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Zespół projektowy jest odpowiedzialny za wykonanie produktu bądź usługi zgodnie z 

wymaganiami. W kolejnych iteracjach tworzy on dodatkowe funkcjonalności do projektu. W 

przypadku zespołów SCRUM każdy jego członek jest developerem, niezależnie od jego 

rzeczywistej funkcji w projekcie. Innymi słowy może on mieć funkcję testera oprogramowania, 

który weryfikuje poprawność działania jednakże z punktu widzenia metodyki będzie określany 

mianem developera1.  

 Istotnym faktem jest to, że zespół projektowy jest samoorganizujący się. Dzięki temu 

zespół może wychodzić poza dane schematy, takie podejście przyczynia się również do 

zwiększenia kreatywności. Rola kadry zarządzającej danej organizacji powinna być 

ograniczona do chociażby udzielania porad, tolerowania pomyłek czy chociażby premiowania 

grupy za dobrze wykonaną pracę. 

 Podział zadań w zespole, które pracuje w metodyce SCRUM nie jest określony z góry. 

To znaczy zespół sam ustala, który członek zespołu projektowego będzie realizował konkretne 

działania. Zespół ma prawo do tworzenia swoich wewnętrznych zasad odnośnie przydzielania 

zadań, bazując na doświadczeniu i wiedzy poszczególnych członków zespołu projektowego. 

 Metodyka SCRUM szczególny nacisk kładzie na poszerzanie wiedzy przez zespół 

developerski. Zaleca się by w zespole pracowały osoby mające różne doświadczenie 

zawodowe, dzięki temu możliwym jest kreatywne rozwiązanie danego problemu. SCRUM 

Framework zwraca również uwagę na fakt, że proces pozyskiwania wiedzy w metodyce może 

funkcjonować na wielu różnych płaszczyznach. Inaczej ujmując każdy członek zespołu może 

zdobywać wiedzę w sposób indywidualny oraz grupowy2. 

 Ostatnią wymienioną rolą na powyższym schemacie jest SCRUM Master. Jest to osoba, 

która jest odpowiedzialna za wykorzystywanie metodyki w projekcie. Stanowi niejako 

wsparcie dla zespołu developerskiego. Kolejną jego funkcją jest współpraca z właścicielem 

produktu w celu opracowania dalszych planów odnośnie danego projektu3. 

 Kolejnym charakterystycznym elementem metodyki SCRUM jest wykorzystanie 

różnego rodzaju spotkań. Oczywiście nie można wytwarzać produktu w sposób szybki, jeżeli 

zespół projektowy spędzie dużą część czasu pracy na spotkaniach. Metodyka skupia się na tym, 

                                                 
1 K. Schwaber, J.Sutherland, Scrum Guide, 2013. 
2 K. Kaczor, Teoria Scrum – czyli czysta praktyka, Magazyn programista 4/2013, Warszawa, 2013. 
3 K. Schwaber, J.Sutherland, Scrum Guide, 2013. 



POMOC W PISANIU PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH 

Nasz e-mail: prace@edutalent.pl 

Nasz telefon: 534-020-558 

EDU TALENT - serwis pomocy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich dla studentów 

www.edutalent.pl 

 

aby ograniczyć ten czas do minimum. W konsekwencji spotkania można sklasyfikować na kilka 

typów, które zostały odpowiednio zdefiniowane i zobrazowane na rysunku 7 oraz w tabeli 44. 

 

Rys. 1. Spotkania w SCRUMie. 

 

Tab. 1. Opis spotkań w metodyce SCRUM. 

Nazwa polska Nazwa angielska Opis 

Planowanie iteracji Sprint Planning Grupa spotkań dzieli się na dwie składowe, 

w której dyskutuje się o kolejnej iteracji 

oraz tworzony jest plan jak wykonać 

wybrane elementy w praktyce. Spotkanie 

odbywa się przed daną iteracją.  

Codzienny SCRUM Daily SCRUM Odbywający się co każdy dzień w 

wyznaczonej przez zespół godzinie czasu. 

W ramach takich spotkań każdy z 

członków zespołu ma za zadanie 

powiedzieć czym się zajmował, czym 

zamierza się zająć oraz czy istnieją 

przeszkody, które uniemożliwiają mu 

                                                 
4 K. Kaczor, Teoria Scrum – czyli czysta praktyka, Magazyn programista 4/2013, Warszawa, 2013. 
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realizowanie tych zajęć. Dzięki temu każdy 

z członków zespołu zyskuje wiedzę na 

temat tego czym zajmuje się reszta zespołu. 

Przegląd sprintu Sprint Review Odbywające się na zakończenie każdej 

iteracji. Jest to podsumowanie iteracji – 

członkowie zespołu dyskutują co udało się 

zrealizować, jakie trudności napotkano 

podczas realizacji i co można zrobić by 

następna iteracja była bardziej efektywna. 

 

 


