 punktów. Badani kierownicy projektów uzy-
skali średni wynik 9,50, odchylenie standardowe – 2,99, mediana – 10, dominanta – 9.

Do dalszych analiz wybrano twierdzenia korelujące z miarą sukcesu kierownika 
projektów. Usunięto twierdzenia, które nie korelują na poziomie istotnym statystycz-
nie z miarą sukcesu (współczynnik korelacji rho Spearmana). Korelacja twierdzeń 
z miarą sukcesu wskazuje na ich trafność. Z wyjściowej puli 205 twierdzeń usunięto 
łącznie 88 twierdzeń.

Do dalszych analiz weszło zatem 117 twierdzeń. Dla każdej grupy kompetencji 
obliczono odrębną eksploracyjną analizę czynnikową (EFA), metodą głównych skła-
dowych z rotacją oblimin. Z uwagi na małą liczbę twierdzeń w ramach grupy meta-
kompetencji nie było możliwe przeprowadzenie eksploracyjnej analizy czynnikowej 
oraz zbudowanie metodologicznie poprawnych skal kompetencji. Ostatecznie zatem 
narzędzie nie zawiera metakompetencji.

Wyniki analizy czynnikowej w większości potwierdziły pierwotnie zakładany 
układ twierdzeń. W grupie kompetencji poznawczych (osobistych) wyodrębniono 6 
czynników, a w grupie kompetencji społecznych – 5 czynników, które pokrywają się 
z pierwotnie zakładanymi kompetencjami. Natomiast w grupie kompetencji profe-
sjonalnych wyodrębniono 4 czynniki odpowiadające 3 zakładanym kompetencjom: 
otoczenie projektu, promocja, zarządzanie finansami i księgowość. Połączyły się dwie 
kompetencje: zarządzanie ryzykiem i jakością oraz narzędzia zarządzania projektem, 
w wyniku czego powstała skala (kompetencja) nazwana monitoring i ewaluacja.
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Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy menedżerów projektów

Kraj

EU BE IT PL PT SL

Płeć
kobieta N = 212 

(47,7%) 
N = 33 

(41,3%) 
N = 36 

(50,0%) 
N = 50 

(36,0%) 
N = 41 

(56,9%) 
N = 52 

(64,2%) 

mężczyzna N = 232 
(52,3%) 

N = 47 
(58,8%) 

N = 36 
(50,0%) 

N = 89 
(64,0%) 

N = 31 
(43,1%) 

N = 29 
(35,8%) 

Wiek (w latach) – średnia 38,46 39,15 37,60 39,01 37,04 38,89

Wykształcenie

średnie N = 31 
(7,0%) 

N = 4 
(5,0%) 

N = 7 
(9,7%) 

N = 9 
(6,5%) 

N = 2 
(2,8%) 

N = 9 
(11,1%) 

licencjat N = 143 
(32,2%) 

N = 15 
(18,8%) 

N = 35 
(48,6%) 

N = 9 
(6,5%) 

N = 37 
(51,4%) 

N = 47 
(58,0%) 

magisterium N = 222 
(50,0%) 

N = 55 
(68,8%) 

N = 22 
(30,6%) 

N = 101 
(72,7%) 

N = 26 
(36,1%) 

N = 18 
(22,2%) 

doktorat N = 48 
(10,8%) 

N = 6 
(7,5%) 

N = 8 
(11,1%) 

N = 20 
(14,4%) 

N = 7 
(9,7%) 

N = 7 
(8,6%) 

Ukończone studia specjalistyczne 
dla kierowników projektu

N = 184 
(41,4%) 

N = 43 
(53,8%) 

N = 34 
(47,2%) 

N = 92 
(66,2%) 

N = 31 
(43,1%) 

N = 29 
(35,8%) 

Rodzaj 
zarządzanego 
projektu

międzynarodowy N = 132 
(29,7%) 

N = 28 
(35,0%) 

N = 29 
(40,3%) 

N = 22 
(15,8%) 

N = 25 
(34,7%) 

N = 28 
(34,6%) 

miękki N = 159 
(35,8%) 

N = 19 
(23,8%) 

N = 21 
(29,2%) 

N = 75 
(54,0%) 

N = 18 
(25,0%) 

N = 26 
(32,1%) 

badawczy N = 78 
(17,6%) 

N = 15 
(18,8%) 

N = 17 
(23,6%) 

N = 16 
(11,5%) 

N = 17 
(23,6%) 

N = 13 
(16,0%) 

inwestycyjny N = 75 
(16,9%) 

N = 18 
(22,5%) 

N = 5 
(6,9%) 

N = 26 
(18,7%) 

N = 12 
(16,7%) 

N = 14 
(17,3%) 

Doświadczenie w zakresie 
zarządzania projektami (w latach) 
– średnia

6,90 7,51 6,26 5,99 7,18 8,15

N – liczebność.
Źródło: opracowanie własne.

2. Właściwości psychometryczne ComPM

Określając właściwości psychometryczne narzędzia ComPM, oszacowano jego rze-
telność, trafność oraz obliczono normy dla poszczególnych krajów – wersji językowych.

2.1. Rzetelność

Dla wyodrębnionych w analizie czynnikowej skal narzędzia ComPM obliczono 
współczynniki rzetelności – współczynnik zgodności wewnętrznej α Cronbacha 
(tabela 2). Im wartość tego współczynnika jest bliższa 1, tym bardziej rzetelna skala, bar-
dziej dokładny pomiar danej kompetencji u kierownika projektu (por. Fronczyk [12]).
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Tabela 2. Współczynniki rzetelności skal metody ComPM

Liczba 
pozycji Współczynnik rzetelności α Cronbacha

Kompetencje poznawcze (osobiste) EU BE IT PL PT SL

Elastyczność 5 0,91 0,85 0,90 0,94 0,92 0,86

Wytrwałość 5 0,84 0,79 0,84 0,89 0,89 0,66

Rozwiązywanie problemów 3 0,91 0,85 0,87 0,95 0,92 0,86

Podejmowanie decyzji 5 0,92 0,89 0,92 0,94 0,95 0,89

Planowanie i organizowanie 5 0,91 0,90 0,90 0,93 0,92 0,88

Innowacyjność 4 0,92 0,87 0,92 0,93 0,94 0,91

Kompetencje społeczne

Przywództwo 5 0,92 0,89 0,91 0,94 0,94 0,91

Współpraca w zespole 5 0,92 0,89 0,86 0,93 0,97 0,85

Komunikacja 5 0,91 0,86 0,90 0,92 0,93 0,92

Zarządzanie konfliktem 3 0,75 0,63 0,70 0,77 0,89 0,63

Negocjacje 5 0,93 0,93 0,92 0,94 0,91 0,95

Kompetencje profesjonalne

Otoczenie projektu 5 0,95 0,92 0,96 0,96 0,96 0,95

Promocja 5 0,93 0,92 0,96 0,91 0,94 0,95

Zarządzanie finansami i księgowość 5 0,94 0,91 0,94 0,95 0,95 0,91

Monitoring i ewaluacja 5 0,87 0,83 0,90 0,88 0,90 0,82

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane współczynniki rzetelności (ogólnoeuropejskie i dla poszczególnych kra-
jów) są wysokie i satysfakcjonujące, co wskazuje na jednorodność twierdzeń tworzą-
cych poszczególne skale oraz precyzję pomiaru.

2.2. Trafność

Trafność metody to informacja, czy test rzeczywiście mierzy zakładaną zmienną 
(por. Fronczyk [12]). Wskaźnikiem trafności teoretycznej narzędzia ComPM są wyniki 
eksploracyjnej analizy czynnikowej, które potwierdziły zakładany układ kompetencji. 
Indykatorem trafności skal metody jest także ich korelacja z miarą sukcesu kierow-
nika projektu. Wysoki poziom kompetencji kierownika projektu powinien łączyć się 
z sukcesem w zarządzaniu projektami. Przeprowadzone analizy wykazały, że wszyst-
kie skale metody korelują z miarą sukcesu kierowników projektu (tabela 3). Są one 
niskie, ale istotne statystycznie. Powiązanie kompetencji z sukcesem w zarządzaniu 
projektami można odczytywać jako wskaźnik trafności narzędzia ComPM.

Ponadto jako wskaźnik trafności obliczono współczynnik trafności treściowej 
Lawshe’a (CVR) [14, s. 563–575]. Dwudziestu sędziów kompetentnych (trenerów 
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kompetencji, psychologów–psychometrów, kierowników projektu) oceniło finalną 
wersję narzędzia ComPM – każde twierdzenie, odnosząc do definicji poszczególnych 
kompetencji, ocenili, na ile jest ono istotne w pomiarze tej kompetencji. Sędziowie 
mogli przypisać oceny: 1 – twierdzenie ujmujące istotę danej kompetencji; 2 – twier-
dzenie związane z daną kompetencją, ale nieujmujące jej istoty; 3 – twierdzenie nie-
związane z daną kompetencją.

Tabela 3. Korelacja skal narzędzia ComPM z miarą sukcesu w zarządzaniu projektami

Korelacja kompetencji z miarą sukcesu (rho Spearmana) 

Kompetencje poznawcze (osobiste)

Elastyczność rho = 0,19; p < 0,001

Wytrwałość rho = 0,18; p < 0,001

Rozwiązywanie problemów rho = 0,15; p < 0,01

Podejmowanie decyzji rho = 0,16; p < 0,001

Planowanie i organizowanie rho = 0,17; p < 0,001

Innowacyjność rho = 0,14; p < 0,01

Kompetencje społeczne

Przywództwo rho = 0,13; p < 0,01

Współpraca w zespole rho = 0,12; p < 0,01

Komunikacja rho = 0,15; p < 0,001

Zarządzanie konfliktem rho = 0,12; p < 0,01

Negocjacje rho = 0,14; p < 0,01

Kompetencje profesjonalne

Otoczenie projektu rho = 0,15; p < 0,01

Promocja rho = 0,19; p < 0,01

Zarządzanie finansami i księgowość rho = 0,18; p < 0,001

Monitoring i ewaluacja rho = 0,17; p < 0,01

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie tych ocen obliczono współczynnik trafności treściowej dla każdej 
skali (średnia ocen twierdzeń tworzących skalę). Współczynnik CVR waha się od 
0,34 dla wytrwałości do 0,97 dla rozwiązywania problemów (tabela 4).

Minimalna wartość współczynnika CVR przy 20 sędziach kompetentnych oraz 
przy poziomie istotności p < 0,05 (jednostronnie) wynosi 0,368, a przy p < 0,005 (jed-
nostronnie) – 0,576 (por. Wilson, Pan, Schumsky [20]). Pierwszą wartość znacznie 
przekraczają współczynniki CVR skal narzędzia ComPM, a jedynie skala wytrwa-
łość nieco odbiega od wartości kryterialnej. Bardziej restrykcyjną wartość przekra-
czają CVR 13 skal – oprócz skali wytrwałość, również skala współpraca w zespole 
jest niższa od 0,576.
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Tabela 4. Współczynniki trafności treściowej Lawshe’a (CVR) skal narzędzia ComPM

Współczynniki trafności treściowej CVR

Kompetencje poznawcze (osobiste)

Elastyczność 0,64

Wytrwałość 0,34

Rozwiązywanie problemów 0,97

Podejmowanie decyzji 0,72

Planowanie i organizowanie 0,82

Innowacyjność 0,58

Kompetencje społeczne

Przywództwo 0,76

Współpraca w zespole 0,50

Komunikacja 0,70

Zarządzanie konfliktem 0,77

Negocjacje 0,82

Kompetencje profesjonalne

Otoczenie projektu 0,78

Promocja 0,90

Zarządzanie finansami i księgowość 0,84

Monitoring i ewaluacja 0,82

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wartości współczynników trafności treściowej Lawshe’a wskazują na 
wysoką trafność skal narzędzia ComPM. Warto jednak z ostrożnością traktować 
wyniki w skali wytrwałość.

2.3. Normalizacja

Dla każdego kraju, biorącego udział w projekcie, obliczono normy, które nadają 
sens wynikom osób badanych, przez porównanie ich z wynikami uzyskanymi przez 
innych kierowników projektu (por. Fronczyk [12]). Normy obliczono na podsta-
wie badania 444 menedżerów projektów. Szczegółowy opis próby normalizacyjnej 
przedstawiono w tabeli 1. Normy wbudowane są w program komputerowy – sumy 
wyników surowych w każdej skali (kompetencji) osoby badanej są automatycznie 
przeliczane na skalę stenową, gdzie 1–4 sten oznacza wyniki niskie, 5–6 sten – prze-
ciętne, a 7–10 sten – wyniki wysokie.

Oprócz obliczenia wyników znormalizowanych dla każdej osoby badanej jest 
możliwa ocena luk kompetencyjnych. Na podstawie wyników w zakresie kompeten-
cji menedżerów projektu, którzy odnieśli sukces, można określić tzw. standard. Jego 
wartość obliczono na podstawie badań kierowników projektów, którzy we wskaźniku 
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sukcesu w zarządzaniu projektem uzyskali wynik powyżej mediany, tj. w Polsce powy-
żej 11, a w pozostałych krajach powyżej 9. Dla obliczenia standardu ogólnoeuropej-
skiego wzięto pod uwagę wynik w skali sukcesu powyżej 10. Zatem do obliczenia 
standardu dla kompetencji uwzględniono wyniki badań menedżerów projektów, którzy 
uzyskali w skali sukcesu wyniki od 12 do 15 dla Polski, od 10 do 15 dla pozostałych 
krajów lub od 11 do 15 dla wszystkich krajów łącznie (standard ogólnoeuropejski). 
Kryterium to spełniało 34 badanych kierowników projektów z Belgii, 51 z – Polski, 
31 – z Portugalii, 28 – ze Słowenii oraz 30 – z Włoch. W próbie ogólnoeuropejskiej 
było 157 menedżerów spełniających powyższe kryterium (tabela 5).

Tabela 5.  Charakterystyka grupy menedżerów z wysokim poziomem sukcesu 
(powyżej mediany) w zarządzaniu projektami

Kraj

EU
Me = 10

BE
Me = 9

IT
Me = 9

PL
Me = 11

PT
Me = 9

SL
Me = 9

Płeć
kobieta N = 66 

(42,0%) 
N = 15 

(44,1%) 
N = 15 

(50,0%) 
N = 18 

(35,3%) 
N = 19 

(61,3%) 
N = 18 

(64,3%) 

mężczyzna N = 91 
(58,0%) 

N = 19 
(55,9%) 

N = 15 
(50,0%) 

N = 33 
(64,7%) 

N = 12 
(38,7%) 

N = 10 
(35,7%) 

Wiek (w latach) – średnia 41,16 39,88 37,70 41,47 38,87 39,96

Wykształcenie

średnie N = 14 
(8,9%) 

N = 2 
(5,9%) 

N = 3 
(10,0%) 

N = 7 
(13,7%) 

N = 1 
(3,2%) 

N = 4 
(14,3%) 

licencjat N = 39 
(24,8%) 

N = 3 
(8,8%) 

N = 16 
(53,3%) 

N = 0 (0%) N = 16 
(51,6%) 

N = 18 
(64,3%) 

magisterium N = 82 
(52,2%) 

N = 27 
(79,4%) 

N = 8 
(26,7%) 

N = 35 
(68,6%) 

N = 9 
(29,0%) 

N = 4 
(14,3%) 

doktorat N = 22 
(14,0%) 

N = 2 
(5,9%) 

N = 3 
(10,0%) 

N = 9 
(17,6%) 

N = 5 
(16,1%) 

N = 2 
(7,1%) 

Ukończone studia specjalistyczne 
dla kierowników projektu

N = 60 
(38,2%) 

N = 15 
(44,1%) 

N = 12 
(40,0%) 

N = 16 
(31,4%) 

N = 11 
(35,5%) 

N = 8 
(28,6%) 

Rodzaj 
zarządzanego 
projektu

międzynarodowy N = 55 
(35,0%) 

N = 15 
(44,1%) 

N = 12 
(40,0%) 

N = 12 
(23,5%) 

N = 14 
(45,2%) 

N = 13 
(46,4%) 

miękki N = 53 
(33,8%) 

N = 9 
(26,5%) 

N = 8 
(26,7%) 

N = 29 
(56,9%) 

N = 5 
(16,1%) 

N = 5 
(17,9%) 

badawczy N = 24 
(15,3%) 

N = 5 
(14,7%) 

N = 8 
(26,7%) 

N = 4 
(7,8%) 

N = 7 
(22,6%) 

N = 5 
(17,9%) 

inwestycyjny N = 25 
(15,9%) 

N = 5 
(14,7%) 

N = 2 
(6,7%) 

N = 6 
(11,8%) 

N = 5 
(16,1%) 

N = 5 
(17,9%) 

Doświadczenie w zakresie 
zarządzania projektami (w latach) 
– średnia

8,92 7,91 6,80 9,20 7,71 9,07

N – liczebność, Me – wartość mediany dla skali sukcesu.
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 6.  Wartość mediany i standardu wyrażonego w stenach dla poszczególnych 
kompetencji

Kompetencje poznawcze (osobiste) EU BE IT PL PT SL

Elastyczność
Mediana 438 414,5 420 452 430 451,5

Standard 6 6 6 6 6 6

Wytrwałość
Mediana 453 421,5 441 470 455 446,5

Standard 6 6 6 6 6 6

Rozwiązywanie problemów
Mediana 260 251 230 269 257 273

Standard 6 6 5 6 6 6

Podejmowanie decyzji
Mediana 418 401,5 395 440 375 442,5

Standard 6 6 6 6 5 6

Planowanie i organizowanie
Mediana 448 401,5 407 456 420 466

Standard 6 6 6 6 5 6

Innowacyjność
Mediana 350 341,5 313 361 330 343,5

Standard 6 6 6 6 5 6

Kompetencje społeczne

Przywództwo
Mediana 424 390 392 424 398 444

Standard 6 5 6 6 5 6

Współpraca w zespole
Mediana 458 431 446 463 456 471

Standard 6 6 6 6 6 6

Komunikacja
Mediana 433 393 380 444 430 447,5

Standard 6 6 6 6 6 6

Zarządzanie konfliktem
Mediana 241 216 219,5 246 240 260,5

Standard 6 5 6 6 6 6

Negocjacje
Mediana 371 320 327 387 350 375

Standard 6 6 6 6 5 6

Kompetencje profesjonalne

Otoczenie projektu
Mediana 447 410 408 471 406 445,5

Standard 6 6 6 6 5 6

Promocja
Mediana 400 390,5 327 403 345 451,5

Standard 6 6 6 6 5 7

Zarządzanie finansami 
i księgowość

Mediana 447 389 319,5 472 378 475

Standard 6 6 6 6 5 7

Monitoring i ewaluacja
Mediana 386 310,5 352,5 427 344 373

Standard 6 6 6 6 5 6

Źródło: opracowanie własne.

Wartość standardu dla każdej kompetencji wyliczono jako wynik mediany u mene-
dżerów projektów, którzy odnieśli sukces przeliczony na skalę stenową. Medianę 
tę wyliczono na podstawie sumy punktów przypisanych przez badanych każdemu 
twierdzeniu na skali odpowiedzi 0–100 dla każdej kompetencji. Zatem suma ta może 
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wahać się np. od 0 do 500 dla skali składającej się z 5 twierdzeń. Medianę oraz war-
tość standardu, wyrażoną w stenach dla poszczególnych kompetencji z podziałem 
na kraje, zawarto w tabeli 6.

Wynik osoby badanej jest porównywany ze standardem – wynik zgodny ze standar-
dem oznacza poziom satysfakcjonujący, wynik poniżej standardu to poziom niewystar-
czający (luka kompetencyjna – wyniki niższe niż uzyskane przez połowę kierowników 
projektu odnoszących sukces z grupy normalizacyjnej), a wynik powyżej – to poziom 
znakomity kompetencji badanego kierownika projektów. Przy poziomie niewystar-
czającym badana osoba otrzymuje sugestie co do kierunków rozwoju kompetencji.

3. Opis narzędzia ComPM

Konstruując narzędzie ComPM, przeprowadzono procedurę psychometryczną, 
stosowaną w opracowywaniu testów psychologicznych. Efektem tych prac jest narzę-
dzie ComPM składające się z 70 twierdzeń, które służy do badania 15 kompetencji 
kierownika projektów. Metoda jest dostępna w wersji elektronicznej.

Badany na skali 101-stopniowej (od 0 do 100, gdzie 0 oznacza „nie, wcale nie”, 
a 100 – „tak, zdecydowanie”) za pomocą suwaka ustosunkowuje się do każdego 
twierdzenia. Kompetencje podzielone są na 3 grupy: grupę kompetencji poznaw-
czych (osobistych) tworzy 6 kompetencji; grupę kompetencji społecznych – 5 kom-
petencji i grupę kompetencji profesjonalnych stanowią 4 kompetencje. W grupie 
metakompetencji nie było możliwe opracowanie skal, dlatego narzędzie nie zawiera 
żadnej kompetencji z tej grupy.
Kompetencje poznawcze (osobiste):
1. Elastyczność – umiejętność przystosowania i efektywnego wykonywania pracy 

w różnorodnych i zmieniających się sytuacjach oraz działaniach w projekcie. Zdol-
ność przewidywania oraz odpowiedniego reagowania na zmienne okoliczności.

2. Wytrwałość – koncentracja na celu oraz podtrzymywanie wysiłku w kierunku 
jego osiągnięcia, mimo trudności i zniechęcenia. Przekonanie o wartości włożo-
nego wysiłku w działanie i zdolność osiągania celów – dążenie do sukcesu i nasta-
wienie na realizację celów projektu.

3. Rozwiązywanie problemów – umiejętność zidentyfikowania kluczowych kom-
ponentów problemu, analizowania danych w celu znalezienia rozwiązania. Znajo-
mość sposobów rozwiązywania problemów oraz umiejętność ich rozwiązywania.

4. Podejmowanie decyzji – umiejętność zbierania informacji, oceny sytuacji oraz 
dokonywania racjonalnego wyboru spośród wielu możliwości decyzyjnych. Umie-
jętność podjęcia odpowiednich działań w czasie, aby zrealizować cele projektu. 
Kompetencja ta wiąże się z przyjmowaniem na siebie odpowiedzialności za skutki 
podjętych decyzji w warunkach zewnętrznej i wewnętrznej presji.
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5. Planowanie i organizowanie – umiejętność planowania działań ukierunkowa-
nych na osiągnięcie celu projektu, umiejętność sporządzania planów i organizo-
wania sobie pracy, określanie zadań w kontekście czasu.

6. Innowacyjność – twórcze podejście do pracy w projekcie ukierunkowane na poszu-
kiwanie kreatywnych sposobów udoskonalenia jej efektów. Umiejętność znajdy-
wania nowych sposobów zwiększenia efektywności pracy.

Kompetencje społeczne:
1. Przywództwo – umiejętność osiągania celów projektowych, umiejętność iden-

tyfikowania i wyznaczania celów dla zespołu pracowników. Zdolność dystrybu-
owania zadań i udzielania informacji zwrotnych o ich realizacji. Umiejętność 
inspirowania zespołu do realizacji celów projektu.

2. Współpraca w zespole – umiejętność współpracy w zespole i tworzenia klimatu 
współpracy zespołowej ukierunkowanej na osiąganie celów projektu. Sprawność 
w kontaktach interpersonalnych i umiejętność wykorzystania relacji w zespole 
do osiągania celów projektu.

3. Komunikacja – obejmuje wiedzę i umiejętności porozumiewania się ukierun-
kowanego na skuteczne zrozumienie stanowiska współrozmówcy. Należą do niej 
umiejętności analizowania treści, ale także sprawność w identyfikowaniu czyn-
ników mogących stać się barierami komunikacyjnymi wpływającymi na powo-
dzenie projektu.

4. Zarządzanie konfliktem – charakteryzuje się umiejętnością konstruktywnego, 
obiektywnego rozstrzygania konfliktów, sprawność uwzględniania różnych punk-
tów widzenia oraz postawą iż konflikty są nieuniknione.

5. Negocjacje – obejmuje wiedzę i umiejętności pozwalające osiągnąć konsensus 
w ramach zaistniałego konfliktu interesów, który utrudnia skuteczną realizację 
projektu. Znajomość zasad i metod prowadzenia negocjacji oraz umiejętność 
perswazji, kierowania procesem, doprowadzania do zgody oraz budowania kli-
matu negocjacyjnego.

Kompetencje profesjonalne:
1. Promocja – umiejętności promowania projektu, znajomość działań marketin-

gowych. Umiejętność przygotowania kampanii reklamowej i strategii promo-
cji projektu. Wiedza i zdolność do informowania o projekcie grup docelowych 
– beneficjentów, uczestników, partnerów, społeczeństwo, media itp.

2. Otoczenie projektu – umiejętność dokonania analizy problemu i celów projek-
towych. Zdolność przeprowadzania analizy potrzeb projektu.

3. Zarządzanie finansami i księgowość – umiejętności zarządzania finansami, 
przygotowania budżetów projektów, kalkulacji kosztów produkcji, oszacowanie 
kosztów zasobów niezbędnych do realizacji działań projektowych. Umiejętność 
łączenia oszacowanych kosztów poszczególnych działań lub pakietów prac w celu 
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określenia podstawowego poziomu kosztów; wpływanie na czynniki, które tworzą 
odchylenia kosztowe i kontrolowanie zmian w budżecie projektu.

4. Monitoring i ewaluacja – umiejętność nawiązywania i stosowania procedur, stan-
dardów i narzędzi w całym cyklu życia projektu, aby uzyskać pożądany poziom 
jakości (produktów, działań). Analiza ryzyka projektu, analiza zagrożeń i szans, 
przygotowywanie i realizacja planów awaryjnych, wykorzystywanie informacji 
zwrotnej w celu rozwiązania problemów.
Metoda jest dostępna w wersji elektronicznej, w 6 wersjach językowych: angiel-

skiej, niderlandzkiej, polskiej, portugalskiej, słoweńskiej i włoskiej. Obliczanie wyni-
ków, odniesienie ich do norm i generowanie informacji zwrotnej z opisem poziomu 
poszczególnych kompetencji osoby badanej dokonuje się automatycznie i jest dostępne 
bezpośrednio po ukończonym badaniu.

Opis każdej z 3 grup kompetencji, jaki otrzymuje osoba badana, składa się z 2 punk-
tów. Najpierw wyniki badanego kierownika projektu zostały porównane z wynikami, 
jakie uzyskali różni kierownicy projektów. Dzięki temu można wskazać, na jakim 
poziomie (niskim, przeciętnym lub wysokim) są rozwinięte kompetencje danej 
osoby. W drugiej części natomiast wyniki zostały zestawione z wynikami kierowni-
ków projektów, którzy w swojej pracy odnieśli sukces. Badania kierowników sukcesu 
pozwoliło na określenie tzw. standardu, czyli minimalnego poziomu kompetencji 
gwarantującego sukces w zarządzaniu projektem. Poprzez zestawienie wyników ze 
standardem jest możliwe opisanie kompetencji na 3 poziomach: niewystarczającym, 
satysfakcjonującym i znakomitym. Niewystarczający poziom kompetencji oznacza 
konieczność ich rozwoju, aby osiągnąć sukces w zarządzaniu projektem. W infor-
macji zwrotnej badany trzymuje także opis potrzeb szkoleniowych, wynikających 
właśnie z niewystraczającego poziomu kompetencji.

Użytkownik narzędzia ComPM otrzymuje zatem informację na temat poziomu 
własnych kompetencji istotnych w zarządzaniu projektem wraz z ich odniesieniem 
do norm oraz standardu, a także wskazówki co do dalszego rozwoju zawodowego.

Narzędzie jest uzupełnione o modułowy program szkolenia „Menedżer Projek-
tów Europejskich” wraz z innowacyjnymi materiałami: 1) pakietem dla uczestnika 
szkolenia – menedżera projektu oraz 2) pakietem dla trenera i stanowi komplek-
sowy system podnoszenia kompetencji menedżerów projektów finansowanych ze 
środków unijnych.

Podsumowanie

Opracowanie nowego narzędzia do oceny kompetencji kierownika projektów 
ComPM jest odpowiedzią na potrzeby wskazywane przez Komisję Europejską 
w zakresie zarządzania funduszami UE oraz poprawy jakości kształcenia menedżerów 
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projektów. Narzędzie ComPM pozwala na ocenę poziomu kompetencji kluczowych 
– poznawczych (osobistych), społecznych i profesjonalnych – w pracy na stanowisku 
kierownika projektu finansowanego ze środków unijnych. Na rynku można znaleźć 
niewiele narzędzi służących do profesjonalnej diagnozy kompetencji osób zarządza-
jących projektami.

Wyniki badania mogą okazać się niezwykle pomocne w planowaniu kariery zawo-
dowej oraz w rozwoju osobistym menedżera. Informacja zwrotna, generowana auto-
matycznie po ustosunkowaniu się wobec poszczególnych twierdzeń diagnozujących 
kompetencje, może być przyczynkiem do opracowania szczegółowego planu rozwoju 
zawodowego konkretnej osoby, dostosowanego do jej potrzeb. Ponadto narzędzie 
może zostać wykorzystane w procesie rekrutacji i selekcji, ocenie okresowej czy też 
w diagnozie potrzeb szkoleniowych.

W pracach nad konstruowaniem nowego narzędzia zastosowaliśmy procedurę 
psychometryczną, stosowaną w metodologii badań psychologicznych. Narzędzie do 
oceny poziomu kompetencji menedżerów projektów jest trafne, rzetelne, wystanda-
ryzowane, obiektywne i znormalizowane, a jednocześnie proste w stosowaniu i atrak-
cyjne dzięki elektronicznej formie oraz generujące obszerny opis kompetencji wraz 
ze wskazówkami co do dalszego ich rozwoju.
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ZASTOSOWANIE ComPM JAKO NARZĘDZIA DO POMIARU 
KOMPETENCJI MENEDŻERA PROJEKTÓW

Streszczenie

Celem przygotowanego artykułu jest zaprezentowanie autorskiego narzędzia do pomiaru kom-
petencji menedżerów projektów. Metoda ComPM służy do pomiaru kompetencji poznawczych 
(osobistych), społecznych oraz profesjonalnych. W opracowaniu przedstawiono podstawy 
teoretyczne, zasady konstrukcji, właściwości psychometryczne i charakterystykę metody. 
Narzędzie przeszło proces standaryzacji zgodnie z zasadami psychometrii. Badania prze-
prowadzono w Polsce, Belgii, Portugalii, we Włoszech oraz w Słowenii. Łącznie w badaniach 
uczestniczyło ponad 500 menedżerów zarządzających projektami miękkimi, badawczymi, 
inwestycyjnymi i międzynarodowymi, finansowanymi ze środków UE.
Opracowane narzędzie spełnia wszystkie standardy psychometryczne stawiane testom psycho-
logicznym – jest obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne i znormalizowane (posiada 
normy). Elektroniczna wersja narzędzia posiada wbudowane reguły obliczenia wartości mie-
rzonych kompetencji. Stanowi więc wartościową propozycję kwestionariusza do pomiaru 
kompetencji miękkich menedżerów projektów.
Metoda może być wykorzystywana przez działy HR, firmy szkoleniowe i konsultingowe do 
diagnozy potrzeb szkoleniowych menedżerów projektów europejskich, wspierania procesu 
planowania kariery zawodowej i oceny okresowej menedżerów, a także w procesie rekruta-
cji oraz selekcji.

Słowa kluczowe: kompetencje menedżerskie, pomiar kompetencji, 
zarządzanie projektem

IMPLEMENTATION OF THE ComPM AS A TOOL FOR 
MEASURING PROJECT MANAGER COMPETENCIES

Abstract

The aim of the article is to present the new tool for measuring the competencies of project 
managers. The ComPM method is used to measure cognitive (individual) competencies, 
social and professional competencies. Theoretical background, construction principles, psy-
chometric properties and tool characteristics are presented. The tool has been standardized 
according to the psychometric principles. The study was conducted in Poland, Belgium, 
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Portugal, Italy and Slovenia, with over 500 managers of EU funded soft, research, investment 
and international projects.
The ComPM method complies with all psychometric standards demanded of psychologi-
cal tests, i.e. objectivity, standardisation, validity, reliability and normalization (meeting the 
norms). Electronic version of the tool has embedded formulas for calculating values of meas-
ured competences. It is therefore a valuable proposal for measuring the soft competencies 
of project managers.
The method can be used by HR departments, training and consulting companies, it identi-
fies training needs of European project managers, it supports the process of career planning 
and periodic assessment of managers, as well as the recruitment and selection processes.

Key words: managerial competences, measure of competences, 
project management
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