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1. PRINCE2 

1.1. Geneza PRINCE2 

PRINCE2 (Projects in Controlled 

Environments – Projekty w Ste-

rowalnych rodowiskach) jest me -

todyk  zarz dzania powsta  jako 

aktualizacja i rozwini cie meto-

dyki PROMPT (Project Resource 

Organization Management Plan-

ning Technique), wprowadzonej 

w po owie lat siedemdziesi tych 

Zarz dzanie projektem wed ug

PRINCE2 (cz. 2)
Dr in . Janusz Kulejewski, Politechnika Warszawska

XX w. w Wielkiej Brytanii przez 

prywatn  firm  doradcz  Simpact 

Systems Limited jako wsparcie dla 

zarz dzania projektami informa-

tycznymi, mo liwe do wykorzysta-

nia na zasadach komercyjnych. 

W latach osiemdziesi tych XX w. 

metodyka PROMPT zosta a dosto-

sowana do potrzeb zwi zanych 

z zarz dzaniem projektami infor-

matycznymi realizowanymi przez 

rz d Wielkiej Brytanii. Mo liwo  

wykorzystania metodyki w sferze 

publicznej wynika a z odpowied-

niej umowy licencyjnej, zawar-

tej przez rz d Wielkiej Brytanii 

z firm  Simpact Systems Limited. 

Nast pnie, w latach dziewi dzie-

si tych XX w. metodyk  PROMPT 

zaktualizowano, uwzgl dniaj c 

do wiadczenia wynikaj ce z jej sto-

sowania w obszarze przedsi wzi  

informatycznych. W mi dzyczasie, 

firma Simpact Systems Limited 

Tabela 1. Elementy metodyki PRINCE2

Elementy metodyki PRINCE2

Procesy Komponenty Techniki

• Uruchomienie projektu obejmuje zgroma-

dzenie informacji potrzebnych dla rozpo-

cz cia projektu

• Uzasadnienie biznesowe obejmuje ustalenie 

wymiernych korzy ci biznesowych z realiza-

cji projektu • Planowanie oparte na produktach obej-

muje techniki okre lania struktury produk-

tu, tworzenia opisu produktu i diagramu 

przep ywu procesu wytwarzania produktu

• Inicjowanie projektu obejmuje zapewnienie 

zrozumienia celów projektu przez decyden-

tów oraz uzyskanie ich zezwolenia na reali-

zacj  projektu i zgody na jego Þ nansowanie

• Organizacja obejmuje struktur  zarz dzania 

projektem i podzia  obowi zków

• Strategiczne zarz dzanie projektem obej-
muje podejmowanie zasadniczych decyzji 

dotycz cych projektu

• Plany obejmuj  planowanie produktów 

projektu oraz dzia a  i zasobów dla ich 

wytworzenia

• Przegl dy jako ci obejmuj  techniki 

planowania i przeprowadzania ocen prze-

biegu wytwarzania produktu projektu oraz 

planowania dzia a  nast pczych

• Sterowanie etapem projektu obejmuje bie-

ce (operacyjne) zarz dzanie projektem

• Elementy sterowania obejmuj  dzia ania 

i dokumenty zwi zane z decydowaniem 

o rozpoczynaniu i zamykaniu ca ego projek-

tu lub okre lonego etapu projektu

• Zarz dzanie wytwarzaniem produktów 
obejmuje zarz dzanie realizacj  kolejnych 

stadiów produktu projektu

• Zarz dzanie ryzykiem obejmuje identyÞ kacj  

i analiz  ryzyka, planowanie reakcji na ryzy-

ko, monitorowanie i kontrol  ryzyka

• Zarz dzanie zakresem etapu projektu 
obejmuje inwentaryzacj  aktualnego stanu 

zaawansowania projektu i wyznaczenie 

zada  do nast pnego etapu

• Jako  w rodowisku projektu obejmuje 
ustalanie i spe nianie wymaga  dotycz cych 

produktu przedsi wzi cia oraz ustalenie 

metody sterowania zmianami w trakcie 

realizacji projektu

• Zamykanie projektu obejmuje przygoto-

wanie do w a ciwego i uporz dkowanego 

zamkni cia przedsi wzi cia

• Zarz dzanie konÞ guracj  obejmuje identyÞ -

kacj  produktów cz stkowych podlegaj cych 

zarz dzaniu, monitorowanie stanu ka dego 

produktu cz stkowego oraz zarz dzanie 

dokumentacj  produktów cz stkowych

• Podej cie do sterowania zmianami obej-

muje techniki analizowania zagadnie  

projektowych, procedury wnioskowania 

zmian oraz techniki monitorowania wpro-

wadzania zmian produktu projektu
• Planowanie obejmuje ustalanie kolejno ci 

i terminów realizacji wszystkich procesów 

w przedsi wzi ciu

• Sterowanie zmianami obejmuje identyÞ kacj  

i nadzorowanie zmian produktu projektu
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– zasoby niezb dne do realizacji 

powy szych dzia a ,

– struktur  organizacyjn  zarz -

dzaj c  projektem ze wskazaniem 

podzia u odpowiedzialno ci,

– zestaw procesów zarz dzania 

i zwi zanych z nimi specyficznych 

technik planowania i kontroli pro-

jektu.

Metodyka PRINCE2 umo liwia 

spe nienie powy szych warunków 

sukcesu projektu, dostarczaj c 

szczegó owych wskazówek doty-

cz cych stworzenia efektywnego 

rodowiska zarz dzania projektem, 

obejmuj cego:

– mierzalne cele uzasadniaj ce zaan-

ga owanie zasobów w projekcie,

– produkty projektu, s u ce osi -

gni ciu za o onych celów,

– organizacj  projektu,

– procesy i podstawowe techniki 

zarz dzania projektem,

– plany procesów wytwarzania 

produktów projektu i procesów 

zarz dzania projektem zgodnie 

z oczekiwaniami osób zaintereso-

wanych projektem,

– zestaw elementów sterowania 

przebiegiem projektu zgodnie 

z odpowiednimi planami.

Metodyk  PRINCE2 tworz  trzy 

podstawowe elementy: procesy 

ukierunkowuj ce zarz dzanie pro-

jektem oraz komponenty i techniki 

wykorzystywane w poszczególnych 

procesach w celu efektywnego 

zarz dzania projektem. Elementy 

metodyki PRINCE2 zestawiono 

w tabeli 1, natomiast powi zania 

tych elementów przedstawiono 

na rysunku 1.

1.3. Etapowanie projektu wed ug 

PRINCE2

W metodyce PRINCE, w przebiegu 

przedsi wzi cia wyró nia si :

• dzia ania techniczne (operacyj-

ne) prowadz ce do wytworzenia 

produktu przedsi wzi cia oraz

• dzia ania zarz dcze zwi zane z:

– uruchamianiem projektu i gro-

madzeniem informacji potrzebnych 

do uzyskania zezwolenia na inicjo-

wanie projektu,

– ocen  wyników uruchamiania 

projektu i podejmowaniem decyzji 

1.2. Istota zarz dzania projekta-

mi wed ug PRINCE2 

Metodyk  PRINCE ukszta towano 

przy za o eniu, e dla zapewnienia 

sukcesu projektu nale y ustali :

– zasadno  podj cia i kontynu-

owania projektu z uwzgl dnieniem 

kosztów, korzy ci i ryzyk zwi za-

nych z projektem,

– specyficzne produkty g ówne 

i cz stkowe projektu,

– zestaw procesów potrzebnych 

dla wytworzenia poszczególnych 

produktów g ównych i cz stko-

wych projektu,

– organizacj  powy szych dzia a  

i wymagane terminy ich realizacji,

zaprzesta a dzia alno ci komercyj-

nej, przekazuj c prawa do metody-

ki PROMPT innej, prywatnej firmie 

doradczej. Konieczno  honoro-

wania praw autorskich spowodo-

wa a, e zmodyfikowanej metodzie 

PROMPT stosowanej w sferze 

publicznej nadano nazw  PRINCE. 

Kolejne modyfikacje umo liwi y 

powstanie w 1996 roku metodyki 

PRINCE2, która jest obecnie stan-

dardem stosowanym przez rz d 

brytyjski w zarz dzaniu projektami 

ró nych bran . Metodyka PRINCE2 

jest przedmiotem zainteresowania 

równie  w innych krajach europej-

skich.

Rys. 1. Powi zania elementów metodyki PRINCE2
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Komitet Steruj cy podejmuje stra-

tegiczne decyzje dotycz ce udzie-

lania zezwole  Kierownikowi pro-

jektu na inicjowanie projektu, reali-

zacj  projektu, realizacj  etapu 

projektu i zako czenie projektu 

oraz decyzje dora ne dotycz ce 

rozwi zywania kwestii zg asza-

nych przez Kierownika projektu.

Podstawowy obszar odpowiedzial-

no ci Kierownika projektu obej-

muje zapewnienie, e projekt jako 

ca o  tworzy wymagane produk-

ty spe niaj ce wymagane standar-

dy jako ci, pozostaj c w ramach 

uzgodnionych ogranicze  czasu 

i kosztów. Kierownik projektu 

ponosi równie  odpowiedzialno  

za osi gni cie przez projekt wyni-

ków, które mog  przynie  korzy-

ci biznesowe okre lone w doku-

mencie inicjuj cym projekt.

1.5. Procesy zarz dzania

Dzia ania zarz dcze uwzgl dnione 

w metodyce PRINCE obejmuj  nie 

tylko bezpo rednie podejmowanie 

decyzji, lecz równie  przygotowa-

nie odpowiednich dokumentów 

i danych dla podj cia okre lonych 

decyzji. Dzia ania te s  okre la-

ne jako podprocesy, grupowane 

w o miu g ównych procesach 

zarz dzania projektem zgod-

nie z tabel  1. Wed ug metodyki

PRINCE, wykaz tych podprocesów 

stanowi wzorcowe minimum zagad-

nie , które powinny by  przedmio-

tem procedur zarz dzania projek-

tem. Nie jest jednak wykazem tych 

procedur. U ytkownik metodyki 

PRINCE musi we w asnym zakresie 

wpisa  poszczególne podprocesy 

zarz dcze w etapy dzia a  ope-

racyjnych. Musi równie  we w a-

snym zakresie ustali  wykaz i tre  

poszczególnych procedur zarz -

dzania, bior c pod uwag  wykaz 

zagadnie  do uwzgl dnienia zgod-

nie z metodyk  PRINCE.

Uruchomienie projektu

Proces Uruchomienie projektu (UP) 

obejmuje dzia ania zwi zane z two-

rzeniem warunków niezb dnych 

dla przej cia od pomys u projektu 

do formalnej decyzji o rozpocz ciu 

lub kierownictwa programu, któ-

rego sk adnikiem jest projekt. 

Etapowanie dzia a  zarz dczych 

przedstawiono schematycznie na

ry sunku 2.

1.4. Osoby wp ywaj ce na pro-

jekt i jego rezultaty

Osobami wp ywaj cymi na projekt 

i jego rezultaty s :

• Komitet Steruj cy, w sk ad które-

go wchodz :

• Przewodnicz cy Komitetu Ste-

ruj cego,

• G ówny U ytkownik,

• G ówny Dostawca,

• Kierownik projektu,

• Nadzór projektu,

• Kierownik Zespo u – rola opcjo-

nalna,

• Wsparcie projektu – rola opcjo-

nalna.

o sfinansowaniu dzia a  inicjuj -

cych projekt,

– ocen  wyników inicjowania pro-

jektu i podejmowaniem decyzji 

o zezwoleniu na realizacj  projektu,

– sterowaniem etapem projektu 

i zarz dzaniem wytwarzaniem pro-

duktu projektu,

– zarz dzaniem zakresem etapu 

oraz przegl dem i ocen  wyników 

etapu projektu,

– podejmowaniem decyzji o kon-

tynuowaniu przedsi wzi cia i przy-

znawaniem zasobów na realizacj  

jego kolejnych etapów,

– przegl dem i ocen  wyników 

projektu oraz podejmowaniem 

decyzji o zezwoleniu na zako cze-

nie projektu.

Uruchomienie projektu nast pu-

je na polecenie kierownictwa 

organizacji podejmuj cej projekt

Rys. 2. Etapowanie dzia a  zarz dczych w projekcie wed ug metodyki PRINCE2
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projektu. Zwi zane z tym podpro-

cesy wyszczególniono w tabeli 2. 

Wyj ciem procesu Uruchomienie 

projektu jest zestaw danych, 

umo liwiaj cych podj cie decyzji 

o zezwoleniu na zainicjowanie pro-

jektu (podproces SZP1).

Inicjowanie projektu

Proces Inicjowanie projektu (IP) 

obejmuje dzia ania zwi zane z two-

rzeniem warunków niezb dnych dla 

rzetelnego opracowania dokumen-

tu inicjuj cego projektu (najcz ciej 

bazowego planu projektu) oraz do 

dostarczenia Komitetowi steruj -

cemu podstaw dla ostatecznego 

zaaprobowania projektu i podj cia 

decyzji o przyznaniu zasobów dla 

realizacji nast pnego etapu pro-

jektu. Zwi zane z tym podprocesy 

wyszczególniono w tabeli 3.

Wyj ciem procesu Inicjowanie pro-

 jektu jest zestaw danych umo liwia-

j cych podj cie decyzji o zezwole-

niu na realizacj  projektu (podpro-

ces SZP2).

Strategiczne zarz dzanie projektem

Proces Strategiczne zarz dza-

nie projektem (SZP) obejmuje 

dzia ania zarz dcze realizowane 

przez Komitet Steruj cy na pod-

stawie raportów sk adanych przez 

Kierownika przedsi wzi cia we

wszystkich uprzednio wyzna-

czonych punktach decyzyjnych. 

Zwi zane z tym podprocesy wy -

szczególniono w tabeli 4.

Sterowanie etapem projektu

Proces Sterowanie etapem pro-

jektu (SE) obejmuje dzia ania za -

rz dcze realizowane przez Kie-

rownika projektu i zespó  zarz dza-

j cy w celu dostarczenia wyniku 

danego etapu, spe niaj cego usta-

lone wymagania dotycz ce zakre-

su i jako ci, zgodnie z zatwier-

dzonym harmonogramem i bud e-

tem. Zwi zane z tym podprocesy 

wyszczególniono w tabeli 5.

Zarz dzanie wytwarzaniem pro-

duktów

Proces Zarz dzanie wytwarza-

niem produktów (ZWP) obejmuje 

dzia ania zwi zane z zarz dzaniem 

kontaktami pomi dzy Kierownikiem 

projektu ze strony Klienta i Kie-

 rownikiem projektu ze strony 

dostawcy, które musz  by  usta-

nowione i utrzymywane w celu 

dostarczenia produktu projektu 

spe niaj cego ustalone wymaga-

nia jako ci, zgodnie z zatwierdzo-

nym harmonogramem i bud e-

tem. Zwi zane z tym podprocesy 

wyszczególniono w tabeli 6.

Zarz dzanie zakresem etapu

Proces Zarz dzanie zakresem eta  -

Tabela 2. Podprocesy Uruchomienia projektu

Podproces Nazwa Cel

PZP1
Powo anie Komitetu steruj cego, mianowanie 
przewodnicz cego Komitetu steruj cego i Kierow-
nika projektu

Ustanowienie odpowiedzialno ci za zarz dzanie strategiczne i za bie ce 
zarz dzanie projektem

PZP2
Ustalenie struktury zespo u zarz dzaj cego pro-
jektem

Stworzenie warunków do prawid owego kierowania projektem przez de-
legowanie cz ci odpowiedzialno ci Kierownika za bie ce planowanie, 
zarz dzanie i sterowanie przebiegiem projektu

PZP3
Powo anie cz onków zespo u zarz dzaj cego pro-
jektem

Aktywacja struktury zarz dzaj cej projektem

PZP4 Przygotowanie podstawowych za o e  projektu
Przeprowadzenie wst pnych studiów wykonalno ci i zarysowanie uza-
sadnienia biznesowego projektu oraz formalnych wymaga  dla projektu 
(cele, zakres, ograniczenia, powi zania itp.)

PZP5 Okre lenie strategii (formu y) realizacji projektu Ustalenie sposobu dostarczenia produktu projektu

PZP6 Planowanie etapu inicjowania projektu
Stworzenie podstaw do podj cia decyzji o przyznaniu zasobów umo li-
wiaj cych realizacj  procesu inicjowania projektu

Tabela 3. Podprocesy Inicjowania projektu

Podproces Nazwa Cel

IP1 Planowanie jako ci
Stworzenie warunków do spe nienia oczekiwa  jako ciowych klienta, 
zawartych w podstawowych za o eniach projektu

IP2 Planowanie projektu Przedstawienie ca o ciowej, d ugoterminowej wizji przebiegu projektu

IP3
Doprecyzowanie uzasadnienia biznesowego (sce-
nariusza projektu) i identyÞ kacja ryzyk

Przeprowadzenie pog bionych studiów wykonalno ci i doprecyzowanie 
zarysu uzasadnienia biznesowego (scenariusza projektu) zawartego 
w podstawowych za o eniach projektu w celu dostarczenia Komitetowi 
steruj cemu podstaw do ostatecznego zaaprobowania projektu i podj cia 
decyzji o przyznaniu zasobów do realizacji nast pnego etapu projektu

IP4 Ustanowienie elementów sterowania

Ustalenie poziomu sterowania projektem (tolerancje dla odchyle  
od wymaga  dotycz cych czasu, kosztów, zakresu, jako ci i uzyskanych 
korzy ci; dopuszczalne odchylenia w zakresie oszacowania ryzyka, na-
rz dzia i techniki sterowania i komunikowania si , zakres i cz stotliwo  
raportowania)

IP5 Ustanowienie systemu dokumentacji projektu Ustalenie sposobu gromadzenia i przechowywania informacji o projekcie

IP6 Opracowanie dokumentu inicjuj cego projekt
Ustalenie i udokumentowanie strategii zarz dzania projektem i planu na-
st pnego etapu w zakresie umo liwiaj cym podj cie decyzji o przyznaniu 
zasobów do realizacji projektu
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informacji potrzebnych Komitetowi 

Steruj cemu do wydania zezwo-

lenia na formalne zamkni cie pro-

jektu. Zwi zane z tym podproce-

sy wyszczególniono w tabeli 8. 

Wyj ciem procesu jest zestaw 

danych umo liwiaj cych podj cie 

decyzji o zezwoleniu na formalne 

zamkni cie projektu (podproces 

SZP5).

Planowanie

Proces Planowanie (PL) obejmu-

je dzia ania zwi zane ze sporz -

Wyj ciem procesu jest zestaw da -

nych umo liwiaj cych podj cie decy-

zji o zezwoleniu na realizacj  Planu 

etapu projektu lub Planu dzia a  

naprawczych (podproces SZP3).

Zamykanie projektu

Proces Zamykanie projektu (ZP)

obejmuje dzia ania zwi zane z za -

pewnieniem Komitetu Steruj cego 

o zgodno ci wykonania produktu 

projektu z ustalonymi wymagania-

mi dotycz cymi jego zakresu, jako-

ci i terminu oraz dla dostarczenia 

pu (ZZE) obejmuje dzia ania zwi -

zane z zapewnieniem Komitetu 

Steruj cego o zgodno ci wykona-

nia produktów danego etapu z usta-

lonymi wymaganiami dotycz cymi 

ich zakresu, jako ci i terminu oraz 

dla dostarczenia informacji potrzeb-

nych Komitetowi steruj cemu do 

podj cia decyzji o aktualno ci uza-

sadnienia biznesowego, o zako -

czeniu danego etapu i zgodzie 

na przyst pienie do nast pnego 

etapu. Zwi zane z tym podprocesy 

wyszczególniono w tabeli 7.

Tabela 4. Podprocesy Strategicznego zarz dzania projektem

Podproces Nazwa Cel

SZP1 Zezwolenie na zainicjowanie projektu
Umo liwienie zebrania dostatecznych danych do podj cia decyzji 
o celowo ci zainwestowania zasobów w opracowanie dokumentu 
inicjuj cego przedsi wzi cie (bazowego planu przedsi wzi cia)

SZP2
Zezwolenie na realizacj  projektu (zgodnie z planem 
bazowym projektu)

Rozpocz cie wykorzystywania przydzielonych zasobów do wytwo-
rzenia wyniku rzeczowego projektu

SZP3
Zezwolenie na realizacj  etapu projektu (zgodnie z pla-
nem etapu projektu)

Formalna akceptacja wyników etapu poprzedniego i zgoda na konty-
nuowanie projektu

SZP4 Podejmowanie decyzji dora nych
Udzielanie rad Kierownikowi projektu i reagowanie na odchylenia 
wykraczaj ce poza granice tolerancji

SZP5 Zatwierdzenie zamkni cia projektu Zapewnienie uporz dkowanego przebiegu dzia a  ko cz cych projekt

Tabela 5. Podprocesy Sterowania etapem projektu

Podproces Nazwa Cel

SE1 Zgoda na wykonanie grupy zada
Przydzielenie, przez Kierownika projektu, poszczególnych grup zada  
kierownikom grup roboczych w zespole zarz dzaj cym projektem

SE2 Ocena post pów
Zbieranie danych z raportów z punktów kontroli projektu dla potrzeb 
przegl du aktualnego stanu danego etapu, analizy odchyle  i planowania 
ewentualnych dzia a  naprawczych

SE3 Rejestrowanie zagadnie  bie cych
Rejestrowanie pojawiaj cych si  zmian, w celu umo liwienia podejmo-
wania odpowiednich decyzji

SE4 Analiza zagadnie  bie cych
Podejmowanie odpowiednich decyzji w sprawie zarejestrowanych za-
gadnie  bie cych

SE5 Przegl d etapu projektu
Sprawdzenie stanu realizacji etapu projektu w stosunku do jego zatwier-
dzonego harmonogramu i bud etu projektu

SE6 Raportowanie o wa nych zdarzeniach w projekcie
Powiadamianie Komitetu steruj cego o zdarzeniach wymagaj cych dzia a  
dora nych, wykraczaj cych poza kompetencje Kierownika projektu

SE7 Podejmowanie dzia a  koryguj cych
Podejmowanie dzia a  przywracaj cych zgodno  przebiegu przedsi -
wzi cia z zatwierdzonym dokumentem inicjuj cym projekt lub planem 
etapu projektu

SE8
Powiadamianie o odchyleniach przekraczaj cych 
dopuszczalne tolerancje

Powiadamianie Komitetu steruj cego o niedopuszczalnych odchyleniach 
od planu z wnioskiem Kierownika projektu wdro enie dzia a  naprawczych

SE9 Odbieranie wykonanej grupy zada
Odebranie pomy lnie wykonanej grupy zada  i jej przekazanie organiza-
cji realizuj cej projekt

Tabela 6. Podprocesy Zarz dzania wytwarzaniem produktów

Podproces Nazwa Cel

ZWP1 Przyjmowanie grupy zada  do wykonania
Stworzenie porozumienia pomi dzy Kierownikiem projektu ze strony Klienta 
i Kierownikiem projektu ze strony dostawcy co do zakresu, jako ci, terminu 
i nieprzekraczalnego kosztu realizacji zada

ZWP2 Wykonywanie grupy zada

Monitorowanie przebiegu procesu wytwarzania produktu projektu, umo liwia-
j ce pozyskiwanie informacji o faktycznym stanie prac w celu umo liwienia 
aktualizacji dokumentu inicjuj cego projekt i planu etapu projektu oraz oceny 
przebiegu projektu

ZWP3 Oddawanie wykonanej grupy zada
Sformalizowanie i uporz dkowanie przebiegu przekazywania i odbioru wykona-
nej grupy zada
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i analizowanie zagadnie  projek-

towych (podprocesy SE3 i SE4), 

podejmowanie decyzji dora nych 

(podproces SZP4) i zarz dzanie 

konfiguracj  (komponent metody-

ki). Wprowadza równie  zagad-

nienie zarz dzania odchylenia-

mi wskazuj cymi na mo liwo  

wykroczenia projektu poza ramy 

okre lone uzasadnieniem bizne-

sowym. Ponadto, w metodyce 

PRINCE2 szczegó owo opisano 

struktur  zarz dzaj c  projektem 

z jednoznacznym zdefiniowa-

niem obowi zków i kompetencji 

Komitetu Steruj cego i Kierownika 

– obszarów zarz dzania projektem 

(tab. 11),

– podstawowych dokumentów b  -

d cych produktami procesów 

zarz dzania projektem (tab. 12).

Generalnie jednak, oba te podej-

cia ró ni  si  od siebie w ten 

sposób, e:

1) Metodyka PRINCE2 podkre la 

znaczenie uzasadnienia bizneso-

wego jako si y nap dowej ka de-

go projektu oraz zawiera elemen-

ty zarz dzania nieuwzgl dnione 

w PMBoK, takie jak wydawanie 

zgody na wykonanie grupy zada  

(podproces SE1), rejestrowanie 

dzaniem wszelkich planów cz st-

kowych projektu, powstaj cych 

w wyniku realizacji wszystkich 

wykazanych uprzednio proce-

sów. Zwi zane z tym podprocesy 

wyszczególniono w tabeli 9.

2. Podsumowanie i wnioski

Analizuj c podej cia do zarz -

dzania projektami przedstawione 

w A Guide to PMBoK i w metodyce 

PRINCE2 mo na wskaza  pewn  

wzajemn  substytutywno :

– procesów zarz dzania projek-

tem (tab. 10),

Tabela 7. Podprocesy Zarz dzania zakresem etapu projektu

Podproces Nazwa Cel

ZZE1 Planowanie etapu projektu
Okre lenie, pod koniec danego etapu przedsi wzi cia, wszystkich produktów dzia a  ope-
racyjnych i zarz dczych, które musz  powsta  w nast pnym etapie projektu oraz czasu 
i kosztów do ich wytworzenia

ZZE2 Aktualizacja planu projektu
Okre lenie, pod koniec danego etapu projektu, wp ywu prac wykonanych w tym etapie 
na termin realizacji i koszt ca ego projektu

ZZE3
Aktualizacja uzasadnienia bizne-
sowego

Okre lenie, pod koniec danego etapu projektu, wp ywu prac wykonanych w tym etapie 
na osi gni cie pierwotnie planowanych korzy ci z realizacji projektu

ZZE4 Aktualizacja rejestru ryzyk Sprawdzenie, czy rejestr ryzyk zmniejsza si  w miar  post pu projektu

ZZE5
Raportowanie o wynikach etapu 
projektu

Okre lenie uzyskanych wyników danego etapu przedsi wzi cia w celu dostarczenia Komi-
tetowi steruj cemu informacji branych pod uwag  przy podejmowaniu decyzji o kontynu-
owaniu przedsi wzi cia

ZZE6
Opracowanie planu dzia a  na-
prawczych

Dzia anie warunkowe, podejmowane w przypadku stwierdzenia, e odchylenia od wy-
maga  dotycz cych zakresu, terminu lub kosztu realizacji przekraczaj  ustalone granice 
tolerancji

Tabela 8. Podprocesy Zamykania projektu

Podproces Nazwa Cel

ZP1
Przygotowanie do zamkni cia 
projektu

Sprawdzenie i potwierdzenie, e produkt projektu zosta  uko czony w zgodno ci ze wszyst-
kimi wymaganiami i przekazany klientowi, e nadaje si  do u ytkowania zgodnie z przezna-
czeniem oraz e u ytkownik zosta  nale ycie przygotowany do jego prawid owej eksploatacji

ZP2
Okre lanie dzia a  do wykonania 
przed zamkni ciem projektu

Ustalenie zakresu dzia a  wymagaj cych realizacji po formalnym zamkni ciu projektu 
(na przyk ad, sprawdzenie uzyskania planowa-nych korzy ci biznesowych)

ZP3
Przegl d oceniaj cy zamykany 
projekt

Ocena realizacji celów projektu, skuteczno ci stosowanych technik zarz dzania i naby-
tych do wiadcze

Tabela 9. Podprocesy Planowania projektu

Podproces Nazwa Cel

PL1 Ustalanie planu projektu (bazowego, etapowego) Ustalenie ogólnej metody sporz dzania wszelkich planów cz stkowych

PL2
Okre lanie i analizowanie produktów poszcze-
gólnych procesów

Przygotowanie danych dla okre lania dzia a  potrzebnych do wytworzenia 
okre lonych produktów oraz zale no ci pomi dzy tymi dzia aniami

PL3
Okre lanie dzia a  wchodz cych w zakres 
procesów i zale no ci pomi dzy dzia aniami 
i procesami

Ustalenie przedmiotów szacowania czasu wykonania

PL4 Szacowanie czasu trwania dzia a  i procesów Ustalenie czasu wykonania okre lonych dzia a

PL5 Sporz dzanie harmonogramów Sporz dzanie planów terminowych

PL6 Analizowanie ryzyk przekroczenia czasu trwania
Ustalanie róde , prawdopodobie stw wyst pienia i skutków realizacji okre-
lonych zagro e  dla projektu

PL7
Kompletowanie planu projektu (bazowego, eta-
powego)

Zestawianie wszystkich sk adników planu projektu w dokumencie inicjuj -
cym projekt lub w planie etapu projektu
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2) Kompendium wiedzy o zarz -

dzaniu projektami zawiera syste-

matyk  procesów zarz dzania uru-

chomionym projektem z ogólnym 

opisem wej  i wyj  poszcze-

gólnych procesów oraz narz dzi 

i technik ich realizacji. W metody-

ce PRINCE2 brak takich informacji. 

Ponadto, w Kompendium wiedzy 

o zarz dzaniu projektami uwzgl d-

niono procesy zarz dzania cza-

sem, kosztami, zasobami ludzkimi 

i zamówieniami. O procesach tych 

w metodyce PRINCE2 zaledwie 

si  wspomina. Odpowiedzialno  

za przygotowanie i realizacj  tych 

procesów ponosi wed ug PMBoK 

Kierownik przedsi wzi cia. Chc c 

post powa  odpowiedzialnie, 

Kierownik przedsi wzi cia musi 

zastosowa  okre lon  metod  

zarz dzania projektem, której jed-

nak Kompendium wiedzy o zarz -

dzaniu projektami nie precyzuje.

Powy sze ró nice nie oznaczaj  

konieczno ci dokonywania wybo-

ru pomi dzy metodyk  PMBoK 

i metodyk  PRINCE. Metodyka 

PRINCE2 zapewnia mo liwo  

strategicznego zarz dzania pro-

jektem i sprawowania skutecz-

nej kontroli nad jego rozpocz -

ciem, realizacj  i zako czeniem. 

Natomiast PMBoK poszerza ob -

szary zarz dzania projektem w sto-

sunku do PRINCE2 oraz dostarcza 

technik i narz dzi do skutecznego 

zarz dzania w tych wszystkich 

obszarach. Podej cia te doskona-

le si  uzupe niaj , a ich umiej t-

ne po czenie mo e doprowadzi  

do ustalenia kompleksowej meto-

dy zarz dzania projektem.
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wo  dalszej realizacji projektu. 

Odpowiedzialno  za osi gni -

cie przez projekt wyników, które 

mog  przynie  korzy ci okre lo-

ne w uzasadnieniu biznesowym, 

ponosi wed ug PRINCE2 Kierownik 

przedsi wzi cia. Chc c post po-

wa  odpowiedzialnie, Kierownik 

przedsi wzi cia musi zastosowa  

okre lon  metod  zarz dzania 

projektem, której jednak metody-

ka PRINCE2 nie precyzuje.

projektu. Zgodnie z podstawo-

w  zasad  zarz dzania odchy-

leniami, Kierownikowi projektu 

przys uguje swoboda dzia ania 

i prawo do anga owania Komitetu 

Steruj cego tylko wtedy, gdy bez-

piecze stwo projektu jest zagro o-

ne odchyleniami wykraczaj cymi 

poza granice tolerancji ustalone 

w uzasadnieniu biznesowym, lub 

gdy zaktualizowane uzasadnienie 

biznesowe wskazuje na niecelo-

Tabela 10. Substytutywno  procesów zarz dzania projektem w A Guide to 

PMBoK i w metodyce PRINCE2

PMBoK
PRINCE2

Projekt jako ca o Etap projektu

Inicjowanie
Uruchomienie projektu; 
Strategiczne zarz dzanie 
projektem

Zarz dzanie zakresem etapu;
Strategiczne zarz dzanie projektem

Planowanie
Inicjowanie projektu; 
Planowanie

Zarz dzanie zakresem etapu; 
Planowanie

Realizacja/ Monitorowa-
nie i kontrola

Sterowanie etapem projektu;
Zarz dzanie wytwarzaniem produktu;

Planowanie;
Strategiczne zarz dzanie projektem

Zako czenie Zamykanie przedsi wzi cia Zarz dzanie zakresem etapu

Tabela 11. Substytutywno  obszarów zarz dzania projektem w A Guide to 

PMBoK i w metodyce PRINCE2

OBSZARY ZARZ DZANIA
WED UG PMBoK

ELEMENTY METODYKI PRINCE2

Zarz dzanie integracj
Procesy (wszystkie), Sterowanie zmianami, 
Podej cie do sterowania zmianami

Zarz dzanie zakresem, czasem i kosztami Uzasadnienie biznesowe, Plany

Zarz dzanie jako ci
Jako  w rodowisku projektu, Zarz dzanie 
konÞ guracj

Zarz dzanie ryzykiem Zarz dzanie ryzykiem

Zarz dzanie komunikacj Elementy sterowania

Zarz dzanie zasobami ludzkimi
Organizacja (w zakresie obejmuj cym 

struktur  zarz dzania projektem i podzia  

obowi zków

Zarz dzanie zamówieniami Brak odpowiednika

Tabela 12. Substytutywno  podstawowych dokumentów , b d cych produktami 

procesów zarz dzania projektem w A Guide to PMBoK i w metodyce PRINCE2

PMBoK PRINCE2

Karta projektu
Polecenie uruchomienia projektu; Podstawo-
we za o enia projektu; Wst pne uzasadnienie 
biznesowe projektu

Wst pna deklaracja zakresu projektu
Podstawowe za o enia projektu;
Wst pne uzasadnienie biznesowe projektu

Deklaracja zakresu projektu
Dokument inicjuj cy projekt; Uzasadnienie 
biznesowe projektu

Plan projekt Dokument inicjuj cy projekt

Zamkni cie administracyjne
Raport o wynikach etapu projektu;
Raport o wynikach projektu


