
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W SPORCIE
czyli na czym się skupić w czasach zarazy…

dr hab. BARTOSZ GRUCZA

WARSZAWA - 20/05/2020



Spis treści

Krótkie przypomnienie obecnej sytuacji 3

Co zatem robić? Zarządzać zmianą 8

Podpowiedzi metodyczne 25

Wybór najważniejszych obszarów 42

Identyfikacja programów i portfeli 54

2



Krótkie przypomnienie 
obecnej sytuacji…



Problemy środowiska projektowego organizacji
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Kilka lata temu

podczas warsztatów

Akademii Zarządzania Sportem

doszliśmy do wniosku, że dalej

zarządzać projektami tak jak do tej pory się nie da…
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W międzyczasie… 

Świat się zmienił, choć niektóre wymagania zostały…

Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
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Co zatem robić?
Zarządzać zmianą



„A co jeśli w ogóle byśmy się nie zmieniali…

i coś cudownego by się samo wydarzyło?” 8
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Pierwsza reakcja na zmianę…

Świetnie! Zrobię 

wszystko, żeby nam 

się udało

Brzmi ok, ale jak to 

zrobić?

Wszystko mi jedno

Wolę, żeby 

wszystko zostało jak 

dotychczas

Zrobię wszystko, 

żeby ci się nie udało
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Fazy nastawienia do zmiany
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Faza wyparcia

Zarządzanie zmianą

Typowe myśli:

„Tak naprawdę to jeszcze nic nie wiadomo, co z tej zmiany wynika”

„Wszystko rozejdzie się jeszcze po kościach”

„Jednego prezesa przeżyłem, to i kolejnego przeżyję”

„Właściwie ta zmiana mnie nie dotyczy”

„Chcę po prostu robić to, co do mnie należy”

Typowe uczucia:

Brak świadomości doznawanych emocji

Podświadome obawy, strach

Typowe zachowania:

Wykonywanie dotychczasowych działań niezwiązanych ze zmianą

Ignorowanie inicjatyw wynikających ze zmiany

Unikanie rozmów na temat zmiany

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki
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Faza oporu

Typowe myśli:

„Kto wymyślił tak bezsensowną zmianę”

„Jestem przeciwny tej zmianie”

„Dlaczego wprowadzają tą zmianę w tak głupi sposób”

„Obawiam się, że nic już nie będzie jak dawniej”

Typowe uczucia:

Złość, irytacja, rozdrażnienie, agresja

Strach, obawy, niepewność

Typowe zachowania:

Podburzanie innych

Krytyka, obiekcje

„Włoski strajk”

Pokazywane złych stron zmiany

Zarządzanie zmianą

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki
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Faza prób

Typowe myśli:

„Chyba najgorsze mamy już za sobą”

„Jak sobie poradzę w tej sytuacji”

„Nie jestem pewien, czy ta zmiana przyniesie korzyści”

„Ta cała zmiana wygląda lepiej niż się wydawało na początku”

Typowe uczucia:

Niepewność

Ekscytacja

Typowe zachowania:

Podejmowanie prób, eksperymentowanie

Uczenie się nowych zachowań, rozwijanie nowych umiejętności

„Dwa kroki do przodu, krok do tyłu”

Zarządzanie zmianą

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki
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Faza adaptacji

Typowe myśli:

„Znów czuję satysfakcję z pracy”

„Nie chciałbym wrócić do stanu sprzed zmiany”

„Jestem zadowolony, że sprostałem wymaganiom, jakie niosła ze sobś ta zmiana”

„Czuje, że w nowych warunkach pracuję efektywnie”

Typowe uczucia:

Spokój

Zadowolenie

Entuzjazm

Typowe zachowania:

Poszukiwanie nowych rozwiązań, ulepszanie

Efektywne wykonywanie obowiązków

Dobra praca zespołowa

Zarządzanie zmianą

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki
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Jak usprawnić osobisty proces przechodzenia przez zmianę

1. Uświadom sobie, czego się obawiasz

2. Zbieraj informacje na temat zmiany

3. Wyobraź sobie przyszłość

4. Próbuj zastosować nowe rozwiązania

5. Ucz się i wyciągaj wnioski

Objawy silnych emocji w oporze

Wyzwiska i przekleństwa

Zadawanie pozornych pytań

Wydawanie poleceń

Wymówki i pretensje

Ironia

Wskazywanie na czyny, do których skłaniają przeżywane emocje

Zarządzanie zmianą

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki
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Wspieranie innych w przechodzeniu przez fazy zmiany

Krok 1 – przejście z fazy wyparcia do oporu

1. Dostarczaj informacji – czego wymaga sytuacja zmiany, jaka role pełni w niej dana osoba

2. Określaj terminy na konkretne działania wynikające ze zmiany

3. Traktuj oznaki oporu jako naturalne sygnały przejścia do kolejnej fazy

Krok 2 – przejście z fazy oporu do prób

1. Okazuj zrozumienie dla negatywnych reakcji – dużo słuchaj!

2. Zachęcaj pracownika, aby spróbował – zadawaj pytania „ku przyszłości”

3. Pomóż pracownikowi dostrzec pozytywne aspekty zmiany

Krok 3 – przejście z fazy prób do adaptacji

1. Wspieraj pracownika – wciąż może cofnąć się do oporu

2. Pomagaj mu rozwijać nowe umiejętności

3. Określaj zadania, w których potrzebuje twojego wsparcia oraz takie, w których może być samodzielny

© Sławomir Błaszczak i Krzysztof Pimpicki
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„Masz znaleźć świetny i innowacyjny sposób

robienia dokładnie tego samego co robimy od 25 lat”
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Postrzeganie zmiany przez pracowników operacyjnych: 

„dolina rozpaczy ”, krzywa Kübler-Ross.

© Bartosz Grucza
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„Zamiast ryzykować coś nowego lepiej 

bezpiecznie kontynuujmy powolne 

odchodzenie w nicość”
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Dlaczego zmiany się nie udają ?

Nieadekwatne

zasoby

Niewspierające

zachowanie kierownictwa

Opór

pracowników
Pozostałe

przyczyny
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Zmiana jako projekt

Kluczowe czynniki sukcesu projektu wdrażania zmian w kolejności wpływu na sukces zmiany

1. Widoczne wsparcie sponsora projektu przez cały projekt

2. Pracownicy rozumieją, co muszą zrobić, aby zmiana przyniosła efekty

3. Projekt prowadzą właściwi ludzie i mają odpowiedni budżet

4. Zaangażowany i kompetentny zespół projektowy

5. Silny kierownik projektu

6. Inne priorytety organizacji zostały podporządkowane zmianie

7. Postęp projektu jest monitorowany i komunikowany wewnątrz organizacji

8. Każdy pracownik rozumie na czym polega zmiana i dlaczego jest wprowadzana

9. Stałe i konsekwentne wsparcie sponsora projektu przez cały projekt

10. Zmiana jest ograniczona, aby można było nią dobrze zarządzać

11. Pracownicy mają poczucie sprawiedliwego traktowania

12. Sponsor projektu ma poparcie innych kluczowych osób w firmie

13. Opracowano szczegółowy plan projektu

Badanie projektów zmian w 210 firmach; Conquering Organizational Change, Pierre Mourier, Martin Smith
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Zmiana jako projekt

Kluczowe czynniki wpływające na niepowodzenie projektu wdrażania zmian w kolejności wpływu na 

niepowodzenie zmiany

1. Sponsor jest niezaangażowany lub obojętny wobec zmiany

2. Kluczowi dyrektorzy lub ważne części organizacji nie popierają zmian

3. Cele projektu są niejasne

4. Nie ma jednoznacznego planu projektu

5. Nie ma jasno przypisanej odpowiedzialności za wdrażanie zmiany

6. Napotkane problemy nie są komunikowane sponsorowi

7. Kadra zarządzająca jest pochłonięta innymi sprawami

8. Pracownicy nie rozumieją przyczyn zmiany

9. Zewnętrzni usługodawcy nie dostarczyli obiecanego produktu / usługi

10. Zmiana jest niedostosowana do kultury organizacyjnej

11. Pracownicy nie są informowani o postępach projektu

12. Kadra zarządzająca koncentruje się na politycznej walce o kontrolę nad zmianami

13. Zasoby są rozproszone na inne priorytety

14. Harmonogram projektu jest nie realistyczny lub często zmieniany

Badanie projektów zmian w 210 firmach; Conquering Organizational Change, Pierre Mourier, Martin Smith
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Podpowiedzi  
metodyczne…



Wspomaganie metodyczne zarządzania projektami

PMBoK

PRINCE2

PCM

APM

P2M

Metodyki

Modele 

dojrzałości

CMMI

PMMM

OPM3

P2MM

Normy
ISO 10006

BS 6070

DIN 699000-05

Zestawy 

kompetencji

ICB

PMCDF

NSCPM

ECITB

Przebieg 

projektu

Organizacja 

projektowa

Uczestnicy 

projektu

Projekt

© Michał Trocki i Bartosz Grucza
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Wszystkie te metody wymagają

gruntownej zmiany sposobu działania

i dużo większego zakresu dokumentacji…
40



Wybór najważniejszych 
obszarów



Skupić się tylko na najważniejszych procesach

Może na przykład:

● Zgłaszania propozycji projektu

● Oceny propozycji projektu

● Definiowania projektu

● Zarządzania zmianą

● Raportowania

● Zamknięcia projektu

Jakość wyniku

(Performance)

Koszt realizacji

(Cost)

Czas i termin 

realizacji

(Time)

Zakres

(Scope)
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Główne założenia własnej metodyki

● Wypracowanie rozwiązania adekwatnego do specyfiki organizacji

● Zdefiniowanie procesów realizacji projektu

● Graficzne i opisowe przedstawienie wszystkich procesów realizacji projektu

● Stworzenie opisów wszystkich ról w projekcie

● Stworzenie kompletnej dokumentacji niezbędnej w trakcie realizacji projektu

● Prostota i minimalizacja formalności

● Opanowanie procesu dokonywania zmian w projektach

● Konstrukcja umożliwiająca zastosowanie narzędzi informatycznych

● „Otwarta architektura” – umożliwiająca rozbudowę metodyki o nowe obszary
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Cele wdrożenia własnej metodyki

● Jednoznaczne zdefiniowanie projektów realizowanych w organizacji.

● Strukturyzacja procesu pozyskiwania inicjatyw projektowych –

eliminacja projektów niezgodnych ze strategią, niewykonalnych i 

nieopłacalnych.

● Priorytetyzacja projektów.

● Podniesienie jakości planowania.

● Strukturyzacja procesów realizacji projektów w organizacji.

● Określenie zasad tworzenia i funkcjonowania programów w organizacji.

● Stworzenie dokumentacji stanowiącej jednoznaczną podstawę oceny 

celowości, wykonalności i efektywności projektu.

● Jednoznaczne zdefiniowanie ról, kompetencji i odpowiedzialności 

wśród wykonawców projektów.

● Określenie procedur raportowania.

● Uruchomienie mechanizmu zarządczego, który zmienia 

organizację i identyfikuje obszary koniecznych zmian…
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ZGŁASZANIE PROPOZYCJI PROJEKTU       

Formularz Propozycji Projektu

Wstępna ocena ryzyka

TAK

NIE

Przygotowanie i zgłoszenie

propozycji projektu 

do PMO

Początek 

procesu

Pomysł na 

projekt

Decyzja o 

odrzuceniu 

Propozycji

Analiza i ocena 

zgłoszonych 

propozycji 

projektów

Uaktualnienie 

statusu Propozycji

Baza Projektów Baza Projektów

Propozycja 

Projektu

Propozycja 

Projektu

Propozycja 

projektu

Przekazanie 

informacji 

Inicjatorowi

Koniec 
projektu

Czy 

propozycja

celowa?

Baza Projektów

Rejestracja i 

wprowadzenie 

propozycji do Bazy 

Propozycji

Czy propozycja 

kompletna?

TAK

NIE

Koniec 
projektu

Czy propozycja 

spełnia kryterium 

projektu?

NIE

TAK

Uaktualnienie 

statusu Propozycji

Czy propozycja jest 

możliwa do realizacji?
NIE

TAK

Przekazanie 

Propozycji do 

Zespołu 

Oceniającego

Ocena 

propozycji 

projektu

Koniec 
procesu

Przekazanie 

informacji 

Inicjatorowi
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OCENA PROPOZYCJI PROJEKTU

Formularz Propozycji Projektu

TAK

Uzupełnienie Propozycji o 

informacje dla Zespołu 

Oceniającego

Początek 

procesu

Uaktualnienie 

statusu Propozycji

Baza ProjektówBaza Projektów

Definiowanie 

projektu

Decyzja o 

możliwości 

natychmiastowej 

realizacji Propozycji

Czy propozycja 

jest właściwa?

TAK, od razu

NIE

Koniec 
projektu

Uaktualnienie 

statusu Propozycji

Zgłaszanie 

propozycji 

projektu

Przekazanie Propozycji 

Zespołowi Oceniającemu

Odrzucenie Propozycji

Baza Projektów

Uaktualnienie 

statusu Propozycji

Przekazanie decyzji 

Inicjatorowi

Decyzja o 

możliwości  

realizacji Propozycji 

w późniejszym 

terminie

Opracowanie 

planu 

strategicznego

Czy propozycja jest 

wykonalna?

TAK, w przyszłości

NIE

Koniec 
procesu

Koniec 
procesu

Przekazanie 

Propozycji do 

Działu Wiodącego
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Kryteria wyboru projektów

Podstawowe:

● Zgodność projektu (relevance) – zgodność ze strategią, misją, celami 

statutowymi oraz wizerunkiem organizacji lub bezwzględnymi wymaganiami 

regulatora,

● Wykonalność projektu (feasibility) – kryterium mówiące o tym, czy projekt da 

się zrealizować przy planowanym poziomie zaangażowania zasobów, 

zidentyfikowanym ryzyku, specyfice interesariuszy itp.

● Efektywność projektu (efficiency) – korzystny bilans nakładów i 

spodziewanych korzyści płynących z projektu,

● Skuteczność projektu (effectiveness) – zdolność uzyskania zakładanych 

celów, produktów i rezultatów, właściwy sposób ich osiągnięcia, 

● Trwałość projektu (sustainability) – kryterium mówiące o tym, czy efekty 

projektu będą widoczne w dłuższym okresie od jego zakończenia, czy 

produkty, rezultaty projektu mogą funkcjonować samodzielnie po 

zamknięciu projektu. 47



Kryteria wyboru projektów

Dodatkowe:

● Wartość dodana (added value) – kryterium mówiące o tym, jakie dodatkowe korzyści 

uzyska organizacja dzięki realizacji projektu.

● Innowacyjność proponowanych rozwiązań

● Perspektywiczność proponowanych rozwiązań

● Replikowalność rozwiązań wypracowanych w ramach projektu

● Zgodność ze standardami dziedzinowymi (dobrymi praktykami organizacji 

sportowych)

● Wzmocnienie pozytywnego wizerunku organizacji

● Sprostanie oczekiwaniom kluczowych interesariuszy

● Inne…
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DEFINIOWANIE PROJEKTU

Przygotowanie  

decyzji o 

rozpoczęciu 

projektu

Czy DIP jest 

kompletny?

Opracowanie 

Dokumentu 

Inicjującego Projekt

Powołanie Zespołu 

Inicjującego Projekt

Dokument 

Inicjujący 

Projekt (DIP)

Początek 

procesu

Ocena 

propozycji 

projektu

Baza Projektów

Uaktualnienie 

statusu Propozycji

Decyzja

NIE

Decyzja o 

rozpoczęciu projektu

- powołanie KS, KP i 

zespołu

Realizacja 

projektu

Koniec 
procesu

Akceptacja 

finansowa DIP-u

TAK

TAK

Weryfikacja DIP-u

TAK

Zatwierdzenie DIP-u

NIE

NIE
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ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROJEKCIE

Odnotowanie 

decyzji w Rejestrze 

Zmian

Wpisanie PWZ do Rejestru 

Zmian

Przygotowanie Propozycji 

Wprowadzenia Zmiany

Propozycja 

Wprowadzenia 

Zmiany (PWZ)

Rejestr Zmian

Czy PWZ jest 

kompletny?

NIE

Czy PWZ 

mieści się w 

tolerancjach dla 

projektu?

TAK

Przekazanie PWZ 

Komitetowi 

Sterującemu

NIE

Czy PWZ 

uzasadniona?

NIE

TAK

Przekazanie decyzji 

Inicjatorowi Zmiany

Czy PWZ 

uzasadniona?

TAK

Odnotowanie 

decyzji w Rejestrze 

Zmian

Aktualizacja DIP-u

TAK

Koordynacja i 

wdrażanie Zmiany

Inicjatywa 

zmiany w 

projekcie 

Raport o 

Istotnych 

Odchyleniach

Czy DIP 

kompletny?

TAK

Czy projekt ma 

uzasadnienie 

biznesowe?

TAK

NIE
Zamknięcie 

projektu

Realizacja 

projektu

NIE

NIE

Koniec 
procesu

Początek 

procesu

Rejestr Zmian

Rejestr Zmian

Koniec 
procesu

Akceptacja części 

finansowej DIP-u?

TAK

Koniec 
procesu
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RAPORTOWANIE W PROJEKCIE

Wpisanie raportu do bazy 

danych

Przygotowanie założeń 

raportu

Raport 

miesięczny

Rejestr 
raportów

Czy projekt 

powinien być 

kontynuowany?

NIE

Czy raport jest 

kompletny?

TAK

Termin 

raportu

Raport miesięczny Raport na koniec etapu Raport roczny 

(automatycznie)

Raport o Istotnych Odchyleniach

Opracowanie raportu

Przygotowanie założeń 

raportu

Opracowanie raportu

Koniec 

etapu

Raport na koniec 

etapu

NIE

Zamknięcie 

projektu

TAK

Realizacja 

projektu

Opracowanie raportu

Termin 

raportu

Raport roczny

Opracowanie 

planu 

strategicznego

Przygotowanie założeń 

raportu

Opracowanie raportu

Raport o 

Istotnych 

Odchyleniach

Ocena raportu

Koniec 
procesuKoniec 

procesu

Koniec 
procesu

Koniec 
procesu

Początek 

procesu

Początek 

procesu

Początek 

procesu

Początek 

procesu

Zmiana 

powodująca 

przekroczenie 

tolerancji dla 

projektu

Czy projekt 

powinien być 

kontynuowany?

NIE

Czy raport jest 

kompletny?

TAK

Zamknięcie 

projektu

TAK

Realizacja 

projektu

Koniec 
procesu

Koniec 
procesu

NIE

Aktualizacja DIP-uRealizacja 

projektu
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ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

Początek 

procesu

Przygotowanie decyzji o 

przyjęciu raportu

i zamknięciu projektu

Raport 

końcowy 

projektu

Akceptacja

raportu

końcowego

Koniec 
projektu

Realizacja 

projektu

Przygotowanie raportu 

końcowego

Baza projektów

Zarchiwizowanie raportu 

końcowego i 

wprowadzenie do bazy 

wiedzy doświadczeń 

projektowych

Decyzja o zamknięciu 

projektu

Weryfikacja części 

finansowej raportu 

końcowego

Czy część 

finansowa 

zgodna z 

dokumentacją 

działu?

TAK

NIE

Czy raport końcowy 

zaakceptowany?

TAK

NIE

NIE

Koniec 
procesu
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Stwórz 

fundamenty

Zweryfikuj 

dotychczasowe 

praktyki

Opracuj metodykę 

zarządzania 

projektami

Przeprowadź 

wdrożenie 

metodyki

Zarządzaj 

dojrzałością 

metodyki 

- powołaj zespół 

ds. wdrożenia 

metodyki

- opracuj strategię 

i plan 

przedsięwzięcia

- oceń 

dotychczasowe 

sposoby działania, 

narzędzi i techniki

- przeanalizuj 

wnioski z oceny

- porównaj z 

najlepszymi 

praktykami

- uporządkuj cykl 

życia projektu

- opracuj zasady 

realizacji projektu 

wraz z 

narzędziami i 

technikami

- zaplanuj 

wdrożenie

- zaplanuj 

rozwiązania 

przejściowe

- przeprowadź 

wdrożenie 

metodyki oraz 

szkolenia 

wspierające

- oceń rozwój 

metodyki

- analizuj wyniki 

projektów

- zbieraj 

doświadczenia 

projektowe

- udoskonalaj 

metodykę

Etapy wdrażania metodyki zarządzania projektami

Źródło: G.M. Hill, The Complete Project Management Office Handbook, Auerbach Publications 2003, s. 9 53
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Problemy integracji w organizacjach
B
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Naczelne 

kierownictwo 

strategiczne

Kierownictwo taktyczne

Kierownictwo operatywne i 

wykonawstwo

Bariery funkcjonalne Bariery horyzontalne Wyspy zarządzania+ =

Źródło: Terry G.R., Principles of Management

55



Relacje między projektem, programem a portfelem

Portfel

Portfel

Programy

Projekty

Projekty

Projekty Programy

Programy

Projekt Projekt Projekt

Projekty 
Inne 

zadania

Źródło: The Standard for Program Management, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania 2006, s. 5.
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STRATEGIA,

CELE STRATEGICZNE

PROJEKTY,

BIEŻĄCE DZIAŁANIA

Zarządzanie portfelem projektów
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MISJA

STRATEGIA

ZARZĄDZANIE

PORTFELEM PROJEKTÓW

(PPM)

PROGRAMY I PROJEKTY

Cykl życia portfela projektów

Cykl życia projektu

Realizacja 

korzyści

Realizacja 

proejktu

Planowanie i 

organizacja 

wykonawstwa

Inicjowanie i 

definiowanie 

projektu

Wyznaczenie 

celów 

strategicznych

Opracowani

e strategii

Wdrożenie / 

Zamknięcie

Zarządzanie portfelem projektów
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– ocena inicjatyw pod względem: kosztów, ryzyka, korzyści biznesowych, 
wkładu w realizacje celów biznesowych,

– formalny proces decyzyjny umożliwia autoryzowanie rozpoczęcia 
projektów, wstrzymywanie toczących się oraz zamykanie najmniej 
wartościowych projektów,

– kontrola nad zasobami i ich wykorzystanie zgodnie z priorytetami

– projekty tworzą zbilansowany i optymalny pod względem celów, ryzyka, 
wielkości, horyzontu czasowego, portfel projektów

– projekty są bieżąco monitorowane oraz zarządzane w sposób 
umożliwiający podejmowanie decyzji uwzględniających ich wpływ nie 
tylko na jeden projekt ale również na cały portfel.

Warunki procesów zarządzania 

portfelem projektów
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Projekt, program, portfel - porównanie

Projekt Program Portfel 

Stosunkowo wąski 

zakres prac ze ściśle 

zdefiniowanymi 

produktami prac 

projektowych. 

Szeroki zakres prac 

koncentrujący się na 

osiągnięciu 

założonych przez 

organizację korzyści 

biznesowych 

programu. 

Zakres dotyczy celów 

biznesowych 

organizacji, które 

mogą się zmieniać w 

zależności od 

realizowanej strategii.  

Zakres

Źródło: The Standard for Portfolio Management, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania 2006, za:

E. Sońta-Drączkowska, Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa 2012
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Projekt, program, portfel - porównanie

Projekt Program Portfel 

Kierownik projektu 

dąży do minimalizacji 

zmian w zakresie 

projektu.  

Kierownik programu 

może oczekiwać 

zmian lub powinien 

nawet sam je 

inicjować.  

Kierownicy portfela 

monitorują w sposób 

ciągły zmiany w 

szeroko rozumianym 

otoczeniu 

zewnętrznym i 

wewnętrznym 

przedsiębiorstwa. 

Zarządzanie zmianą
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Projekt, program, portfel - porównanie

Projekt Program Portfel 

Sukces jest mierzony 

kryteriami: budżet, 

zgodność z 

harmonogramem, 

zgodność z 

wymaganiami.  

Sukces jest mierzony 

zwrotem z inwestycji 

(ROI), nowymi 

szansami i 

osiąganiem 

założonych korzyści 

programu. 

Sukces jest mierzony 

jako zagregowany 

wynik elementów 

składowych portfela. 

Kryteria sukcesu
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Projekt, program, portfel - porównanie

Projekt Program Portfel 

Styl zarządzania 

koncentruje się na 

realizacji zadań i 

zarządzaniu 

zorientowanym na 

spełnienie kryteriów 

sukcesu projektu.

Styl zarządzania 

koncentruje się na 

zarządzaniu relacjami 

i rozwiązywaniu 

konfliktów na 

poziomie 

interesariuszy 

programu.

Styl zarządzania 

koncentruje się na 

tworzeniu wartości 

poprzez efektywny 

proces decyzyjny na 

poziome portfela 

inicjatyw. 

Styl zarządzania
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Projekt, program, portfel - porównanie

Projekt Program Portfel 

Kierownik projektu 

zarządza ekspertami 

technicznymi, 

specjalistami, 

członkami zespołu 

projektowego. 

Kierownicy programu 

zarządzają 

kierownikami 

projektów. 

Kierownicy portfela 

zarządzają 

personelem 

zarządzającym 

portfelem projektów. 

Hierarchia zarządzania
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Projekt, program, portfel - porównanie

Projekt Program Portfel 

Kierownik projektu 

jest  członkiem 

zespołu, którym 

zarządza na 

podstawie 

posiadanej wiedzy i

umiejętności.

Kierownicy programu 

są  liderami 

tworzącymi wizję i 

zapewniającymi 

przywództwo.  

Kierownik portfela jest 

liderem 

zapewniającym 

przegląd elementów 

portfela oraz syntezę 

informacji na 

poziomie portfela. 

Pozycja kierownika
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Projekt, program, portfel - porównanie

Projekt Program Portfel 

Kierownik projektu 

planuje szczegółowo 

sposób dostarczania 

produktów projektu.  

Kierownik programu 

tworzy 

wysokopoziomowe

plany i dostarcza 

wytyczne dla potrzeb 

realizacji 

poszczególnych 

projektów.  

Kierownik portfela 

planuje i utrzymuje 

proces komunikacji 

związanej z całością 

inicjatyw w portfelu.

Planowanie
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Projekt, program, portfel - porównanie

Projekt Program Portfel 

Kierownik projektu 

monitoruje i kontroluje 

zadania i realizację 

prac w zakresie 

produktów prac 

projektu.  

Kierownik programu 

monitoruje projekty 

programu i  bieżące 

skutki działań na 

wszystkich 

poziomach 

organizacji. 

Kierownik portfela 

monitoruje 

zagregowane wyniki 

portfela oraz 

wskaźniki dotyczące 

wartości portfela. 

Działania kontrolne
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Dz. powtarzalna Dz. niepowtarzalna

Zakres
integracjiZakres

zmian

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie projektami

Zarządzanie programami

Zarządzanie portfelami 
projektów i programów

Zarządzanie procesami

Zarządzanie płynnym 
doskonaleniem procesów

Zarządzanie zmianami 
procesów przez projekty
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Miejsce projektów w procesie 

strategicznym przedsiębiorstwa

Strategia i 
organizacja firmy

Zintegrowany portfel 
projektów

Strategie realizacji 
projektów

Działania projektowe

Analiza makrootoczenia 
Analiza konkurencji

Analiza posiadanych 
zasobów i zdolności

Polityka firmy i ustalenie priorytetów

Aktualnie realizowane projekty

Nowe propozycje projektów

Potrzebne zasoby i umiejętności

Plany realizacji projektów po akceptacji

Priorytetowe projekty wg ocen 
wieloczynnikowych

Przydział zasobów do realizacji projektów

Budowa struktury zespołu projektowego

Dobór ludzi do zespołu

Przygotowanie realizacji

Realizacja projektu wg planu

Przygotowanie warunków realizacji projektów

Wyższe 
kierownictwo

Komitet 
sterujący

Zarząd 
projektów

Kierownik 
projektu i 
zespół 
projektowy

Zespół

projektowy

Strategia i 
organizacja firmy

Zintegrowany portfel 
projektów

Strategie realizacji 
projektów

Działania projektowe

Analiza makrootoczenia 
Analiza konkurencji

Analiza posiadanych 
zasobów i zdolności

Polityka firmy i ustalenie priorytetów

Aktualnie realizowane projekty

Nowe propozycje projektów

Potrzebne zasoby i umiejętności

Plany realizacji projektów po akceptacji

Priorytetowe projekty wg ocen 
wieloczynnikowych

Przydział zasobów do realizacji projektów

Budowa struktury zespołu projektowego

Dobór ludzi do zespołu

Przygotowanie realizacji

Realizacja projektu wg planu

Przygotowanie warunków realizacji projektów

Wyższe 
kierownictwo

Komitet 
sterujący

Zarząd 
projektów

Kierownik 
projektu i 
zespół 
projektowy

Zespół

projektowy
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Projekty muszą być podporządkowane 

organizacji

i realizować jej cele w sposób planowy

Czynność 1

(działanie, zadanie)

(ang. activity, task)

Czynność n

(działanie, zadanie)

(ang. activity, task)

Czynność 2

(działanie, zadanie)

(ang. activity, task)

Produkt 1

(ang. output, product)
Produkt 2

(ang. output, product)
Produkt n

(ang. output, product)

Rezultat (cel) projektu

(ang. project result, outcome)

Cel projektu

(ang. project goal, objective)

Wkład 1

(zasób)

(ang. input)

Wkład 2

(zasób)

(ang. input)

Wkład n

(zasób)

(ang. input)

Cel programu

(ang. programme objective)

Cel projektu

(ang. project goal, objective)

Cel projektu

(ang. project goal, objective)

Cel programu

(ang. programme objective)

Cel portfela

(ang. portfolio objective)
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Motywy 

organizacji

Cele 

strategiczne

Wizja 

programu

Model

docelowy

Produkty 

projektów

Zmiany 

organizacyjne

Potencjał

Wyniki

i korzyści

są osiągane 

przez 

spełnienie

zawiera 

domyślnie

wyznacza

dostarczana poprzez które budują

uszczegó-

łowiona w
umożliwia 

osiągnięcie

przyczyniają 

się do

podane w 

uzasadnieniu

Kontekst strategiczny
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Dziękuję za uwagę

BARTOSZ GRUCZA

bartosz@grucza.pl
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