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1. Istota projektu  

- Podstawowe definicje 

- Funkcje zarządzania projektem 

- Struktura organizacyjna projektu 

- Kompetencje KP 

- Metodyki, techniki zarządzania projektem 

- Narzędzia / systemy informatyczne  do PM 

dr Marian Krupa 



definicje  



Geneza: 

Podstawy zarządzania 

projektami 

 Starożytna Babilonia, Egipt, Grecja 

 Starożytny Rzym 

 Kampanie wojenne 

 Projekty budowlane, prace inżynierskie 

 Projekty naukowe 

dr Marian Krupa 



Definicja projektu: 

Podstawy zarządzania 

projektami 

 Projekt jest to zorganizowane (zaplanowane) 

jednorazowe działanie zmierzające do osiągnięcia 

zdefiniowanego celu. 

 

 a temporary endeavor undertaken to create a 

unique product or service. 

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Third Edition, Project Management Institute. 

dr Marian Krupa 



Istota projektu (1/2): 
 

1) Każdy projekt ma unikalny i konkretny cel, 

2) Projekt ma określone ramy czasowe, 

3) Projekt korzysta z zasobów (budżet), 

4) Projekt składa się ze współzależnych, ale 

indywidualnych kroków zwanych zadaniami 

(czynności). 
 

5) oraz posiada cechy wyjątkowe [Davidson] 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 



Istota projektu 2/2: 
 

1) Projekt jest wydzielony organizacyjnie od innych działań 

realizowanych w ramach organizacji. 

2) Jest specyficzny pod względem struktury organizacyjnej. 

3) zadania realizowane w ramach projektu charakteryzują się 

dużą innowacyjnością. 

4) realizacja projektu jest związana z niepewnością dotyczącą 

rzeczowego rozwiązania problemu i ryzykiem. 

5) projekty są z reguły interdyscyplinarne, przekraczają granice 

pojedynczych komórek organizacji. 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 

Andrzej Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001 



Planowanie projektowe ma służyć 

przeciwdziałaniu marnotrawstwu i chaosowi 

– postulat sprawnościowy. 

 

W planowaniu wymagana jest potrzeba 

ELASTYCZNOŚCI a nie konsekwencji!!! 

UWAGA: ścieżka krytyczna! 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 

Dylematy? 

Gdybym miał osiem godzin na ścięcie drzewa, to 

trzy godziny poświęciłbym na ostrzenie piły. 

Abraham Lincoln 



Znaczna część wysiłku osób zaangażowanych 

w projekt jest skierowana na planowanie i 

dopilnowanie realizacji poszczególnych 

działań na czas i zgodnie z budżetem. 

Jak wycenić wartość dodaną wynikającą z 

profesjonalnie zarządzanym projektem? 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 

Dylematy? 



Wnikliwe nadzorowanie postępów prac staje się 

często swoistą obsesją kierownika projektu. 

Jak znaleźć równowagę pomiędzy sprawnością 

a przyjaznym klimatem pracy? 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 

Dylematy? 



Zazwyczaj kierownik projektu musi wykonywać 

zadania, które mają charakter czysto 

administracyjny. 

Jak zabezpieczyć odpowiednie środki i zasoby 

biurowe w warunkach konkurencji  

– minimalizacja kosztów? 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 

Dylematy? 



Im większe zaangażowanie w przygotowanie i 

monitorowanie tym mniejsza kontrola w 

zakresie rozwiązywania bieżących 

problemów. 

Jak równoważyć obowiązki organizacyjne z 

doraźnymi problemami pojawiającymi się w 

projekcie? 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 

Dylematy? 



Im bliżej zakończenia projektu tym większa 

nerwowość współpracowników dotycząca 

perspektyw dalszej pracy. 

Jak utrzymać efektywny poziom zaangażowania 

i pełną lojalność przez cały czas trwania 

projektu? 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 

Dylematy? 



Zarządzający projektem powinni posiadać umiejętności 

(1/2): 
 

 integrowania wiedzy z różnych dyscyplin, 

 definiowania projektu i określenia jego zakresu, 

 zaplanowania zadań i ustalenia harmonogramu czynności 

koniecznych do ich realizacji, 

 przewidywania, przydzielania i zarządzania środkami służącymi 

do realizacji zadań, 

 zarządzania czynnikami ryzyka zagrażającymi realizacji 

projektu, 

 przygotowywania budżetu i kontroli finansowej, 

Podstawy zarządzania projektami 

dr Marian Krupa 
Andrzej Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001 



Zarządzający projektem powinni posiadać umiejętności 

(2/2): 
 

 utrzymywania wyznaczonego zakresu projektu (bez 

niepotrzebnego rozszerzania, ale przy zachowaniu 

elastyczności i możliwości przystosowania się do 

zmieniających się okoliczności), 

 efektywnego komunikowania się z beneficjentami projektu, 

osobami lub 

 instytucjami finansującymi projekt i członkami zespołu ds. 

realizacji projektu 

 (Charette i in. 2004). 

Podstawy zarządzania projektami 

dr Marian Krupa 
Andrzej Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001 



Trójkąt zarządzania projektem 

N. Mingus, Zarządzanie projektami, Helion, Gliwice, s. 22. 

 

czas 
(harmonogram) 

Budżet  
(koszt) 

Zakres 
(zadania) 

 
Cel 

(JAKOŚĆ) 

dr Marian Krupa 



Funkcje  
zarządzania projektem  



Operacyjne funkcje zarządzania projektem: 
 

 Planowanie (co i kiedy mamy zrealizować?) 

 Organizowanie (jakie i kiedy potrzebujemy zasoby?) 

 Decydowanie (uzyskiwanie akceptacji sponsorów) 

 Realizacja (jaki harmonogram – mapa drogowa?) 

 Monitorowanie i kontrola (jaki postęp prac?) 

 Komunikowanie się (informowanie / repozytorium 
wiedzy i promowanie projektu / PR projektu) 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 



Podstawy zarządzania 

projektami 

CEL 

ZADANIA 

ZASOBY 

CZAS 

Zarządzanie 
 

 

 

 

dr Marian Krupa 

Funkcje  

Zarządzania projektem: 



Podstawy zarządzania 

projektami 

CEL 

ZADANIA 

ZASOBY 

CZAS 

Zarządzanie 
 

 

 

 

dr Marian Krupa 



Podstawy zarządzania 

projektami 

CEL 

 Cel jest to oczekiwany efekt zorganizowanych 

działań projektowych. 

 

 Teleologia – nauka badająca problematykę 

celowego działania. 

dr Marian Krupa 

Każdy plan jest lepszy niż brak planu,  

który prowadzi do nikąd.  



Definiowanie celów: 
 

 Co ma być zrobione? 

 Co chcemy osiągnąć? 

 W jaki sposób?  

 W jakim czasie? 

 Kiedy? Gdzie? 

 Przez kogo? 

 I za jaką cenę? 

Podstawy zarządzania 

projektami 

CEL 

dr Marian Krupa 

Definiowanie 

celów jest 

definiowaniem 

jakości! 



Podstawy zarządzania 

projektami 

CEL 

dr Marian Krupa 

Matryca celów projektowych [M. Krupa] 

CEL (jakość) determinuje 

charakter projektu !!! 



Podstawy zarządzania 

projektami – TRANSPORT? 
CEL (założenia/jakość) determinuje charakter projektu !!! 

Cele stabilizujące 

Cele rewolucyjne 

Cele idealistyczne 

Cele pragmatyczne 



 Specyficzny (sprecyzowany) – zdefiniowany szczegółowo, 

 Mierzalny - cel musi być możliwy do zmierzenia w celu 

stwierdzenia czy został osiągnięty, 

 Ambitny (akceptowalny, atrakcyjny) - powinien być 

ambitny by jego osiągnięcie wymagało wysiłku i pracy, 

nie może być czynnością rutynową, codzienną 

 Realny - by cele były mierzalne ich osiągnięcie musi być 

dla nas realne. Takie cele motywują. 

 Terminowy - cele są ograniczone ramami czasowymi 

Podstawy zarządzania 

projektami – cel /podsumowanie 

Cechy SMART*: 

*B. Jałocha, Podstawy zarządzania projektami - materiały szkoleniowe, Kraków,  2011, GT Mentor, s. 7 dr Marian Krupa 



Podstawy zarządzania 

projektami – cel /podsumowanie 

*B. Jałocha, Podstawy zarządzania projektami - materiały szkoleniowe, Kraków,  2011, GT Mentor, s. 7 dr Marian Krupa 



2. Metody i techniki 

zarządzania projektem  
 

- Narzędzia / systemy informatyczne  do PM 

dr Marian Krupa 



„Check lista” 

dr Marian Krupa 



 

„Check lista” 

  Check lista – najprostszy 

instrument monitorowania 

postępów prac projektowych.  

 

Tworzymy listę zadań do 

wykonania w projekcie. 

 

Sprawdzamy systematycznie 

postęp prac. 

dr Marian Krupa 



„WBS” 

dr Marian Krupa 



 

Work Breakdown Structure (WBS) 

- struktura hierarchiczna zadań 

 T 1 

 T 2 

 T 3 

 T 4 

 T 5 

 T 6 

 T 7 

 T 8 

 T 9 

Lista zadań dla 

projektu X 

 T 1 

 T 2  T 3 

 T 4  T 5 

 T 6 

 T 7 

 T 8 

 T 9 

  

 

 

 

 

  

Struktura hierarchiczna (WBS) projektu X 

dr Marian Krupa 



 

Work Breakdown Structure (WBS) 

- struktura hierarchiczna zadań 

 Projekt X 

    

I poziom 

Główne fazy 
projektu 

    

            
II poziom 

Podfazy 

            

         
... Poziomy 
pośrednie 

         

   
Poziom działań 
elementarnych    

      



Work Breakdown Structure (WBS) 

- struktura hierarchiczna zadań 

dr Marian Krupa 

PAMIĘTAJ! 
 

1. Poprawnie zbudowane WBS zawiera wszystkie istotne elementy dla danego 

projektu. 

2. Możemy uporządkować nasz projekt według kryterium: 1) zadaniowym 

(czasowym) 2) funkcjonalnym (technologicznym) lub też 3) kosztowym. 

3. Ważne jest również zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy 

szczegółowością zadań a uzasadnieniem merytorycznym (agregacja)!  

4. „Bezpieczne” WBS zawiera zadania (np. ), które pełnią rolę swoistych 

buforów czasowych i zasobowych – tzw. „rezerwa” (uwaga na prawo 

Parkinsona!). 

5. DYLEMAT: czy planowanie projektu jest zadaniem w ramach WBS? (kwestia 

złożoności i przewidywalności, posiadanego czasu i środków, decyzji sponsora 

projektu, uwarunkowań branżowych itd.) 

Praca zajmuje dokładnie tyle czasu ,ile 

przeznaczono na jej wykonanie. 

Prawo Parkinsona 



Work Breakdown Structure (WBS) 

- struktura hierarchiczna zadań 

Przykład:  

1. Logistyka 

 1.1. Transport 

  1.1.1. Zebranie i ocena ofert transportowych (L01) 

  1.1.2. Podpisanie umowy z firmą transportową (L02) 

  1.1.3. Realizacja usługi transportowej (L03) 

  1.1.4. Rozliczenie usługi z firmą transportową (L04) 

 1.2. Zakwaterowanie 

  1.2.1. Zebranie ofert hotelowych i przygotowanie i rozesłanie informacji dla gości (L05) 

  1.2.2. Zebranie zgłoszeń i wykonanie rezerwacji + poinformowanie gości (L06) 

 1.3. Przechowywanie bagażu 

  1.3.1. Przygotowanie pomieszczenia + informacji oraz obsługa (L07) 

Uporządkowanie 

funkcjonalne 



PROJEKT 

ZADANIE: 
 

Stowarzyszenie absolwentów Twojej uczelni planuje zorganizować 

„………………………”.  

 

1. Przedstaw listę zadań uporządkowanych zgodnie z WBS 

Nazwa zadania Kategoria 

Zebranie ofert  - sale F1a 

Podpisanie umowy - sala F1b 



PROJEKT 

Struktura WBS projektu - tabela 



PROJEKT 

Struktura WBS projektu - tabela 

Zadanie F1 F2 F3 F4 F5 

Zadanie  1 x 

Zadanie  2 X 

Zadanie  3 X 

… 

Zadanie  n x 



Podstawy zarządzania 

projektami 

CEL 

ZADANIA 

ZASOBY 

CZAS 

Zarządzanie 
 

 

 

 

dr Marian Krupa 



 Zasoby stanowią niezbędny element 

umożliwiający realizację celów 

projektowych. 

 Zasoby są ograniczone. 

 Zasoby wyznaczają koszty jakie musimy 

ponieść aby zrealizować cel projektu 

(patrz budżet). 

Podstawy zarządzania 

projektami 

ZASOBY 

dr Marian Krupa 



 Ludzkie: wykonawcy projektu, sponsorzy 

 Materialne: komputery, sale, telefony itd. 

 Niematerialne / informacyjne: wiedza, 

doświadczenie, metodyka, instrumenty 

 Finansowe: środki na realizację projektu 

Podstawy zarządzania 

projektami 

ZASOBY 

dr Marian Krupa 



ZASOBY projektu a ich koszt 

Przykład: 

ZASOBY WARTOŚĆ / Koszt 

Laptop 1 

Laptop 2 + drukarka 

Telefony komórkowe x 3 szt. 

Biuro 

Pracownicy x 5 osób 

Pozwolenie 

Kapitał obrotowy 

100 PLN/1 miesiąc 

200 PLN/1 miesiąc 

50 PLN/1 miesiąc / szt. 

500 PLN/1 miesiąc 

2500 PLN/1 miesiąc 

1000 PLN 

5000 PLN 



Zadania a ZASOBY projektu 

Przykład: Dla obszaru „Logistyka” 



Struktura 

organizacyjna 

projektu  



STRUKTURA organizacyjna 

projektu 

Struktura organizacyjna projektu ma za cel zdefiniowanie:  

1) listę osób, ról, funkcji; 

2) zakres kompetencji decyzyjnych i operacyjnych 

projektu;   

3) poziom odpowiedzialności za uzyskane efekty – 

stopień realizacji celu. 
 

UWAGA: 

1. Kierownictwo projektu (komitet sterujący) nie wyznacza cel projektu 

tylko go realizuje!  

2. Cel wyznacza sponsor, który zapewnia środki na realizację projektu. 

dr Marian Krupa 



STRUKTURA organizacyjna 

projektu 

Kierownik Jakości
Biuro 

Projektu

Kierownictwo 

Projektu

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Finanse i kięgowość Środki trwałe
Budżetowanie i 

controlling

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Inwestycje, 

remonty, 

nieruchomości

Gospodarka 

Magazynowa

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Zamówienia 

Publiczne

Sprzedaż i 

dystrybucja

Obsługa Badań 

Naukowych

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Obsługa Toku 

Studiów
Kadry

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Zespół 

Wdrożeniowy

Płace
Zarządzanie 

Strategiczne
Basis

Komitet Sterujacy

przykład: 

dr Marian Krupa 

Struktura 

projektu 

wdrożenia 

systemu 

zarządzania 

klasy ERP 



PROJEKT Schemat organizacyjny projektu 

   

 

 

 

  

 

 Sponsor 



PROJEKT 

ZADANIE: 
 

2. Przyporządkuj osoby/role do zadań (WBS) 

Zadanie (WBS) KP GK LOG W1 W2 

Zadanie  1 X 

(20%) 

X 

(80%) 

Zadanie  2 X 

(50%) 

X 

(50%) 

Zadanie  3 X 

… 

Zadanie  n 



Podstawy zarządzania 

projektami 

CEL 

ZADANIA 

ZASOBY 

CZAS 

Zarządzanie 
 

 

 

 

dr Marian Krupa 



 Czas jest specyficznym zasobem 

 Czas wyznacza ramy trwania projektu 

 Czas jest kluczowym miernikiem sukcesu dla 

każdego projektu 

 Czas posiada różne uwarunkowania 

projektowe 

Podstawy zarządzania 

projektami 

CZAS 

dr Marian Krupa 



Podstawowe zmienne dotyczące czasu: 
 

 o  - optymistyczny czas zakończenia zadania 

 p – pesymistyczny czas zakończenia zadani 

 r – najbardziej prawdopodobny czas zakończenia zadania 

Podstawy zarządzania 

projektami 

Na podstawie tych zmiennych jest szacowany 

oczekiwany czas zakończenia pojedynczego 

zadania jak i całego projektu 

dr Marian Krupa 



Parametry czasowe: 
 

Czas trwania zadania – ilość czasu potrzebna do 

zakończenia danego zadania (jednostka czasu!). 

Zapas czasu – ilość czasu, o którą można opóźnić 

zadanie, zanim dostanie się na ścieżkę krytyczną. 

Ścieżka krytyczna! 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 



Ścieżka krytyczna: 
 

Cała seria zdefiniowanych zadań, których realizacja 

nie może być opóźniona bez wpływu na czas 

zakończenia całego projektu. 

Najdłuższa pod względem czasu trasa przechodząca 

przez sieć (wykresy sieciowe - PERT) 

Najdłuższa ścieżka realizacji całego projektu!!! 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 

 



Kamienie milowe: 
 

 Punkty (efekty) zakończenia poszczególnych 

etapów (faz) całego projektu. 

 Może być zdefiniowany jako: efekt końcowy prac, 

punkt analizy i kontroli, punkt decyzyjny, 

dokument, wymagany przyrost wartości. 

Podstawy zarządzania 

projektami 

dr Marian Krupa 



1. Inicjacja projektu – potrzeby / strategia 

2. Planowanie projektu (cel + trójkąt) 

3. Realizacja projektu (wdrożenie) 

4. Monitorowanie projektu 

5. Zakończenie projektu 

6. Ocena projektu 

FAZY projektu – model uniwersalny  

dr Marian Krupa 

Uniwersalna metodyka planowania 

i realizacji projektu: 



Fazy oraz główne czynności w 

procesie zarządzania projektem 

dr Marian Krupa Andrzej Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001 



Fazy oraz główne czynności w 

procesie zarządzania projektem 

dr Marian Krupa Andrzej Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001 



Fazy oraz główne czynności w 

procesie zarządzania projektem 

dr Marian Krupa Andrzej Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001 



Fazy oraz główne czynności w 

procesie zarządzania projektem 

dr Marian Krupa Andrzej Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001 



Fazy oraz główne czynności w 

procesie zarządzania projektem 

dr Marian Krupa Andrzej Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001 



1. Definiowanie celu (zakresu), zasobów i ram czasowych 

2. Ustalenie budżetu projektu 

3. Definiowanie czynności (zadań, faz) cząstkowych 

4. Ustalenie kamieni milowych, planowanie logicznych powiązań między 

zadaniami i kamieniami milowymi 

5. Przyporządkowanie zasobów do poszczególnych zadań 

6. Przygotowanie dokumentacji projektu – harmonogramy i RAPORTY  (kto?, co?, 

kiedy?, jak?, z kim/z czym?) 

7. Rozpoczęcie i realizacja projektu 

8. Monitorowanie budżetu i postępu prac 

9. Zakończenie projektu 

10. Ocena stopnia realizacji celu w relacji do założeń / kosztów rzeczywistych 

Uniwersalna metodyka planowania 

i realizacji projektu: 

dr Marian Krupa 



Zadania a FAZY projektu 

- KAMIENIE MILOWE 

Przykład: Dla obszaru „Logistyka” 

 



Zadania – perspektywa czasowa 

HARMONOGRAM Gantt’a 

Przykład: 

Lp. Zadania Początek Liczba dni 

1 Zebranie i ocena ofert transportowych 2013-01-21 2 

2 Podpisanie umowy z firmą transportową 2013-01-24 3 

3 Realizacja usługi transportowej 2013-05-22 2 

4 Rozliczenie  usługi z firmą transportową 2013-05-23 3 

5 Zebranie ofert hoteli i poinformowanie  2013-02-21 5 

6 Zebranie zgłoszeń i wykonanie rezerwacji 2013-03-05 14 

7 Przygotowanie pomieszczenia - bagaże 2013-05-22 2 

Dla obszaru 

„Logistyka” 



PROJEKT 

ZADANIE: 
 

Stowarzyszenie absolwentów Twojej uczelni planuje zorganizować 

„Bal Absolwenta”.  

 

1. Zdefiniuj czasy realizacji poszczególnych zadań (WBS) 

2. Opracuj wykres Gantt’a 

Zadanie (WBS) Wymagany czas 



GANTT charts 

Wykresy 

Adamieckiego 



 

Harmonogramy 

GANTT’a 

  
Geneza: 

 Pierwszy wykres Gantt’a został opracowany przez Karola 

Adamieckiego o nazwie „harmonogram” w 1896.  

 

 Henry Gantt (1861-1919) opracował swój autorski 

harmonogram dla firmy Bethlehem Steel (USA) i ostatecznie 

opublikował w „Engineering Magazine” w 1910 r. 

 

 Ponieważ Adamiecki opublikował swoje badania dopiero w 

1931, nazwa wykresu nosi imię Gantt’a.  

dr Marian Krupa 



Typy współzależności: start-to-finish 
 

 – kończy się jedno zadania rozpoczyna się następne 

 – następnik nie może się zakończyć, dopóki poprzednik się nie rozpocznie 

Harmonogramy GANTT’a 

 

 

 

 

dr Marian Krupa 



Typy współzależności start-to-start: 
 

 – następnik nie może się rozpocząć, dopóki nie rozpocznie się poprzednik 

Harmonogramy GANTT’a 

 

 

 

 

dr Marian Krupa 



Typy współzależności finish-to-finish: 
 

 – następnik nie może się zakończyć, dopóki nie zakończy się poprzednik 

Harmonogramy GANTT’a 

 

dr Marian Krupa 

 

 
 



 

Harmonogramy 

GANTT’a 

  

Zasada budowania harmonogramu: 

 T 1 

 T 2 

 T 3 

 T 4 

 T 5 

 T 6 

 T 7 

 T 8 

 T 9 

Lista zadań dla 

projektu X 

dr Marian Krupa 



 

Harmonogramy 

GANTT’a 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

czas 

zadanie 
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T 1 
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T 3 

T 4 
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T 7 

T 8 
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 Zadanie (czynność) i jej 

czas trwania 

 
Zasada budowania harmonogramu: 

dr Marian Krupa 



 

Harmonogramy 

GANTT’a 
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Fazy, grupy zadań:    

 

 

   

   

   

    
Zasada budowania harmonogramu: 

dr Marian Krupa 



 

Harmonogramy 

GANTT’a 

  

Zasada budowania harmonogramu: 
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„start-to-start”; 

„start-to-finish” 

„finish-to-finish” 

   

Zależności zadań w 

harmonogramie: 

 

 

dr Marian Krupa 



 

Harmonogramy 

GANTT’a 

  

Zasada budowania harmonogramu: 
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100% wykonania 

90% 

80% 

0% 

 

 

 

   90% wykonania 

Śledzenie postępu prac 

projektowych 

 

 

dr Marian Krupa 



 

Harmonogramy GANTT’a w MS Excel 

  



 

Harmonogramy GANTT’a w MS Excel 

  

Przykład 

śledzenie 



 

Harmonogramy 

GANTT’a w SAP ERP 

  



 

Harmonogramy 

GANTT’a w SAP ERP 

  



 

Harmonogramy GANTT’a 

w GanttProject 

  



 

Harmonogramy GANTT’a 

w GanttProject 

  



CPM / PERT 

wykresy sieciowe 

dr Marian Krupa 



 

wykresy  SIECIOWE 

  

 CPM (Critical Path Method) 

 Metoda sieciowa PERT 

Metody sieciowe - sposób planowania i kontroli przedsięwzięć i rozwoju 

bazującą na teorii grafów. Poprzez zestawienie czynności (wektorów) 

oraz zdarzeń (efektów) tworzymy sieć czynności i zdarzeń w ujęciu 

chronologicznym. 

 

Wyróżniamy: 

Ogólna definicja: 

dr Marian Krupa 



 

wykresy  SIECIOWE 

  CPM (Critical Path Method) – metoda ścieżki krytycznej, w której 

poszczególne zależności składające się na realizacje projektu 

(przedsięwzięcia) przedstawia się w postaci mapy – sieci powiązań 

zadań / prostokątów (schemat blokowy) + wektory.  

Metoda sieciowa PERT jest popularnym narzędziem planowania i 

kontroli przedsięwzięć i rozwoju bazującą na teorii grafów. Poprzez 

zestawienie czynności (wektorów) oraz zdarzeń (koła) tworzymy sieć 

czynności i zdarzeń w ujęciu chronologicznym. 

Ogólna definicja CPM / PERT: 

dr Marian Krupa 



 

wykresy SIECIOWE 

  

CPM opiera się na czterech zasadach: 

1. Opis czynności elementarnych (zadania) – grupa działań 

uznanych za elementarne w planowanym przedsięwzięciu. 

 

2. Synchronizacja - kolejna czynność (zadanie) może się rozpoczynać 

dopiero wtedy, kiedy zakończy się czynność ją poprzedzająca. 

 

3. Czynności realizowane mogą być też równolegle. 

 

4. Na wykresie poszczególne zadania zaznacza się za pomocą 

prostokątów zaś powiązania między nimi za pomocą strzałek. 

dr Marian Krupa 



 

wykresy SIECIOWE 

  

CPM - przykład: 

dr Marian Krupa 



 

wykresy  SIECIOWE 

  

Metoda sieciowa PERT polega na: 

1. Wyodrębnieniu czynności (strzałki) i określenia zależności 

między nimi; 

2. Zdefiniowanie zdarzeń (koła) wchodzących w skład przedsięwzięcia; 

3. Ustalenie chronologii zdarzeń i wyznaczenie tzw. „kamieni 

milowych”; 

4. Wykreślenie tzw. ścieżki krytycznej w postaci rysunku 

wektorowego - grafów. 

dr Marian Krupa 



 

wykresy SIECIOWE 

  

PERT - przykład: 

dr Marian Krupa 



 

wykresy  SIECIOWE 

  

Metoda sieciowa PERT – metodyka pracy: 

1. Wyodrębnieniu czynności (zadań) wchodzących w skład 

przedsięwzięcia oraz określenie czasu ich realizacji oraz zdarzeń 

(przyczyna-skutek) 

Zdarzenie: charakterystyczny element pracy związany z momentem 

zakończenia czynności (zadań) poprzedniej i początkiem czynności 

następnych. 

dr Marian Krupa 



 

wykresy  SIECIOWE 

  

Metoda sieciowa PERT – metodyka pracy: 

2. Określenia zależności między poszczególnymi 

zadaniami/zdarzeniami 

Musimy określić wzajemne powiązania przyczynowo-skutkowe 

prowadzące do realizacji ustalonego celu (zakończenia projektu) w 

sposób logiczny, sekwencyjny i zintegrowany – wykres sieciowy.  

dr Marian Krupa 



 

wykresy  SIECIOWE 

  

Metoda sieciowa PERT – metodyka pracy: 

3. Ustalenie chronologii zdarzeń i wyznaczenie tzw. „kamieni milowych” 

Czasy realizacji określonych zadań możemy przedstawić w formie 

optymistycznej, najbardziej prawdopodobnej, pesymistycznej 

czy też oczekiwanej.  

dr Marian Krupa 



 

wykresy  SIECIOWE 

  

Metoda sieciowa PERT – metodyka pracy: 

4. Wykreślenie tzw. ścieżki krytycznej w postaci rysunku 

wektorowego - grafów 

Zdarzenia, dla których najpóźniejszy termin wystąpienia równa się 

najwcześniejszemu, nazywają się zdarzeniami krytycznymi.   

Ciąg czynności, który biegnie przez te zdarzenia, nazywa się ścieżką 

krytyczną (najdłuższa pod względem czasu trasa przechodząca 

przez sieć).  

dr Marian Krupa 



Budowanie diagramu sieciowego: 

wykresy  SIECIOWE 

Czynność realna – czynność, która potrzebuje czasu i zasobów. 

Czynności realne przedstawiamy przy pomocy strzałek (wektorów) 

ciągłych. 
 

Czynność pozorna – szczególny typ czynności, które nie używają 

czasu (jej czas trwania jest równy zeru) ani środków. Służą jedynie do 

przedstawienia zależności między czynnościami.  

Czynności pozorne przedstawiamy przy pomocy strzałek (wektorów) 

przerywanych. 

 
 dr Marian Krupa 



 PERT: przykład 
 

Zainstalowanie dwóch pieców elektrycznych  

na miejsce dwóch pieców gazowych* 

 

  

*Oprac. na podst.: Z. Mikołajczyk, Techniki Organizatorskie w Rozwiązywaniu Problemów Zarządzania, TN PWN, Warszawa 2002.  



   

1. Wyodrębnieniu czynności (zadań) wchodzących w skład 

przedsięwzięcia oraz określenie czasu ich realizacji 

Zadania:      czas trwania [godz.]: 

1. Usunięcie 1-go starego pieca gazowego  1 

2. Położenia kabli     3 

3. Zainstalowanie 1-go pieca elektrycznego  1 

4. Zainstalowanie wyciągu    4 

5. Podłączenie wyciągu    0,5 

6. Podłączenie 1-go pieca elektrycznego  0,5 

7. Usuniecie rur gazowych    1 

8. Usunięcie 2-go starego pieca gazowego  1 

9. Zainstalowanie 2-go pieca elektrycznego  1 

10. Podłączenie 2-go pieca elektrycznego  0,5 

11. Reperacja ścian    1 

12. Malowanie     1 



   

2. Określenia zależności między poszczególnymi zadaniami 

(czynnościami) 
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Zainstalowanie 
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Zainstalowanie pieca elektr. 

Podłączenie 

Usuniecie rur 

gazowych 

Podłączenie 

Malowanie Zainstalowanie 

wyciągu 

 

 

dr Marian Krupa 



   

3. (1) Ustalenie chronologii zdarzeń i wyznaczenie tzw. „kamieni 

milowych” 

 wizualizacja zdarzeń w PERT 

   

4 

4 4 

 Nazwa (numer) zdarzenia 

 Najwcześniejszy możliwy czas zaistnienia 

danego zdarzenia (patrz czas trwania / 

zakończenia zadania) 

 Najpóźniejszy dopuszczalny czas zaistnienia 

danego zdarzenia, tj. różnica czasu 

następującego zdarzenia a czasem trwania 

zadania. 

dr Marian Krupa 



   

3. (2) Ustalenie chronologii zdarzeń i wyznaczenie tzw. „kamieni 

milowych” 
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dr Marian Krupa 



   

4. Zbudowanie sieci w postaci rysunku wektorów i zdarzeń – 

najwcześniejszy czas zakończenia zadania 
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Najwcześniejszy możliwy czas zakończenia zadania – realizacji zdarzenia. 

 W sytuacji różnych wartości wpisujemy największą! 

 

 

 

dr Marian Krupa 

 



   

4. Obliczenie najpóźniejszy możliwy czas rozpoczęcia kolejnego 

zadania 
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Najpóźniejszy możliwy czas rozpoczęcia kolejnego zadania. Najpóźniejszy możliwy 

czas zakończenia zadania – realizacji zdarzenia. W sytuacji różnych wartości 

wpisujemy najmniejszą! 

 

 

 

 



   

4. Wykreślenie tzw. ścieżki krytycznej w postaci rysunku 

wektorowego - grafów 
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Czynność krytyczna / zdarzenie krytyczne:: najpóźniejszy czas zakończenia zadania 

minus najwcześniejszy czas zakończenia tego zadania równy jest zero! 

 

 

 



   

Bal absolwenta / sieć czynności – przykład (1) 
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wykresy  SIECIOWE 

  

WADY I ZALETY CPM i PERT : 

+/-  ZALETY: 

 Ukazuje zależności między zadaniami, 

 Zachęca do szczegółowego planowania od początku do końca projektu, 

 Zwraca uwagę na obszary problemowe – tzw. wąskie gardła, ogniska ryzyka i niepewności 

itd. 

 Ułatwia komunikowanie się w trakcie przygotowania i realizacji projektu, 

 Umożliwia porównywanie alternatywnych wariantów działań. 

 Umożliwia koncentrowanie się w wymiarze operacyjnym na najważniejszych pracach w 

danej chwili realizacji projektu – np. opóźnienia 

 Zapewnia elastyczność – stałe aktualizowanie ścieżki krytycznej w trakcie realizacji 

projektu.  

dr Marian Krupa 



 

wykresy  SIECIOWE 

  

WADY I ZALETY CPM i PERT : 

+/-  WADY: 

 Czas i koszt przygotowania planu realizacji określonego projektu, 

 Nie rozwiązuje wszystkich problemów automatycznie, 

 Nie dotyczy kwestii stosunków międzyludzkich (obszar kultury, klimatu pracy itd.), 

 Nie rozwiązuje problemów jakościowych realizowanego projektu, 

 Błędy w dokładności realizowanych zadań. 

J.AF. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1996, s. 166-167.  
dr Marian Krupa 



BUDŻET 

Analiza rentowności projektu 

(BEP)  



 Sprzedaż – wielkość obrotu w relacji do określonej ceny 

jednostkowej. 

 Koszt zmienny – jest proporcjonalny do wielkości sprzedaży. 

 Koszt stałe – jest niezależny od rozmiaru sprzedaży / produkcji. 

 Koszty całkowite – suma kosztów stałych i zmiennych. 

Analiza kosztów projektu 

Rachunek progu rentowności  projektu (BEP / Break-Even Point), lub też 

punkt krytyczny sprzedaży polega na wyznaczeniu granicznej wartości dla 

kluczowych parametrów określonego przedsięwzięcia (wielkość 

produkcji/sprzedaży, poziom zysku/dochodu, koszty, ceny) zapewniając jego 

rentowność / zbilansowanie. 

dr Marian Krupa 

W analizie BEP wyróżniamy: 



Analiza kosztów projektu 

Analiza progu rentowności dla projektu – FORMUŁY: 

Koszt całkowity [$] = 

Koszt stały całkowity [$] + Koszt zmienny całkowity [$] 

Koszt zmienny jednostkowy [$/jedn.] = 

 Koszt zmienny całkowity [$] / ilość sprzedanych jednostek [jedn.] 

Marża zysku netto [%] =  

(zysk netto całkowity [$] / przychód ze sprzedaży [$]) *100 

BEP [par lub osób]  
= 

koszty stałe całkowite  [PLN]  /  zysk jednostkowy brutto1 [PLN/parę lub osobę] 

= 

koszty stałe całkowite [koszty admin. + lokal + muzyk]  /   

(cena jednostkowa sprzedaży biletu [PLN/parę lub osobę]  

–   koszty jednostkowe zmienne [PLN/parę lub osobę]) 

                                                           
1
 Zysk jednostkowy brutto = cena jednostkowa sprzedaży –   koszty jednostkowe zmienne 



Analiza kosztów projektu 

dr Marian Krupa 

Analiza progu rentowności (BEP). 
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Analiza kosztów projektu 

dr Marian Krupa 

Analiza progu rentowności (BEP). 



PROJEKT 

ZADANIE: 
 

Stowarzyszenie absolwentów Twojej uczelni planuje zorganizować 

„Bal …”.  

 

1. Przeprowadź analizę kosztów projektu zgodnie z BEP. 

Kategoria kosztu stały Zmienny / parę 



Analiza progu rentowności (BEP). 

  BEP - analiza kosztów Projekt: Alfa   

Kategoria kosztów Koszty stałe Koszty zmienne (od pary) 

1 Catering   100 

2 500 280 

3 1 000 20 

4 2 000   

5 1 500   

6 500   

7 2 500 30 

8 Inne 1 000 30 

razem: 9 000 460 PLN 

Sponsor: 1 000 

RAZEM: 8 000 PLN 

Liczba par - szacunek: Koszty stałe Koszty zmienne (od pary) 

200 8 000 92 000 

Koszty RAZEM: 100 000 PLN 

Cena biletu: Przychód: Zysk 

500 100 000 0 PLN 

BEP (liczba par): 104 

Margines bezpieczeństwa: 46 

MB [%]: 31% 



SAP ERP 
- Project System (PS) 



 

SAP ERP - Project System (PS) 



METODYKI 

zarządzania 

projektem 

ASAP – AcceleratedSAP 

 
1. Przygotowanie projektu 

2. Koncepcja biznesowa 

3. Realizacja  (konfiguracja) 

4. Przygotowanie startu produktywnego 

5. Start produktywny i wspomaganie po starcie 

dr Marian Krupa 



SAP ERP- Project System (PS) 

 Definiowanie i edycja projektu (CJ20N) 



SAP ERP- Project System (PS) 

 Struktura hierarchiczna WBS (Elementy PSP) 



SAP ERP- Project System (PS) 

 Wykres sieciowy (sieć / zadania) 



SAP ERP- Project System (PS) 

 Harmonogram Gantt’a (tablica planowania) 

 

 
  

Kamienie milowe 



Narzędzia 

zarządzania 

projektem 

dr Marian Krupa 



 MS Excel 

 MS Project 

 MS Visio / Diagram Designer 

 SAP ERP (PS) 

 SAP BI (BIonDemand / Dashboard Design) 

 IBM Blueworks live 

NARZĘDZIA (IT) 

zarządzania projektem 

dr Marian Krupa 



2. PM - przykłady 

zastosowań 

Projekt ERP  

(case study) 



 

 Koncepcja biznesowa (charakterystyka firmy) 

Projekt wdrożenia systemu ERP 



 

 Koncepcja biznesowa (struktura koncepcji) 

Projekt wdrożenia systemu ERP 



 

 Koncepcja biznesowa (elementy koncepcji) 

Projekt wdrożenia systemu ERP 



 

 Koncepcja biznesowa (elementy koncepcji) 

Projekt wdrożenia systemu ERP 



 

 Koncepcja biznesowa (elementy koncepcji) 

Projekt wdrożenia systemu ERP 



 

 Zarządzanie jakością (KB – zaawansowanie prac) 

Projekt wdrożenia systemu ERP 



 

 Zarządzanie jakością (KB – zaawansowanie prac) 

Projekt wdrożenia systemu ERP 



 

 Zarządzanie jakością (ocena KB) 

Projekt wdrożenia systemu ERP 



 

 Zarządzanie jakością (testowanie prototypu) 

Projekt wdrożenia systemu ERP 
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Wykres 1. Liczba wpisów w statystykach systemowych dla 

poszczególnych członków zespołu wdrożeniowego  



 

Wykres 2. Ilość transakcji uruchomionych  

przez poszczególnych członków zespołu wdrożeniowego 
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Podsumowanie 
zarządzanie projektem  





PYTANIA ? 


