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1. Wprowadzenie

Wed ug S ownika Wyrazów Ob -

cych PWN (Warszawa, 1980), 

metodyka oznacza zbiór zasad 

dotycz cych sposobów wyko-

nywania jakiej  pracy lub trybu 

post powania prowadz cego 

do okre lonego celu. Jest to zatem 

ustandaryzowane dla wybranego 

obszaru zarz dzania podej cie 

do rozwi zywania problemów cha-

rakterystycznych dla tego obszaru, 

z wyszczególnieniem i opisaniem 

odpowiednich procesów zarz -

dzania oraz dzia a  tworz cych te 

procesy. Natomiast metoda jest 

to wiadomie i konsekwentnie 

stosowany sposób post powania 

dla osi gni cia okre lonego celu, 

obejmuj cy zespó  celowych czyn-

no ci i rodków. Metoda zarz -

dzania projektami powinna zatem 

przedstawia  przebieg projektu 

„krok po kroku”, ze wskazaniem 

kolejno ci dzia a , sposobów ich 

realizacji oraz powi za  pomi dzy 

poszczególnymi dzia aniami.

PMBoK (Project Management 

Body of Knowledge – Kanon wie-

dzy o zarz dzaniu projektami) 

i PRINCE2 (Projects in Controlled 

Environments – Projekty w Ste-

rowalnych rodowiskach) nale  

do najpopularniejszych metodyk 

zarz dzania projektami. Metodyki 

te odmiennie identyfikuj  zagad-

nienia o najistotniejszym znacze-

niu dla dobrego zarz dzania pro-

jektem. W artykule przedstawiono 

genez , istot  i charakterystyk  

metodyk PMBoK (cz. 1) i PRINCE2 

(cz. 2). Ponadto, wskazano podsta-

wowe podobie stwa i ró nice tych 

metodyk, konieczne do uwzgl d-

Zarz dzanie projektem wed ug

PMBoK (cz. 1)
Dr in . Janusz Kulejewski, , Katedra In ynierii Produkcji i Zarz dzania 

w Budownictwie, Politechnika Warszawska

nienia przy wyborze wzorca syste-

mu zarz dzania projektami.

2. PMBoK

1.1. Geneza PMBoK

PMBoK (Project Management Bo -

dy of Knowledge – Kanon wie -

dzy o zarz dzaniu projektami) jest

standardem rozwi za  w dziedzi-

nie zarz dzania projektami, opu-

blikowanym przez The Project 

Management Institute (PMI) – naj -

wi ksze mi dzynarodowe stowa-

rzyszenie bran owe kierowników

projektów z siedzib  w USA. 

Stowarzyszenie to, skupiaj ce po -

nad 100 000 cz onków ze wszyst-

kich kontynentów, zosta o za o o-

ne w 1969 roku jako organizacja 

typu non-profit, powo ana dla usta-

lenia jednolitej metodyki zarz dza-

nia projektami. Mia o to nast pi  

w wyniku ujednolicenia standardów 

stosowanych przez ró ne organi-

zacje zarz dzaj ce, z jednocze-

snym uogólnieniem do wiadcze  

szerokiego grona kierowników pro-

jektów ró nych bran .

Pierwsze ustalenia dotycz ce 

jednolitej metodyki zarz dzania 

projektami zosta y opublikowane 

w 1983 roku jako rezultat prac zaini-

cjowanych w po owie lat siedem-

dziesi tych i podj tych ostatecznie 

w 1981 roku w celu opracowa-

nia kanonu wiedzy o zarz dzaniu 

projektami oraz w celu ustalenia 

kodeksu etyki kierownika projektu 

i zasad potwierdzania kwalifikacji 

potrzebnych dla pe nienia tej funk-

cji. Ustalenia te mia y form  rapor-

tu, którego tre  poddano otwartej 

dyskusji, prowadzonej przez cz on-

ków PMI zainteresowanych zagad-

nieniami poruszonymi w raporcie. 

Uwzgl dnienie wniosków z pu -

blicznej dyskusji doprowadzi o 

do opublikowania w 1987 roku 

pierwszego wydania A Guide 

to PMBoK (Kompendium wiedzy 

o zarz dzaniu projektami). W mi -

dzyczasie, opublikowanie rapor-

tu i zainteresowanie jego tre ci  

umo liwi o w USA uznanie zarz -

dzania projektami za obszar wiedzy 

b d cej przedmiotem kszta cenia 

na poziomie wy szych uczelni.

Dalsze uwagi i opinie cz onków PMI 

doprowadzi y w 1996 roku do aktu-

alizacji kanonu wiedzy o zarz dza-

niu projektami i drugiego wyda-

nia A Guide to PMBoK. W 1998 

roku, zaktualizowany Kanon zosta  

uznany przez American National 

Standards Institute (ANSI) za opra-

cowanie normuj ce metodyk  

zarz dzania projektami. Nieco pó -

niej, podobne stanowisko zaj  

Institute of Electrical and Electro-

nics Engineers (IEEE). Najnowsza, 

trzecia wersja A Guide to PMBoK 

zosta a wydana w 2005 roku.

2.2. Istota zarz dzania projekta-

mi wed ug PMBoK

Kompendium wiedzy o zarz dzaniu 

projektami definiuje poj cie projekt 

jako tymczasowe przedsi wzi cie 

podejmowane w celu wytworzenia 

unikalnego wyrobu lub dostarcze-

nia unikalnej us ugi. Unikalno  

wyrobów lub us ug wytwarzanych 

w danym przedsi wzi ciu ozna-

cza ich odr bno  od wyrobów 

lub us ug, wytwarzanych w innych 

przedsi wzi ciach. Poj cie przed-

si wzi cie jest u yte w celu okre-

lenia dzia ania z o onego, wie-

lopodmiotowego, przeprowadza-
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Kompendium zwraca si  jednak 

uwag , e opracowanie to jedynie 

opisuje stan wiedzy i rozwi za  

praktycznych w dziedzinie zarz -

dzania projektami. Natomiast nie 

pe ni funkcji opisu metodyki zarz -

dzania projektami. Tak  metodyk  

nale y opracowa  z uwzgl dnie-

niem wiedzy i rozwi za  zawartych 

w Kompendium oraz z uwzgl dnie-

niem specyfiki projektu, strategii 

dzia ania organizacji realizuj cej 

projekt i procedur stosowanych 

przez t  organizacj . W ten spo-

sób, do indywidualnego ustalenia 

pozostawia si  ustalenie momen-

tów rozpocz cia i zako czenia 

poszczególnych procesów zarz -

dzania oraz ustalenie, kiedy i w jaki 

sposób nale y zrealizowa  dzia a-

nia tworz ce dany proces.

2.3. Etapowanie projektu wed ug 

PMBoK

Unikalno  projektów sprawia, 

e ze spe nieniem ich ustalonych 

wymaga  wi e si  pewien sto-

pie  niepewno ci. Dla usprawnie-

nia kontroli spe niania ustalonych 

wymaga , w Kompendium wiedzy 

o zarz dzaniu projektami zaleca si  

ustalenie etapów cyklu ycia pro-

jektu. Etapy te powinny odpowia-

da  logicznej sekwencji g ównych 

produktów cz stkowych projektu, 

których kolejne powstawanie pro-

jektach, podzielono w Kompen-

dium wiedzy o zarz dzaniu projek-

tami na nast puj ce grupy:

– procesy inicjowania polegaj ce 

na przygotowaniu danych dla uzy-

skania zgody na realizacj  ca e-

go projektu lub jego okre lonego 

etapu,

– procesy planowania polegaj -

ce na okre leniu i sprecyzowaniu 

celów projektu oraz na wyborze 

najlepszego z dost pnych spo-

sobów dzia ania pozwalaj cych 

na realizacj  celów projektu,

– procesy realizacji polegaj ce 

na koordynacji personelu i innych 

zasobów projektu w celu wykona-

nia przyj tego planu,

– procesy kontroli polegaj ce 

na dba o ci o realizacj  celów pro-

jektu poprzez systematyczne moni-

torowanie i mierzenie wykonania 

projektu, pozwalaj ce na wykry-

cie odchyle  od planu i podj cie 

w razie konieczno ci dzia a  kory-

guj cych,

– procesy zako czenia polegaj -

ce na doprowadzeniu do formalnej 

akceptacji rezultatów oraz do pra-

wid owego zako czenia projektu 

lub jego okre lonego etapu.

W tabeli 1 przedstawiono istot  

dzia a  tworz cych poszczególne 

grupy procesów zarz dzania pro-

jektem wed ug PMBoK.

W komentarzu do obecnej wersji 

nego przez odpowiednio przygo-

towane kadry, zgodnie z planem 

i za pomoc  specjalnych metod, 

narz dzi i technik. Tymczasowo  

przedsi wzi cia oznacza, i  ma ono 

okre lone terminy rozpocz cia 

i zako czenia, wyznaczaj ce cykl 

ycia projektu.

Celem zarz dzania projektem jest 

wed ug PMBoK spe nienie usta-

lonych wymaga  projektu, doty-

cz cych charakterystycznych w a-

ciwo ci wyrobu lub us ugi oraz 

terminu i kosztu ich wytworzenia 

lub dostarczenia.

Istot  ustale  zawartych w Kom-

pendium wiedzy o zarz dzaniu 

projektami jest przedstawienie 

procesów i dzia a  z obszaru 

zarz dzania projektem oraz nie-

zb dnych danych wej ciowych 

dla poszczególnych dzia a , 

narz dzi i technik dla ich reali-

zacji oraz danych wyj ciowych 

powstaj cych w wyniku reali-

zacji poszczególnych dzia a . 

Uporz dkowane ci gi dzia a  

prowadz cych do osi gni cia 

zamierzonych rezultatów tworz  

procesy, zaliczane do kategorii 

procesów zarz dzania projektami 

lub do kategorii procesów zorien-

towanych na produkty projektów.

Procesy zarz dzania projektami, 

opisuj ce, systematyzuj ce i umo -

liwiaj ce wykonanie dzia a  w pro-

Tabela 1. Istota dzia a  tworz cych poszczególne grupy procesów zarz dzania projektem wed ug PMBoK

Inicjowanie Planowanie Realizacja
Monitorowanie

i kontrola
Zako czenie

Analiza potrzeb i mo liwo-
ci ich spe nienia.

Wybór projektu.
ZdeÞ niowanie zakresu 
projektu.
Udokumentowanie za o e  
oraz ogranicze  i ryzyk 
projektu.
IdentyÞ kacja i analiza wy-
maga  klienta i pozosta ych 
intereariuszy projektu (tj. 
osób wp ywaj cych na pro-
jekt i jego rezultaty).
Wst pne ustalenie zakresu 
projektu.
Opracowanie Karty pro-
jektu.
Uzyskanie zatwierdzenia
Karty projektu.

Ustalenie i zdeÞ niowanie 
wymaga , ogranicze  
i za o e  projektu.
Powo anie zespo u projek-
tu, przydzielenie ról i obo-
wi zków.
Doprecyzowanie zakresu 
projektu i zada  do wyko-
nania.
Zaplanowanie zarz dzania 
zmianami w projekcie.
ZidentyÞ kowanie ryzyk 
projektu i ustalenie strategii 
zarz dzania ryzykiem.
Opracowanie Planu Pro-
jektu.
Uzyskanie zatwierdzenia 
Planu projektu.

Pozyskanie zasobów dla 
realizacji projektu.
Alokacja zasobów w pro-
jekcie.
Wyja nianie oczekiwa  
wynikaj cych z wyma-
ga , ogranicze  i za o e  
projektu.
Kszta towanie zespo u 
projektu.
Wdra anie zatwierdzonych 
zmian w projekcie.
Wdra anie zatwierdzonych 
dzia a  zapobiegawczych 
i koryguj cych.
Realizacja pozosta ych 
zada  ustalonych w Planie 
projektu.

Monitorowanie i kontrola 
zakresu projektu.
Monitorowanie i kontrola 
post pu projektu.
Monitorowanie i kontrola 
zgodno ci produktu pro-
jektu z wymaganiami.
Monitorowanie i kontrola 
zatwierdzonych zmian 
w projekcie.
Kontrola ryzyka projektu.

Sprawdzenie zgodno ci 
produktu projektu z wyma-
ganiami.
Uzyskanie zatwierdzenia 
produktu projektu przez 
klienta.
Zako czenie
projektu.
Zwolnienie personelu zaan-
ga owanego dla realizacji 
projektu.
Udokumentowanie zebra-
nych do wiadcze .
Opracowanie raportu pod-
sumowuj cego przebieg 
projektu.
Archiwizacja dokumentacji 
projektu.
Pomiar satysfakcji klienta.
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gane dla zapewnienia prawid o-

wej identyfikacji, analizy i reakcji 

na ryzyka zwi zane z realizacj  

projektu,

2.4. Zarz dzania zamówieniami 

w projekcie obejmuj ce procesy 

wymagane dla zapewnienia pozy-

skania, spoza organizacji realizu-

j cej projekt, dostawców wyrobów 

i us ug niezb dnych dla realizacji 

planowanego zakresu projektu.

Procesy z ka dego obszaru zarz -

dzania wspó pracuj  ze sob  dzi -

ki zarz dzaniu integracj  projek-

tu, obejmuj cym procesy wyma-

gane dla:

• opracowania Karty projektu,

• opracowania wst pnej deklaracji 

zakresu projektu,

• opracowania Planu projektu,

• kierowania i zarz dzania realiza-

cj  projektu,

• monitorowania i kontroli prac 

w projekcie,

• kontroli zmian w projekcie,

• zako czenia projektu.

Przynale no  procesów g ównych 

i pomocniczych do poszczegól-

nych grup procesów zarz dzania 

oraz ich powi zanie z poszczegól-

nymi obszarami zarz dzaniu pro-

jektem przedstawiono w tabeli 2. 

Z kolei, na rysunku 1 przedstawio-

no schemat przep ywu podstawo-

wych danych pomi dzy poszcze-

gólnymi grupami procesów zarz -

dzania projektem.

2.6. Procesy zarz dzania przed-

si wzi ciem

Procesy rozpocz cia projektu

W Kompendium wiedzy o zarz dza-

niu projektami momentem rozpo-

cz cia (zapocz tkowania) projektu 

jest formalne zatwierdzenie nowe-

go projektu do realizacji. W ród 

czynników najcz ciej powodu-

j cych uruchomienie procesów 

prowadz cych do rozpocz cia 

projektu, w PMBoK wymieniono 

oczekiwania rynku, potrzeby firmy, 

zamówienie klienta, post p techno-

logiczny, wymagania prawne oraz 

potrzeby spo eczne. W szczegól-

no ci, przed uruchomieniem tych 

procesów nale y:

– przeprowadzi  analiz  potrzeb,

nicze (uzupe niaj ce), b d ce 

sk adnikami dziewi ciu obszarów 

zarz dzania projektami. Ka dy 

obszar zarz dzania projektami 

jest okre lony przez wymagania 

dotycz ce specjalistycznej wiedzy 

i opisany w Kompendium wiedzy 

o zarz dzaniu projektami przez spe-

cyficzne procesy, b d ce sekwen-

cjami nast puj cych po sobie dzia-

a  pozwalaj cych na osi gni cie 

okre lonego wyniku. Ka dy pro-

ces ma okre lone w Kompendium 

wiedzy o zarz dzaniu projektami 

wej cia i wyj cia oraz narz dzia 

i techniki realizacji.

Wyró niono nast puj ce obszary 

zarz dzania projektami:

1. Obszary podstawowe:

1.1. Zarz dzanie zakresem pro-

jektu obejmuj ce procesy wyma-

gane dla zapewnienia, e w projek-

cie przewidziano wszystkie prace 

niezb dne dla pomy lnego uko -

czenia projektu,

1.2. Zarz dzanie czasem w pro-

jekcie obejmuj ce procesy wyma-

gane dla zapewnienia terminowe-

go uko czenia realizacji projektu,

1.3. Zarz dzanie kosztami reali-

zacji projektu obejmuj ce procesy 

wymagane dla zapewnienia reali-

zacji projektu w ramach zatwier-

dzonego bud etu,

1.4. Zarz dzanie jako ci  w pro-

jekcie obejmuj ce procesy wyma-

gane dla zapewnienia, e produkt 

ko cowy projektu zaspokoi potrze-

by, dla których zosta  podj ty pro-

jekt.

2. Obszary uzupe niaj ce:

2.1. Zarz dzanie zasobami ludz-

kimi w projekcie obejmuj ce pro-

cesy wymagane dla zapewnienia 

efektywnego wykorzystania poten-

cja u ludzkiego zaanga owanego 

w realizacj  projektu,

2.2. Zarz dzanie komunikacj  

w projekcie obejmuj ce procesy 

wymagane dla zapewnienia termi-

nowego i prawid owego opraco-

wywania, gromadzenia, przekazy-

wania, przechowywania i dyspono-

wania informacjami dotycz cymi 

projektu,

2.3. Zarz dzanie ryzykiem w pro-

jekcie obejmuj ce procesy wyma-

wadzi do uzyskania ko cowego 

produktu projektu. Produktami 

cz stkowymi s  wymierne, kon-

kretne i sprawdzalne rezultaty lub 

przedmioty, zdefiniowane w sposób 

umo liwiaj cy osi gni cie po da-

nego poziomu kontroli zarz dczej. 

Kompendium wiedzy o zarz dzaniu 

projektami nie zawiera dyspozycji 

dotycz cych etapowania projek-

tów w zale no ci od ich specyfiki 

bran owej, a jedynie przyk adowe 

modele cykli ycia projektu zwi -

zanego z bezpiecze stwem naro-

dowym, projektu budowlanego, 

projektu farmaceutycznego i pro-

jektu informatycznego. W modelu 

cyklu ycia projektu budowlanego 

wydzielono:

– etap badania wykonalno ci 

obejmuj cy opracowanie koncep-

cji projektu, studium wykonalno ci 

oraz przygotowanie i zatwierdzenie 

strategii realizacji projektu,

– etap planowania i projektowa-

nia,

– etap budowy,

– etap uruchomienia i rozruchu 

obiektu.

2.4. Osoby wp ywaj ce na pro-

jekt i jego rezultaty

W Kompendium wiedzy o zarz -

dzaniu projektami wyszczególnio-

no nast puj ce osoby wp ywaj ce 

na projekt i jego rezultaty:

– kierownik projektu, to jest osoba 

odpowiedzialna za zarz dzanie 

projektem,

– klient, to jest osoba lub organi-

zacja, która b dzie wykorzystywa  

produkt ko cowy projektu,

– organizacja realizuj ca projekt,

– cz onkowie zespo u projektu, tj. 

osoby wykonuj ce prac  w pro-

jekcie,

– sponsor, to jest osoba lub grupa 

osób w organizacji realizuj cej pro-

jekt lub spoza niej dostarczaj ca 

rodki finansowe do realizacji pro-

jektu.

2.5. Obszary zarz dzania projek-

tami

W ka dej grupie procesów zarz -

dzania projektami wyodr bniono 

procesy g ówne i procesy pomoc-
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Tabela 2. Powi zanie procesów zarz dzania z poszczególnymi obszarami zarz dzania projektami (kursyw  oznaczono 

procesy pomocnicze)

Inicjowanie Planowanie Realizacja
Monitorowanie 

i kontrola
Zako czenie

1 2 3 4 5 6

1. Zarz dzanie

integracj

1.1. Opracowanie 
Karty projektu
1.2. Opracowanie 
wst pnej deklaracji 
zakresu projektu

1.3. Opracowanie Planu projektu
1.4. Kierowanie i zarz dza-
nie realizacj  projektu

1.5. Monitorowa-
nie i kontrola prac 
w projekcie
1.6. Zintegrowana 
kontrola zmian 
w projekcie

1.7. Zako czenie 
projektu

2. Zarz dzanie

zakresem

2.1. Planowanie zakresu projektu
2.2. Doprecyzowanie zakresu 
projektu (opracowanie deklaracji 
zakresu projektu)
2.3. Opracowanie Struktury 
podzia u pracy

2.4. WeryÞ kacja 
zakresu projektu
2.5. Kontrola
zmian zakresu

3. Zarz dzanie

czasem

3.1. IdentyÞ kacja dzia a  
w projekcie
3.2. Okre lanie kolejno ci dzia a
3.3. Planowanie zasobów
3.4. Szacowanie czasu trwania 
dzia a
3.5. Opracowanie harmono-
gramu

3.6. Kontrola
harmonogramu

4. Zarz dzanie

kosztami

4.1. Szacowanie
kosztów projektu
4.3. Bud etowanie projektu

4.4. Kontrola
kosztów projektu

5. Zarz dzanie

jako ci
5.1. Planowanie jako ci

5.2. Realizacja dzia a  
dotycz cych nadzorowania 
jako ci

5.3. Realizacja 
dzia a  dotycz -
cych kontroli
jako ci

6. Zarz dzanie

zasobami

ludzkimi

6.1. Planowanie
zasobów ludzkich w projekcie

6.2. Pozyskiwanie perso-
nelu projektu
6.3. Kszta towanie zespo u 
projektu

6.4. Zarz dzanie 
zespo em projektu

7. Zarz dzanie

komunikacj
7.1. Planowanie komunikacji

7.2. Dystrybucja informacji
7.3. Zarz dzanie interesa-
riuszami projektu

7.4. Sprawozdaw-
czo  z realizacji 
projektu

8. Zarz dzanie

ryzykiem

8.1. Planowanie zarz dzania
ryzykiem
8.2. IdentyÞ kacja ryzyk
8.3. Jako ciowa analiza ryzyk
8.4. Ilo ciowa analiza ryzyk
8.5. Planowanie reakcji na ryzyka

8.6. Monitoro-
wanie i kontrola 
ryzyka

9. Zarz dzanie

zamówienia-

mi

9.1. Planowanie zamówie
9.2. Planowanie kontraktów

9.3. Emisja zapyta  ofer-
towych
9.4. Wybór dostawców

9.5. Administro-
wanie kontraktem

9.6. Zako czenie 
kontraktu

– dokona  oceny celowo ci po -

dj cia projektu jako najlepszego 

sposobu spe nienia tych potrzeb 

w wietle innych mo liwo ci 

(na przyk ad, zakup produktu 

spe niaj cego wymagania klienta 

zamiast wytworzenia tego pro-

duktu w wyniku realizacji projek-

tu),

– w przypadku pozytywnej oceny 

celowo ci podj cia projektu – 

wygenerowa  i opisa  ogólne kon-

cepcje projektów wariantowych, 

zró nicowanych pod wzgl dem 

g ównego produktu projektu oraz 

ogólnie okre lonych sposobów 

realizacji projektu.

Opisy g ównych produktów po -

szczególnych projektów warianto-

wych s  materia em wej ciowym 

procesu formalnego zatwierdze-

nia nowego projektu do realizacji. 

Przeprowadzaj c wst pne studia 

wykonalno ci projektu i stosuj c 

okre lone metody wyboru pro-

jektu (metody mierz ce korzy ci 

– w tym metody porównawcze, 
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Procesy planowania projektu

Ze wzgl du na unikalno  poszcze-

gólnych projektów, w Kompendium 

wiedzy o zarz dzaniu projektami 

nadano planowaniu kluczowe zna-

czenie dla w a ciwej realizacji ka -

dego projektu i ustalono stosunko-

wo du  liczb  procesów plano-

wania, rozpatrywanych w podzia-

le na procesy g ówne i procesy 

pomocnicze.

Pierwszy z g ównych procesów 

planowania dotyczy planowa-

nia i doprecyzowywania zakre-

su projektu, poniewa  umo liwia 

to zwi kszenie dok adno ci szaco-

wania kosztów, czasu trwania pro-

jektu i zapotrzebowania na zasoby 

w projekcie oraz u atwia przydzia  

obowi zków i ustanowienie punk-

tów kontroli projektu. Poza tym, 

ustalenie zakresu projektu umo li-

wia w a ciwe zaplanowanie jako ci 

w projekcie.

Planuj c zakres projektu, nale y 

uszczegó owi  opis ko cowe-

go produktu wybranego warian-

tu projektu przez ustalenie listy 

tych g ównych produktów cz stko-

wych, których dostarczenie (kom-

pletne i zgodne z wymaganiami) 

wyznacza zako czenie projektu. 

Zastosowanie in ynierii systemów, 

analizy warto ci, analizy funcjo-

nalnej, rozwini cia funkcji jako ci 

i innych technik analizy produktu 

mo e u atwi  wygenerowanie opcji 

dotycz cych zakresu i standardu 

wykonania produktu g ównego. 

Przeprowadzaj c pog bione ba -

dania wykonalno ci projektu z za -

stosowaniem metod analizy eko-

nomicznej (analiza kosztów i korzy-

ci) oraz metod analizy finansowej, 

dokonuje si  wyboru opcji naj-

korzystniejszej. Nale y wskaza , 

e wybór ten powinien by  doko-

nywany z wykorzystaniem sprz -

e  zwrotnych pomi dzy zakresem 

i standardem wykonania produktu 

g ównego i wynikami analizy eko-

nomicznej oraz analizy finansowej 

projektu. Z kolei, doprecyzowu-

j c zakres projektu, nale y doko-

na  podzia u g ównych produktów 

cz stkowych projektu na pakie-

ty robocze, stanowi ce atwiejsze 

(Wst pna deklaracja zakresu pro-

jektu),

– rezultaty projektu,

– nieprzekraczalny termin realiza-

cji projektu ze wst pnym harmono-

gramem projektu,

– nieprzekraczalny koszt realizacji 

projektu ze wst pnym bud etem 

projektu.

Zatwierdzenie Karty Projektu ozna -

cza formalne zatwierdzenie pro-

jektu do realizacji, po którym 

nast puje powo anie kierownika 

projektu, któremu zostaje przeka-

zana odpowiedzialno  za jego 

realizacj .

analizy korzy ci i modele ekono-

miczne – lub metody optymaliza-

cyjne), nale y dokona  wyboru 

najkorzystniejszego spo ród ana-

lizowanych projektów warianto-

wych. Wybór nale y potwierdzi  

przez opracowanie Karty Projektu 

przez osob  spoza zespo u pro-

jektu, piastuj c  kierownicze sta-

nowisko na poziomie odpowied-

nim do specyfiki danego projektu. 

Karta Projektu powinna okre la :

– cele projektu,

– parametry produktu ko cowego 

wybranego wariantu projektu,

– produkty cz stowe projektu 

Rys. 1. Schemat przep ywu podstawowych danych pomi dzy poszczególnymi 
grupami procesów zarz dzania projektem wed ug PMBoK

                                                              Kultura organizacyjna                                                                                            
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zawarte w planach cz stkowych 

nale y skoordynowa  i zintegro-

wa  w celu utworzenia Planu pro-

jektu, stanowi cego podstaw  dla 

kierowania realizacj  projektu i dla 

kontroli realizacji projektu. Plan pro-

jektu powinien zawiera  Kart  pro-

jektu, przedstawiaj c  cele i zakres 

projektu ze wskazaniem produk-

tów cz stkowych projektu i wyma-

ga  stawianych tym produktom. 

Ponadto, Plan projektu powinien 

przedstawia  spójne podej cie 

kierownika projektu i zespo u pro-

jektowego do wszystkich zagad-

nie  istotnych dla zarz dzania pro-

jektem. Zagadnienia te obejmuj  

ustalenie:

• strategii zarz dzania projektem, 

wynikaj cej z integracji poszcze-

gólnych planów cz stkowych pro-

jektu,

• zakresu projektu w postaci 

struktury podzia u pracy, doprowa-

dzonej do poziomu szczegó owo-

ci, na którym b dzie si  odbywa  

kontrola post pu i osi gni  pro-

jektu,

• bud etu i harmonogramu pro-

jektu, opracowanych z uwzgl d-

nieniem poziomu szczegó owo ci 

na jakim ustalono struktur  podzia-

u pracy,

• najwa niejszych kamieni milo-

wych projektu i wymaganych ter-

minów ich osi gni cia,

• kluczowego personelu projektu 

oraz jego nak adu pracy i kosztu,

• zasad zarz dzania ryzykiem pro-

jektu.

Plan projektu nale y aktualizowa  

i uszczegó awia  w miar  rozwo-

ju projektu i doprecyzowywania 

potrzeb, celów cz stkowych, ana-

lizowania posiadanych zasobów, 

uszczegó awiania struktury podzia-

u pracy i tworzenia szczegó owe-

go schematu zada  do wykona-

nia oraz kompletowania zespo u 

zarz dzaj cego projektem.

Procesy realizacji projektu

G ówny proces realizacji projektu 

obejmuje skoordynowane wdra-

anie w ycie ustale  zawartych 

w Planie projektu oraz ustale  

b d cych wynikiem:

planów projektu, to jest planów 

b d cych rezultatami g ównych 

i pomocniczych procesów plano-

wania.

Do pomocniczych procesów pla-

nowania nale :

• Procesy zwi zane z planowa-

niem jako ci w projekcie, obejmu-

j ce identyfikacj  wymaga  jako ci 

dla produktu projektu, ustalenie 

metod post powania dla spe nie-

nia tych wymaga  oraz opracowa-

nie planu jako ci, dokumentuj ce-

go powy sze ustalenia;

• Procesy zwi zane z planowaniem 

organizacyjnym oraz z pozyskiwa-

niem i przydzielaniem personelu 

do prac w projekcie, obejmuj ce:

– ustalenie struktury organizacyj-

nej zarz dzaj cej projektem, wska-

zanie obowi zków pracowników 

na poszczególnych stanowiskach 

s u bowych oraz wskazanie zale -

no ci pomi dzy poszczególnymi 

stanowiskami,

– opracowanie planu zarz dzania 

personelem, okre laj cego termi-

ny i sposoby przydzielania i zwal-

niania zasoby ludzkich tworz cych 

zespó  projektowy;

• Procesy zwi zane z planowa-

niem komunikacji pomi dzy osoba-

mi wp ywaj cymi na projekt i jego 

rezultaty, obejmuj ce ustalenie 

zasad i metod generowania, dystry-

bucji, przechowywania, aktualizacji 

i udost pniania informacji o projek-

cie oraz opracowanie planu zarz -

dzania komunikacj , dokumentuj -

cego powy sze ustalenia;

• Procesy zwi zane z identyfika-

cj  i analiz  ryzyk wp ywaj cych 

na projekt oraz z planowaniem 

reakcji na zidentyfikowane ryzy-

ka i opracowaniem planu reakcji 

na ryzyka;

• Procesy zwi zane z planowa-

niem zamówie  i kontraktów w pro-

jekcie oraz z opracowaniem planu 

zarz dzania zamówieniami.

W Kompendium wiedzy o zarz -

dzaniu projektami podano ramo-

we zakresy wszystkich wskaza-

nych wy ej cz stkowych planów 

projektu, pozostawiaj c swobo-

d  co do formy i szczegó owo ci 

ka dego z tych planów. Ustalenia 

w zarz dzaniu sk adniki poszcze-

gólnych produktów cz stkowych. 

Uporz dkowany wykaz produk-

tów cz stkowych z wyodr bnio-

nymi pakietami roboczymi tworzy 

Struktur  podzia u pracy w projek-

cie. Zasady zarz dzania zmianami 

zakresu projektu, dotycz ce zmian 

listy g ównych produktów cz st-

kowych i zmian struktury podzia u 

pracy nale y przedstawi  w planie 

zarz dzania zakresem projektu.

Do pozosta ych, g ównych proce-

sów planowania nale :

• Procesy zwi zane z planowa-

niem terminów realizacji projektu, 

obejmuj ce:

– identyfikacj  dzia a  potrzeb-

nych dla wykonania poszczegól-

nych produktów cz stkowych 

projektu i pakietów roboczych, 

okre lenie kolejno ci tych dzia a  

i ustalenie zasobów dla ich reali-

zacji, szacowanie czasu trwania 

tych dzia a  oraz opracowywanie 

harmonogramu projektu,

– opracowanie planu zarz dzania 

harmonogramem, okre laj ce-

go zasady zarz dzania zmianami 

w harmonogramie projektu;

• Procesy zwi zane z planowa-

niem zarz dzania ryzykiem, obej-

muj ce:

– ustalenie organizacji i realiza-

cji procesów identyfikacji i analizy 

ryzyk, planowania reakcji na ryzyka 

oraz monitorowania i kontroli ryzy-

ka przez wszystkie etapy projektu,

– opracowanie planu zarz dza-

nia ryzykiem, dokumentuj cego 

powy sze ustalenia;

• Procesy zwi zane z planowa-

niem kosztów realizacji projektu, 

obejmuj ce:

– szacowanie kosztów zasobów 

niezb dnych do realizacji tych 

dzia a  i opracowanie bud etu pro-

jektu, to jest przydzielenie kosztów 

do poszczególnych pakietów,

– opracowanie planu zarz dzania 

kosztami, okre laj cego zasady 

zarz dzania odchyleniami koszto-

wymi;

• Procesy zwi zane z ustalaniem 

spójnej strategii zarz dzania pro-

jektem dzi ki skoordynowaniu 

i integracji wszystkich cz stkowych 
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z wprowadzaniem zmian zakresu 

projektu,

– procesy kontroli harmonogramu 

obejmuj ce dzia ania zwi zane 

z wprowadzaniem zmian terminów 

realizacji projektu,

– procesy kontroli kosztów obej-

muj ce dzia ania zwi zane z wpro-

wadzaniem zmian w bud ecie pro-

jektu,

– procesy kontroli jako ci obej-

muj ce dzia ania zwi zane z moni-

torowaniem i ocen  spe niania 

wymaga  jako ci ustalonych dla 

produktów cz stkowych i dla g ów-

nego produktu projektu oraz usta-

lanie sposobów wyeliminowania 

przyczyn niespe nienia ustalonych 

wymaga  jako ci,

– procesy kontroli ryzyka obejmu-

j ce dzia ania zwi zane z iden-

tyfikacj  i monitorowaniem ryzyk 

projektu, z wdra aniem odpowie-

dzi na ryzyko i z monitorowaniem 

ryzyk rezydualnych.

Procesy zako czenia projektu

Wed ug Kompendium wiedzy o za -

rz dzaniu projektami, procesy za-

ko czenia obejmuj :

– zamykanie ka dego z kontraktów 

zawartego z dostawcami uczestni-

cz cymi w projekcie obejmuj ce 

dzia ania zwi zane z weryfikacj  

produktu dostarczonego przez 

danego dostawc , rozwi zanie 

wszelkich otwartych kwestii zwi -

zanych z ka dym realizowanym 

kontraktem oraz rozliczenie ka de-

go kontraktu;

– administracyjne zamkni cie pro-

jektu obejmuj ce:

– dokumentowanie wyników pro-

jektu w celu uzyskania formalnej 

akceptacji produktu projektu przez 

sponsora lub klienta oraz

– analiz  przebiegu projektu i gro-

madzenie do wiadcze  przydat-

nych przy realizacji przysz ych pro-

jektów.

gawczych przed przyst pieniem 

do realizacji projektu w celu obni-

enia prawdopodobie stwa poten-

cjalnych skutków wyst pienia zda-

rze  ryzyka w projekcie,

– systematycznym monitorowaniu 

i mierzeniu wyników realizowanego 

projektu w celu wykrycia ewentual-

nych odchyle  od Planu projektu,

– ocenianiu istotno ci wp ywu 

stwierdzonych odchyle  na mo -

liwo  realizacji celów projektu 

i decydowaniu o wprowadzeniu 

korekt w Planie projektu,

– podejmowaniu dzia a  korygu-

j cych w celu ustalenia sposobów 

wyeliminowania przyczyn niezado-

walaj cych wyników projektu.

Do g ównych procesów kontroli 

projektu nale :

– procesy zwi zane z koordynacj  

zmian wprowadzanych w ca ym 

projekcie; taka koordynacja jest 

w Kompendium wiedzy o zarz dza-

niu projektami traktowana jako zin-

tegrowana kontrola zmian, której 

celem jest dba o  o zachowanie 

jednolitego sposobu post powania 

przy wprowadzaniu jakichkolwiek 

zmian w projekcie oraz dba o  

o uwzgl dnienie wp ywu postulo-

wanej zmiany danego zagadnie-

nia projektowego na pozosta e 

zagadnienia (na przyk ad nale y 

uwzgl dni  zmian  ryzyka projek-

tu, bud etu i harmonogramu pro-

jektu oraz ewentualnie liczebno ci 

personelu projektu pod wp ywem 

zmiany zakresu projektu),

– procesy zwi zane ze sprawoz-

dawczo ci  obejmuj ce dzia ania 

zwi zane z gromadzeniem, prze-

twarzaniem i przekazywaniem 

danych o stanie i wynikach pro-

jektu w celu poinformowania osób 

wp ywaj cych na projekt i jego 

rezultaty o sposobie wykorzysty-

wania przydzielonych zasobów dla 

osi gni cia celów projektu.

Do pomocniczych procesów kon-

troli projektu nale :

– procesy weryfikacji zakresu obej-

muj ce dzia ania zwi zane z for-

malnym zatwierdzaniem zakresu 

projektu,

– procesy kontroli zmian zakre-

su obejmuj ce dzia ania zwi zane 

– dzia a  zapobiegawczych po -

dejmowanych dla obni enia praw-

dopodobie stwa potencjalnych 

skutków wyst pienia zdarze  ryzy-

ka w projekcie,

– dzia a  koryguj cych podejmo-

wanych dla wyeliminowania przy-

czyn odchyle  projektu do za o o-

nego planu, je eli takie odchylenia 

zosta y ujawnione w nast pstwie 

procesów kontroli stanu realizacji 

projektu.

Do pomocniczych procesów reali-

zacji projektu nale :

• procesy zwi zane z nadzoro-

waniem jako ci w projekcie obej-

muj ce dzia ania niezb dne dla 

zapewnienia, e produkt przedsi -

wzi cia spe ni ustalone wymagania 

jako ci,

• procesy zwi zane z kszta towa-

niem zespo u projektu, obejmuj ce 

dzia ania niezb dne dla zwi ksza-

nia zdolno ci cz onków zespo u 

do wnoszenia indywidualnego 

wk adu w projekt i jednocze nie 

do rozwijania umiej tno ci pracy 

zespo owej,

• procesy zwi zane z dystrybu-

cj  informacji obejmuj ce dzia ania 

niezb dne dla terminowego udo-

st pniania informacji o projekcie 

osobom maj cym wp yw na pro-

jekt i jego rezultaty,

• procesy zwi zane ze zbiera-

niem ofert obejmuj ce dzia ania 

niezb dne dla zgromadzenia ofert, 

opisuj cych proponowane przez 

potencjalnych dostawców sposo-

by zaspokojenia potrzeb zwi za-

nych z projektem,

• procesy zwi zane z wyborem 

dostawców obejmuj ce dzia a-

nia niezb dne dla oceny ofert 

i zawarcia kontraktów z wybranymi 

dostawcami,

• procesy zwi zane z administro-

waniem kontraktami obejmuj -

ce dzia ania niezb dne dla w a-

ciwego zarz dzania relacjami 

z poszczególnymi dostawcami.

Procesy kontroli projektu

Wed ug Kompendium wiedzy 

o zarz dzaniu projektami, kontrola 

projektu polega na:

– podejmowaniu dzia a  zapobie-


