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ZarzÈdzanie projektem wedïug
PRINCE2 (cz. 2)
Dr inĝ. Janusz Kulejewski, Politechnika Warszawska

1. PRINCE2

wykorzystania metodyki w sferze
publicznej wynikaïa z odpowiedniej umowy licencyjnej, zawartej przez rzÈd Wielkiej Brytanii
z firmÈ Simpact Systems Limited.
NastÚpnie, w latach dziewiÚÊdziesiÈtych XX w. metodykÚ PROMPT
zaktualizowano,
uwzglÚdniajÈc
doĂwiadczenia wynikajÈce z jej stosowania w obszarze przedsiÚwziÚÊ
informatycznych. W miÚdzyczasie,
firma Simpact Systems Limited

Elementy metodyki PRINCE2
Komponenty

Techniki

Tabela 1. Elementy metodyki PRINCE2
Procesy
• Uruchomienie projektu obejmuje zgromadzenie informacji potrzebnych dla rozpoczÚcia projektu

• Uzasadnienie biznesowe obejmuje ustalenie
wymiernych korzyĂci biznesowych z realiza• Planowanie oparte na produktach obejcji projektu
muje techniki okreĂlania struktury produk• Inicjowanie projektu obejmuje zapewnienie
tu, tworzenia opisu produktu i diagramu
zrozumienia celów projektu przez decyden- • Organizacja obejmuje strukturÚ zarzÈdzania
przepïywu procesu wytwarzania produktu
projektem i podziaï obowiÈzków
tów oraz uzyskanie ich zezwolenia na realizacjÚ projektu i zgody na jego Þnansowanie
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1.1. Geneza PRINCE2
PRINCE2 (Projects in Controlled
Environments – Projekty w Sterowalnych ¥rodowiskach) jest metodykÈ zarzÈdzania powstaïÈ jako
aktualizacja i rozwiniÚcie metodyki PROMPT (Project Resource
Organization Management Planning Technique), wprowadzonej
w poïowie lat siedemdziesiÈtych

XX w. w Wielkiej Brytanii przez
prywatnÈ firmÚ doradczÈ Simpact
Systems Limited jako wsparcie dla
zarzÈdzania projektami informatycznymi, moĝliwe do wykorzystania na zasadach komercyjnych.
W latach osiemdziesiÈtych XX w.
metodyka PROMPT zostaïa dostosowana do potrzeb zwiÈzanych
z zarzÈdzaniem projektami informatycznymi realizowanymi przez
rzÈd Wielkiej Brytanii. MoĝliwoĂÊ

• Strategiczne zarzÈdzanie projektem obejmuje podejmowanie zasadniczych decyzji
dotyczÈcych projektu

• Plany obejmujÈ planowanie produktów
projektu oraz dziaïañ i zasobów dla ich
wytworzenia
• Elementy sterowania obejmujÈ dziaïania
• Sterowanie etapem projektu obejmuje biei dokumenty zwiÈzane z decydowaniem
ĝÈce (operacyjne) zarzÈdzanie projektem
o rozpoczynaniu i zamykaniu caïego projek• PrzeglÈdy jakoĂci obejmujÈ techniki
tu lub okreĂlonego etapu projektu
planowania i przeprowadzania ocen prze• ZarzÈdzanie ryzykiem obejmuje identyÞkacjÚ
• ZarzÈdzanie wytwarzaniem produktów
biegu wytwarzania produktu projektu oraz
i analizÚ ryzyka, planowanie reakcji na ryzyobejmuje zarzÈdzanie realizacjÈ kolejnych
planowania dziaïañ nastÚpczych
stadiów produktu projektu
ko, monitorowanie i kontrolÚ ryzyka
• JakoĂÊ w Ărodowisku projektu obejmuje
• ZarzÈdzanie zakresem etapu projektu
ustalanie i speïnianie wymagañ dotyczÈcych
obejmuje inwentaryzacjÚ aktualnego stanu
produktu przedsiÚwziÚcia oraz ustalenie
zaawansowania projektu i wyznaczenie
metody sterowania zmianami w trakcie
zadañ do nastÚpnego etapu
realizacji projektu
• ZarzÈdzanie konÞguracjÈ obejmuje identyÞ• Zamykanie projektu obejmuje przygotokacjÚ produktów czÈstkowych podlegajÈcych
• PodejĂcie do sterowania zmianami obejwanie do wïaĂciwego i uporzÈdkowanego
zarzÈdzaniu, monitorowanie stanu kaĝdego
muje techniki analizowania zagadnieñ
zamkniÚcia przedsiÚwziÚcia
produktu czÈstkowego oraz zarzÈdzanie
projektowych, procedury wnioskowania
dokumentacjÈ produktów czÈstkowych
zmian oraz techniki monitorowania wpro• Planowanie obejmuje ustalanie kolejnoĂci
wadzania zmian produktu projektu
• Sterowanie zmianami obejmuje identyÞkacjÚ
i terminów realizacji wszystkich procesów
i nadzorowanie zmian produktu projektu
w przedsiÚwziÚciu
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Inicjowanie projektu

Sterowanie zmianami
Plany
Elementy sterowania

Zarządzanie
wytwarzaniem
produktów

Plany
Uzasadnienie biznesowe
Zarządzanie ryzykiem
Elementy sterowania
Organizacja

Zarządzanie zakresem
etapu
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Legenda:
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Rys. 1. PowiÈzania elementów metodyki PRINCE2

zaprzestaïa dziaïalnoĂci komercyjnej, przekazujÈc prawa do metodyki PROMPT innej, prywatnej firmie
doradczej. KoniecznoĂÊ honorowania praw autorskich spowodowaïa, ĝe zmodyfikowanej metodzie
PROMPT stosowanej w sferze
publicznej nadano nazwÚ PRINCE.
Kolejne modyfikacje umoĝliwiïy
powstanie w 1996 roku metodyki
PRINCE2, która jest obecnie standardem stosowanym przez rzÈd
brytyjski w zarzÈdzaniu projektami
róĝnych branĝ. Metodyka PRINCE2
jest przedmiotem zainteresowania
równieĝ w innych krajach europejskich.
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1.2. Istota zarzÈdzania projektami wedïug PRINCE2
MetodykÚ PRINCE uksztaïtowano
przy zaïoĝeniu, ĝe dla zapewnienia
sukcesu projektu naleĝy ustaliÊ:
– zasadnoĂÊ podjÚcia i kontynuowania projektu z uwzglÚdnieniem
kosztów, korzyĂci i ryzyk zwiÈzanych z projektem,
– specyficzne produkty gïówne
i czÈstkowe projektu,
– zestaw procesów potrzebnych
dla wytworzenia poszczególnych
produktów gïównych i czÈstkowych projektu,
– organizacjÚ powyĝszych dziaïañ
i wymagane terminy ich realizacji,

– zasoby niezbÚdne do realizacji
powyĝszych dziaïañ,
– strukturÚ organizacyjnÈ zarzÈdzajÈcÈ projektem ze wskazaniem
podziaïu odpowiedzialnoĂci,
– zestaw procesów zarzÈdzania
i zwiÈzanych z nimi specyficznych
technik planowania i kontroli projektu.
Metodyka PRINCE2 umoĝliwia
speïnienie powyĝszych warunków
sukcesu projektu, dostarczajÈc
szczegóïowych wskazówek dotyczÈcych stworzenia efektywnego
Ărodowiska zarzÈdzania projektem,
obejmujÈcego:
– mierzalne cele uzasadniajÈce zaangaĝowanie zasobów w projekcie,
– produkty projektu, sïuĝÈce osiÈgniÚciu zaïoĝonych celów,
– organizacjÚ projektu,
– procesy i podstawowe techniki
zarzÈdzania projektem,
– plany procesów wytwarzania
produktów projektu i procesów
zarzÈdzania projektem zgodnie
z oczekiwaniami osób zainteresowanych projektem,
– zestaw elementów sterowania
przebiegiem projektu zgodnie
z odpowiednimi planami.
MetodykÚ PRINCE2 tworzÈ trzy
podstawowe elementy: procesy
ukierunkowujÈce zarzÈdzanie projektem oraz komponenty i techniki
wykorzystywane w poszczególnych
procesach w celu efektywnego
zarzÈdzania projektem. Elementy
metodyki PRINCE2 zestawiono
w tabeli 1, natomiast powiÈzania
tych elementów przedstawiono
na rysunku 1.
1.3. Etapowanie projektu wedïug
PRINCE2
W metodyce PRINCE, w przebiegu
przedsiÚwziÚcia wyróĝnia siÚ:
• dziaïania techniczne (operacyjne) prowadzÈce do wytworzenia
produktu przedsiÚwziÚcia oraz
• dziaïania zarzÈdcze zwiÈzane z:
– uruchamianiem projektu i gromadzeniem informacji potrzebnych
do uzyskania zezwolenia na inicjowanie projektu,
– ocenÈ wyników uruchamiania
projektu i podejmowaniem decyzji
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Rys. 2. Etapowanie dziaïañ zarzÈdczych w projekcie wedïug metodyki PRINCE2

o sfinansowaniu dziaïañ inicjujÈcych projekt,
– ocenÈ wyników inicjowania projektu i podejmowaniem decyzji
o zezwoleniu na realizacjÚ projektu,
– sterowaniem etapem projektu
i zarzÈdzaniem wytwarzaniem produktu projektu,
– zarzÈdzaniem zakresem etapu
oraz przeglÈdem i ocenÈ wyników
etapu projektu,
– podejmowaniem decyzji o kontynuowaniu przedsiÚwziÚcia i przyznawaniem zasobów na realizacjÚ
jego kolejnych etapów,
– przeglÈdem i ocenÈ wyników
projektu oraz podejmowaniem
decyzji o zezwoleniu na zakoñczenie projektu.
Uruchomienie projektu nastÚpuje na polecenie kierownictwa
organizacji podejmujÈcej projekt

lub kierownictwa programu, którego skïadnikiem jest projekt.
Etapowanie dziaïañ zarzÈdczych
przedstawiono schematycznie na
rysunku 2.
1.4. Osoby wpïywajÈce na projekt i jego rezultaty
Osobami wpïywajÈcymi na projekt
i jego rezultaty sÈ:
• Komitet SterujÈcy, w skïad którego wchodzÈ:
• PrzewodniczÈcy Komitetu SterujÈcego,
• Gïówny Uĝytkownik,
• Gïówny Dostawca,
• Kierownik projektu,
• Nadzór projektu,
• Kierownik Zespoïu – rola opcjonalna,
• Wsparcie projektu – rola opcjonalna.
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1.5. Procesy zarzÈdzania
Dziaïania zarzÈdcze uwzglÚdnione
w metodyce PRINCE obejmujÈ nie
tylko bezpoĂrednie podejmowanie
decyzji, lecz równieĝ przygotowanie odpowiednich dokumentów
i danych dla podjÚcia okreĂlonych
decyzji. Dziaïania te sÈ okreĂlane jako podprocesy, grupowane
w oĂmiu gïównych procesach
zarzÈdzania projektem zgodnie z tabelÈ 1. Wedïug metodyki
PRINCE, wykaz tych podprocesów
stanowi wzorcowe minimum zagadnieñ, które powinny byÊ przedmiotem procedur zarzÈdzania projektem. Nie jest jednak wykazem tych
procedur. Uĝytkownik metodyki
PRINCE musi we wïasnym zakresie
wpisaÊ poszczególne podprocesy
zarzÈdcze w etapy dziaïañ operacyjnych. Musi równieĝ we wïasnym zakresie ustaliÊ wykaz i treĂÊ
poszczególnych procedur zarzÈdzania, biorÈc pod uwagÚ wykaz
zagadnieñ do uwzglÚdnienia zgodnie z metodykÈ PRINCE.
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Komitet SterujÈcy podejmuje strategiczne decyzje dotyczÈce udzielania zezwoleñ Kierownikowi projektu na inicjowanie projektu, realizacjÚ projektu, realizacjÚ etapu
projektu i zakoñczenie projektu
oraz decyzje doraěne dotyczÈce
rozwiÈzywania kwestii zgïaszanych przez Kierownika projektu.
Podstawowy obszar odpowiedzialnoĂci Kierownika projektu obejmuje zapewnienie, ĝe projekt jako
caïoĂÊ tworzy wymagane produkty speïniajÈce wymagane standardy jakoĂci, pozostajÈc w ramach
uzgodnionych ograniczeñ czasu
i kosztów. Kierownik projektu
ponosi równieĝ odpowiedzialnoĂÊ
za osiÈgniÚcie przez projekt wyników, które mogÈ przynieĂÊ korzyĂci biznesowe okreĂlone w dokumencie inicjujÈcym projekt.

Uruchomienie projektu
Proces Uruchomienie projektu (UP)
obejmuje dziaïania zwiÈzane z tworzeniem warunków niezbÚdnych
dla przejĂcia od pomysïu projektu
do formalnej decyzji o rozpoczÚciu
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Tabela 2. Podprocesy Uruchomienia projektu
Podproces
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PZP1

Nazwa
Powoïanie Komitetu sterujÈcego, mianowanie
przewodniczÈcego Komitetu sterujÈcego i Kierownika projektu

Ustanowienie odpowiedzialnoĂci za zarzÈdzanie strategiczne i za bieĝÈce
zarzÈdzanie projektem

PZP2

Ustalenie struktury zespoïu zarzÈdzajÈcego projektem

Stworzenie warunków do prawidïowego kierowania projektem przez delegowanie czÚĂci odpowiedzialnoĂci Kierownika za bieĝÈce planowanie,
zarzÈdzanie i sterowanie przebiegiem projektu

PZP3

Powoïanie czïonków zespoïu zarzÈdzajÈcego projektem

Aktywacja struktury zarzÈdzajÈcej projektem

PZP4

Przygotowanie podstawowych zaïoĝeñ projektu

PZP5

OkreĂlenie strategii (formuïy) realizacji projektu

PZP6

Planowanie etapu inicjowania projektu

Przeprowadzenie wstÚpnych studiów wykonalnoĂci i zarysowanie uzasadnienia biznesowego projektu oraz formalnych wymagañ dla projektu
(cele, zakres, ograniczenia, powiÈzania itp.)
Ustalenie sposobu dostarczenia produktu projektu
Stworzenie podstaw do podjÚcia decyzji o przyznaniu zasobów umoĝliwiajÈcych realizacjÚ procesu inicjowania projektu

Tabela 3. Podprocesy Inicjowania projektu
Podproces

Nazwa

IP1

Planowanie jakoĂci

IP2

Planowanie projektu

IP3

Doprecyzowanie uzasadnienia biznesowego (scenariusza projektu) i identyÞkacja ryzyk

IP4

Ustanowienie elementów sterowania

IP5

Ustanowienie systemu dokumentacji projektu

IP6

Opracowanie dokumentu inicjujÈcego projekt

projektu. ZwiÈzane z tym podprocesy wyszczególniono w tabeli 2.
WyjĂciem procesu Uruchomienie
projektu jest zestaw danych,
umoĝliwiajÈcych podjÚcie decyzji
o zezwoleniu na zainicjowanie projektu (podproces SZP1).
Inicjowanie projektu
Proces Inicjowanie projektu (IP)
obejmuje dziaïania zwiÈzane z tworzeniem warunków niezbÚdnych dla
rzetelnego opracowania dokumentu inicjujÈcego projektu (najczÚĂciej
bazowego planu projektu) oraz do
dostarczenia Komitetowi sterujÈcemu podstaw dla ostatecznego
zaaprobowania projektu i podjÚcia
decyzji o przyznaniu zasobów dla
realizacji nastÚpnego etapu projektu. ZwiÈzane z tym podprocesy
wyszczególniono w tabeli 3.
WyjĂciem procesu Inicjowanie projektu jest zestaw danych umoĝliwia-
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Cel

Cel
Stworzenie warunków do speïnienia oczekiwañ jakoĂciowych klienta,
zawartych w podstawowych zaïoĝeniach projektu
Przedstawienie caïoĂciowej, dïugoterminowej wizji przebiegu projektu
Przeprowadzenie pogïÚbionych studiów wykonalnoĂci i doprecyzowanie
zarysu uzasadnienia biznesowego (scenariusza projektu) zawartego
w podstawowych zaïoĝeniach projektu w celu dostarczenia Komitetowi
sterujÈcemu podstaw do ostatecznego zaaprobowania projektu i podjÚcia
decyzji o przyznaniu zasobów do realizacji nastÚpnego etapu projektu
Ustalenie poziomu sterowania projektem (tolerancje dla odchyleñ
od wymagañ dotyczÈcych czasu, kosztów, zakresu, jakoĂci i uzyskanych
korzyĂci; dopuszczalne odchylenia w zakresie oszacowania ryzyka, narzÚdzia i techniki sterowania i komunikowania siÚ, zakres i czÚstotliwoĂÊ
raportowania)
Ustalenie sposobu gromadzenia i przechowywania informacji o projekcie
Ustalenie i udokumentowanie strategii zarzÈdzania projektem i planu nastÚpnego etapu w zakresie umoĝliwiajÈcym podjÚcie decyzji o przyznaniu
zasobów do realizacji projektu

jÈcych podjÚcie decyzji o zezwoleniu na realizacjÚ projektu (podproces SZP2).
Strategiczne zarzÈdzanie projektem
Proces Strategiczne zarzÈdzanie projektem (SZP) obejmuje
dziaïania zarzÈdcze realizowane
przez Komitet SterujÈcy na podstawie raportów skïadanych przez
Kierownika przedsiÚwziÚcia we
wszystkich uprzednio wyznaczonych punktach decyzyjnych.
ZwiÈzane z tym podprocesy wyszczególniono w tabeli 4.
Sterowanie etapem projektu
Proces Sterowanie etapem projektu (SE) obejmuje dziaïania zarzÈdcze realizowane przez Kierownika projektu i zespóï zarzÈdzajÈcy w celu dostarczenia wyniku
danego etapu, speïniajÈcego ustalone wymagania dotyczÈce zakre-

su i jakoĂci, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i budĝetem. ZwiÈzane z tym podprocesy
wyszczególniono w tabeli 5.
ZarzÈdzanie wytwarzaniem produktów
Proces ZarzÈdzanie wytwarzaniem produktów (ZWP) obejmuje
dziaïania zwiÈzane z zarzÈdzaniem
kontaktami pomiÚdzy Kierownikiem
projektu ze strony Klienta i Kierownikiem projektu ze strony
dostawcy, które muszÈ byÊ ustanowione i utrzymywane w celu
dostarczenia produktu projektu
speïniajÈcego ustalone wymagania jakoĂci, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i budĝetem. ZwiÈzane z tym podprocesy
wyszczególniono w tabeli 6.
ZarzÈdzanie zakresem etapu
Proces ZarzÈdzanie zakresem eta-
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Tabela 4. Podprocesy Strategicznego zarzÈdzania projektem
Podproces
SZP1
SZP2
SZP3

Nazwa
Zezwolenie na zainicjowanie projektu
Zezwolenie na realizacjÚ projektu (zgodnie z planem
bazowym projektu)
Zezwolenie na realizacjÚ etapu projektu (zgodnie z planem etapu projektu)

SZP4

Podejmowanie decyzji doraěnych

SZP5

Zatwierdzenie zamkniÚcia projektu

Cel
Umoĝliwienie zebrania dostatecznych danych do podjÚcia decyzji
o celowoĂci zainwestowania zasobów w opracowanie dokumentu
inicjujÈcego przedsiÚwziÚcie (bazowego planu przedsiÚwziÚcia)
RozpoczÚcie wykorzystywania przydzielonych zasobów do wytworzenia wyniku rzeczowego projektu
Formalna akceptacja wyników etapu poprzedniego i zgoda na kontynuowanie projektu
Udzielanie rad Kierownikowi projektu i reagowanie na odchylenia
wykraczajÈce poza granice tolerancji
Zapewnienie uporzÈdkowanego przebiegu dziaïañ koñczÈcych projekt

Tabela 5. Podprocesy Sterowania etapem projektu
Nazwa

SE1

Zgoda na wykonanie grupy zadañ

SE2

Ocena postÚpów

SE3

Rejestrowanie zagadnieñ bieĝÈcych

SE4

Analiza zagadnieñ bieĝÈcych

SE5

PrzeglÈd etapu projektu

SE6

Raportowanie o waĝnych zdarzeniach w projekcie

SE7

Podejmowanie dziaïañ korygujÈcych

SE8

Powiadamianie o odchyleniach przekraczajÈcych
dopuszczalne tolerancje

SE9

Odbieranie wykonanej grupy zadañ

Cel
Przydzielenie, przez Kierownika projektu, poszczególnych grup zadañ
kierownikom grup roboczych w zespole zarzÈdzajÈcym projektem
Zbieranie danych z raportów z punktów kontroli projektu dla potrzeb
przeglÈdu aktualnego stanu danego etapu, analizy odchyleñ i planowania
ewentualnych dziaïañ naprawczych
Rejestrowanie pojawiajÈcych siÚ zmian, w celu umoĝliwienia podejmowania odpowiednich decyzji
Podejmowanie odpowiednich decyzji w sprawie zarejestrowanych zagadnieñ bieĝÈcych
Sprawdzenie stanu realizacji etapu projektu w stosunku do jego zatwierdzonego harmonogramu i budĝetu projektu
Powiadamianie Komitetu sterujÈcego o zdarzeniach wymagajÈcych dziaïañ
doraěnych, wykraczajÈcych poza kompetencje Kierownika projektu
Podejmowanie dziaïañ przywracajÈcych zgodnoĂÊ przebiegu przedsiÚwziÚcia z zatwierdzonym dokumentem inicjujÈcym projekt lub planem
etapu projektu
Powiadamianie Komitetu sterujÈcego o niedopuszczalnych odchyleniach
od planu z wnioskiem Kierownika projektu wdroĝenie dziaïañ naprawczych
Odebranie pomyĂlnie wykonanej grupy zadañ i jej przekazanie organizacji realizujÈcej projekt

Tabela 6. Podprocesy ZarzÈdzania wytwarzaniem produktów
Podproces

Nazwa

ZWP1

Przyjmowanie grupy zadañ do wykonania

ZWP2

Wykonywanie grupy zadañ

ZWP3

Oddawanie wykonanej grupy zadañ

pu (ZZE) obejmuje dziaïania zwiÈzane z zapewnieniem Komitetu
SterujÈcego o zgodnoĂci wykonania produktów danego etapu z ustalonymi wymaganiami dotyczÈcymi
ich zakresu, jakoĂci i terminu oraz
dla dostarczenia informacji potrzebnych Komitetowi sterujÈcemu do
podjÚcia decyzji o aktualnoĂci uzasadnienia biznesowego, o zakoñczeniu danego etapu i zgodzie
na przystÈpienie do nastÚpnego
etapu. ZwiÈzane z tym podprocesy
wyszczególniono w tabeli 7.

Cel
Stworzenie porozumienia pomiÚdzy Kierownikiem projektu ze strony Klienta
i Kierownikiem projektu ze strony dostawcy co do zakresu, jakoĂci, terminu
i nieprzekraczalnego kosztu realizacji zadañ
Monitorowanie przebiegu procesu wytwarzania produktu projektu, umoĝliwiajÈce pozyskiwanie informacji o faktycznym stanie prac w celu umoĝliwienia
aktualizacji dokumentu inicjujÈcego projekt i planu etapu projektu oraz oceny
przebiegu projektu
Sformalizowanie i uporzÈdkowanie przebiegu przekazywania i odbioru wykonanej grupy zadañ

WyjĂciem procesu jest zestaw danych umoĝliwiajÈcych podjÚcie decyzji o zezwoleniu na realizacjÚ Planu
etapu projektu lub Planu dziaïañ
naprawczych (podproces SZP3).
Zamykanie projektu
Proces Zamykanie projektu (ZP)
obejmuje dziaïania zwiÈzane z zapewnieniem Komitetu SterujÈcego
o zgodnoĂci wykonania produktu
projektu z ustalonymi wymaganiami dotyczÈcymi jego zakresu, jakoĂci i terminu oraz dla dostarczenia
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Podproces

informacji potrzebnych Komitetowi
SterujÈcemu do wydania zezwolenia na formalne zamkniÚcie projektu. ZwiÈzane z tym podprocesy wyszczególniono w tabeli 8.
WyjĂciem procesu jest zestaw
danych umoĝliwiajÈcych podjÚcie
decyzji o zezwoleniu na formalne
zamkniÚcie projektu (podproces
SZP5).
Planowanie
Proces Planowanie (PL) obejmuje dziaïania zwiÈzane ze sporzÈ-
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Tabela 7. Podprocesy ZarzÈdzania zakresem etapu projektu

A R T Y K U Y P R O B L E M O W E

Podproces

Nazwa

ZZE1

Planowanie etapu projektu

ZZE2

Aktualizacja planu projektu

ZZE3

Aktualizacja uzasadnienia biznesowego

Cel
OkreĂlenie, pod koniec danego etapu przedsiÚwziÚcia, wszystkich produktów dziaïañ operacyjnych i zarzÈdczych, które muszÈ powstaÊ w nastÚpnym etapie projektu oraz czasu
i kosztów do ich wytworzenia
OkreĂlenie, pod koniec danego etapu projektu, wpïywu prac wykonanych w tym etapie
na termin realizacji i koszt caïego projektu
OkreĂlenie, pod koniec danego etapu projektu, wpïywu prac wykonanych w tym etapie
na osiÈgniÚcie pierwotnie planowanych korzyĂci z realizacji projektu

ZZE4

Aktualizacja rejestru ryzyk

Sprawdzenie, czy rejestr ryzyk zmniejsza siÚ w miarÚ postÚpu projektu

ZZE5

Raportowanie o wynikach etapu
projektu

ZZE6

Opracowanie planu dziaïañ naprawczych

Tabela 8. Podprocesy Zamykania projektu
Podproces
ZP1
ZP2
ZP3

Nazwa

Cel
Sprawdzenie i potwierdzenie, ĝe produkt projektu zostaï ukoñczony w zgodnoĂci ze wszystkimi wymaganiami i przekazany klientowi, ĝe nadaje siÚ do uĝytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz ĝe uĝytkownik zostaï naleĝycie przygotowany do jego prawidïowej eksploatacji
Ustalenie zakresu dziaïañ wymagajÈcych realizacji po formalnym zamkniÚciu projektu
(na przykïad, sprawdzenie uzyskania planowa-nych korzyĂci biznesowych)
Ocena realizacji celów projektu, skutecznoĂci stosowanych technik zarzÈdzania i nabytych doĂwiadczeñ

Przygotowanie do zamkniÚcia
projektu
OkreĂlanie dziaïañ do wykonania
przed zamkniÚciem projektu
PrzeglÈd oceniajÈcy zamykany
projekt

Tabela 9. Podprocesy Planowania projektu
Podproces
PL1
PL2
PL3
PL4
PL5
PL6
PL7

Nazwa
Ustalanie planu projektu (bazowego, etapowego)
OkreĂlanie i analizowanie produktów poszczególnych procesów
OkreĂlanie dziaïañ wchodzÈcych w zakres
procesów i zaleĝnoĂci pomiÚdzy dziaïaniami
i procesami
Szacowanie czasu trwania dziaïañ i procesów
SporzÈdzanie harmonogramów

Cel
Ustalenie ogólnej metody sporzÈdzania wszelkich planów czÈstkowych
Przygotowanie danych dla okreĂlania dziaïañ potrzebnych do wytworzenia
okreĂlonych produktów oraz zaleĝnoĂci pomiÚdzy tymi dziaïaniami
Ustalenie przedmiotów szacowania czasu wykonania

Ustalenie czasu wykonania okreĂlonych dziaïañ
SporzÈdzanie planów terminowych
Ustalanie ěródeï, prawdopodobieñstw wystÈpienia i skutków realizacji okreAnalizowanie ryzyk przekroczenia czasu trwania
Ălonych zagroĝeñ dla projektu
Kompletowanie planu projektu (bazowego, eta- Zestawianie wszystkich skïadników planu projektu w dokumencie inicjujÈpowego)
cym projekt lub w planie etapu projektu

dzaniem wszelkich planów czÈstkowych projektu, powstajÈcych
w wyniku realizacji wszystkich
wykazanych uprzednio procesów. ZwiÈzane z tym podprocesy
wyszczególniono w tabeli 9.

2. Podsumowanie i wnioski
AnalizujÈc podejĂcia do zarzÈdzania projektami przedstawione
w A Guide to PMBoK i w metodyce
PRINCE2 moĝna wskazaÊ pewnÈ
wzajemnÈ substytutywnoĂÊ:
– procesów zarzÈdzania projektem (tab. 10),
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OkreĂlenie uzyskanych wyników danego etapu przedsiÚwziÚcia w celu dostarczenia Komitetowi sterujÈcemu informacji branych pod uwagÚ przy podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu przedsiÚwziÚcia
Dziaïanie warunkowe, podejmowane w przypadku stwierdzenia, ĝe odchylenia od wymagañ dotyczÈcych zakresu, terminu lub kosztu realizacji przekraczajÈ ustalone granice
tolerancji

– obszarów zarzÈdzania projektem
(tab. 11),
– podstawowych dokumentów bÚdÈcych produktami procesów
zarzÈdzania projektem (tab. 12).
Generalnie jednak, oba te podejĂcia róĝniÈ siÚ od siebie w ten
sposób, ĝe:
1) Metodyka PRINCE2 podkreĂla
znaczenie uzasadnienia biznesowego jako siïy napÚdowej kaĝdego projektu oraz zawiera elementy zarzÈdzania nieuwzglÚdnione
w PMBoK, takie jak wydawanie
zgody na wykonanie grupy zadañ
(podproces SE1), rejestrowanie

i analizowanie zagadnieñ projektowych (podprocesy SE3 i SE4),
podejmowanie decyzji doraěnych
(podproces SZP4) i zarzÈdzanie
konfiguracjÈ (komponent metodyki). Wprowadza równieĝ zagadnienie zarzÈdzania odchyleniami wskazujÈcymi na moĝliwoĂÊ
wykroczenia projektu poza ramy
okreĂlone uzasadnieniem biznesowym. Ponadto, w metodyce
PRINCE2 szczegóïowo opisano
strukturÚ zarzÈdzajÈcÈ projektem
z jednoznacznym zdefiniowaniem obowiÈzków i kompetencji
Komitetu SterujÈcego i Kierownika
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Tabela 10. SubstytutywnoĂÊ procesów zarzÈdzania projektem w A Guide to
PMBoK i w metodyce PRINCE2
PRINCE2

PMBoK

Projekt jako caïoĂÊ
Uruchomienie projektu;
Strategiczne zarzÈdzanie
projektem

Inicjowanie

Inicjowanie projektu;
Planowanie

Planowanie

ZarzÈdzanie zakresem etapu;
Strategiczne zarzÈdzanie projektem
ZarzÈdzanie zakresem etapu;
Planowanie

Sterowanie etapem projektu;
ZarzÈdzanie wytwarzaniem produktu;
Planowanie;
Strategiczne zarzÈdzanie projektem

Realizacja/ Monitorowanie i kontrola

Zamykanie przedsiÚwziÚcia ZarzÈdzanie zakresem etapu

Tabela 11. SubstytutywnoĂÊ obszarów zarzÈdzania projektem w A Guide to
PMBoK i w metodyce PRINCE2
OBSZARY ZARZkDZANIA
WEDUG PMBoK
ZarzÈdzanie integracjÈ
ZarzÈdzanie zakresem, czasem i kosztami
ZarzÈdzanie jakoĂciÈ
ZarzÈdzanie ryzykiem
ZarzÈdzanie komunikacjÈ
ZarzÈdzanie zasobami ludzkimi
ZarzÈdzanie zamówieniami

ELEMENTY METODYKI PRINCE2
Procesy (wszystkie), Sterowanie zmianami,
PodejĂcie do sterowania zmianami
Uzasadnienie biznesowe, Plany
JakoĂÊ w Ărodowisku projektu, ZarzÈdzanie
konÞguracjÈ
ZarzÈdzanie ryzykiem
Elementy sterowania
Organizacja (w zakresie obejmujÈcym
strukturÚ zarzÈdzania projektem i podziaï
obowiÈzków
Brak odpowiednika

Tabela 12. SubstytutywnoĂÊ podstawowych dokumentów , bÚdÈcych produktami
procesów zarzÈdzania projektem w A Guide to PMBoK i w metodyce PRINCE2
PMBoK
Karta projektu
WstÚpna deklaracja zakresu projektu
Deklaracja zakresu projektu
Plan projekt
ZamkniÚcie administracyjne

projektu. Zgodnie z podstawowÈ zasadÈ zarzÈdzania odchyleniami, Kierownikowi projektu
przysïuguje swoboda dziaïania
i prawo do angaĝowania Komitetu
SterujÈcego tylko wtedy, gdy bezpieczeñstwo projektu jest zagroĝone odchyleniami wykraczajÈcymi
poza granice tolerancji ustalone
w uzasadnieniu biznesowym, lub
gdy zaktualizowane uzasadnienie
biznesowe wskazuje na niecelo-

PRINCE2
Polecenie uruchomienia projektu; Podstawowe zaïoĝenia projektu; WstÚpne uzasadnienie
biznesowe projektu
Podstawowe zaïoĝenia projektu;
WstÚpne uzasadnienie biznesowe projektu
Dokument inicjujÈcy projekt; Uzasadnienie
biznesowe projektu
Dokument inicjujÈcy projekt
Raport o wynikach etapu projektu;
Raport o wynikach projektu

woĂÊ dalszej realizacji projektu.
OdpowiedzialnoĂÊ za osiÈgniÚcie przez projekt wyników, które
mogÈ przynieĂÊ korzyĂci okreĂlone w uzasadnieniu biznesowym,
ponosi wedïug PRINCE2 Kierownik
przedsiÚwziÚcia. ChcÈc postÚpowaÊ odpowiedzialnie, Kierownik
przedsiÚwziÚcia musi zastosowaÊ
okreĂlonÈ metodÚ zarzÈdzania
projektem, której jednak metodyka PRINCE2 nie precyzuje.
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Zakoñczenie

Etap projektu

2) Kompendium wiedzy o zarzÈdzaniu projektami zawiera systematykÚ procesów zarzÈdzania uruchomionym projektem z ogólnym
opisem wejĂÊ i wyjĂÊ poszczególnych procesów oraz narzÚdzi
i technik ich realizacji. W metodyce PRINCE2 brak takich informacji.
Ponadto, w Kompendium wiedzy
o zarzÈdzaniu projektami uwzglÚdniono procesy zarzÈdzania czasem, kosztami, zasobami ludzkimi
i zamówieniami. O procesach tych
w metodyce PRINCE2 zaledwie
siÚ wspomina. OdpowiedzialnoĂÊ
za przygotowanie i realizacjÚ tych
procesów ponosi wedïug PMBoK
Kierownik przedsiÚwziÚcia. ChcÈc
postÚpowaÊ
odpowiedzialnie,
Kierownik przedsiÚwziÚcia musi
zastosowaÊ okreĂlonÈ metodÚ
zarzÈdzania projektem, której jednak Kompendium wiedzy o zarzÈdzaniu projektami nie precyzuje.
Powyĝsze róĝnice nie oznaczajÈ
koniecznoĂci dokonywania wyboru pomiÚdzy metodykÈ PMBoK
i metodykÈ PRINCE. Metodyka
PRINCE2 zapewnia moĝliwoĂÊ
strategicznego zarzÈdzania projektem i sprawowania skutecznej kontroli nad jego rozpoczÚciem, realizacjÈ i zakoñczeniem.
Natomiast PMBoK poszerza obszary zarzÈdzania projektem w stosunku do PRINCE2 oraz dostarcza
technik i narzÚdzi do skutecznego
zarzÈdzania w tych wszystkich
obszarach. PodejĂcia te doskonale siÚ uzupeïniajÈ, a ich umiejÚtne poïÈczenie moĝe doprowadziÊ
do ustalenia kompleksowej metody zarzÈdzania projektem.
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