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Co to jest projekt?

Projekt to ograniczone w czasie 

przedsięwzięcie, podejmowane w 

celu wytworzenia unikalnego 

produktu lub usługi.
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Trójkąt zarządzania projektem
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FAZY PROJEKTU

1. Definiowanie projektu

2. Planowanie

3. Wykonanie planu projektu

4. Zamknięcie projektu

5. Wnioski

Piramida sukcesu projektu

Poziom 1

Zrealizowanie celów projektu oraz akceptacja klienta

Poziom 2

Nieprzekroczenie zaplanowanego budżetu 

i czasu realizacji 

Poziom 3

Kryteria wewnątrzorganizacyjne

Poziom 4

Kryteria

relacji z otoczeniem

Czy zakłócił bieżącą działalności przedsiębiorstwa, 

Czy był zgodny z oczekiwaniami pracowników, 

Czy wpłynął na reputację firmy, 

Czy był realizowany zgodnie z procedurami, 

Czy był zgodny z ogólną strategią organizacji, itp.

Kryteria określające relacje z otoczeniem:

• wpływ na środowisko naturalne, 

• kwestie etyczne, 

• wpływ na społeczeństwo, 

• kontakty z lokalnymi władzami, itp.
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ZADANIA KIEROWNIKA PROJEKTU

Kierownik projektu to osoba odpowiedzialna za 

osiągnięcie założonych celów projektu.

PLANOWANIE

ORGANIZOWANIE

MOTYWOWANIEKONTROLOWA
NIE

KOMUNIKOWANIE

Zadania kierownika projektu

Zrealizowanie projektu zgodnie z triadą 

zarządzania projektami: 

❑musi zostać osiągnięty odpowiedni rezultat o 

określonej jakości

❑ nie powinno się przekroczyć kosztów

❑ a także czasu oraz terminu realizacji danego 

projektu. 
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Zadania kierownika projektu

tworzenie zespołu projektowego 

analiza interesariuszy

negocjowanie

monitorowanie 

zarządzanie ryzykiem 

rozwiązywanie konfliktów

Zadania kierownika projektu

tworzenie zespołu projektowego 

Kreator
Dusza 

zespołu

Ewaluator
Poszukiwacz 

żródeł

LokomotywaPerfekcjonista

Implementator

Koordynator
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5 obszarów decydujących o skuteczności 

zespołu projektowego

1. Przywództwo - decyduje o efektywności pracy zespołu, 

określa cele, przydziela zadania, podejmuje decyzje

2. Kreatywność – wprowadzanie innowacji, twórczych 

pomysłów , otwartość na zmiany

3. Zorientowanie na działanie – przekształcanie 

pomysłów w praktyczne zadania do zrealizowania

4. Analiza problemów i podejmowanie decyzji -
rozważanie plusów i minusów każdej propozycji , analiza faktów i 

wybór optymalnego rozwiązania 

5. Atmosfera- relacje w zespole – łagodzenie napięć i 

wprowadzanie równowagi i współpracy w zespole

WARSZTATY 

ZBUDOWAĆ WIEŻĘ  Z PAPIERU

ZAKRES

• Wybór kierownika 
projektu

• Cel projektu  - co 
chcemy osiągnąć?

• Przebieg projektu – jakie 
są najważniejsze etapy  
i czas realizacji?.

• Skuteczność zespołu-
opisz dominujące 
cechy

PROJEKT

• Materiał- 5 kartek papieru

• Czas- 25 min.
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