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CZYM JEST PROJEKT ?

Część I



1. Definicja Projektu (1)

• projekt jest przedsięwzięciem:

– złożonym, 

– jednorazowym, 

– nie rutynowym, 

– ograniczonym 

• budżetem, 

• dostępnością zasobów 

• czasem 

– wykonywanym w celu zaspokojenia potrzeb klienta 

(PMBoK* 2008, s. 5).

* Jest to jedna z dwóch najważniejszych „Biblii” z zakresu zarzadzania projektami. Tytuł oryginalny: „A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge”
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1. Definicja Projektu (2)

• projekt to proces:
– O ograniczonym czasie trwania, 

– Z określonym początkiem i końcem (PRINCE2* 
2005, str.5)

• Projekt to tymczasowa organizacja, 
– powołana w celu dostarczenia  […] produktów 

biznesowych (PRINCE2 2009, str.3)

Czym jest zatem projekt?

* Metodyka Prince2 – przedstawiona w: („Projects In Controlled Environments” - Projekty w
sterowanym środowisku) – metodyka zarządzania projektami oparta na produktach.
Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej
wielkości.
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2. Przykłady Projektów

• budowa nowego domu, ale nie budowa identycznych 
budynków z prefabrykatów,

• stworzenie zupełnie nowego programu 
komputerowego,

• projekt naukowy mający na celu opracowanie nowego 
leku,

• szkolenie organizowane jednorazowo dla załogi 
przedsiębiorstwa, ale nie szkolenie organizowane 
rutynowo przez organizację szkoleniową,

• zorganizowanie konferencji naukowej,

• zorganizowanie wesela,

• zorganizowanie zjazdu rodzinnego,

• zorganizowanie zawodów sportowych,
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3. Cechy charakterystyczne projektów (1)

Cechy odróżniające projekt (przedsięwzięcie) od 
rutynowej działalności operacyjnej:

– ma początek i koniec,

– zmiana w organizacji następująca w wyniku realizacji 
projektu,

– znaczenie dla przedsiębiorstwa,

– zdefiniowanie celu rozumianego, jako osiągnięcie 
konkretnego produktu rozumianego jako wyrób, 
usługa lub rezultat,

– zdefiniowanie celu w obszarach czasu, kosztów i 
zakresu oraz jakości powiązanej z zakresem 
wykonywanych prac,

– unikalność produktu,
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3. Cechy charakterystyczne projektów (2)

Cechy odróżniające projekt (przedsięwzięcie) 

od rutynowej działalności operacyjnej:

– tymczasowość,

– jednorazowość,

– istnienie etapów cyklu życia projektu,

– stopniowe doprecyzowanie,

– złożoność,

– interdyscyplinarność,
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3. Cechy charakterystyczne projektów (3)

Cechy odróżniające projekt (przedsięwzięcie) 

od rutynowej działalności operacyjnej:

– wyodrębnienie spośród pracowników organizacji 

zespołu realizującego projekt,

– zaangażowanie wielu działów organizacji,

– zarządzanie wyprzedające i zapobiegawcze.
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4. Klasyfikacja projektów (1)

Ze względu na kryterium klienta projekty można 

podzielić na:

– wewnętrzne, realizowane dla własnej organizacji,

– zewnętrzne, zlecane przez klienta do realizacji przez 

zewnętrzną organizację.

Ze względu na wielkość projektu można wyróżnić 

projekty:

– osobiste, realizowane dla własnych potrzeb,

– wykonywane w małych zespołach,

– wykonywane w organizacjach,

– realizowane przez grupy organizacji,

– realizowane w kooperacji międzynarodowej. 15



4. Klasyfikacja projektów (2)

Ze względu na kryterium celu można 

wyróżnić projekty:

– inżynierskie,

– produkcyjne,

– zarządcze,

– organizacyjne,

– badawcze,

– informatyczne.
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4. Klasyfikacja projektów (3)

Ze względu na kryterium złożoności 

zarządzania projekty można podzielić na:

– małe,

– duże,

– programy,

– portfele projektów.
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5. Programy - definicja

Program, jest to:

Zbiór powiązanych ze sobą projektów,

zarządzanych w skoordynowany sposób

w celu osiągnięcia efektów, 

których nie dałoby się osiągnąć 

gdyby projekty nie były ze sobą 

powiązane 

(Program Management 2008, s. 5). 

Przykład: Program budowy dróg krajowych 2014-2023 – skoordynowane 

projekty inwestycyjne (priorytety, docelowy układ całej sieci dróg…

18Def. pochodzi ze wspomnianej biblii – „A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge”



6. Projekt a Program (1)

Celem realizacji projektu jest:

– osiągniecie konkretnego efektu, którym jest  produkt, 

usługa lub rezultat (PMBOK 2008, s.5)

– Zarządzanie projektem koncentruje się warunkach 

barierach w realizacji działań zmierzających do efektu 

końcowego 

Celem realizacji programu jest: 

• osiągnięcie korzyści bezpośrednio powiązanych ze strategią 

organizacji

• Zarządzanie programem obejmuje: sprawdzanie korzyści, 

kosztów, terminów realizacji projektów, optymalizacji zasobów
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Część I - Podsumowanie

• Projekt – każde przedsięwzięcie podejmowane 
z zamiarem osiągnięcia celu w określonym 
czasie przy wykorzystaniu dostępnych 
zasobów i w ramach założonego budżetu.

• Główne Cechy Projektu:
– Zorientowanie na cel (efekt),

– Unikalność (Niepowtarzalność działań),

– Złożoność działań,

– Określoność w czasie (tymczasowość)

• Program A Projekt:
– Cele

– Zakres zarządzania
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PORTFELE PROJEKTÓW

Część II



Portfele projektów

• Portfel projektów jest zbiorem projektów i 

programów realizujących ten sam cel 

strategiczny firmy.

• Agregacja projektów w postaci portfela 

projektów umożliwia tworzenie bazy 

informacyjnej na temat wszystkich 

realizowanych projektów w obrębie 

organizacji wg. kryterium portfela. 

• Zależnie od specyfiki organizacji ilość 

portfeli jest zróżnicowana.



II. Portfele projektów (przykład)

Portfel Projektów (przykład działu IT Telekomu)
– Program nr 1 – Innowacyjność

• Projekt 1.1 – poprawa konkurencyjności Spółki

• Projekt 1.2 – szkolenia menedżerów produktów

– Program nr 2 – poprawa bezpieczeństwa sieci 
(zabezpieczenia)

• Projekt  2.1 – utworzenie farmy serwerów

• Projekt 2.2 – opracowanie i wdrożenie nowego kodu 
rejestracji klientów

– Program nr 3 – wyższa sprawność obsługi 
klientów

• Projekt 3.1 – rekrutacja personelu biura obsługi

• Projekt 3.2 – stworzenie przyjaznego interfejsu dla klientów

• Projekt 3.3 – opracowanie i wdrożenie elektronicznego 
przewodnika do nauki 
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7. Cele tworzenia portfeli projektów

Tworzenie Portfeli Projektów umożliwia:
– Walidację projektów i programów.

– Szczegółowe oszacowanie budżetów projektów.

– Wgląd w zależności zachodzące pomiędzy 
projektami.

– Analizę ryzyka i jego wpływu na inne projekty oraz 
zarządzanie nim.

– Optymalizację zarządzania zasobami.

– Optymalizację synchronizacji tempa prac grup 
projektowych.

– Korygowanie celów długoterminowych
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8. Istota analizy portfelowej

Geneza Analizy portfelowej – rynki finansowe
– Metoda analizy zróżnicowania posiadanych walorów 

inwestycyjnych

– Cel analizy – dywersyfikacja ryzyka i optymalizacja 
zysku

– Rekompensowanie strat z jednych aktywów zyskami z 
innych bardziej dochodowych

Wykorzystanie wyników Analizy Portfelowej: 
świadome lokowanie pieniędzy w inwestycje:

– długo i krótkoterminowe, 

– o różnym stopniu ryzyka, 

– różnych korzyści (dywidendy, korzyści podatkowe, 
możliwość spekulacji)

– zróżnicowanej płynności

– spodziewanym okresie osiągnięcia zysku



9. Istota zarzadzania portfelem 

projektów - analogie

Analiza portfelowa ma istotne zastosowanie w 
zarządzaniu projektami:

– Wspiera wybór określonej grupy przedsięwzięć do 
portfela projektów na podstawie ich ilościowych i 
jakościowych charakterystyk, 

– narzuca portfelowe podejście do zarzadzania – tj. 
całościowe spojrzenie na zależności w realizacji 
poszczególnych projektów,

– Uwidacznia efekty – przedsięwzięcia zgrupowane w 
portfelu są od siebie niezależne jednak ich 
sumaryczny efekt jest widoczny na poziomie 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( np.: 
wskaźnik ROI – return of investment)



10. Obszary analizy portfela projektów (1)

Analiza portfela jest zadaniem optymalizacji 

wielokryterialnej i powinna dotyczyć:

– oceny przedsięwzięcia pod kątem realizacji celu 

strategicznego,

– wartości dla przedsiębiorstwa (zysku, okresu zwrotu, 

przewagi konkurencyjnej, oczekiwanej sprzedaży, 

prawdopodobieństwa zakończenia projektu z sukcesem 

itp.),

– oceny posiadania wystarczającej ilości zasobów,

– optymalnego rozlokowania wszystkich zasobów w 

poszczególne projekty (zasobów finansowych, 

ludzkich, maszyn, materiałów itd.),



10. Obszary analizy portfela projektów (2)

optymalizacja wielokryterialna (c.d..):

– jeśli projekt wymaga zasobów zaangażowanych w 

innych projektach, które projekty przerwać lub 

opóźnić,

– wykorzystania posiadanego doświadczenia we 

wszystkich projektach w optymalnym czasie,

– elastyczności planowania terminów realizacji 

poszczególnych projektów,

– metod dywersyfikacji różnych rodzajów ryzyk,

– odpowiedniej proporcji między projektami dużymi i 

małymi, krótko- i długo-terminowymi, rutynowymi i 

innowacyjnymi.



11. Problemy zarządzania portfelem 

projektów

Prowadzenie wielu projektów powoduje wiele 

problemów których źródłami najczęściej są:

– Priorytety - problemy z wyborem projektów do 

realizacji,

– Menadżerowie - niesprawne i nieskuteczne 

zarządzanie projektami.

– Procedury - niespójności administracyjne,

– Zaniedbania - brak koordynacji wszystkich 

realizowanych projektów,

– Popełniane błędy - nieoptymalne zarządzanie 

zasobami,



12. Istota i rola biura zarządzania projektami

W celu usprawnienia i uniknięcia wielu problemów 

tworzy się wyspecjalizowane komórki wspomagające 

Realizacja wielu projektów wymaga wspólnych procedur 

administracyjnych dotyczących: 

– prowadzenia dokumentacji, 

– gospodarowania zasobami, 

– kontroli kosztów, 

– zarządzania ryzykami

Zadania biur zarządzania projektami odnoszą się do 

funkcji nadzoru, tj:

– Wybór projektów do realizacji

– Koordynowanie procesu prowadzenia projektów

– Ustalane wspólnych standardów zarządzania projektami

– Tworzenie wspólnej bazy wiedzy



13. Korzyści z biura zarządzania projektami 

(1)

Utworzenie biura zarządzania projektami niesie za sobą 

szereg korzyści:

• sformalizowany wybór projektów przyczyniających się 

do realizacji celów organizacji,

• efektywne przydzielanie zasobów do projektów,

• wprowadzanie wspólnych standardów i procedur,

• wymuszenie częstego raportowania wyników pracy,

• prowadzenie audytów wewnętrznych,

• scentralizowane zarządzanie ryzykiem,

• scentralizowane zarządzanie jakością,



13. Korzyści z biura zarządzania projektami 

(2)

• utrzymywanie wspólnych narzędzi wspomagających 

zarządzanie projektami (np. oprogramowania),

• scentralizowane zarządzanie wiedzą,

• tworzenie repozytoriów i baz danych,

• administracyjne i merytoryczne wsparcie projektów,

• zapewnienie szkoleń,

• zapewnienie finansowania dla projektów,

• Standaryzacja sposobów komunikacji w projektach,

• ułatwianie kontaktów z klientami.



Część II - Podsumowanie

• Dlaczego projekty są grupowane w portfele?

• Jakie problemy powodują projekty wchodzące w 

skład portfeli?

• Jakie znacznie ma analiza portfelowa w 

zarządzaniu projektami?

• Typowe zadania biura zarządzania projektami?
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NA CZYM POLEGA 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ?

Część III



III. Zarządzanie projektami

14. Definicja zarządzania projektem:

• „zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i 
technik w działaniach projektu w celu spełnienia 
jego wymagań" (PMBoK 2008, s. 6).

• „planowanie, delegowanie, monitorowanie i 
kontrolowanie wszystkich aspektów projektu 
oraz motywowanie zaangażowanych osób, aby 
osiągnąć cele projektu w granicach docelowych 
wskaźników wykonania dla czasu, kosztów, 
jakości, zakresu, korzyści i ryzyk” (PRINCE2 2009, 
s. 4).
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15. Zakres przedmiotowy zarządzania 

projektami (1)

W zakres zarządzania projektami wchodzą między 
innymi:

• uzasadnienie biznesowe realizacji przedsięwzięcia,

• ocena opłacalności,

• studium wykonalności

• ocena kontekstu przedsięwzięcia w tym 
uwarunkowań organizacyjnych,

• określenie i hierarchia wymagań i celów,

• analiza interesariuszy zainteresowanych realizacją 
projektu,

• zaplanowanie cyklu życia projektu,

• opis produktu jaki powstanie na koniec projektu,

• określenie zakresu projektu, 36



15. Zakres przedmiotowy zarządzania 

projektami (2)

• plan działania,

• plan jakości,

• plan ryzyka,

• kształtowanie zespołu wykonującego 
przedsięwzięcie i zarządzanie nim,

• zarządzanie komunikacją,

• kierowanie realizacją projektu,

• monitorowanie i kontrola postępu prac,

• kontrola zmian,

• zarządzanie zamówieniami.
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16. Model fazowy projektu

• Cele podziału realizacji projektu na części (fazy)

– Ryzyko czasu, kosztów i jakości

– Ułatwienie planowania i zarządzania

• Model fazowy = plan wykonywania procesów w kolejnych fazach  

= cykl Życia projektu. 

• Cykl Życia projektu różny dla różnych rodzajów projektów

• Cykl życia projektu to okres między początkiem i końcem 

projektu.

• Cykl życia definiowany jest też jako zbiór wszystkich etapów, 

przez które przechodzi projekt od rozpoczęcia do zakończenia.

• Fazy cyklu życia projektu możemy wydzielić na podstawie ich 

efektów (np. podjęcia istotnej decyzji np.: o przydzieleniu 

dodatkowego sprzętu, powstanie odrębnego dokumentu czy 

studium wykonalności, wykonania prototypu, powstania 

częściowego produktu itp.). 38



17. Określenie etapu projektu (1)

• Etap projektu to: 

– ograniczona w czasie część projektu, 

– mająca zdefiniowane rezultaty, cele cząstkowe, 

– składająca się ze spójnych działań prowadzących do 

osiągnięcia założonych rezultatów pośrednich, 

– inna od pozostałych i racjonalnie od nich oddzielona, 

– kończąca się odbiorczym punktem kontrolnym zwanym 

kamieniem milowym. 

• Przejście do kolejnego etapu wiąże się z formalnym 

przekazaniem rezultatów z etapu poprzedniego. 
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17. Określenie etapu projektu (2)

• Dla każdego etapu określa się, 

– jakie produkty powinny w nim powstać, 

– jakie prace techniczne należy w związku z tym 

wykonać, 

– kto je będzie wykonywał, 

– jakie zasoby zostaną wykorzystane, 

– jak dany etap będzie kontrolowany i zatwierdzany

• Dzięki podziałowi projektu na części spada ryzyko 

nie ukończenia go, ponieważ łatwiej jest nadzorować 

mniejsze części niż całość.
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18. Definicja kamienia milowego

• Kamień milowy - punkt kontrolny - to istotne 

jednorazowe zdarzenie, podsumowujące wykonanie 

grupy zadań lub etapu projektu 

• Kamień milowy kończy określony etap projektu i 

rozpoczyna kolejny. 

• Kamień milowy - lista określająca, co powinno być 

sprawdzone przy zatwierdzaniu realizacji etapu. 

• Na podstawie oceny końca etapu i zatwierdzenia 

osiągnięcia kamienia milowego podejmuje się 

najważniejsze decyzje, w tym decyzje o kontynuacji lub 

zaniechaniu prac nad projektem w kolejnych etapach. 

• Kamień milowy traktowany jest jako zdarzenie, dlatego 

przyjmuje się, że czas jego trwania wynosi zero. 41



Część III.  Podsumowanie

• Na czym polega zrządzanie projektem?

• Jakie obszary obejmuje zarządzanie 

projektem?

• Jakie są główne cechy cyklu Życia 

projektu?

• W jakim celu dokonywane jest etapowanie 

projektu?

• Co stanowi etap projektu?

• Co to jest kamień milowy?
42



KLUCZOWE FAZY PROJEKTU

Część IV



IV. Kluczowe fazy projektu

Zazwyczaj w projekcie można wyróżnić fazy:

– koncepcyjną (przedprojektową),

– inicjowanie,

– planowanie,

– realizowanie,

– zakończenie,

– kontrolę.
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20. Faza koncepcyjna (przedprojektowa)

• Projekt zaczyna się od koncepcji. 

• Głównymi celami fazy koncepcyjnej jest zdefiniowanie problemu i 

wybranie projektu, który będzie mógł przyczynić się do jego 

rozwiązania. 

• Na tym etapie dokonuje się analizy strategicznej związanej z 

projektem, przygotowuje wiele propozycji rozwiązań i wybiera 

jedno do realizacji. 

• Każdy z proponowanych projektów powinien być opisany w 

sposób ogólny z podaniem podstawowych informacji na jego 

temat. 

• Już na tak wczesnym etapie warto wskazać osoby odpowiedzialne 

za kierowanie projektem, które będą mogły pomóc w wyborze 

właściwej propozycji.

Przykłady działań: wizualizacje, rysunki, opisy rozwiązań technicznych lub rodzaju 

technologii, projekty organizacji, opis nowych funkcji oprogramowania 45



21. Faza inicjowania

• Etap inicjowania obejmuje czynności wstępne dotyczące 

planowania projektu. 

• Należy uzasadnić, dlaczego projekt ma być realizowany i 

przedstawić związek ze strategią przedsiębiorstwa. 

• Na tym etapie definiuje się produkt, jakiego projekt ma dostarczyć, 

cele i ich hierarchię, zakres projektu. 

• Ocenia się szeroko rozumiane otoczenie przedsięwzięcia ze 

szczególnym uwzględnieniem oceny interesów i nastawienia stron 

zainteresowanych projektem lub pozostających pod jego 

wpływem. 

• Wstępnie ocenia się ryzyko oraz planuje jakość produktu. 

• Szacuje się opłacalność projektu. 

• Przedstawia się również wstępny plan działania (kartę Projektu) 

Przykłady działań kierownika projektu: analizy potrzeb, analizy wąskich gardeł lub 

nieefektywności, dokumentacja uzasadniająca np.: opłacalność lub całą inicjatywę, 

projekt zespołu wykonawczego
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22. Faza planowania (1)

• Planowanie obejmuje opis produktów projektu, przygotowanie 

struktury podziału prac, zaplanowanie zakresu prac, 

przygotowanie modelu sieciowego przedsięwzięcia i 

harmonogramu z uwzględnieniem najważniejszych punktów 

kontrolnych i zdarzeń w projekcie (kamieni milowych). 

• Do działań przypisywane są zasoby oraz koszty. 

• Następnie przeprowadza się ich optymalizację. 

• Przypisywana jest odpowiedzialność za realizację poszczególnych 

zadań. 

• Na etapie planowania tworzone są szczegółowe plany finansowe, 

jakości, ryzyka, wdrażania zmian, komunikacji i zarządzania 

zespołem, kontraktami i dostawami. 

Przykłady zadań kierownika projektu: ogólna struktura zadaniowa i relacje między 

zadaniami, harmonogram zadań, kamienie milowe i produkty pośrednie, wykonawcy, 

etapowe wykorzystanie sprzętu i środków finansowych, przewidywane ryzyka na 

poszczególnych etapach  
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22. Faza planowania (2)

• Etap planowania podsumowany jest w dokumencie 

zwanym planem projektu będącym zbiorem planów 

szczegółowych. 

• Dokument, który jest podpisany przez wszystkie 

zainteresowane strony i przyjęty do realizacji to plan 

bazowy. 

• Umożliwia późniejsze porównanie planu z realizacją. 

• Każda zmiana planu bazowego wymaga zastosowania 

zaplanowanych wcześniej procedur dotyczących 

wdrażania zmian. 

• Plan zmieniony podczas realizacji zwany jest planem 

pośrednim.

Przykłady zadań kierownika projektu: opracowanie całościowego dokumentu, 

przedłożenie do opinii interesariuszy, przedłożenie zaopiniowanego projektu do 

zatwierdzenia przez Komitet Sterujący 
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23. Faza realizowania (1)

• Realizacja to etap, podczas którego wykonywane są czynności 

prowadzące do osiągnięcia rezultatów projektu. 

• Etap ten powinien rozpocząć się od zebrania inicjującego projekt, 

na którym obecny jest zespół projektowy, wybrani interesariusze 

oraz kierownictwo jednostki realizującej projekt. Nie wystarczy 

przesłanie dyspozycji e-mailem do zespołu. 

• Zebranie ma na celu uświadomienie zespołowi, że kierownictwo 

wie o projekcie, popiera jego realizację, oczekuje sukcesu, czyli 

ukończenia przedsięwzięcia na czas, zgodnie z założonym 

zakresem, z wykorzystaniem zaplanowanych zasobów i 

osiągnięciem uzgodnionej jakości. 

• Podczas zebrania przekazywane są informacje o zasadach i 

procedurach obowiązujących podczas realizacji projektu. 

Przykłady działań kierownika projektu: Moment startu – „Kick-off”, uświadomienie 

zespołowi celu projektu, motywacja zespołu, omówienie „zasad gry”
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23. Faza realizowania (2)

• Na tym etapie konieczne jest monitorowanie postępu prac i 

kontrola. 

• W przypadku odchyleń wykorzystywane są procedury wdrażania 

zmian. 

• Zmianie może ulec nawet cały plan projektu, jednak tylko po 

konsultacjach i akceptacji zainteresowanych stron. 

• Przez cały czas realizacji sprawdzana jest jakość osiąganych 

rezultatów. 

• Zarządzaniu podlega również ryzyko. 

• Podczas realizacji powstają dokumenty dotyczące monitorowania 

przebiegu projektu, zmian, przebiegu dalszej części projektu.

Przykłady działań kierownika projektu: nieustanne monitorowanie postępu prac, 

warunków otoczenia, oczekiwań interesariuszy
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24. Faza zamykania (1)

• Zakończenie projektu dotyczy zakończenia współpracy z klientem 

oraz zakończenia działania zespołu projektowego. 

• Współpraca z klientem kończy się formalnym odbiorem rezultatów 

projektu, spisaniem niezgodności, przekazaniem dokumentacji, 

zamknięciem kontraktu, wystawieniem faktur, szkoleniem klienta. 

• Pracę zespołu projektowego kończy formalne zakończenie 

wszystkich prac, przekazanie raportu końcowego jednostce 

realizującej projekt, zarchiwizowanie dokumentacji oraz 

doświadczeń załogi. 

• Planuje się przegląd, który będzie już zrealizowany przez 

macierzystą jednostkę po zakończeniu przedsięwzięcia. 

Przykłady działań kierownika projektu: ocena powstałego produktu lub usługi, 

załatwienie formalności (dokumentacja, sprawdzania,  rozliczenia) 51



24. Faza zamykania (2)

• Na koniec zwalniane są wszystkie zasoby - ludzkie, rzeczowe i 

finansowe. 

• Załodze należą się podziękowania na spotkaniu podsumowującym 

projekt.

• Po zakończeniu zasadniczych prac zaangażowanie pracowników 

projektu spada. 

• Ważne jest jednak, żeby pozamykać wszystkie procesy rozpoczęte 

w projekcie, pozamykać konta księgowe, zwolnić zasoby oraz 

zebrać doświadczenie z realizacji projektu. 

• W następnych projektach można wykorzystać informacje o 

potrzebnych zasobach, liczbie roboczogodzin, wielkości kosztów 

pośrednich i bezpośrednich, kłopotach, wypracowanych nowych 

praktykach itp.

Przykłady działań kierownika projektu: wyróżnienie wybranych członków zespołu, 

rozwiązanie zespołu, 
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25. Faza kontroli
• Kontrola towarzyszy całemu projektowi – tzw. punkty kontrolne (lub 

kamienie milowe) to zaplanowane weryfikacje etapowych osiągnięć 

projektu, zaś po zakończeniu projektu ma miejsce jego 

kompleksowa ocena głównie pod kątem stopnia realizacji celów, 

produktów, korzyści, kosztów etc. 

• Kontrola zawsze ma na celu 

– zbieranie informacji o stanie zaawansowania prac, 

– pomiar - porównanie zebranych informacji z planem, 

– interpretację postępu prac, 

– ocenę ich wpływu na zakończenie projektu, 

– nową wartość budżetu, 

– nowy zakres prowadzonych prac oraz 

– oczekiwaną jakość rezultatu końcowego projektu. 

• Dzięki kontroli możliwe jest podjęcie decyzji o zastosowaniu działań 

prewencyjnych, planów zapobiegawczych i awaryjnych.

Przykłady działań kierownika projektu: sprawozdanie dla Komitetu Sterującego w tym: 

wnioski z zaistniałych niedociągnięć i opóźnień, przyczyny przekroczenia budżetu
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Przykład: Model realizacji faz projektu 

organizacji konferencji naukowej

• Faza koncepcyjna

– Wstępny zarys celu i problematyki konferencji

– Uzasadnienie biznesowe konferencji

– Przedstawienie pomysłu władzom uczelni

• Faza inicjalna

– Decyzja władz uczelni o zorganizowaniu konferencji,

– Mianowanie kierownika projektu,

– Analiza warunków otoczenia,

– Wybór uczestników zespołu projektowego

– Zebranie dostępnych informacji w formie Karty 

Projektu 

• Faza planowania 
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Przykład: Model realizacji faz projektu 

organizacji konferencji naukowej cd.

• Faza planowania

– Zaplanowanie miejsca i terminu obrad

– Plan logistyczny (transport, catering)

– Plan finansowy (budżet projektu)

– Plan wydawniczy (materiały informacyjne)

– Podział zadań w zespole projektowym

• Faza realizowania

– Przygotowanie konferencji

– Przeprowadzenie konferencji (wystąpienia 

uczestników)

– Zamknięcie obrad i podsumowanie merytoryczne

• Faza zamknięcia projektu 
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Przykład: Model realizacji faz projektu 

organizacji konferencji naukowej cd.
• Faza zamknięcia projektu:

– Przygotowanie dokumentu podsumowującego dla 

władz uczelni

– Ocena zebranych doświadczeń

– Rozliczenie się z klientami

– Formalne zamknięcie – przekazanie podsumowania 

władzom uczelni

• Faza kontroli

– Kontrola organizacyjna (ocena jak zostały 

zrealizowane zadania przez odpowiedzialne osoby)

– Kontrola finansowa (ocena czy wydatki nie 

przekroczyły budżetu) 56



CZĘŚĆ IV Podsumowanie

• Jakie są główne fazy cyklu życia projektu? 

• Jakie działania są podejmowane w fazie 

koncepcyjnej?

• Które fazy poprzedzają fazę realizacyjną?

• Jakie znaczenie ma faza planowania?

• Jakie fazy kończą cykl życia projektu?

57



POSUMOWANIE

Na zakończenie



Quizy



Która z tych cech nie jest zawarta w 

definicji projektu?

A. Krótki ?

B. Złożony ?

C. z wyróżnionym początkiem i końcem ?

D. Niepowtarzalny ?



Która z tych cech nie jest zawarta w 

definicji projektu?

A. Krótki ?

B. Złożony ? (PMBok)

C. z wyróżnionym początkiem i końcem ? (Prince2)

D. Niepowtarzalny ? (czyli jednorazowy PMBok)



Jaka jest prawidłowa kolejność etapów 

projektu

A. Wykonanie, planowanie, inicjowanie, zamykanie, 
kontrola

B. Planowanie, wykonywanie, zamykanie, inicjowanie, 
kontrola

C. inicjowanie, planowanie, wykonywanie, zamykanie, 
kontrola

D. Planowanie, inicjowanie, wykonywanie, kontrola, 
zamykanie
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Jaka jest prawidłowa kolejność etapów 

projektu

A. Wykonanie, planowanie, inicjowanie, zamykanie, 
kontrola

B. Planowanie, wykonywanie, zamykanie, inicjowanie, 
kontrola

C. inicjowanie, planowanie, wykonywanie, zamykanie, 
kontrola

D. Planowanie, inicjowanie, wykonywanie, kontrola, 
zamykanie
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Co nie należy do podstawowych 

etapów zarządzania projektami

A. Inicjowanie

B. Projektowanie

C. Zamykanie

D. Określanie

E. Planowanie

F. Analiza i Synteza

G. Wnioskowanie 



Co nie należy do podstawowych 

etapów zarządzania projektami

A. Inicjowanie

B. Projektowanie

C. Zamykanie

D. Określanie

E. Planowanie

F. Analiza i Synteza

G. Wnioskowanie 



Przyporządkuj czynności organizacyjne do 

właściwych faz

Czynności

a. Opracowanie regulaminu zawodów

b. Powołanie komitetu organizacyjnego 

c. Określenie przewidywanej liczby 

zawodników

d. Sporządzenie sprawozdania 

finansowego dla sponsora

e. Pozyskanie finansowania imprezy

f. Wyznaczenie terminu zawodów

g. Opracowanie protokołu końcowego

h. Wybór członków komisji 

sędziowskiej

i. Wręczenie medali i wyróżnień

j. Określenie celu imprezy

k. Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa

Fazy projektu

1. Koncepcyjna 

(przedprojektowa)

2. inicjowania

3. planowania

4. realizacji

5. zakończenia

6. kontroli
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i. Wręczenie medali i wyróżnień
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6. kontroli


