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Przegląd produktów 
zarządczych metodyki



Produkty zarządcze PRINCE2

Wynikiem prac projektowych są produkty. Można zdefiniować podział na 
produkty specjalistyczne, czyli zasadniczy przedmiot dostawy projektu 
(np. wytworzone oprogramowanie, dokumentacja techniczna, oddany do 
użytku most, etc.) oraz produkty zarządcze, czyli te, które ułatwiają zarzą-
dzanie projektem.

Metodyka PRINCE2 rekomenduje również część produktów zarządczych 
(definiując dla nich sugerowaną zawartość i przeznaczenie), które powsta-
ją, podlegają weryfikacji czy też aktualizacji w ramach procesów PRINCE2. 

Niniejszy moduł prezentuje zarys opisów produktów dla 26 produktów 
zarządczych PRINCE2.



Produkty zarządcze PRINCE2

A.3. Podejście do sterowania 
        zmianami

A.5. Podejście do zarządzania 
        komunikacją

A.6. Zapisy obiektu 
        konfiguracji

A.4. Raport z punktu 
       kontrolnego

Definiują określone aspekty 
projektu, a po zatwierdze-
niu podlegają procedurze 
sterowania zmianami (są 
wersjonowane).

Produkty podlegające 
częstym zmianom, które 
zawierają informacje doty-
czące postępów projektu.

Symbole A.1. – A.26. oznaczają numer 
danego produktu w dodatku A 
podręcznika metodyki PRINCE2

Interaktywne menu - kliknij na 
nazwę produktu, aby przenieść się 
do strony z jego opisem

Przedstawiają zarejestro-
wany obraz stanu niektórych 
aspektów projektu.

Produkty bazowe RaportyZapisy



A1Podejście do zarządzania korzyściami

Przeznaczenie

Zawartość

Definiuje działania związane z zarządzaniem korzyściami i ich przeglądami, które zosta-
ną wdrożone aby zapewnić, że rezultaty projektu są osiągnięte i potwierdzić, że korzyści 
projektu są zrealizowane.
 Jeżeli projekt jest częścią programu, podejście do zarządzania korzyściami może 
być zawarte w planie realizacji korzyści programu i może być realizowane na poziomie 
programu. Po projekcie, podejście do zarządzania korzyściami jest utrzymywane i reali-
zowane przez kierownictwo organizacji, programu lub klienta.

zakres podejścia do zarządzania korzyściami obejmujący wykaz oczekiwanych korzyści 
podlegających pomiarowi;
osoby nadzorujące osiąganie oczekiwanych korzyści;
jakie działania zarządcze są wymagane w celu zapewnienia, że rezultaty projektu zostaną 
osiągnięte;
sposoby i terminy pomiaru oczekiwanych korzyści;
jakie zasoby są potrzebne;
poziomy odniesienia, względem których będzie obliczana poprawa;
sposób przeglądu efektywności produktu końcowego projektu.

Relacja z procesami

Podejście do zarządzania korzyściami tworzone jest w procesie inicjowanie projektu, uak-
tualniane w ramach zarządzania końcem etapu (ostatni raz podczas zamykania projektu), 
a zatwierdzane przez komitet sterujący w procesie zarządzanie strategiczne projektem.



Uzasadnienie biznesowe A2

Przeznaczenie

Zawartość

Służy do udokumentowania zasadności podjęcia projektu na podstawie szacunkowych 
kosztów (opracowania, wdrożenia oraz zwiększonych kosztów działalności bieżącej i utrzy-
mania), w porównaniu do oczekiwanych korzyści i po uwzględnieniu ewentualnych ryzyk 
związanych z projektem.
 Zarys uzasadnienia biznesowego jest opracowywany w procesie przygotowanie pro-
jektu i jest doprecyzowywany w procesie inicjowanie projektu. Proces zarządzanie strate-
giczne projektem obejmuje zatwierdzenie i potwierdzanie uzasadnienia biznesowego.
 Uzasadnienie biznesowe jest wykorzystywane w procesie sterowanie etapem pod-
czas oceny wpływów zagadnień i ryzyk. Jest ono poddawane przeglądowi i aktualizacji na 
końcu każdego etapu zarządczego w procesie zarządzanie końcem etapu oraz na końcu 
projektu w procesie zamykanie projektu.

Podsumowanie. Uwypukla najważniejsze punkty Uzasadnienia Biznesowego, które powin-
ny obejmować istotne korzyści oraz zwrot z inwestycji (ang. ROI – Return on Investment).
Powody podjęcia projektu. Określa powody podjęcia projektu i wyjaśnia sposób, w który 
projekt umożliwi realizację strategii i celów organizacji.
Możliwe rozwiązania biznesowe. Analiza i uzasadnione rekomendacje dotyczące  podsta-
wowych rozwiązań biznesowych: nie robić nic, ograniczyć się do minimum, czy zrobić coś 
ponad minimum.
Oczekiwane korzyści, które przyniesie projekt, wyrażone w kategoriach mierzalnych, w po-
równaniu do sytuacji, która istnieje przed realizacją projektu. Korzyści mogą być zarówno 
jakościowe, jak i ilościowe. powinny wspierać korzyści organizacji lub programu. należy 
ustalić granice tolerancji dla każdej korzyści oraz dla korzyści ogółem. Należy określić wy-
magania związane z osiąganiem korzyści.
Przewidywane niepożądane skutki. Rezultaty postrzegane jako niekorzystne przez jednego 
lub więcej interesariuszy. Niepożądane skutki są faktycznymi konsekwencjami podejmowa-
nych działania. W przeciwieństwie do zagrożenia, które z definicji zawiera jakąś niepewność 
dotyczącą jego ewentualnego zmaterializowania. Na przykład decyzja o połączeniu dwóch 
elementów danej organizacji w nową jednostkę może przynieść korzyści (np. w postaci lepszej 
współpracy), generować koszty (np. koszty powiększenia jednej z tych dwóch jednostek) oraz 
spowodować negatywne skutki (np. spadek produktywności w trakcie łączenia firm). Niepożą-
dane skutki należy wycenić i uwzględnić w ocenie inwestycji.



Uzasadnienie biznesowe A2

Relacja z procesami

Zarys uzasadnienia biznesowego opracowywany jest podczas procesu przygotowanie projek-
tu, a następnie uzasadnienie jest uszczegółowione w inicjowaniu projektu. Jego zatwierdze-
nie odbywa się w ramach zarządzania strategicznego projektem. aktualizacja tego produktu 
zarządczego ma miejsce przy zarządzaniu końcem etapu oraz – po raz ostatni – w procesie 
zamykanie projektu. Jest elementem dokumentacji inicjowania projektu.

Terminy. Terminy, w których projekt będzie realizowany (wyciąg z planu projektu) oraz 
okres, w którym osiągane będą korzyści. Informacje te są następnie wykorzystywane  przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie terminów podczas sporządzania planów (plan projektu, 
plan etapu i podejścia do zarządzania korzyściami).
Koszty. Podsumowanie kosztów projektu (wyciąg z planu projektu), przyszłych kosztów 
działalności operacyjnej i utrzymania produktów projektu oraz sposobów ich finansowania.
Ocena inwestycji. Porównanie łącznych korzyści i negatywnych skutków z kosztami pro-
jektu (wyciąg z planu projektu) oraz przewidywanymi zwiększonymi kosztami działalności 
i utrzymania. do analizy można wykorzystywać takie techniki, jak: rachunek przepływów 
pieniężnych, zwrot z inwestycji (ang. ROI – return on investment), wartość bieżąca netto 
(ang. NPV – net present value), wewnętrzna stopa zwrotu (ang. IRR – internal rate of return) 
i okres zwrotu (ang. PP – payback period). Celem jest umożliwienie określenia wartości pro-
jektu jako inwestycji. Ocena inwestycji powinna uwzględniać sposób finansowania projektu.
Główne ryzyka. Podsumowanie głównych ryzyk (zagrożeń i szans) związanych z projektem, 
wraz z ich prawdopodobnymi skutkami oraz planami na wypadek ich zmaterializowania. 



Podejście do sterowania zmianami A3

Przeznaczenie

Zawartość

Służy do identyfikacji, oceny i kontroli wszelkich potencjalnych i zatwierdzonych zmian 
w poziomie odniesienia projektu w celu ochrony produktów projektu. Opisuje ono stosowane 
procedury, techniki i standardy oraz odpowiedzialność za uzyskanie skutecznego zarządzania 
zagadnieniami i procedury sterowania zmianami.

Wprowadzenie. Określa przeznaczenie, cele i zakres oraz osoby odpowiedzialne za podej-
ście.
Zarządzanie zagadnieniami i procedura sterowania zmianami. Opis (lub odniesienie do) 
zarządzania zagadnieniami i procedury sterowania zmianami, które będą używane. Wszel-
kie odchylenia od standardów jakości zarządzania organizacji, programu lub klienta powin-
ny być uwypuklone wraz z uzasadnieniem tych odchyleń. Procedura powinna obejmować 
wychwytywanie zagadnień, ocenę ich wpływu, podejmowanie decyzji dotyczących działań 
i wdrażanie działań.
Narzędzia i techniki. Odniesienia do wszelkich systemów lub narzędzi, które mają być wy-
korzystane, ze wskazaniem ewentualnych preferowanych technik, do wykorzystania na każ-
dym kroku procedury zarządzania zagadnieniami i sterowania zmianami.
Zapisy. Definiują strukturę i format rejestru zagadnień.
Raportowanie. Opisuje zawartość i strukturę raportów, które mają być sporządzane, z po-
daniem ich przeznaczenia, terminów i odbiorców. Powinno to również obejmować przegląd 
efektywności procedur.
Terminy zarządzania zagadnieniami i sterowania zmianami oraz działaniami dotyczący-
mi zagadnień. Określenie, kiedy mają być podjęte działania formalne (na przykład audyty 
lub kontrole).
Role i ich obowiązki. Określenie, kto będzie odpowiedzialny za poszczególne aspekty pro-
cedur, łącznie z rolami związanymi z zarządzaniem organizacją lub programem, zaangażo-
wanymi w sterowanie zmianami produktów projektu. Określenie, czy zostanie powołana 
obsługa zmian i/lub ustanowiony budżet zmian.
Skala ocen priorytetu i wagi. Służy do ustalania priorytetu wniosków o wprowadzenie 
zmiany i odstępstw oraz do określania, na jakim poziomie zarządzania mogą być podejmo-
wane decyzje w sprawie zagadnień określonej wagi.



Podejście do sterowania zmianami A3

Relacja z procesami

Opracowywane podczas inicjowania projektu, podlega weryfikacji w procesie zarzą-
dzanie strategiczne projektem. Aktualizowane przez kierownika projektu w ramach 
zarządzania końcem etapu. Jest elementem dokumentacji inicjowania projektu.



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Raport z punktu kontrolnego A4

Przeznaczenie

Zawartość

Jest wykorzystywany do informowania o stanie realizacji grupy zadań z częstotliwością 
określoną w danej grupie zadań.

Data. Data punktu kontrolnego.
Okres. Okres sprawozdawczy objęty raportem z punktu kontrolnego.
Kontynuacja. Czynności zapisane w poprzednich raportach (na przykład wykonane elemen-
ty działania lub zagadnienia pozostające do rozwiązania).
Bieżący okres sprawozdawczy:
• produkty wytwarzane przez zespół w okresie sprawozdawczym;
• produkty ukończone przez zespół w okresie sprawozdawczym;
• działania związane z zarządzaniem jakością, wykonane w okresie sprawozdawczym;
• zdobyte doświadczenia.
Następny okres sprawozdawczy:
• produkty zaplanowane do realizacji przez zespół w następnym okresie sprawozdawczym;
• produkty, które według planu zespół ma ukończyć w następnym okresie sprawozdawczym;
• działania związane z jakością, zaplanowane na następny okres sprawozdawczy.
Stan tolerancji grupy zadań. Postępy realizacji grupy zadań w odniesieniu do tolerancji (np. 
dane faktyczne i prognozy dotyczące kosztów/czasu/zakresu).
Zagadnienia i ryzyka. Aktualizacja zagadnień i ryzyk związanych z grupą zadań.

Relacja z procesami

Raport ten tworzy kierownik zespołu w ramach procesu zarządzanie dostarczaniem produk-
tów. 



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Podejście do zarządzania komunikacją A5

Przeznaczenie

Zawartość

Zawiera opis środków oraz częstotliwości komunikacji pomiędzy stronami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi projektu. Ułatwia kontakt z interesariuszami przez ustanowienie kontrolo-
wanego i dwukierunkowego przepływu informacji.

Wprowadzenie. Określa przeznaczenie, cele i zakres oraz wskazuje, kto jest odpowie-
dzialny za podejście.
Procedura komunikacji. Opis (lub odniesienie do) wszelkich metod komunikacji, które 
będą wykorzystane. Każda niezgodność ze standardami zarządzania organizacją lub 
programem powinna być uwypuklona, wraz z podaniem uzasadnienia tej niezgodności.
Narzędzia i techniki. Odnosi się do wszelkich narzędzi komunikacji, które będą wyko-
rzystane oraz preferowanych technik, które mogą być zastosowane, dla każdego kroku 
procesu komunikacji.
Zapisy. Określa jakie zapisy komunikacji będą wymagane i gdzie będą przechowywane 
(na przykład rejestrowanie korespondencji zewnętrznej).
Raportowanie. Określa jakie sprawozdania dotyczące procesu komunikacji mają być 
sporządzane, wraz z ich przeznaczeniem, terminami i odbiorcami (na przykład wskaź-
niki efektywności).
Terminy działań związanych z komunikacją. Określa kiedy mają być podjęte formalne 
działania związane z komunikacją (na przykład na końcu etapu), łącznie z audytami 
efektywności metod komunikacji.
Role i ich obowiązki. Określa, kto będzie odpowiedzialny za poszczególne aspekty 
procesu komunikacji, łącznie z rolami związanymi z zarządzaniem organizacją lub pro-
gramem, które będą zaangażowane w komunikację.
Analiza interesariuszy, a w tym:
• identyfikacja zainteresowanych stron (może obejmować personel zajmujący się księ-

gowością, forum użytkowników, audyt wewnętrzny, nadzór jakości na poziomie orga-
nizacji lub programu, konkurentów itp.),

• bieżące relacje,
• docelowe relacje,
• punkty styku,
• główne komunikaty.



A5

Potrzeby informacyjne każdej z zainteresowanych stron, a w tym:
• informacje wymagane od projektu,
• informacje niezbędne dla projektu,
• dostawca i odbiorca informacji,
• częstotliwość komunikowania,
• środki komunikacji,
• format komunikatów.

Relacja z procesami

Opracowywane podczas inicjowania projektu, podlega weryfikacji w procesie zarządzanie 
strategiczne projektem. Aktualizowane przez kierownika projektu w ramach zarządzania 
końcem etapu. Jest elementem dokumentacji inicjowania projektu.

Podejście do zarządzania komunikacją



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Zapisy obiektu konfiguracji A6

Przeznaczenie

Tworzone tylko, jeśli są wymagane przez podejście do sterowania zmianami. Ich celem 
jest udostępnienie zapisanych informacji, takich jak historia, status, wersja i wariant każ-
dego obiektu konfiguracji, oraz szczegółów dotyczących ważnych powiązań pomiędzy 
nimi. Jeśli zapisy obiektu konfiguracji nie są używane, mniej formalne informacje o sta-
tusie konfiguracji produktów mogą być częścią informacji o statusie produktu.
 Zestaw zapisów obiektu konfiguracji dla projektu jest często zwany biblioteką 
konfiguracji. Zapisy mogą pochodzić z:
• podejścia do sterowania zmianami,
• struktury podziału produktów,
• planu etapu i grupy zadań,
• rejestru jakości, rejestru zagadnień i rejestru ryzyk.

 Metodyka PRINCE2 nie definiuje struktury, formatu i prezentacji ani żadnych kryteriów 
jakości dla tego produktu.

S.Z.K.

Relacja z procesami

Jeśli są wymagane, zapisy z reguły powstają w procesach inicjowanie projektu i zarządzanie 
końcem etapu. Ich aktualizacja może być dość częsta (inicjowanie projektu, zarządzanie 
końcem etapu, sterowanie etapem, zarządzanie dostarczaniem produktów, zamykanie pro-
jektu).



A7Dziennik projektu

Przeznaczenie

Jest wykorzystywany do zapisywania nieformalnych zagadnień, wymaganych działań lub 
istotnych wydarzeń, których nie uwzględniają inne rejestry lub dzienniki PRINCE2. Służy 
kierownikowi projektu jako kronika, terminarz lub pamiętnik projektu. Może być również 
wykorzystywany jako repozytorium zagadnień i ryzyk w procesie przygotowanie projektu, 
gdy inne rejestry nie zostały jeszcze utworzone.
 W projekcie może istnieć więcej niż jeden dziennik, ponieważ kierownicy zespołów 
mogą posiadać dzienniki dla swoich grup zadań, odrębne od dziennika projektu. Wpisy są 
dokonywane, kiedy kierownik projektu lub kierownik zespołu uzna to za stosowne w celu 
zarejestrowania jakiegoś zdarzenia. Podstawą do dokonywania wpisów są często przemy-
ślenia, rozmowy i obserwacje. 

 Metodyka PRINCE2 nie definiuje struktury, formatu i prezentacji ani żadnych kryteriów 
jakości dla tego produktu.

Relacja z procesami

Zakładany przez kierownika projektu w procesie przygotowanie projektu i uaktualniany 
przez niego w sterowaniu etapem. Dziennik projektu zamykany jest w ramach procesu 
zamykanie projektu.



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Raport końcowy projektu A8

Przeznaczenie

Zawartość

Jest wykorzystywany przy zamykaniu projektu do dokonania przeglądu, jak projekt prze-
biegł w porównaniu z pierwotną wersją dokumentacji inicjowania projektu, na podstawie 
której zezwolono na jego realizację. Pozwala również na:
• przekazanie wszelkich doświadczeń, które można z pożytkiem zastosować w innych pro-

jektach; 
• przekazanie szczegółowych informacji, dotyczących niezakończonych prac, utrzymujących 

się ryzyk lub potencjalnych modyfikacji produktu, grupie odpowiedzialnej za przyszłe 
wsparcie produktów projektu w okresie ich użytkowania.

Sprawozdanie kierownika projektu. Podsumowanie wyników projektu.
Przegląd uzasadnienia biznesowego. Podsumowanie zasadności uzasadnienia biznesowe-
go projektu:
• korzyści uzyskane do daty opracowania raportu,
• pozostałe korzyści do uzyskania (po  zakończeniu projektu),
• spodziewane korzyści netto,
• odchylenia od zatwierdzonego uzasadnienia biznesowego.
Przegląd realizacji celów projektu. Przegląd przebiegu projektu w porównaniu z zaplano-
wanymi celami i tolerancjami dla czasu, kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyka. Przegląd 
skuteczności wszystkich strategii projektu i mechanizmów sterowania.
Przegląd efektywności zespołu projektowego. W szczególności wyrażenie uznania dla 
dobrych wyników.
Przegląd produktów obejmujący:
• Zapisy dotyczące jakości. Lista zaplanowanych i zakończonych działań dotyczących jakości.
• Zapisy dotyczące zatwierdzeń. Lista produktów i ich wymaganych zatwierdzeń.
• Odstępstwa. Lista wszelkich brakujących produktów lub produktów, które nie spełniają pier-

wotnych wymagań oraz potwierdzenie wszelkich ustępstw, na które wyrażono zgodę.
• Przekazanie produktu projektu. Potwierdzenie przez klienta (w formie zapisów akceptacji), 

że jednostki funkcjonalne eksploatacji i utrzymania są gotowe na przyjęcie produktu pro-
jektu.
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• Podsumowanie zaleceń działań następczych. Wniosek do komitetu sterującego o wska-
zanie, kto powinien otrzymać do wykonania poszczególne rekomendowane działania. 
Rekomendowane działania są związane z niezakończonymi pracami, niezamkniętymi 
zagadnieniami czy ryzykami oraz innymi czynnościami niezbędnymi do przekazania pro-
duktów do kolejnej fazy ich cyklu życia.

Raport Doświadczeń. Przegląd tego, co przebiegło dobrze, co przebiegło źle oraz wszelkich 
rekomendacji do rozważenia przez zarząd organizacji lub programu (a jeżeli projekt został 
zamknięty przedwcześnie, wtedy należy również wyjaśnić tego przyczyny).

Relacja z procesami

Opracowywany podczas zamykania projektu. Zatwierdzany przez komitet sterujący w ramach 
procesu zarządzanie strategiczne projektem.

Raport końcowy projektu



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Raport końcowy etapu A9

Przeznaczenie

Zawartość

Służy do przedstawienia podsumowania postępów do dnia sporządzenia raportu, całościowej
sytuacji projektu oraz informacji wystarczających, by wystąpić do komitetu sterującego o pod-
jęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji projektu.
 Komitet sterujący wykorzystuje informacje zawarte w raporcie końcowym etapu,
w połączeniu z planem następnego etapu, do podjęcia decyzji, jakie działania należy przedsię-
wziąć w stosunku do projektu, na przykład: czy zezwolić na realizację następnego etapu,
zmienić zakres projektu, czy wstrzymać realizację projektu.

Sprawozdanie kierownika projektu. Podsumowanie wyników projektu.
Przegląd uzasadnienia biznesowego. Podsumowanie zasadności uzasadnienia biznesowe-
go projektu:
• Korzyści uzyskane do daty opracowania raportu.
• Pozostałe korzyści do uzyskania (po zakończeniu projektu).
• Spodziewane korzyści netto.
• Odchylenia od zatwierdzonego uzasadnienia biznesowego.
Przegląd realizacji celów projektu. Przegląd przebiegu projektu do daty opracowania 
raportu, w porównaniu z zaplanowanymi celami i tolerancjami w kategoriach czasu, 
kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyka. Przegląd skuteczności wszystkich strategii 
projektu i mechanizmów sterowania.
Przegląd realizacji celów etapu. Przegląd przebiegu konkretnego etapu w porównaniu 
z zaplanowanymi celami i tolerancjami w kategoriach czasu, kosztów, jakości, zakresu, 
korzyści i ryzyka.
Przegląd efektywności zespołu projektowego. W szczególności wyrażenie uznania dla 
dobrych wyników.
Przegląd produktów obejmujący:
• Zapisy dotyczące jakości. Lista działań dotyczących jakości, zaplanowanych i zakończo-

nych w ramach danego etapu.
• Zapisy dotyczące zatwierdzeń. Lista produktów planowanych do ukończenia w ramach 

danego etapu oraz ich wymagane zatwierdzenia.
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ap
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• Odstępstwa. Lista wszelkich brakujących produktów lub produktów, które nie spełniają 
pierwotnych wymogów oraz potwierdzenie wszelkich ustępstw, na które wyrażono zgodę.

• Przekazanie stopniowe (przyrostowe) (jeśli dotyczy)  Potwierdzenie przez klienta, że jed-
nostki funkcjonalne eksploatacji i utrzymania są gotowe na przyjęcie zestawu produktów 
wchodzących w skład danego wydania.

• Podsumowanie zaleceń działań następczych (jeśli dotyczy) Wniosek do komitetu 
sterującego o wskazanie, kto powinien otrzymać do wykonania poszczególne reko-
mendowane działania. Rekomendowane działania są związane z niezakończonymi 
pracami, niezamkniętymi zagadnieniami czy ryzykami oraz innymi czynnościami nie-
zbędnymi do przekazania produktów do kolejnej fazy ich cyklu życia.

Raport Doświadczeń (jeśli opracowano) Przegląd tego, co przebiegło dobrze, co przebiegło 
źle oraz wszelkich rekomendacji do rozważenia przez zarząd organizacji lub programu.
Zagadnienia i ryzyka. Podsumowanie aktualnego zestawu zagadnień i ryzyk wpływających 
na projekt.
Prognoza. Prognoza kierownika projektu dla projektu i następnego etapu, w porównaniu 
z zaplanowanymi celami i tolerancjami dla czasu, kosztów, jakości, zakresu, korzyści i ryzyka.

Relacja z procesami

Sporządzany podczas zarządzania końcem etapu, podlega zatwierdzeniu przez komitet 
sterujący w ramach zarządzania strategicznego projektem.

Raport końcowy etapu



A10Raport nadzwyczajny

Przeznaczenie

Zawartość

Jest sporządzany, gdy przewiduje się, że plan etapu lub plan projektu wykroczy poza usta-
lone dla niego granice tolerancji. Raport jest sporządzany przez kierownika projektu w celu 
poinformowania komitetu sterującego o zaistniałej sytuacji oraz w celu zaproponowania 
opcji i rekomendacji dotyczących dalszego postępowania.

Opis sytuacji nadzwyczajnej. Ogólne przedstawienie sytuacji nadzwyczajnej objętej raportem.
Przyczyna wystąpienia. Opis przyczyny odchylenia od aktualnego planu.
Skutki odchylenia. Następstwa odchylenia w przypadku, gdy nie zostaną podjęte żadne 
działania:
• dla projektu,
• dla organizacji lub programu.
Możliwe reakcje. Przedstawienie możliwych opcji postępowania z odchyleniem i jaki byłby 
wpływ każdej z tych opcji na uzasadnienie biznesowe, ryzyka i tolerancje.
Rekomendacja. Rekomendacja jednej spośród możliwych opcji i uzasadnienie dokonanego 
wyboru.
Doświadczenia. Wykaz doświadczeń wynikających z zaistniałej sytuacji nadzwyczajnej dla 
tego projektu lub przyszłych projektów.

Relacja z procesami

Raport nadzwyczajny przygotowuje kierownik projektu w ramach procesu sterowanie eta-
pem.
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Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Raport okresowy A11

Przeznaczenie

Zawartość

Jest wykorzystywany w celu dostarczenia komitetowi sterującemu (i ewentualnie innymi 
interesariuszom) podsumowania stanu etapu w określonych przez nich odstępach czasu. 
Komitet sterujący wykorzystuje raport do monitorowania postępów etapu i projektu. 
Kierownik projektu również wykorzystuje go do powiadomienia komitetu sterujące-
go o wszelkich potencjalnych problemach lub obszarach, w których komitet sterujący 
może pomoc.

Data opracowania. Data opracowania raportu.
Okres sprawozdawczy. Okres sprawozdawczy objęty raportem okresowym.
Sumaryczny opis stanu etapu. Ogólne przedstawienie stanu etapu w danym momencie
Bieżący okres sprawozdawczy:
• Grupy zadań – oczekujące na zatwierdzenie, w trakcie realizacji oraz zatwierdzone w okresie 

sprawozdawczym (jeżeli grupy zadań są wykonywane przez dostawców zewnętrznych, do 
informacji tych można dołączyć zlecenie zakupu i dane fakturowe).

• Produkty wykonane w okresie sprawozdawczym.
• Produkty planowane do wykonania, lecz nie rozpoczęte lub nie ukończone w okresie 

sprawozdawczym (stanowi to sygnał wczesnego ostrzegania o potencjalnym przekro-
czeniu tolerancji czasu).

• Działania korygujące podjęte w okresie sprawozdawczym.
Następny okres sprawozdawczy:
• Grupy zadań – do zatwierdzenia, w trakcie realizacji oraz do ukończenia w następnym 

okresie sprawozdawczym (jeżeli grupy zadań są wykonywane przez dostawców zewnętrz-
nych, do informacji tych można dołączyć zlecenie zakupu i dane fakturowe).

• Produkty planowane do ukończenia w następnym okresie sprawozdawczym.
• Działania korygujące, które mają być zakończone w następnym okresie sprawozdawczym.
Stan tolerancji projektu i etapu. Omówienie przebiegu realizacji projektu i etapu w odnie-
sieniu do ich tolerancji (np. dane faktyczne i prognozy dotyczące kosztów/czasu).
Wnioski o wprowadzenie zmiany. Zgłoszone, zatwierdzone/odrzucone i oczekujące na 
rozstrzygnięcie.
Główne zagadnienia i ryzyka. Podsumowanie faktycznych lub potencjalnych problemów 
i ryzyk.
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Raport doświadczeń (jeśli dotyczy). Przegląd tego, co przebiegło dobrze, co przebiegło źle, 
oraz wszelkie rekomendacje do rozważenia przez zarząd organizacji lub programu.

Relacja z procesami

Raport okresowy przygotowuje kierownik projektu w ramach procesu sterowanie etapem.

Raport okresowy



A12Rejestr zagadnień

Przeznaczenie

Zawartość

Celem rejestru zagadnień jest rejestrowanie i utrzymywanie informacji o wszystkich 
zagadnieniach, które są zarządzane formalnie. Rejestr zagadnień powinien być regu-
larnie przeglądany przez kierownika projektu.

Identyfikator zagadnienia. Przypisuje niepowtarzalny symbol każdemu zagadnieniu 
wpisanemu do rejestru zagadnień, zwykle numeryczny lub alfanumeryczny.
Typ zagadnienia. Określa rodzaj rejestrowanego zagadnienia, tj.:
• wniosek o wprowadzenie zmiany,
• odstępstwo,
• problem/obawa.
Data zgłoszenia. Data pierwotnego zgłoszenia zagadnienia.
Zgłoszone przez. Imię i nazwisko osoby lub nazwa zespołu, który(-a) zgłosił(-a) zagadnienie.
Autor raportu o zagadnieniu. Imię i nazwisko osoby lub nazwa zespołu, który(-a) sporzą-
dził(-a) raport o zagadnieniu.
Opis zagadnienia. Informacja zawierająca opis zagadnienia, jego przyczyn i wpływu
Priorytet. Należy podać w kategoriach wybranych dla projektu. Priorytet należy poddać 
ponownej ocenie po przeprowadzeniu analizy wpływu.
Waga/znaczenie. Należy podać w kategoriach skali wybranej dla projektu. Waga wskazuje 
poziom zarządzania, na jakim należy podjąć decyzję w sprawie zagadnienia.
Status. Aktualny status zagadnienia i data ostatniej aktualizacji.
Data zamknięcia. Data zamknięcia zagadnienia.

Relacja z procesami

Rejestr zagadnień zakładany jest podczas procesu inicjowanie projektu. Aktualizacja tego 
produktu odbywa się regularnie (procesy: inicjowanie projektu, zarządzanie końcem etapu, 
sterowanie etapem, zamykanie projektu). W ramach procesu zamykanie projektu rejestr jest 
ostatecznie zamykany.

R.Z.



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Raport o zagadnieniu A13

Przeznaczenie

Zawartość

Zawiera opis, ocenę wpływu i rekomendacje dotyczące wniosku o wprowadzenie zmiany, 
odstępstwa albo problemu/obawy. Jest sporządzany tylko dla tych zagadnień, które muszą 
być obsłużone w sposób formalny.
 Ten raport jest pierwotnie sporządzany przy rejestrowaniu zagadnienia i jest aktu-
alizowany po przeanalizowaniu danego zagadnienia i po określeniu propozycji dotyczą-
cych rozwiązania tego zagadnienia. Raport o zagadnieniu jest następnie modyfikowany 
w celu zarejestrowania decyzji w sprawie wybranej opcji i podlega ostatecznej aktuali-
zacji po zweryfikowaniu realizacji tej opcji i zamknięciu zagadnienia.

Identyfikator zagadnienia. Zgodny z rejestrem zagadnień niepowtarzalny numer referen-
cyjny nadawany każdemu raportowi o zagadnieniu.
Typ zagadnienia. Określa typ rejestrowanego zagadnienia, tj.:
• wniosek o wprowadzenie zmiany,
• odstępstwo,
• problem/obawa.
Data zgłoszenia. Data pierwotnego zgłoszenia zagadnienia.
Zgłoszone przez. Imię i nazwisko osoby lub nazwa zespołu, który(-a) zgłosił(-a) zagadnienie.
Autor raportu o zagadnieniu. Imię i nazwisko osoby lub nazwa zespołu, który(-a) sporzą-
dził(-a) raport o zagadnieniu.
Opis zagadnienia. Oświadczenie zawierające opis zagadnienia, jego przyczyn i wpływu.
Analiza wpływu. Szczegółowa analiza prawdopodobnego wpływu zagadnienia, która może 
obejmować np. listę produktów, na które dane zagadnienie może mieć wpływ.
Rekomendacja. Opis działań, które w opinii kierownika projektu należy podjąć w celu 
rozwiązania zagadnienia (z uzasadnieniem).
Priorytet. Należy podać w kategoriach skali wybranej dla projektu. Priorytet należy poddać 
ponownej ocenie po przeprowadzeniu analizy wpływu.
Waga/znaczenie. Należy podać w kategoriach skali wybranej dla projektu. Waga wskazuje 
poziom zarządzania, na jakim należy podjąć decyzję w sprawie zagadnienia.
Decyzja. Podjęta decyzja (zaakceptować, odrzucić, odroczyć, zastosować ustępstwo).
Zatwierdzone przez. Kto podjął decyzję.
Data decyzji. Data podjęcia decyzji i osoba, która podjęła decyzję.
Data zamknięcia. Data, w której zagadnienie zostało zamknięte.
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Relacja z procesami

Raport o zagadnieniu tworzony jest podczas rejestrowania danego zagadnienia (a później 
również aktualizowany) w procesie sterowanie etapem.

Raport o zagadnieniu



A14Dziennik doświadczeń

Przeznaczenie

Zawartość

Stanowi repozytorium doświadczeń projektu, które mają zastosowanie w tym projekcie lub 
mogą mieć w przyszłych projektach. Niektóre doświadczenia mogą pochodzić z innych pro-
jektów i powinny być zarejestrowane w dzienniku doświadczeń w celu ich wprowadzenia do 
podejść i planów projektu. Niektóre doświadczenia (zarówno dobre, jak i złe) mogą pochodzić 
z realizowanego projektu i w jego ramach mogą być przekazywane innym.

Typ doświadczenia. Określenie typu rejestrowanego doświadczenia, w zależności od 
obszaru, którego dotyczy:
• Projekt – do zastosowania w danym projekcie.
• Organizacja lub program – do przekazania zarządowi organizacji lub programu.
• Projekt i organizacja lub program.
Opis doświadczenia. Opis może obejmować:
• zdarzenie,
• skutek (np. pozytywne/negatywne skutki finansowe),
• przyczyny/sygnał uruchamiający,
• czy były jakieś wcześniejsze sygnały ostrzegające?
• rekomendacje,
• czy doświadczenie zostało uprzednio zidentyfikowane jako ryzyko (zagrożenie lub szansa)?
Data wpisu. Data pierwotnej rejestracji doświadczenia.
Wpisane przez. Imię i nazwisko osoby lub nazwa zespołu, który zgłosił doświadczenie.
Priorytet. W ramach kategorii wybranych dla projektu.

Relacja z procesami

Zakładany przez kierownika projektu w procesie przygotowanie projektu i uaktualniany 
przez niego w sterowaniu etapem. Dziennik doświadczeń zamykany jest w ramach procesu 
zamykanie projektu.



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Raport doświadczeń A15

Przeznaczenie

Zawartość

Jest wykorzystywany do przekazywania doświadczeń, które można z pożytkiem zastosować 
w innych projektach.
 Celem raportu jest spowodowanie działania, by pozytywne doświadczenia stały się 
częścią sposobu pracy organizacji, a organizacja była zdolna uniknąć negatywnych do-
świadczeń w przyszłych projektach.
 Raport doświadczeń może być sporządzony w dowolnym momencie w trakcie pro-
jektu, tj. niekoniecznie trzeba czekać do końca projektu. Raport doświadczeń zwykle sta-
nowi część raportu końcowego etapu i raportu końcowego projektu. Może być wskazane 
(i niezbędne) sporządzenie kilku raportów doświadczeń, specyficznych dla konkretnej 
organizacji (np. dla użytkownika, dostawcy, organizacji lub programu).
 Dane zawarte w raporcie powinny być wykorzystane przez grupę odpowiedzialną 
w organizacji za system zapewnienia jakości, w celu udoskonalenia, zmiany oraz poprawy 
standardów. Dane liczbowe o rzeczywistych nakładach pracy, jakich wymagały produkty, 
mogą pomoc poprawić przyszłe oszacowania.

Raport doświadczeń może być sporządzony na podstawie następujących elementów:
• DIP (dla pozycji poziomów odniesienia);
• dziennik doświadczeń (do identyfikacji doświadczeń);
• rejestr jakości, rejestr zagadnień i rejestr ryzyk (do analizy danych statystycznych);
• zapisy jakości (do analizy danych statystycznych);
• podejście do zarządzania komunikacją ( do sporządzenia rozdzielnika).

 Metodyka PRINCE2 nie definiuje struktury, formatu i prezentacji ani żadnych kryteriów 
jakości dla tego produktu.

Relacja z procesami

Ten produkt zarządczy może być przygotowywany w dowolnym momencie projektu, a więc 
w ramach procesów: sterowanie etapem, zarządzanie końcem etapu, zamykanie projektu. 
Najczęściej raport doświadczeń jest elementem raportu końcowego etapu lub projektu.



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Plan (projektu/etapu/zespołu) A16

Przeznaczenie

Zawartość

Plan zawiera opis sposobu i terminu osiągnięcia celów, poprzez wskazanie głównych pro-
duktów, czynności i zasobów wymaganych dla zrealizowania zakresu planu. W PRINCE2 
występują trzy poziomy planów: projektu, etapu i zespołu. Plany zespołu są opcjonalne 
i nie muszą mieć takiego samego składu, co plan projektu czy plan etapu.
 Plan nadzwyczajny jest opracowywany na tym samym poziomie, co plan, który 
zastępuje.
 Plan projektu dostarcza informacji o planowanych kosztach, wykorzystywanych 
przy opracowywaniu uzasadnienia biznesowego, i wskazuje etapy zarządcze oraz inne 
główne punkty kontrolne. Jest wykorzystywany przez komitet sterujący jako obiekt od-
niesienia do monitorowania względem niego postępów projektu.
 Plany etapu obejmują produkty, zasoby, czynności i mechanizmy sterowania  spe-
cyficzne dla danego etapu i są wykorzystywane jako punkt odniesienia do monitorowa-
nia postępów etapu.
 Plany zespołu (jeżeli są wykorzystywane) mogą składać się po prostu z harmono-
gramu dołączonego do grup/grupy zadań przydzielonych kierownikowi zespołu.
 Plan powinien obejmować nie tylko czynności tworzenia produktów, lecz również 
czynności zarządzania tworzeniem produktów, w tym czynności związane z nadzorem, 
zarządzaniem jakością, zarządzaniem konfiguracją, komunikacją oraz z wszelkimi innymi 
wymaganymi mechanizmami sterowania projektem.

Opis planu. Obejmuje zwięzły opis zakresu planu (np. projekt, etap, zespół, sytuacja nad-
zwyczajna) oraz sposób podejścia do planowania.
Warunki wstępne dla planu. Zawierają wszelkie kluczowe warunki, które muszą być speł-
nione i utrzymane, aby plan zakończył się powodzeniem.
Zależności zewnętrzne. Te, które mogą wpływać na plan.
Założenia planistyczne. Te, na których plan jest oparty.
Uwzględnione doświadczenia. Szczegóły dotyczące odpowiednich doświadczeń z poprzed-
nich, podobnych projektów, które zostały poddane przeglądowi i uwzględnione w tym planie.
Monitorowanie i kontrola. Szczegóły dotyczące sposobu monitorowania i kontrolowania 
planu.
Budżety. Obejmujące harmonogram i koszty, łącznie z budżetem ryzyka i budżetem zmiany.

PL
AN
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Tolerancje. Tolerancje czasu, kosztów i zakresu dla planu na danym poziomie (które mogą 
również obejmować bardziej szczegółowe tolerancje ryzyka na poziomie etapu lub zespołu).
Opisy produktów (patrz A.17) Obejmują produkty objęte zakresem planu (w przypadku 
planu projektu będzie to produkt końcowy projektu, w przypadku planu etapu będą to 
produkty etapu, a w przypadku planu zespołu będzie to dotyczyło przydzielonej grupy 
zadań). W poszczególnych Opisach Produktów są określone tolerancje jakości.
Harmonogram. Może obejmować:
• wykres Gantta lub wykres paskowy,
• strukturę podziału produktów (patrz przykład w Dodatku D),
• diagram następstwa produktów (patrz przykład w Dodatku D),
• sieć działań,
• tabelę wymaganych zasobów – z podziałem na poszczególne rodzaje zasobów (np. czterech 

inżynierów, jeden kierownik testów, jeden analityk biznesowy),
• tabelę wnioskowanych/przydzielonych konkretnych zasobów – z podaniem nazwisk lub 

imion.

Relacja z procesami

Plan projektu przygotowywany jest podczas inicjowania projektu. Plan etapu oraz plan nad-
zwyczajny sporządzane są w ramach procesu zarządzanie końcem etapu (uwaga: jedynie 
plan etapu dla etapu inicjowania opracowuje kierownik projektu podczas przygotowania 
projektu). Jedyny plan opcjonalny – plan zespołu – sporządza się w procesie zarządzanie 
dostarczaniem produktów. Plan projektu/etapu/nadzwyczajny akceptuje komitet sterujący 
w zarządzaniu strategicznym projektem. Plan projektu aktualizuje się w ramach procesów: 
zarządzanie końcem etapu i zamykanie projektu.

Plan (projektu/etapu/zespołu)



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Opis produktu A17

Przeznaczenie

Zawartość

Opis produktu jest wykorzystywany do:
• zrozumienia szczegółowej natury, przeznaczenia, funkcji i wyglądu produktu,
• określenia, kto będzie używał/wykorzystywał produkt,
• wskazania źródeł informacji lub dostawy dla produktu,
• określenia poziomu jakości wymaganego od produktu,
• umożliwienia określenia czynności wymaganych do wytworzenia, przeglądu i zatwierdze-

nia produktu,
• określenia osób lub umiejętności potrzebnych do wytworzenia, przeglądu i zatwierdzenia 

produktu.

Identyfikator. Niepowtarzalne oznaczenie, najprawdopodobniej przyznane produktowi 
zgodnie z metodą zarządzania konfiguracją i obejmujące zwykle nazwę projektu, nazwę 
obiektu i numer wersji.
Nazwa. Nazwa, pod którą produkt jest ogólnie znany.
Przeznaczenie. Określenie celu, któremu produkt będzie służył oraz kto będzie go użytkował. 
Czy produkt jest środkiem do realizacji celu, czy celem samym w sobie? Jest ono pomocne do 
zrozumienia funkcji produktu, rozmiaru, jakości, złożoności, trwałości itp.
Zawartość/Skład. Jest to lista części produktu. Na przykład jeżeli produkt jest raportem, 
mogłaby to być lista planowanych rozdziałów lub podrozdziałów.
Pochodzenie. Jakie są źródła, z których produkt się wywodzi, np.:
• projekt konstrukcyjny zostanie opracowany na podstawie specyfikacji,
• produkt zakupiony od dostawcy,
• wykaz oczekiwanych korzyści uzyskany od użytkownika,
• produkt uzyskany od innego wydziału lub zespołu.
Wymagany format i sposób przedstawienia. Charakterystyka produktu, na przykład jeżeli 
produkt jest raportem, określenie, czy raport ma mieć formę dokumentu, slajdów prezenta-
cji czy maila.
Wymagane umiejętności wytwórcy. Wskazanie umiejętności wymaganych do wytworze-
nia produktu albo wskazanie obszaru/obszarów firmy, które powinny zapewnić zasoby 
wytwórcze. Wyznaczenie konkretnych osób może być odłożone aż do rozpoczęcia plano-
wania etapu, w trakcie którego produkt ma być wytworzony.
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Kryteria jakości. Przedstawiają specyfikację jakości, zgodnie z którą produkt musi być wy-
tworzony oraz pomiary jakości, jakie będą zastosowane przez sprawdzających ukończony 
produkt. Może to być proste odniesienie do jednego lub kilku powszechnych standar-
dów udokumentowanych gdzie indziej, może to być też pełne objaśnienie miary, jaka ma 
być zastosowana. Jeżeli produkt ma być wytworzony i zatwierdzony w rożnych stadiach 
(np. zdemontowana maszyna, przeniesiona maszyna i ponownie zmontowana maszyna), 
wówczas kryteria jakości powinny być podzielone na grupy dotyczące poszczególnych 
stadiów produktu.
Tolerancja jakości. Informacje o przedziale wartości kryteriów jakości, w obrębie którego 
możliwe będzie zaakceptowanie produktu.
Metoda kontroli jakości. Rodzaje metod kontroli jakości, np. weryfikacja projektu konstruk-
cji, wdrożenie pilotowe, testowanie, inspekcja lub przegląd, jakie mają być zastosowane do 
sprawdzenia jakości lub funkcjonalności produktu.
Wymagane umiejętności kontrolera jakości. Wskazanie umiejętności wymaganych do 
zastosowania wybranej metody kontroli jakości lub wskazanie, jaka jednostka(-i) orga-
nizacyjna(-e) powinna zapewnić zasoby do testowania. Wyznaczenie konkretnych osób 
może być odłożone aż do rozpoczęcia planowania etapu, w trakcie którego ma być prze-
prowadzone sprawdzenie jakości.
Obowiązki dotyczące jakości. Określenie wytwórcy, kontrolera/kontrolerów i zatwierdzają-
cego/zatwierdzających produkt.

Relacja z procesami

Opisy produktów związane są z planowaniem etapów lub/i całego projektu, a więc opraco-
wuje się je w ramach procesów: inicjowanie projektu oraz zarządzanie końcem etapu.

Opis produktu
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Przeznaczenie

Zawartość

Dostarcza informacji o stanie określonej grupy produktów. Grupy te mogą być rożne, 
np. zestawienie może dotyczyć całego projektu, określonego etapu, określonego obszaru 
projektu lub historii konkretnego produktu. Jest ono szczególnie przydatne, gdy kierow-
nik projektu chce potwierdzić numery wersji produktów.

Zestawienie statusu produktów może zostać określone na podstawie poniższego:
• zapisy obiektu konfiguracji,
• plan etapu.

 Metodyka PRINCE2 nie definiuje struktury, formatu i prezentacji ani żadnych kryteriów 
jakości dla tego produktu.

Relacja z procesami

Zestawienie statusu produktów jest z reguły przygotowywane w procesie zamykanie projektu, 
ale może być także zasadne sporządzenie w ramach procesów: zarządzanie końcem etapu, czy 
sterowanie etapem.
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Przeznaczenie

Zawartość

Założenia projektu są wykorzystywane do dostarczenia pełnej i wiarygodnej podstawy dla 
inicjowania projektu i są wytwarzane w procesie przygotowanie projektu. W procesie ini-
cjowanie projektu treść założeń projektu jest rozbudowywana i udoskonalana jako część 
dokumentacji inicjowania projektu, po czym założenia projektu nie są dalej utrzymywane.

Definicja projektu. Wyjaśnienie, co projekt powinien osiągnąć. Definicja projektu powinna 
obejmować następujące informacje:
• tło,
• cele projektu (obejmujące docelowe wymagania dotyczące czasu, kosztu, jakości, zakresu, 

ryzyka i korzyści),
• pożądane rezultaty,
• zakres projektu i wyłączenia,
• ograniczenia i założenia,
• tolerancje projektu,
• użytkownik(-cy) i inne znane zainteresowane strony,
• punkty styku.
Zarys uzasadnienia biznesowego. Przyczyny, dla których projekt jest potrzebny oraz wy-
brane możliwe rozwiązanie biznesowe. Zarys ten zostanie następnie rozbudowany w celu 
stworzenia szczegółowego uzasadnienia biznesowego w procesie inicjowanie projektu.
Opis produktu końcowego projektu (patrz A.21). Obejmuje oczekiwania jakościowe klienta, 
kryteria akceptacji ze strony użytkownika oraz kryteria akceptacji przedstawione przez zespoły 
eksploatacji i utrzymania.
Podejście do projektu. Określenie rozwiązania, które zostanie zastosowane w projekcie w celu 
dostarczenia rozwiązania biznesowego, wybranego z uzasadnienia biznesowego, z uwzględ-
nieniem środowiska operacyjnego, do którego to rozwiązanie musi być dostosowane.
Struktura zespołu zarządzania projektem. Schemat przedstawiający osoby, które będą 
zaangażowane w zarządzanie projektem.
Opisy ról. Dla zespołu zarządzania projektem oraz innych kluczowych zasobów, które do 
tego czasu zidentyfikowano.
Odniesienia. Do powiązanych dokumentów lub produktów.

1
2
3
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Relacja z procesami

Produkt ten przygotowuje kierownik projektu w ramach procesu przygotowanie projektu. 
Treść założeń projektu jest rozbudowywana w DIP, po czym produkt ten nie jest dalej utrzy-
mywany.

Założenia projektu



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Dokumentacja inicjowania projektu A20

Przeznaczenie

Zawartość

Celem dokumentacji inicjowania projektu jest zdefiniowanie projektu w celu stworzenia pod-
stawy do zarządzania nim oraz całościowej oceny powodzenia projektu. Dokumentacja ini-
cjowania projektu wyznacza kierunek i zakres projektu oraz (wraz z planem etapu) stanowi 
swoisty „kontrakt” zawarty pomiędzy kierownikiem projektu a komitetem sterującym.
 Trzy podstawowe zastosowania dokumentacji inicjowania projektu to:
• zagwarantowanie, że projekt posiada wiarygodną podstawę, przed zwróceniem się do 

komitetu sterującego, aby poczynił jakiekolwiek większe zobowiązania wobec projektu,
• pełnienie funkcji bazowego dokumentu, w odniesieniu do którego komitet sterujący 

i kierownik projektu mogą oceniać postępy, zagadnienia i bieżące kwestie dotyczące 
zasadności projektu,

• zapewnienie jednego źródła informacji dotyczących projektu tak, aby osoby przystępujące 
do „organizacji powołanej na pewien czas” mogły szybko i łatwo dowiedzieć się, czego 
dotyczy projekt i w jaki sposób jest zarządzany.

 Dokumentacja inicjowania projektu jest produktem „żywym”, który powinien w każ-
dym momencie odzwierciedlać aktualny status, plany i mechanizmy sterowania projektem. Jej 
produkty składowe muszą być aktualizowane i ponownie zatwierdzane, w razie potrzeby lub 
na końcu każdego etapu, aby odzwierciedlały aktualny status jej poszczególnych części skła-
dowych. Wersja dokumentacji inicjowania projektu, która została wykorzystana do uzyskania 
zezwolenia na realizację projektu (wersja pierwotna), zostaje zachowana jako podstawa do 
późniejszej oceny efektywności dokonywanej podczas zamykania projektu.

Definicja projektu. Wyjaśnienie, co projekt powinien osiągnąć. Powinna obejmować następu-
jące informacje:
• tło,
• cele projektu i pożądane rezultaty,
• zakres projektu i wyłączenia,
• ograniczenia i założenia,
• użytkownik(-cy) i inne znane zainteresowane strony,
• punkty styku (interfejsy).
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Podejście do projektu. Określenie rozwiązania, które zostanie zastosowane w projekcie w celu 
dostarczenia rozwiązania biznesowego, wybranego z uzasadnienia biznesowego, z uwzględ-
nieniem środowiska operacyjnego, do którego to rozwiązanie musi być dostosowane.
Uzasadnienie biznesowe (patrz A.2). Opis uzasadnienia projektu na podstawie szacunko-
wych kosztów, ryzyk i korzyści.
Struktura zespołu zarządzania projektem. Schemat przedstawiający osoby, które będą 
zaangażowane w zarządzanie projektem.
Opisy ról. Dla zespołu zarządzania projektem oraz wszelkich innych kluczowych zasobów.
Podejście do zarządzania jakością (patrz A.22). Opis technik i standardów jakości, jakie 
mają być zastosowane oraz odpowiedzialności za osiągnięcie wymaganych poziomów ja-
kościowych.
Podejście do sterowania zmianami (patrz A.6). Opis, jak i kto będzie kontrolować produkty 
projektu i je chronić.
Podejście do zarządzania ryzykiem (patrz A.24). Opis konkretnych technik i standardów za-
rządzania ryzykiem do zastosowania oraz odpowiedzialności za zapewnienie efektywności 
procedury zarządzania ryzykiem.
Podejście do zarządzania komunikacją (patrz A.4). Określenie stron zainteresowanych pro-
jektem oraz środków i częstotliwości komunikacji pomiędzy nimi a projektem.
Plan projektu (patrz A.16).  Opis, w jaki sposób i kiedy mają być osiągnięte cele projektu, 
poprzez wskazanie głównych produktów, czynności i zasobów wymaganych dla projektu. 
Stanowi obiekt odniesienia, względem którego są monitorowane postępy projektu etap po 
etapie.
Mechanizmy sterowania. Zestawienie mechanizmów sterowania na poziomie projektu, 
takich jak granice etapów, uzgodnione tolerancje, monitorowanie i raportowanie.
Dostosowanie metodyki PRINCE2. Podsumowanie sposobu, w jaki metodyka PRINCE2 
zostanie dostosowana do projektu.

Relacja z procesami

Dokumentacja inicjowania projektu zestawiana jest w procesie inicjowanie projektu przez 
kierownika projektu. Produkt ten zatwierdza komitet sterujący w procesie zarządzanie stra-
tegiczne projektem. Uaktualnienie DIP odbywa się w zarządzaniu końcem etapu.

Dokumentacja inicjowania projektu



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Opis produktu końcowego projektu A21

Przeznaczenie

Zawartość

Opis produktu końcowego projektu to specjalny rodzaj opisu produktu, który określa, co 
projekt musi osiągnąć w celu uzyskania akceptacji. Jest wykorzystywany w celu:
• uzyskania zgody użytkownika na zakres i wymagania projektu,
• określenia oczekiwań jakościowych klienta,
• określenia kryteriów, metod i obowiązków dotyczących akceptacji dla projektu.
 Opis produktu końcowego projektu jest tworzony w procesie przygotowanie projektu 
jako część wstępnej czynności ustalania zakresu i jest udoskonalany w procesie inicjowanie 
projektu podczas tworzenia planu projektu. Jest wykorzystywany w procesie zamykanie pro-
jektu jako element weryfikacji, czy projekt dostarczył oczekiwane rezultaty i czy spełnione 
zostały kryteria akceptacji.

Tytuł. Nazwa, pod którą projekt jest znany.
Przeznaczenie. Określenie przeznaczenia produktu projektu oraz jego użytkowników. Pomaga 
zrozumieć funkcje produktu, jego rozmiar, jakość, złożoność, trwałość itp.
Zawartość/skład. Opis głównych produktów, jakie projekt ma dostarczyć.
Pochodzenie. Jakie są produkty źródłowe, z których ten produkt się wywodzi? Na przykład:
• istniejące produkty do modyfikacji,
• specyfikacje konstrukcyjne,
• raport ze studium wykonalności,
• zlecenie przygotowania projektu.
Wymagane umiejętności wytwórcy. Wskazanie umiejętności wymaganych do wytworze-
nia produktu albo wskazanie obszaru(-ów) organizacji, które powinny zapewnić zasoby 
wytwórcze.
Oczekiwania jakościowe klienta. Opis jakości oczekiwanej od produktu projektu oraz stan-
dardów i procesów, jakie mają być zastosowane, aby osiągnąć tę jakość. Będą one wpływać 
na każdy aspekt wytwarzania produktu, a więc także na terminy i koszty. Oczekiwania ja-
kościowe są rejestrowane podczas rozmów z klientem. W miarę możliwości oczekiwania 
powinny mieć określone priorytety.
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Kryteria akceptacji. Zawierająca priorytety lista kryteriów, jakie produkt projektu musi 
spełnić przed zaakceptowaniem go przez klienta, tj. mierzalne definicje cech, które 
zbiór produktów powinien posiadać, aby był do zaakceptowania dla głównych intere-
sariuszy (a w szczególności dla użytkowników i jednostek funkcjonalnych eksploatacji 
i utrzymania). Na przykład: łatwość użytkowania, łatwość wsparcia, łatwość utrzymania 
wygląd, główne funkcje, koszty wytworzenia, koszty bieżące eksploatacji, wydajność, 
dostępność, niezawodność, bezpieczeństwo, dokładność lub efektywność.
Tolerancje projektu. Określenie tolerancji, które mogą mieć zastosowanie do kryteriów 
akceptacji.
Metoda akceptacji. Określenie środków, za pomocą których akceptacja zostanie potwier-
dzona. Może to być po prostu potwierdzenie, że wszystkie produkty projektu zostały za-
twierdzone lub może obejmować opis złożonych procedur przekazania produktu projektu, 
w tym ewentualnego stopniowego przekazywania produktów projektu.
Obowiązki dotyczące akceptacji. Określenie, kto będzie odpowiedzialny za potwierdzenie 
akceptacji.

Relacja z procesami

Opis produktu końcowego projektu stanowi przedmiot działań procesu przygotowanie 
projektu, a następnie jest doprecyzowany w inicjowaniu projektu. Zatwierdzenie odby-
wa się w zarządzaniu strategicznym projektem. Aktualizacja tego produktu zarządczego 
przebiega także w ramach procesu zarządzanie końcem etapu, a przy zamykaniu projektu 
opis produktu końcowego projektu stanowi punkt odniesienia dla weryfikacji, czy projekt 
dostarczył oczekiwane rezultaty.

Opis produktu końcowego projektu
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Przeznaczenie

Zawartość

Podejście do zarządzania jakością opisuje sposób zarządzania jakością w projekcie. 
Uwzględnia to określone procesy, procedury, techniki, standardy oraz obowiązki, które 
należy wykonać. 

Wprowadzenie. Określa przeznaczenie, cele, zakres odpowiedzialności i osobę odpowie-
dzialną za podejście.
Proces lub procedura zarządzania jakością. Opis (lub odniesienie do) procedury zarządza-
nia jakością, która ma być stosowana. Wszelkie odchylenia od standardów jakości kierow-
nictwa organizacji, programu lub klienta powinny być uwypuklone wraz z uzasadnieniem 
tych odchyleń. Procedura powinna obejmować:
• podejście do nadzoru jakości i planowania jakości,
• kontrolę jakości - sposób podejścia w projekcie do czynności kontroli jakości, co może 

obejmować:
 - standardy jakości
 - wzory i formularze do wykorzystania (np. opis(-y) produktu(-ów), rejestr jakości)
 - definicje rodzajów metod kontroli jakości (np. inspekcja, wdrożenie pilotowe)
 - wartości miar do wykorzystania w kontroli jakości

• nadzór projektu - sposób podejścia projektu do czynności nadzoru projektu, co może obej-
mować:

 - obowiązki komitetu sterującego
 - audyty zgodności
 - przeglądy organizowane przez kierownictwo organizacji, programu lub klienta.

Narzędzia i techniki. Odniesienia do wszelkich systemów lub narzędzi zarządzania jako-
ścią, które mają być wykorzystane, ze wskazaniem ewentualnych preferowanych technik, do 
wykorzystania na każdym kroku procedury zarządzania jakością.
Wymagane zapisy. Definicja zapisów jakości, które będą wymagane i gdzie będą przecho-
wywane, łącznie z określeniem zawartości i wymaganego formatu rejestru jakości.
Raportowanie. Opis wszelkich raportów dotyczących zarządzania jakością, które mają być 
wytworzone, z podaniem ich przeznaczenia, terminów i odbiorców.



A22

Terminy działań związanych z zarządzaniem jakością. Określenie, kiedy mają być podjęte 
formalne czynności zarządzania jakością, na przykład audyty (może to być odniesienie do 
rejestru jakości).
Role i obowiązki. Określenie ról i obowiązków dla czynności zarządzania jakością, łącznie 
z obowiązkami kierownictwa organizacji lub programu dotyczącymi jakości.

Relacja z procesami

Opracowywane podczas inicjowania projektu, podlega weryfikacji w procesie zarządzanie 
strategiczne projektem. Aktualizowane przez kierownika projektu w ramach zarządzania 
końcem etapu. Jest elementem dokumentacji inicjowania projektu.

Podejście do zarządzania jakością
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Przeznaczenie

Zawartość

Rejestr jakości jest wykorzystywany do sumarycznego zestawienia wszystkich planowa-
nych i zakończonych działań dotyczących jakości. Rejestr jakości dostarcza informacji do 
raportów końcowych etapu i raportu końcowego projektu. Jego celem jest:
• nadanie niepowtarzalnego numeru referencyjnego każdemu działaniu dotyczącemu jakości,
• pełnienie funkcji odsyłacza do zapisów jakości dla produktu,
• pełnienie funkcji zestawienia liczby i rodzaju przeprowadzonych działań dotyczących ja-

kości.

Numer wpisu. Niepowtarzalny numer referencyjny nadawany każdemu działaniu dotyczą-
cemu jakości, wpisanemu do rejestru jakości. Zwykle będzie to wyrażenie numeryczne lub 
alfanumeryczne.
Identyfikator(-y) produktu(-ów). Niepowtarzalny(-e) identyfikator(-y) produkt(-ów), do któ-
rych odnosi się działanie dotyczące jakości.
Nazwa(-y) produktu(-ów). Nazwa(-y), pod jaką produkt jest znany.
Metoda. Metoda wykorzystana do działania dotyczącego jakości (np. wdrożenie lub partia 
pilotowa, przegląd jakości, audyt itp.).
Role i obowiązki. Osoba lub zespół odpowiedzialny za czynności zarządzania jakością 
(np. audytor lub w przypadku przeglądów jakości – prezenter, kontroler(-rzy),  przewod-
niczący narady, administrator).
Terminy. Planowane, przewidywane i faktyczne terminy:
• działania dotyczącego jakości,
• potwierdzenia zakończenia działania dotyczącego jakości.
Wynik. Wynik działania dotyczącego jakości. Jeżeli produkt nie przejdzie pomyślnie przeglądu 
jakości, ewentualna ponowna ocena powinna być wykazana jako odrębny wpis w rejestrze, 
ponieważ pierwotne działanie dotyczące jakości zostało zakończone (przez podjęcie decyzji 
o niepomyślnym wyniku tego działania).
Zapisy jakości. Odniesienia do dokumentacji inspekcji jakości, takich jak plan testów lub 
szczegóły dotyczące działań wymaganych w celu naprawienia błędów i braków w produktach 
podlegających inspekcji.



A23

Relacja z procesami

Rejestr jakości zakładany jest podczas procesu inicjowanie projektu. Aktualizacja tego pro-
duktu odbywa się w procesach: inicjowanie projektu, zarządzanie końcem etapu, sterowa-
nie etapem, zarządzanie dostarczaniem produktów, zamykanie projektu). W ramach procesu 
zamykanie projektu rejestr jest ostatecznie zamykany.

Rejestr jakości
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Przeznaczenie

Zawartość

Podejście do zarządzania ryzykiem opisuje sposób zarządzania ryzykiem w projekcie. 
Uwzględnia to określone procesy, procedury, techniki, standardy oraz obowiązki, które na-
leży wykonać. 

Wprowadzenie. Określenie przeznaczenia, celów, zakresu i osoby odpowiedzialnej za po-
dejście
Proces lub procedura zarządzania ryzykiem. Opis (lub odniesienie do) procedury zarządza-
nia ryzykiem, która ma być stosowana. Wszelkie odchylenia od standardów jakości kierow-
nictwa organizacji, programu lub klienta powinny być uwypuklone wraz z uzasadnieniem 
tych odchyleń. Procedura powinna obejmować:
• Identyfikowanie,
• Ocenianie,
• Planowanie,
• Wdrażanie,
• Komunikowanie.
Narzędzia i techniki. Odniesienie do systemów lub narzędzi zarządzania ryzykiem, które 
będą wykorzystane oraz ewentualnych preferowanych technik, jakie mogą być wykorzysta-
ne na każdym kroku procedury zarządzania ryzykiem.
Wymagane zapisy. Określenie zawartości i formatu rejestru ryzyk oraz wszelkich innych 
zapisów dotyczących ryzyka, jakie będą wykorzystywane przez projekt.
Raportowanie. Opis raportów dotyczących zarządzania ryzykiem, jakie mają być sporządzone, 
z podaniem ich celów, terminów i odbiorców.
Terminy działań związanych z zarządzaniem ryzykiem. Określenie, kiedy mają być podjęte 
formalne działania zarządzania ryzykiem, np. przy ocenach końcowych etapu.
Role i obowiązki. Określenie ról i obowiązków dla działań dotyczących zarządzania ryzykiem.
Skale ocen. Określenie skal dla oszacowania prawdopodobieństwa i wpływu na pro-
jekt w celu zapewnienia, by skale kosztów i czasu były odpowiednie dla budżetu i ram 
czasowych projektu. Skale te mogą być przedstawione w formie macierzy prawdopodo-
bieństwo/wpływ, określającej kryteria dla każdego poziomu skali, np. „bardzo wysokie”, 
„wysokie”, „średnie”, „niskie” i „bardzo niskie”.
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Bliskość. Wskazówki dotyczące sposobu oceny bliskości wystąpienia ryzykownych zdarzeń. 
Bliskość jest odzwierciedleniem faktu, że ryzyka mogą się zmaterializować w określonym 
czasie i stopień ich wpływu będzie się różnić w zależności od tego, kiedy wystąpią. Typowe 
kategorie bliskości to: wkrótce, w trakcie etapu, w trakcie projektu, po zakończeniu projektu.
Kategorie ryzyka. efinicje kategorii ryzyka, które będą (ewentualnie) wykorzystane. Mogą 
wywodzić się z diagramu struktury podziału ryzyka lub z istniejącej listy. Jeżeli w danej ka-
tegorii nie zarejestrowano żadnego ryzyka, może to sugerować, że identyfikacja ryzyka nie 
była wystarczająco wnikliwa.
Kategorie reakcji na ryzyko. Definicja kategorii możliwych do zastosowania reakcji na 
ryzyko, które z kolei są uzależnione od tego, czy ryzyko jest postrzegane jako zagrożenie, 
czy jako szansa.
Wskaźniki wczesnego ostrzegania. Określenie wskaźników, które należy zastosować w celu 
monitorowania aspektów projektu o krytycznym znaczeniu tak, aby osiągnięcie określonych 
z góry poziomów wartości tych wskaźników wywoływało podjęcie działań korygujących. 
Będą one wybierane na podstawie ich znaczenia dla celów projektu.
Tolerancja ryzyka. Określenie progowych poziomów ekspozycji na ryzyko, w przypadku 
przekroczenia których ryzyko należy przekazać na wyższy szczebel zarządzania. (Na przykład 
tolerancja ryzyka, która na poziomie projektu może być ustalona jako jakiekolwiek ryzyko, 
którego wystąpienie powodowałoby straty handlowe. Każde takie ryzyko należy przekazy-
wać kierownictwu organizacji lub programu.) Tolerancja ryzyka powinna określać oczekiwa-
nia kierownictwa organizacji lub programu oraz komitetu sterującego dotyczące ryzyka.
Budżet ryzyka. Informacja, czy zostanie utworzony budżet ryzyka, a jeżeli tak, w jaki sposób 
będzie wykorzystywany.

Relacja z procesami

Opracowywane podczas inicjowania projektu, podlega weryfikacji w procesie zarządzanie 
strategiczne projektem. aktualizowane przez kierownika projektu w ramach zarządzania 
końcem etapu. Jest elementem dokumentacji inicjowania projektu.

Podejście do zarządzania ryzykiem
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Przeznaczenie

Zawartość

Stanowi zapis zidentyfikowanych ryzyk dotyczących projektu, wraz z ich statusem i historią. 
Jest wykorzystywany do zapisywania i przechowywania informacji o wszystkich zidentyfi-
kowanych zagrożeniach i szansach związanych z projektem.

Identyfikator ryzyka. Niepowtarzalny numer referencyjny każdego ryzyka wpisanego do 
rejestru ryzyk. Będzie to zwykle wyrażenie numeryczne lub alfanumeryczne.
Autor zgłoszenia. Osoba, która zgłosiła dane ryzyko.
Data zarejestrowania. Data zidentyfikowania ryzyka.
Kategoria ryzyka. Rodzaj ryzyka w odniesieniu do wybranych kategorii projektu (np. harmono-
gram jakość, prawne itp.).
Opis ryzyka. W kategoriach przyczyny, zdarzenia (zagrożenie lub szansa) i skutku (opis słowny 
wpływu).
Prawdopodobieństwo, wpływ i wartość oczekiwana. Pomocne jest oszacowanie wartości inhe-
rentnych (przed działaniem będącym reakcją na ryzyko) oraz wartości rezydualnych (po działaniu 
będącym reakcją na ryzyko). Wartości te powinny być rejestrowane zgodnie ze skalami wybrany-
mi dla projektu.
Bliskość ryzyka. Będzie to zwykle określenie czasu, jaki upłynie od chwili obecnej do przewidywa-
nego terminu wystąpienia ryzyka (np. wkrótce, w trakcie etapu, w trakcie projektu, po zakończeniu 
projektu). Bliskość ryzyka powinna być rejestrowana zgodnie ze skalami wybranymi dla projektu.
Kategorie reakcji na ryzyko. Sposób traktowania ryzyka w projekcie w kategoriach wybranych 
dla projektu. Na przykład:
• dla zagrożeń: unikanie, redukowanie, przeniesienie, współdzielenie, akceptowanie, tworzenie 

planów rezerwowych, 
• dla szans: wykorzystanie, wzmocnienie, przeniesienie, współdzielenie, akceptowanie, tworze-

nie planów rezerwowych.
Proponowane reakcje na ryzyko. Działania w celu rozwiązania kwestii ryzyka, przy czym działania 
te powinny być dostosowane do wybranych kategorii reakcji. Należy pamiętać, że do danego ryzyka 
może mieć zastosowanie więcej niż jedna reakcja na ryzyko.
Status ryzyka. Zwykle jest to określenie, czy ryzyko nadal istnieje, czy jest zamknięte.
Właściciel ryzyka. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem (w odniesieniu do danego 
ryzyka może istnieć tylko jeden właściciel ryzyka).
Wykonawca reakcji na ryzyko. Osoba(-y) odpowiedzialna(- e) za wykonania działania lub działań 
opisanych jako reakcja na ryzyko. Może (ale nie musi) to być ta sama osoba, co właściciel ryzyka.
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Relacja z procesami

Rejestr ryzyk zakładany jest podczas procesu inicjowanie projektu. Aktualizacja tego pro-
duktu odbywa się w procesach: inicjowanie projektu, zarządzanie końcem etapu, sterowanie 
etapem, zamykanie projektu. W ramach procesu zamykanie projektu rejestr jest ostatecznie 
zamykany.

Rejestr ryzyk



Plan Przeglądu Korzyści tworzony jest w procesie Inicjowanie Projektu, uaktualniany w ra-
mach Zarządzania Końcem Etapu (ostatni raz podczas Zamykania Projektu), a zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący w procesie Zarządzanie Strategiczne Projektem.

Grupa zadań A26

Przeznaczenie

Zawartość

Grupa zadań jest zbiorem informacji o jednym lub o większej liczbie wymaganych produk-
tów, zebranych przez kierownika projektu, w celu formalnego przeniesienia odpowiedzial-
ności za wytworzenie lub dostawę produktu na kierownika zespołu lub członka zespołu.

Data. Data uzgodnienia pomiędzy kierownikiem projektu a kierownikiem zespołu/osobą 
upoważnioną.
Kierownik zespołu lub osoba upoważniona. Nazwisko kierownika zespołu lub osoby,
z którą dokonano uzgodnienia.
Opis grupy zadań. Opis prac do wykonania.
Techniki, procesy i procedury. Wszelkie techniki, narzędzia, standardy, procesy lub procedury, 
które mają być zastosowane przy wytwarzaniu produktów specjalistycznych.
Punkty styku (interfejsy) w okresie wytwarzania. Kontakty, które muszą być utrzymywane 
przy wytwarzaniu produktów. Mogą to być osoby dostarczające informacji albo osoby, którym 
należy przekazywać informacje.
Punkty styku (interfejsy) związane z eksploatacją i utrzymaniem. Identyfikacja wszelkich 
produktów specjalistycznych, z którymi produkt(-y) z Grupy Zadań muszą współpracować 
w czasie ich eksploatacji. Mogą to być inne produkty wytworzone w tym samym projek-
cie, produkty już istniejące czy też produkty, które wytworzone będą w innych projektach 
(np. gdy projekt jest częścią programu).
Wymagania dotyczące sterowania zmianami. Określenie wszelkich rozwiązań, które musi 
wprowadzić wytwórca dla:
• kontroli wersji produktów grupy zadań, 
• uzyskiwania kopii innych produktów lub ich opisów produktów, 
• przesłania produktu do sterowania zmianami,
• wszelkich wymagań dotyczących przechowywania lub bezpieczeństwa,
• osób, o ile istnieją, które należy informować o zmianach statusu grupy zadań.
Uzgodnienia. Szczegóły dotyczące nakładów pracy, kosztów, dat rozpoczęcia i zakończenia 
oraz kluczowych kamieni milowych dla grupy zadań.

Chociaż zawartość może się bardzo różnić, w zależności od relacji pomiędzy kierownikiem 
projektu a odbiorcą grupy zadań, to powinna ona obejmować:
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Tolerancje. Szczegóły dotyczące tolerancji określonych dla grupy zadań (tolerancje będą 
ustalone dla czasu i kosztów, ale mogą również obejmować zakres i ryzyko).
Ograniczenia. Wszelkie ograniczenia (oprócz tolerancji) dotyczące pracy, zaangażowanych 
osób, terminów, opłat, przestrzeganych zasad (np. bezpieczeństwa i higieny) itp.
Uzgodnienia dotyczące raportowania. Wymagana częstotliwość i zawartość raportów 
z punktów kontrolnych.
Sposoby obsługi i przekazywania problemów. Dotyczy to procedury zgłaszania zagadnień 
i ryzyk.
Wyciągi lub odniesienia do dokumentów powiązanych. Fragmenty lub odniesienia do 
innych istotnych dokumentów, w szczególności:
• wyciąg z planu etapu - będzie to odpowiednia część planu etapu dla bieżącego etapu 

zarządczego lub odniesienie do niej,
• opis(-y) produktów - będzie to zwykle załączony opis(-y) produktu(-ów) dla produktów 

wymienionych w grupie zadań (należy pamiętać, że opis produktu zawiera metody do-
tyczące jakości, które mają być zastosowane).

Metoda zatwierdzenia. Osoba, rola lub grupa osób, która będzie zatwierdzać (odbierać) 
ukończone produkty należące do grupy zadań oraz sposób powiadamiania kierownika pro-
jektu o ukończeniu produktów i grupy zadań.

Relacja z procesami

Grupa zadań jest przygotowywana (a także uaktualniana i zatwierdzana) przez kierownika 
projektu w ramach procesu sterowanie etapem.

Grupa zadań



Produkty zarządcze PRINCE2

Gratulujemy ukończenia modułu

Zapraszamy do zapoznania się 
z kolejnym modułem

Produkty Zarządcze PRINCE2

Dostosowanie tematów PRINCE2
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