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Wprowadzenie

• temat Wykładu:
– Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji poszczególnych 

faz projektu (impreza sportowa)

• Zakres wiedzy:
– Wymagane czynności związane z przygotowaniem założeń 

projektu w fazie koncepcyjnej

– Co należy zrobić aby przygotować dla decydentów 
przekonywująca kartę projektu

– Jak dobrze zaplanować proces organizacji imprezy 
sportowej

– Jakie wspomagające techniki mogą być wykorzystywane w 
organizowaniu imprez sportowych 

• Cele i korzyści:
– Konfrontacja teorii z praktyką zarzadzania projektami 

organizacji imprez sportowych
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Szczegółowy 

Plan WYKŁADU

I. Projekt jako cykl działań 

1. Cykl życia projektu a cykl działania 
zorganizowanego.

2. Uczestnicy projektu.

3. Kierownik projektu i zespół projektowy imprezy 
sportowej.

II. Techniki wspomagające definiowanie, 

ocenę i wybór projektu

1. Rozpoznanie potrzeb

2. Zdefiniowanie celu projektu 3



Szczegółowy 

Plan WYKŁADU
7. Metoda pytań kontrolnych dla potrzeb sformułowania 

założeń projektu

8. Istotne elementy założeń projektu

9. Przykład założeń projektu

III.Czynności i techniki 

w fazie inicjowania projektu

1. Główne czynności do wykonania

2. Otoczenia i interesariuszy

3. Korzyści z imprezy sportowej dla różnych 
interesariuszy i beneficjentów (przykład)
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Szczegółowy 

Plan WYKŁADU

4. Analiza wymagań w projekcie

5. Precyzowanie celów

6. Wstępna ocena jakości i ryzyka

7. Istotne warunki związane z zamierzeniami organizacji imprezy 
sportowej

8. Efekt końcowy inicjowania – karta projektu

9. Przykład karty projektu imprezy sportowej

IV. Czynności i techniki 

w fazie planowania projektu

1. Przygotowanie planu projektu – rodzaje planów

2. Przykład planu podziału prac członków komitetu 
organizacyjnego imprezy sportowej 5



Szczegółowy Plan WYKŁADU

3. Szczegółowy harmonogram projektu

4. Techniki wspomagające harmonogramowanie 
projektu
– Technika diagramu Gantta

– Techniki sieciowe planowania przedsięwzięć

5. Przykład – Harmonogram działań Komitetu 
Organizacyjnego wg diagramu Gantta

6. Planowanie regulaminu imprezy sportowej

7. Planowanie przebiegu samej imprezy

8. Inne plany:
– Plan działań marketingowych

– Plan finansowy imprezy sportowej
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I. PROJEKT JAKO CYKL 

DZIAŁAŃ 
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1. Cykl życia projektu a cykl działania 

zorganizowanego

• Cykl działania zorganizowanego – w Teorii organizacji i 

zarządzania Henry Le Chatelier (1850 -1936)

• Zasada że każde działanie można przedstawić jako cykl (1926 r)

• Faza przygotowawcza:

1. jasne i realne określenie celu/celów działania

2. zbadanie warunków i środków niezbędnych do osiągnięcia celów (metody i 

harmonogramy)

3. przygotowanie niezbędnych warunków i środków (zaplanowanie przebiegu 

działania, jakie zasoby będą potrzebne)

• Faza realizacji

1. realizacja przyjętego celu działania (zastosowane zasobów zgodnie z 

planem)

• Faza kontroli

1. kontrola uzyskanego wyniku (zwykle ex. post).
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1. Cykl życia projektu a cykl działania 

zorganizowanego (2)
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1. Model fazowy projektu – Cykl życia 

projektu (3)

10



2. Zastosowanie teorii obu cyklów w 

organizacji imprez sportowych (1)

• Okazuje się, że również w sporcie, w 
planowaniu imprez i zawodów sportowych 
obowiązują pewne zasady i reguły.

• Nie ma żadnej samowoli

• Planowanie – to kluczowy element, nic na 
hura!, 

• Wszystko musi być przemyślane, a działania 
mające na celu zorganizowanie zawodów 
koniecznie podzielone na etapy: 
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2. Etapy organizacji imprezy sportowej

1. etap koncepcji i planowania  - w którym to należy obmyślić 

środki i sposoby działania aby impreza sportowa się odbyła, 

2. etap inicjalny – zainteresowanie imprezą sportową sponsorów, 

innych zainteresowanych beneficjentów, potencjalnych 

uczestników 

3. etap planowania – obmyślenie harmonogramu przebiegu 

imprezy, kolejności zdarzeń, uczestników,

4. etap wstępny realizacji - pozyskanie potrzebnych urządzeń, 

sprzętu sportowego, znalezienie pomocników niezbędnych do 

organizacji imprezy;

5. etap główny  - czyli po prostu realizacja programu zawodów;

6. etap końcowy (zakończenie – przywrócenie miejsca zawodów do 

stanu pierwotnego, czynności porządkowe, oddanie sprzętu, 

podziękowanie współorganizatorom;

7. analiza przebiegu, wnioski, podsumowanie 12



3. Uczestnicy projektu
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3. Uczestnicy projektu

• zespół projektowy - zespół ludzi przypisanych 

do wykonania projektu, podlegają kierownikowi 

projektu

• kierownik projektu – najwyższa władza w 

projekcie (odpowiednik dyrektora), podlega 

zarządowi firmy i komitetowi sterującemu

• komitet sterujący projektu – organ pełniący 

nadzór nad projektem, przewodniczącego 

komitetu sterującego wyznacza zarząd

• pomoc administracyjną pełni sekretariat lub 

biuro projektu
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3. Wymagane cechy i umiejętności 

kierownika projektu

• silna osobowość i autorytet wśród członków 

zespołu,

• uznanie ze strony kierownictwa za wiedzę i 

umiejętności zawodowe,

• zdolność do kierowania z nastawieniem na 

zadania

• umiejętność planowania zadań

• otwartość na niestandardowe metody pracy i 

sposoby komunikowania się w zespole
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3. Kierownik projektu organizacji imprezy 

sportowej

• organizator imprezy - odpowiednik kierownika projektu

• obowiązki – zapewnienie bezpieczeństwa, porządku, 

opieki medycznej, spełnienie przepisów prawnych dot. 

organizacji imprez

• umiejętność pracy charakteryzującej się dużą 

zmiennością – zmianami otoczenia, nawiązywaniem 

wielu kontaktów, uczestniczeniem w spotkaniach 

uzgodnieniach

• umiejętności mediacyjne, umiejętność radzenia sobie z 

ludźmi, (ryzyko konfliktów), 

• zdolności menedżerskie, zdolności negocjacyjne 

(podpisywanie umów)

• konsekwencja w dążeniu do celu  16



II. CZYNNOŚCI I TECHNIKI 

W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH 

PROJEKTU

1. Techniki wspomagające definiowanie, 

ocenę i wybór projektu

w organizacji imprezy sportowej 
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Punkt wyjścia definiowania projektu:

POTRZEBA

• Potrzeba (definicja) 

– konieczność rozwiązania problemów pojawiających 

się na skutek czynników wewnętrznych lub 

zewnętrznych organizacji, wymagań ekonomicznych, 

społecznych lub innych.

– Potrzeba jest siłą napędową projektów

– Jak dowodzi praktyka potrzeb jest znacznie więcej niż 

możliwości ich zaspokojenia, stąd wniosek, że jedynie 

niektóre mogą być zrealizowane. Wybór jednej 

potrzeb oznacza jednocześnie rezygnację z 

możliwości wykorzystania ograniczonych zasobów. 
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Analiza potrzeby:

technika pytań kontrolnych (check list) 

• czy projekt jest komuś potrzebny?

• czy spełnia wymagania organizacji dla której 

miałby być realizowany?

• czy są inne bardziej pilne potrzeby?

• czy wynik analizy potrzeby jest jasny i pełny tj. 

czy zebrano wszystkie informacje?

• czy dana potrzeba jest trwała, czy może się 

zmienić?

• które czynniki mogą zmienić daną potrzebę?

• co będzie produktem zaspokajającym daną 

potrzebę?
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Zdefiniowanie celu projektu 

jako wynik rozpoznania potrzeb

• Cel projektu – jasny dla tych, których będzie 

dotyczył

• Zasady formułowania celów tu także obowiązują 

(SMART

– „S” - (ang. Specific). Skonkretyzowany – jego 

zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, 

sformułowanie powinno być jednoznaczne i 

niepozostawiające miejsca na luźną interpretację, 

konkretny cel łatwiej osiągnąć niż cel ogólny.

– „M” (ang. Measurable). Mierzalny  – a więc tak 

sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień 

realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną 

„sprawdzalność” jego realizacji,
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Zdefiniowanie celu projektu 

jako wynik rozpoznania potrzeb cd..

– „A” (ang. Achievable) Osiągalny– cel zbyt ambitny 

podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym 

motywację do jego realizacji, lub 

– „A” Ambitious (ang. ambitny) – cel musi być stosunkowo 

trudny do osiągnięcia, musi stawiać wysoko poprzeczkę, 

ale jednocześnie być w zgodzie z postulatem 

osiągalności,

– (ang. Relevant) Istotny– cel powinien być ważnym 

krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną 

wartość dla tego, kto będzie go realizował, lub
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Zdefiniowanie celu projektu 

jako wynik rozpoznania potrzeb cd..

– Inna interpretacja „R” - (ang. Realistic realistyczny) –

ponieważ w tej wersji literkę „A” z akronimu (poprzednio 

oznaczającą osiągalność) zużyliśmy na „ambitność”, 

musimy zapewnić postulat realistyczności, który pokrywa 

się z postulatem osiągalności z pierwotnej wersji 

akronimu.

– „T” (ang. Time-bound lub Time-related) Określony w 

czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont 

czasowy, w jakim zamierzamy go osiągnąć.
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Przykładowe cele realizacji imprez 

sportowo-rekreacyjnych
• Popularyzatorskie – popularyzacja rekreacyjnych form 

ruchowych,

• Wychowawcze – zaspokajanie potrzeb różnych środowisk w 

zakresie różnych wzorów rekreacji fizycznej,

• Poznawcze – rozbudzanie zainteresowań aktywnym 

wypoczynkiem,

• Zabawowe – tworzenie warunków do pozytywnie 

rozumianego współzawodnictwa,

• Wypoczynkowe – aktywność fizyczna związana z relaksem 

regeneracją sił, rekreacją

• Zdrowotne – m.in. umożliwianie oceny sprawności fizycznej 

uczestników,

• Integracyjne - nawiązywanie kontaktów i współpracy z 

lokalnym środowiskiem.
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„Założenia projektu”
Opis potrzeby oraz celowości uruchomienia projektu 

• Problem (Co wymaga rozwiązania?)

• Sposób rozwiązania problemu (Co należy zrobić aby 

rozwiązać problem? Jakie są możliwe działania?)

• Cel Projektu (Cele szczegółowe podejmowanych działań 

składające się na cel ogólny)

• Zakres i produkty Projektu  (Jaki obszar, jakie organizacje, 

jaką populację etc. obejmie; Jakie wytwory w wyniku 

projektu powstaną? Czy są jakieś wymogi jakościowe 

dotyczące produktów projektu? )

• Uzasadnianie biznesowe (Interesariusze/Beneficjenci -

komu rozwiązanie przyniesie korzyści? Jakie mogą być 

korzyści finansowe? Jakie mogą być inne korzyści? Jakie 

mogą być koszty?)

• Czas realizacji  (Jakie są oczekiwania dotyczące terminu?)
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Efekt końcowy fazy – układ i treść 

założeń projektu
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Przykład założeń imprezy sportowej

26



II. CZYNNOŚCI I TECHNIKI 

W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH 

PROJEKTU

2. Czynności i techniki w fazie 

inicjowania projektu
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2.1 Czynności do wykonania w fazie 

inicjowania projektu

• Szczegółowe uzasadnienie wykonania projektu,

• Przeprowadzenie analizy otoczenia, w tym 

interesariuszy,

• Określenie wymagań,

• Precyzyjne dodefiniowanie celów projektu,

• Przygotowanie wstępnego harmonogramu, budżetu, 

analizy ryzyka, oceny jakości

• Przygotowanie karty projektu

• Podpisanie karty projektu przez zainteresowane osoby i 

uzyskanie zgody na dalsze działania 

28
Przykład – następny slajd



Szczegółowe uzasadnienie projektu

(przykład)

Organizowanie imprez biegowych poza oczywistym celem, 

jakim jest umożliwienie rywalizacji sportowej jej 

uczestnikom, ma również za zadanie:

• popularyzację zdrowia i zdrowego trybu życia poprzez 

wysiłek fizyczny,

• propagowanie samej dyscypliny sportowej (tu biegania),

• zapewnienie atrakcyjnego widowiska dla kibiców,

• wspieranie i promocję przedsięwzięć charytatywnych,

• promocję miasta, jego okolic i regionu,

• rozwój sponsoringu sportowego.
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2.2 Czynności do wykonania w fazie 

inicjowania projektu

• Szczegółowe uzasadnienie wykonania projektu,

• Przeprowadzenie analizy otoczenia, w tym 

interesariuszy,

• Określenie wymagań,

• Precyzyjne dodefiniowanie celów projektu,

• Przygotowanie wstępnego harmonogramu, budżetu, 

analizy ryzyka, oceny jakości

• Przygotowanie karty projektu

• Podpisanie karty projektu przez zainteresowane osoby i 

uzyskanie zgody na dalsze działania 
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Analiza otoczenia i interesariuszy -

zasady

W analizie powinno kierować się następującymi 

zasadami

• sporządzić listę interesariuszy wewnętrznych i 

zewnętrznych

– sponsor, komitet sterujący, członkowie zespołu 

projektowego, członkowie zewnętrznego wykonawcy

– formalne władze spółki, kierownicy

– odbiorcy zewnętrzni, dostawcy, konkurenci, partnerzy

– władze samorządowe i państwowe, grupy interesu

• dobrze identyfikować wszystkich interesariuszy, 

dobrze ocenić ich oczekiwania
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Analiza otoczenia i interesariuszy –

zasady cd..

• ocenić ryzyko negatywnego nastawienia 

interesariuszy do projektu na skutek zmian 

wymagań lub zmian w rozwiązaniach

• pogrupować interesariuszy:  obecne 

nastawienie, przyszłe nastawienie, możliwość 

wpływu na interesariusza, strategie 

postepowania wobec poszczególnych grup 

interesariuszy

32
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Przykład analizy interesariuszy
„Korzyści z imprez biegowych”

• W Polsce i na świecie widoczny jest lawinowy przyrost 

imprez biegowych

• Rocznie organizuje się w Polsce 2800 dużych imprez 

biegowych

• Powód popularności tych imprez - najprostsza forma 

aktywności fizycznej oraz dość niskie koszty organizacji

• Biegi do 10 km gromadzą mniejszą liczbę uczestników 

– mniej niż 1000. 

• Biegi dłuższe – mają już postać imprez masowych, co 

do których są wyższe wymogi związane z 

bezpieczeństwem
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Przykład analizy interesariuszy
„Korzyści z imprez biegowych” cd..

• Kategorie interesariuszy:

– Uczestnicy, (płeć, kategorie wiekowe, uczestnicy z zagranicy)

– Widzowie (rodziny zawodników, kibice, „ciekawscy”, inni 

– Włodarze miast i służby miejskie (Rada miejska, Policja, Straż 

Pożarna

– Lokalna gospodarka (restauratorzy, mała gastronomia,  

właściciele hoteli, sklepów)

– Firmy globalne uczestniczące w imprezach biegowych 

(Adidas, Nikie etc.

– Dystrybutorzy sprzętu do biegania

– Operatorzy turystyczni, firmy eventowe

– Wolontariusze
34



Przykład analizy interesariuszy
„Korzyści z imprez biegowych” cd..

• Korzyści dla uczestników i widzów:

– chęć socjalizacji – oparta na chęci przebywania z innymi ludźmi, 

którzy są znajomymi, z którymi lubi się spędzać wolny czas,

– spotkania rodzinne – w obecnych czasach z powodu braku 

dostatecznej ilości czasu wolnego możliwość spotkania się ze swoją 

rodziną stanowi mocny bodziec motywacyjny,

– chęć doświadczenia ciekawego przeżycia – imprezy masowe mają 

niecodzienny i niepowtarzalny charakter, przez co stanowią 

atrakcyjną formę spędzania czasu,

– chęć ucieczki – imprezy masowe pozwalają wydostać się z rutyny,

– ciekawość - pragnienie doświadczania rzeczy nowych, oryginalnych 

lub unikalnych
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Przykład analizy interesariuszy
„Korzyści z imprez biegowych” cd..

• Korzyści dla włodarzy miast i lokalna gospodarka

– Sukces dla miasta, przewaga nad innymi ośrodkami miejskim -

miasta w rywalizacji o turystów, inwestorów czy mieszkańców starają 

się podnieść swój poziom konkurencyjności poprzez promowanie 

prestiżowych imprez sportowych, a poprzez nie promować własne 

miasto i jego wizerunek

– Lokalne ośrodki odczuwają wzmożony napływ klientów np. ośrodki 

odnowy biologicznej, SPA, gabinety masażu, ośrodki rekreacyjno-

rehabilitacyjne, baseny, Aquaparki; dla odprężenia psychicznego też 

parki rozrywki i rekreacji. Dla miasta wzrost wpływów budżetowych z 

podatków i opłat
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Przykład analizy interesariuszy
„Korzyści z imprez biegowych” cd..

• Korzyści dla globalnych firmy uczestniczących w tego typu 

imprezach

– Producenci gadżetów i nagród - (np. koszulki z okazji biegu, kubki) i 

gadżety (np. bidony, skarpetki, próbki produktów itp.) to nie tylko 

zachęta do udziału ale inne korzyści (np. potencjalni klienci)

– Producenci i dystrybutorzy markowego sprzętu do biegania –

towarzyszące biegom targi sportowe (wymierne korzyści finansowe i 

kontakt z klientem)

– Biura podróży, organizacje eventowe (specjalizacja – imprezy 

sportowe)  - możliwość zaoferowania swoich produktów i usług na 

żywo na klientów poza siedzibą i tradycyjnym rejonem działania 
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Przykład analizy interesariuszy
„Korzyści z imprez biegowych” cd..

• Korzyści dla społeczności lokalnej

– Pomoc młodzieży przy organizacji imprezy (wolontariat 

lub za wynagrodzeniem) – wydawanie pakietów 

startowych, rozstawianie zabezpieczeń trasy -> zdobycie 

cennych doświadczeń 

– atrakcyjne widowisko – satysfakcja mieszkańców, 

– obcowanie z mieszanką kulturową w przypadku imprez 

międzynarodowych
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2.3 Czynności do wykonania w fazie 

inicjowania projektu

• Szczegółowe uzasadnienie wykonania projektu,

• Przeprowadzenie analizy otoczenia, w tym 

interesariuszy,

• Określenie wymagań,

• Precyzyjne dodefiniowanie celów projektu,

• Przygotowanie wstępnego harmonogramu, budżetu, 

analizy ryzyka, oceny jakości

• Przygotowanie karty projektu

• Podpisanie karty projektu przez zainteresowane osoby i 

uzyskanie zgody na dalsze działania 
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Analiza wymagań w projekcie:

• Analiza wymagań w projekcie to wykaz oczekiwań 

głównych interesariuszy, która może mieć postać: 

– Notatki ze wspólnego spotkania kierownika projektu z 

klientem (odbiorcą)

– Formalnego dokumentu przedłożonego przez klienta -

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

– Bardzo szczegółowego dokumentu obejmującego wiele 

rodzajów wymagań: funkcjonalnych dotyczące funkcji 

(produkt, usługa), technicznych, organizacyjnych, innych: 

np./ jakościowych, prawnych

– Zasada oceny i testowania produktów projektu

– Zasad dokonania zmian wymagań w tracie realizacji 

projektu (po jakim czasie?) 40



2.4 Czynności do wykonania w fazie 

inicjowania projektu

• Szczegółowe uzasadnienie wykonania projektu,

• Przeprowadzenie analizy otoczenia, w tym 

interesariuszy,

• Określenie wymagań,

• Precyzyjne dodefiniowanie celów projektu,

• Przygotowanie wstępnego harmonogramu, budżetu, 

analizy ryzyka, oceny jakości

• Przygotowanie karty projektu

• Podpisanie karty projektu przez zainteresowane osoby i 

uzyskanie zgody na dalsze działania 
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Doprecyzowanie celów:

• Doprecyzowanie to zrewidowanie wszystkich 

możliwych celów, ich hierarchii oraz określenie celu 

nadrzędnego (głównego): 

– Jeden cel główny projektu – zawsze dotyczy produktu 

projektu i jego jakości

– Cele szczegółowe – jeśli do produktu zgłoszono wiele 

wymagań funkcjonalnych

– Cele szczegółowe ≠ cele dodatkowe (uboczne), cele 

szczegółowe wynikają z dekompozycji celu głównego i 

wspierają cel główny

– Określenie co nie jest celem projektu, na wypadek 

rosnących dodatkowych oczekiwań interesariuszy

– Mogą być sformułowane cele etapowe 42



Doprecyzowanie celu (przykład)

Cel ostateczny?

Ptopozycje

Biegamy bezpiecznie i zdrowo poznając malownicze tereny wokół naszego miasta

Pytania:

Czy przesłanie w haśle imprezy biegowe jest wystarczające pokazuje cele aby 
przyciągnąć wszystkich?

Czy to ma być impreza tylko dla mieszkańców naszego miasta  

Zorganizowanie imprezy biegowej w naszym mieście

Pytania:

Na jakim dystansie?

Na jakiej trasie?

W jakim terminie?

43

Cel wspomagający podrzędny:

Zbadanie okolicy pod kątem 

warunków terenowych i możliwości 

wytyczenia ciekawej i bezpiecznej 

trasy biegowej

Cel wspomagający:

Zbadanie jak reklamuje się 

lokalne imprezy biegowe

Co zazwyczaj podkreśla się

Jako cele imprezy

Cel wspomagający:

Budowa strony internetowej 

imprezy, zapisy uczestników, 

ogłoszenie wyników, ale też 

zdjęcia okolic naszego miasta 

aby poszerzyć promocję 

imprezy



2.5 Czynności do wykonania w fazie 

inicjowania projektu

• Szczegółowe uzasadnienie wykonania projektu,

• Przeprowadzenie analizy otoczenia, w tym 

interesariuszy,

• Określenie wymagań,

• Precyzyjne dodefiniowanie celów projektu,

• Przygotowanie wstępnego harmonogramu, budżetu, 

analizy ryzyka, oceny jakości

• Przygotowanie karty projektu

• Podpisanie karty projektu przez zainteresowane osoby i 

uzyskanie zgody na dalsze działania 
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Wstępna ocena jakości i ryzyka:

• Klient może oczekiwać wysokich standardów 

produktu końcowego – w stosunku do imprezy 

sportowej bardzo często. Należy zatem:

– Zdefiniować cechy jakościowe produktu na podstawie 

wymagań (w tym: standardy pracy)

– Określić metody kontrolowania jakości w odniesieniu do 

wzorca

– Zidentyfikować obszary, w których pojawi się ryzyko  (nie 

ma projektów bez ryzyka – zawsze prędzej czy później 

się pojawiają)

– Ocenić jakiego rodzaju będą te ryzyka (ryzyko 

przekroczenia czasu, budżetu, ryzyko niedostatecznych 

kwalifikacji członków zespołu, ryzyko rozminięcia się z 

oczekiwaniami 
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2.5 Czynności do wykonania w fazie 

inicjowania projektu

• Szczegółowe uzasadnienie wykonania projektu,

• Przeprowadzenie analizy otoczenia, w tym 

interesariuszy,

• Określenie wymagań,

• Precyzyjne dodefiniowanie celów projektu,

• Przygotowanie wstępnego harmonogramu, budżetu, 

analizy ryzyka, oceny jakości

• Przygotowanie karty projektu

• Podpisanie karty projektu przez zainteresowane osoby i 

uzyskanie zgody na dalsze działania 
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Przed przystąpieniem do sporządzania Karty Projektu:

• Rekapitulacja. Jeszcze raz przejrzeć rezultaty wszystkich 

dotychczasowych analiz i wypunktować istotne warunki 

związane z planowaną realizacją imprezy sportowej, tj:  

– charakter samej imprezy (cel, czas trwania, wydarzenia które mogą 

mieć miejsce podczas imprezy etc.)

– regulamin obiektu lub terenu na którym zamierzania jest organizacja 

imprezy masowej (jakie mogą być tu ograniczenia?)

– konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom – duże 

nagromadzenie osób stwarza wiele ryzyk, nawet rozchodzenie się 

osób po jej zakończeniu (ten aspekt jest zawsze ważny)

– konieczność uzyskania wymaganej zgody na przeprowadzenie 

imprezy (właściciel terenu, władze samorządowe, wymogi sanitarne, 

ppoż etc) – współcześnie mało która impreza może bez nich obyć

– precyzyjny harmonogram imprezy masowej – spontaniczność 

niedozwolona – (to podstawowy warunek sukcesu imprezy

– umiejętność przewidzenia wszelkich potencjalnych niedociągnięć 

organizacyjnych (potencjalnych luk skutkujących niezadowoleniem 

uczestników i pogrzebaniem sukcesu imprezy)
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Przykłady Karty Projektu:
układ tabelaryczny jednostronicowy (inne tekstowe, marketingowe – ultoka)
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Efekt końcowy fazy inicjowania - opracowanie 

karty projektu:

• Karta Projektu to dokument inicjujący Projekt. To dokument 

referencyjny dla Zarządu do podjęcia decyzji o realizacji 

projektu

• Kartę przygotowuje najczęściej Kierownik Projektu do 

akceptacji przez Sponsora, (ew. Zarząd, Klient inni)  

• Karta projektu określa podstawowe aspekty związane z 

realizacją projektu:

– powód uruchomienia

– cele projektu

– produkty projektu

– opis projektu

– potrzeby finansowe

– terminy realizacji

– potrzebne zasoby

– ramowy harmonogram  

49



II. CZYNNOŚCI I TECHNIKI 

W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH 

PROJEKTU

3. Czynności i techniki w fazie 

planowania projektu

50



3.1 Czynności i techniki w fazie planowania 

projektu:

• Po zaakceptowaniu karty projektu komitet sterujący lub 

władze projektu podejmują decyzję o przygotowaniu planu 

projektu. Plan projektu będzie pozwalał na kontrolę jego 

realizacji.

• Przygotowanie planu projektu to:

– uwzględnienie szczegółowych wymagań np: ostateczny termin i 

miejsce zawodów, sposób ich przeprowadzenia, termin 

przyjmowania zgłoszeń, kto będzie sędziował 

– określenie zakresu projektu: np. maksymalna liczba uczestników, 

jakie zespoły lub drużyny

– zaplanowanie produktów i prac w projekcie: np: ulotki, gadżety, 

nagrody, 

– wykonanie struktury podziału prac: np. kto będzie odpowiadał za 

logistykę, kto napisze regulamin zawodów, kto opracuje program 

przebiegu zawodów, kto będzie  nadzorował niezbędne działania 

zabezpieczające
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3.1 Czynności i techniki w fazie planowania 

projektu cd..:

• Przygotowanie planu projektu to:

– przygotowanie szczegółowego harmonogramu 

działań i zdarzeń oraz sieci ich powiązań: kolejność 

zadań związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem 

imprezy, techniki harmonogramowania 

– zaplanowanie zasobów i kosztów np.: co należy kupić, 

opieka medyczna, wyżywienie, wynajem urządzeń, opłaty 

za sędziowanie

– opracowanie planu jakości i analizy ryzyka np.: 

standard wykonania prac

– przygotowanie planu komunikacji: w trakcie realizacji 

przygotowań oraz w trakcie samej imprezy,

– inne plany: plan marketingowy
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3.2 Przykład planu podziału prac

• Podział zadań wśród członków Komitetu 

organizacyjnego „Turnieju Juniorów w piłce nożnej”

• Skład Komitetu:

1.Przewodniczący 

2.Zastępca Przewodniczącego

3.Sekretarz

4.Właściciel hotelu

5.Opiekun Szkolnego Związku Sportowego

6.Przedstawiciel Firmy Usług Rekreacyjnych

7.Przedstawiciel RiTV

8.Właściciel Firmy Transportowej 

53



3.2 Przykład planu podziału prac cd..
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3.3 Techniki wykorzystywane do opracowywania 

harmonogramów prac projektowych

• Przygotowanie struktury podziału prac pozwala na 

przejście do zaplanowania zadań w czasie czyli 

harmonogramu prac

• W harmonogramie określa się kiedy należy 

rozpocząć dane działania, ile czasu będzie trwało i 

kiedy zostanie zakończone

• W harmonogramie widać też, które zadania są od 

siebie uzależnione, tj. w jakiej kolejności może 

można będzie zacząć wykonywać zadania z uwagi 

na w sekwencje zależności przyczynowo-

skutkowych
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3.3 Technika harmonogramu Gantta

• pierwowzór, którego pomysłodawcą był amerykański inżynier 

Henry Gantt (1862-1919).

• Diagram Gantta (jest diagramem typu belkowego). Jest łatwy 

w interpretacji, bardzo przydatny w kontroli realizacji projektu

• Diagram jednak nie pokazuje zależności pomiędzy 

zadaniami, gdy zbyt dużo zadań staje się trudny do 

odczytania. 

• Tę wadę eliminują programy komputerowe które pozwalają 

skalować harmonogram i wybierać z nich istotne zadania (lub 

agregacje zadań szczegółowych). Softwarowe wersje 

harmonogramu Gantta dają też wiele innych możliwości (np. 

przypisywanie do zadań dostępnych zasobów kadrowych i 

materiałowych, kosztorysowanie sygnalizowanie napięć)   
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3.3 Technika diagramu Gantta

(ilustracja graficzna)

57



3.3 Techniki sieciowe planowania przedsięwzięć

• Metoda ścieżki krytycznej (CPM - Critical Path Method) pojawiła się przed 

II wojną światową, ale popularność zdobyła w latach 60-tych

• Wykresy sieciowe (network diagrams) pokazują wszystkie logiczne 

zależności między zadaniami

• Inną zaletą jest ujawnianie priorytetowych zadań, bez których nie ma 

szans na powodzenie przedsięwzięcia, oraz które musza być wykonane w 

ściśle określnym czas, bez opóźnień w przeciwieństwie do innych zadań.  

Zadania krytyczne dały nazwę tej metodzie

• Obecnie znanych jest wiele odmian technik planowania sieciowego (PERT 

– Program Evaluation and Reviev Techniqe) 

• Obydwie metody są w zasadzie podobne, lecz lepiej je wykorzystywać w 

nieco odmiennych sytuacjach. CPM jest odpowiedniejsza do 

powtarzalnych procesów, w których zadania mają stały czas trwania i 

znane terminy realizacji. PERT natomiast nadaje się zwłaszcza do 

procesów niepowtarzalnych, w których można jedynie w przybliżeniu 

oszacować okres realizacji i terminy zakończenia zadań.
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3.3 Technika CPM

(ilustracja graficzna)

59



3.3 Przykład harmonogramu działań 

przygotowanego techniką Gantta

Organizacja Turnieju Juniorów w piłce nożnej 
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3.3 Przykład harmonogramu działań

Organizacja Turnieju Juniorów w piłce nożnej 
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Układ tabeli zadań do wykresu



3.4 Inne plany przygotowywane w fazie 

planowania projektu:

• Inne plany są istotne z uwagi na konkretny charakter imprezy. 

• Do najczęstszych typów planów w przypadku imprez 

sportowych należą harmonogram minutowy przebiegu 

zawodów oraz regulamin zawodów.

• Regulamin jest dokumentem normującym działalność 

organizatorów i postępowania uczestników zawodów, określa, 

zatem zasady współdziałania i zasady współzawodnictwa

• Program przebiegu imprezy określa Co się ma wydarzyć do 

momentu rozpoczęcia imprezy w poszczególnych odstępach 

czasu

– Program zależy od rodzaju imprezy i czasu jej trwania oraz 

zaangażowanych uczestników

– W Programie nie można pominąć żadnych istotnych wydarzeń  
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3.4 Inne plany przygotowywane w fazie 

planowania projektu: cd..
– Program posłuży do analizy wystąpienia potencjalnego ryzyka

– W programie należy uwzględnić wszystkie ceremonie (ceremonia 

otwarcia, zamknięcia, ceremonia wręczania nagrody głównej i 

wyróżnień

• Plan działań marketingowych obejmuje:

– działania sponsorskie – sposoby wykorzystania poparcia firm lub władz

– produkty widzowska sportowego – rywalizacja, imprezy towarzyszące 

– segmentacja odbiorców (klientów) – uczestnicy, widzowie

– promowanie uczestników (aktorów) imprezy

– komunikaty promocyjne

– sposoby pozyskania widzów

– stanowiska reklamowe

• Plan finansowy imprezy sportowej czyli zestawienie 

wpływów i wydatków
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3.1 Inne plany przygotowywane w fazie 

planowania projektu: cd..

• Co powinno się znaleźć w Regulaminie imprezy: (przykład)

– I Cel zawodów – Uczczenie pamięci wybitnego piłkarza……….

– II Termin zawodów 8.08 – 12.08.2018

– III Miejsce zawodów – Stadion Klubu sportowego…………

– IV Organizator Turnieju - Klub sportowy ….

– V. Uczestnictwo – dwie grupy po 4 kluby………

– VI Termin i miejsce zgłoszenia. 1.05.2018 na adres klubu sportowego

– VII. Kategoria chłopcy urodzenie w 2005 r i młodsi

– VIII System rozgrywek – pucharowy……………

– IX Przepisy – obowiązują przepisy UEFA dotyczące liczy zawodników, 

czasu trwania meczu, kar regulaminowych za przewinienia 

zawodników

– X. Nagrody: Puchary i nagrody dla najlepszego strzelca i bramkarza

– XI Przepisy końcowe
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3.4 plan finansowy imprezy sportowej

(przykład)

Wpływy Koszty

Sponsorzy Wynagrodzenia sędziów

Dotacja władz miejskich Zakwaterowanie zawodników

Wpływy z biletów Wyżywienie zawodników

Wpływy ze sprzedaży gadżetów Wynajem sprzętu

Imprezy towarzyszące

Materiały biurowe

Druk materiałów reklamowych

Razem: Razem:
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II. CZYNNOŚCI I TECHNIKI 

W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH 

PROJEKTU

4. Realizacja i kontrola realizacji 

projektu imprezy sportowej

66



4. Realizacja projektu imprezy 

sportowej

• Główne pytania kontrolne przed rozpoczęciem?

• Check lista - Co zostało przygotowane, co nie

– Organizator lub komitet organizacyjny musi mieć taką 

chck listę i na bieżąco ją wykorzystywać

• Jakie mogą być zagrożenia z tytułu 

niedostatecznego przygotowania imprezy?

• Czy są powody do przesunięcia terminu lub 

odwołania imprezy?

• Czy będzie zapewnione bezpieczeństwo 

imprezy? 
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5. Kontrola realizacja projektu 

imprezy sportowej

• Główne pytania kontrolne po zakończeniu imprezy 

sportowej?

• Kontrola wg check listy - co zostało zrealizowane, co nie 

i dlaczego?

• Jakie były niedociągnięcia organizacyjne a co zostało 

zrealizowane wzorowo ?

• Czy zapewnione było bezpieczeństwo imprezy? 

• Czy są powody postawienia wniosków personalnych?

• Co pozostało do rozliczenia z innymi kontrahentami ?

• Wnioski z organizacji i przebiegu imprezy na przyszłość
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Pytania - przykłady

• Jak czynności należy wykonać aby dobrze rozpoznać 

potrzebę zorganizowania imprezy sportowej?

• Wymień przykładowe techniki wykorzystywane w 

analizie wymagań imprezy sportowej?

• Co obejmują założenia imprezy sportowej?

• Jak analizować korzyści różnych interesariuszy imprezy?

• Co obejmuje wstępna karta projektu?

• Jakie czynności muszą być zweryfikowane do określenia 

ostatecznej karty projektu imprezy sportowej?

• Jakie plany szczegółowe wchodzą w zakres planów 

projektu i co obejmują?
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