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ZASTOSOWANIE METODYKI PRINCE2 
DO SKUTECZNEGO ZARZ DZANIA 
PRZEDSI WZI CIEM BUDOWLANYM

Wojciech Czaczkowski
Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Streszczenie. PRINCE2 (akronim od PRojects IN a Controlled Environment 2) jest meto-
dyk  opart  na procesach efektywnego zarz dzania projektami. Wsparcie rz du Wielkiej 
Brytanii przyczynia si  do wzrostu znaczenia i zastosowania PRINCE2 w sektorze pa -
stwowym i prywatnym zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i na wiecie. Pomimo 
e metodyka PRINCE2 zosta a opracowana przez agencj  rz dow  Wielkiej Brytanii, jest 

ogólnie dost pna i oferuje prawnie niezastrze ony praktyczny przewodnik zarz dzania 
projektami. Poniewa  metodyka PRINCE2 mo e by  zastosowana w ka dym projekcie, 
niezale nie od jego wielko ci i bran y, staje si  interesuj cym narz dziem do kierowania 
inwestycjami budowlanymi.

S owa kluczowe: budownictwo, in ynieria, inwestycja, metodyka, PRINCE2, projekt, uza-
sadnienie biznesowe, zarz dzanie

WST P

Prowadzenie przez przedsi biorstwo budowlane dzia alno ci w warunkach zaostrza-
j cej si  konkurencji wymaga sta ego zwi kszania sprawno ci i skuteczno ci dzia ania. 
Umiej tno  prawid owej oceny ryzyka, które nierozerwalnie wi e si  z aktywno ci  
gospodarcz , jest niezb dna dla osi gni cia sukcesu przez przedsi biorstwo.

Przedsi wzi cie budowlane jest uko czone z powodzeniem, gdy zostaje zrealizowane 
w zaplanowanym czasie, nie kosztuje wi cej ni  zak adano oraz uzyskany efekt odpowia-
da oczekiwaniom inwestora. Aby spe ni  powy sze cele, na wiecie stosuje si  ró n  me-
todyk  zarz dzania. Jedn  z nich jest PRINCE2. Wykorzystuje si  j  w ponad 150 krajach 
wiata, a zainteresowanie ni  stale wzrasta. Metodyka ta dostarcza osobom prowadz cym 

projekty skutecznych narz dzi do zarz dzania terminami, kosztami, jako ci  oraz ryzy-
kiem. Obserwuje si , zw aszcza przy projektach z o onych, zjawisko coraz cz stszego 
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anga owania kilku partnerów wspó pracuj cych przy ich realizacji. W takich wypadkach 
metodyka PRINCE2 staje si  narz dziem u atwiaj cym komunikacj  mi dzy nimi.

CHARAKTERYSTYKA METODYKI PRINCE2

Metodyka PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment 2) to sposób zarz dzania 
projektami w ró nych ga ziach gospodarki, który zosta  wypracowany na podstawie do-
wiadcze  kierowników projektów, inwestorów, projektantów, naukowców, szkoleniow-

ców i konsultantów, uzyskanych z tysi cy projektów o rozmaitej wielko ci i z o ono ci.
Powsta a ona w Wielkiej Brytanii w 1989 roku jako PRINCE, opracowana przez 

Central Computer and Telecommunication Agency (CCTA), a nast pnie w 1996 roku 
uleg a rozwini ciu do obecnej postaci i dla odró nienia od prototypu zosta a nazwana 
PRINCE2, staj c si  w Zjednoczonym Królestwie obecnie obowi zuj cym standardem. 
Chocia  sama nazwa jest zastrze ona przez Of  ce Government Commerce (OGC), to 
stosowanie metodyki PRINCE2 do zarz dzania projektami w innych krajach nie podlega 
adnym ograniczeniom prawnym.

Aby w pe ni zrozumie  i doceni  potrzeb  zarz dzania projektami w budownictwie, 
trzeba odpowiedzie  na pytanie, jakim celom ono s u y. Przyst puj c na przyk ad do bu-
dowy domu, sporz dza si  jego projekt, wykonuje m.in. fundamenty, ciany, dach, pod-
ogi, montuje okna, instalacj  wodno-kanalizacyjn , elektryczn , grzewcz  oraz wiele 

innych elementów. Dla unikni cia sytuacji, w której fachowcy uk adaj cy dach pojawi  
si  przed uko czeniem cian, niezb dne jest wprowadzenie zarz dzania projektem.

ZASADY

PRINCE2 dostarcza metodyk  zarz dzania projektem, niezale nie od jego zakresu, 
rodzaju, organizacji, po o enia geogra  cznego czy kultury, poniewa  opiera si  na uni-
wersalnych i sprawdzonych w praktyce zasadach. Te siedem zasad stanowi :

Rys. 1.  Zale no ci mi dzy poszczególnymi komponentami PRINCE2
Fig. 1.  Relationships between various components of PRINCE2



Architectura 12 (3) 2013

Zastosowanie metodyki PRINCE2 do skutecznego zarz dzania...                                                      151

1. Ci g e potwierdzanie zasadno ci (Continued business justi  cation)
Przez ca y czas realizacji projektu g ówny nacisk k adzie si  na to, aby by  on u y-

teczny i przynosi  korzy ci. Opracowane na etapie przygotowawczym uzasadnienie biz-
nesowe (Business Case) jest sprawdzane po zako czeniu ka dego etapu oraz podczas 
ka dej zmiany dokonywanej w projekcie. Po ytek z projektu nie musi mie  zawsze wy-
miaru  nansowego. Mo liwe korzy ci to tak e poprawa wizerunku przedsi biorstwa albo 
wzrost jego warto ci rynkowej. Po zako czeniu projektu jego przydatno  poddaje si  
ponownie oszacowaniu na podstawie uzasadnienia biznesowego (Business Case).
2. Korzystanie z do wiadcze  (Learn from experience)

PRINCE2 opiera si  na 25-letnich praktycznych do wiadczeniach w zarz dzaniu pro-
jektami. Ponadto realizuj c projekt, istotne jest korzystanie z do wiadcze  poprzedników 
oraz dokumentowanie pope nionych b dów, stwarzaj c w ten sposób szans  unikni cia 
ich w przysz o ci.
3. Zde  niowanie funkcji i obowi zków (De  ned roles and responsibilities)

Funkcje i zakres obowi zków osób uczestnicz cych w projekcie s  w ca o ci zawarte 
w procesach PRINCE2. W zale no ci od zastosowanych technik zarz dzania mo e wy-
st pi  potrzeba zde  niowania nowych funkcji. Oprócz zleceniodawcy, project menagera, 
uczestnika projektu, istnieje mo liwo  uwzgl dnienia funkcji klienta, dostawcy czy in-
nego podmiotu maj cego swój udzia  w projekcie.
4. Kierowanie etapowe (Manage by stages)

Zgodnie z metodyk  PRINCE2 projekt dzieli si  na etapy, co zapewnia lepsz  nad 
nim kontrol . Szczegó owe plany i czynno ci opracowuje si  dla poszczególnych etapów 
projektu. W ten sposób mo liwe jest zastosowanie metodyki PRINCE2 do zarz dzania 
projektami o dowolnej wielko ci i z o ono ci. Bezpo redni wp yw na etapy projektu u a-
twia kontrol  nad post pami w jego realizacji i przyczynia si  do zako czenia projektu 
w planowanym terminie. Zagro enia s  monitorowane na bie co. Planowanie kolejnego 
etapu projektu odbywa si  w trakcie realizacji poprzedniego, co pozwala na szybk  reak-
cj  w zale no ci od zmieniaj cych si  warunków otoczenia.
5. Kierowanie uwzgl dniaj ce wyj tki (Manage by exception)

W fazie planowania projektu zak ada si  nie tylko cis e wska niki, ale tak e de  -
niowane s  dopuszczalne warto ci tolerancji. Ten sposób post powania zapewnia kie-
rownikowi projektu znaczn  swobod  dzia ania w podejmowaniu decyzji i jednocze nie 
umo liwia kierownictwu przedsi biorstwa delegowanie cz ci swoich uprawnie  decy-
zyjnych. Zasada ta umo liwia efektywne wykorzystanie czasu dyrekcji, nie ograniczaj c 
przy tym jej funkcji kontrolnych.
6. Skupianie si  na efektach (Focus on products)

Metodyka PRINCE2 k adzie g ówny nacisk na ko cowe efekty etapów projektu, 
a poszczególnym zadaniom wyznacza rol  podrz dn . Celem projektu jest spe nienie 
oczekiwa  zde  niowanych w uzasadnieniu biznesowym. Oznacza to, e metodyka 
PRINCE2 jest „skoncentrowana na produkcie”, czyli na inwestycji budowlanej. Takie 
podej cie wp ywa na pozosta e aspekty, jak: planowanie, obowi zki uczestników, rapor-
towanie, jako , sterowanie zmianami, zakres robót, zarz dzanie kon  guracj , odbiór 
obiektu budowlanego i zarz dzanie ryzykiem [OGC 2010].
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7. Dostosowanie do warunków projektu (Tailor to suit the project environment)
Jak ju  wspomniano, metodyka PRINCE2 charakteryzuje si  znaczn  elastyczno ci  

podczas realizacji projektów. Jej tematy i procesy mog  by  w sposób do  dowolny do-
stosowywane do konkretnych wymaga . Poniewa  najcz stsz  przyczyn  niepowodze  
przedsi wzi  budowlanych jest ich otoczenie ( rodowisko projektu), cis e wdra anie 
teorii PRINCE2 nie jest wymagane. Zarówno w przedsi biorstwach, jak i w poszczegól-
nych procesach nale y podejmowa  kroki dostosowuj ce dzia ania do specy  cznych wy-
maga  danego przedsi wzi cia. Kierownik projektu, posiadaj c odpowiednie do wiad-
czenie, mo e na przyk ad pojedyncze procesy czy  ze sob . Tak e niektóre funkcje 
w strukturze organizacyjnej projektu mog  by  ze sob  integrowane, zw aszcza w przed-
si wzi ciach mniejszych.

TEMATY

Tematy to te aspekty zarz dzania projektem, które nale y mie  stale na uwadze pod-
czas jego realizacji. Kierownik projektu, post puj c zgodnie z t  zasad , prowadzi pro-
jekt w sposób profesjonalny. W metodyce PRINCE2 wyró nia si  siedem nast puj cych 
tematów:
1. Uzasadnienie biznesowe (Business Case)

Ka dy projekt potrzebuje uzasadnienia biznesowego. Odpowiada ono na pytanie: dla-
czego dana inwestycja powinna zosta  zrealizowana i jakie po ytki przyniesie ona zama-
wiaj cemu (inwestorowi). Korzy ci te nie musz  mie  koniecznie wymiernego wymiaru 
 nansowego. To, czy uzasadnienie biznesowe dla przedsi wzi cia budowlanego nadal 

istnieje, sprawdza si  po zako czeniu kolejnego etapu inwestycji oraz ka dorazowo po 
dokonaniu zmian w projekcie. Uzasadnienie biznesowe stanowi podstaw  do oceny po-
yteczno ci projektu po jego zako czeniu.

2. Organizacja (Organization)
Instytucja (inwestor) inicjuj ca projekt ustala, kto przekazuje zwi zane z planowanym 

przedsi wzi ciem budowlanym prace osobom za nie odpowiedzialnym, które b d  nimi 
kierowa y a  do ich zako czenia w ramach utworzonej w tym celu organizacji. Ponie-
wa  projekt jest najcz ciej struktur  z o on , wi c w celu efektywnego nim kierowania 
powo uje si  zespó  zarz dzaj cy, którego cz onkowie posiadaj  jasno okre lony zakres 
obowi zków i kompetencji. Zespó  ten sk ada si  z komitetu steruj cego, do którego 
zaliczani s  w przypadku projektów budowlanych zamawiaj cy (inwestor), inwestor za-
st pczy, o ile zosta  powo any, g ówny najemca (klient) oraz przedstawiciel wykonawcy. 
Komitet steruj cy odpowiada za okre lenie terminu rozpocz cia projektu, podejmowanie 
kluczowych decyzji dla przedsi wzi cia oraz dokonanie ko cowego odbioru. Do zada  
kierownika projektu nale y podejmowanie decyzji zwi zanych z bie c  realizacj  pro-
jektu. Kierownikowi budowy powierza si  rol  wspieraj c  kierownika projektu w celu 
zapewnienia w a ciwych rozwi za  pod wzgl dem technicznym.
3. Jako  (Quality)

Zarz dzanie jako ci  polega na porównywaniu za o onych oczekiwa  z rzeczywisty-
mi osi gni ciami. Kierownik projektu pos uguje si  systemem, który odpowiada za roz-
powszechnienie informacji istotnych dla zarz dzania jako ci  realizowanej inwestycji. 
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PRINCE2 stosuje jako  (zgodnie ze standardem DIN-ISO 9000) jako ca o ciowe poj -
cie odnosz ce si  do ogó u w a ciwo ci i cech danego produktu (obiektu budowlanego), 
osoby, procesu, us ugi lub systemu. Te w a ciwo ci i cechy pozwalaj  stwierdzi , czy 
dany obiekt budowlany odpowiada ustalonym wymogom i specy  kacjom jako ciowym. 
Jest to sposób dzia ania, który umo liwia spe nienie oczekiwa  biznesowych i u ytko-
wych wobec obiektu budowlanego. Oznacza to w praktyce, e przekazanie do u ytkowa-
nia wybudowanego obiektu jest mo liwe dopiero po spe nieniu oczekiwa  jako ciowych, 
których potwierdzenie stanowi sporz dzony i podpisany przez osoby uprawnione proto-
kó  odbioru, zawieraj cy m.in. opis metody oceny jako ci wykonania.
4. Harmonogramy (Plans)

Harmonogramy opisuj  rozplanowanie w czasie przebiegu poszczególnych zada  
sk adaj cych si  na projekt. Harmonogramy ró ni  si  mi dzy sob  stopniem uszcze-
gó owienia oraz okresem, jaki obejmuj . Harmonogram kompleksowy, opracowywany 
dla ca ego projektu, podlega zatwierdzeniu przez kierownictwo przedsi biorstwa. Har-
monogram szczegó owy, tworzony dla poszczególnych etapów projektu, zatwierdza ko-
mitet steruj cy, a schemat przedstawiaj cy struktur  zarz dzania projektem – kierownik 
projektu. Na harmonogram przedsi wzi cia budowlanego sk adaj  si  zale no ci pomi -
dzy poszczególnymi zadaniami a czasem ich trwania. Kierownictwo przedsi biorstwa 
okre la granice tolerancji odno nie do kosztów, czasu realizacji, zakresu rzeczowego, 
oczekiwanych korzy ci, jako ci wykonania i wielko ci akceptowalnego poziomu ryzyka, 
w których to ramach komitet steruj cy i kierownik projektu maj  pewn  swobod  
w podejmowaniu decyzji. Dopiero w przypadku wyst pienia niebezpiecze stwa prze-
kroczenia wyznaczonych granic zwo uje si  narad  komitetu steruj cego. Na zako cze-
nie ka dego etapu nast puje uaktualnienie harmonogramu, a kierownik projektu infor-
muje komitet steruj cy o poziomie wykonania zada  i ewentualnych odst pstwach od 
za o e . W razie potrzeby istnieje mo liwo  opracowania harmonogramu awaryjnego. 
W ten sposób powstaje system wczesnego ostrzegania, a przedsi wzi cie budowlane 
o dowolnej wielko ci i stopniu z o ono ci udaje si  podzieli  na daj ce si  skoordynowa  
i kontrolowa  etapy. rodki  nansowe na realizacj  kolejnego etapu projektu przekazy-
wane s  dopiero po uko czeniu etapu poprzedniego. Kierownictwo przedsi biorstwa jest 
jedynie informowane o post pie robót. Nie przewiduje si  regularnych narad z komitetem 
steruj cym. Bezpo redni udzia  dyrekcji przewiduje si  tylko w sytuacjach wyj tkowych, 
przy podejmowaniu decyzji strategicznych.
5. Ryzyko (Risk)

Przeprowadzaj c analiz  ryzyka, rozpoznaje si  potencjalne zagro enia dla projektu, 
dokonuj c ich oceny oraz de  niuj c niezb dne rodki zaradcze. Zarz dzanie ryzykiem 
planuje i wprowadza konkretne dzia ania, a ich efekty s  brane pod uwag  w stale uak-
tualnianej analizie ryzyka. G ówne zagro enia s  uwzgl dniane w uzasadnieniu bizneso-
wym, a ka de ryzyko jest opisywane w protokole zagro e . Wyró nia si  ró ne rodzaje 
ryzyka, jak ryzyko  nansowe, wynikaj ce ze zmiennych kursów walut czy z niekorzyst-
nych warunków kredytu. Ryzyko zwi zane z zamawiaj cym to niezap acenie nale no ci, 
zerwanie kontraktu oraz mo liwo  bankructwa.
6. Zmiana (Change)

Sposób post powania ze zmianami w projekcie jest w PRINCE2 szczegó owo ure-
gulowany. Poniewa  w cyklu ycia projektu zmiany s  nieuniknione, istotne jest wi c 
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systematyczne podej cie do identy  kacji, oceny i sterowania zagadnieniami, które mog  
prowadzi  do zmian [OGC 2010]. Zarz dzanie zmianami polega na fachowym i admi-
nistracyjnym nadzorze nad zatwierdzaniem mody  kacji w fazach tworzenia koncepcji 
oraz projektów budowlanego i wykonawczego. W ten sposób mo na podda  analizie 
zmiany, jakim podlega  projekt w trakcie realizacji, zawsze dysponuj c jego aktualn  
wersj . Odpowiedzialno  za zapewnienie wykonawcy wa nego projektu wykonawcze-
go spoczywa na koordynatorze projektu. W razie zaistnienia konieczno ci wprowadzenia 
zmiany zadaniem koordynatora jest zidenty  kowanie nowych wymaga , sporz dzenie 
listy czynno ci do wykonania To-do-list, przeprowadzenie wst pnej analizy kosztów do-
konania zmiany i podj cie decyzji o sposobie jej wdro enia. Decyzja ostateczna nale y 
do kierownika projektu, który dba o zachowanie równowagi mi dzy czasem realizacji, 
kosztami wykonania, zagro eniami i korzy ciami dla projektu.
7. Post p (Progress)

Nadzoruj c post p robót, dokonuje si  na bie co oceny mo liwo ci zrealizowania 
zada  harmonogramu. W zale no ci od jej wyniku harmonogram zostaje zatwierdzony 
do wykonania lub wprowadza si  niezb dne poprawki i adaptacje. W regularnych odst -
pach czasu zapadaj  decyzje co do sposobu dalszego prowadzenia projektu.

Jak wykaza y obserwacje, po czenie procesów projektowania i zarz dzania projek-
tem wp ywa pozytywnie na osi gane efekty. Z do wiadcze  praktycznych wynika po-
nadto, e przedsi wzi cia budowlane rzadko ko cz  si  niepowodzeniem na skutek b -
dów w projektowaniu lub niedostatecznego przygotowania kierownika projektu. G ówne 
problemy wyst puj  najcz ciej w rodowisku projektu, które nale y stale monitorowa  
przez pryzmat potencjalnych niebezpiecze stw i po ytków dla przedsi wzi cia.

PROCESY

Podstaw  zarz dzania projektami w metodyce PRINCE2 stanowi  procesy, czyli 
zbiory dzia a  zaprojektowane dla osi gni cia okre lonego celu. Proces wykorzystuje je-
den lub wi cej elementów wej ciowych, przekszta caj c je w elementy wyj ciowe [OGC 
2010]. W metodyce PRINCE2 wyró nia si  siedem procesów obejmuj cych zarz dzanie 

Rys. 2.  Siedem tematów i siedem procesów w metodyce zarz dzania PRINCE2
Fig. 2.  Seven themes and seven processes in the management method PRINCE2
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strategiczne, operacyjne i „dostarczanie produktu”, a wi c rezultatu projektu. Nale  do 
nich:
1. Przygotowanie projektu (Starting up a Project – SU)

Celem tego procesu jest upewnienie si , e zainicjowanie projektu jest zasadne, co 
zostaje udokumentowane w uzasadnieniu biznesowym. Powo ane zostaj  osoby, któ-
rych zadaniem jest zainicjowanie projektu. S  to: przewodnicz cy komitetu steruj cego, 
kierownik projektu oraz zespó  osób wspó pracuj cych podczas inicjowania projektu. 
Sporz dzane jest uzasadnienie biznesowe, okre laj ce szacunkowo nak ady niezb dne 
do zrealizowania projektu. Przyjmuje si  wst pnie sposoby jego realizacji i zg asza pro-
pozycje mo liwych rozwi za . Czynno ci, które s  konieczne do zainicjowania projek-
tu zostaj  udokumentowane w planie etapu. Nale y pami ta , aby na bie co korzysta  
z istniej cych ju  do wiadcze  w inicjowaniu podobnych przedsi wzi .
2. Kierowanie projektem (Directing a Project – DP)

Kierowanie projektem jest procesem, który zale y od komitetu steruj cego i trwa 
przez ca y okres realizacji zadania. Obejmuje ono zatwierdzenie procesu zainicjowania 
projektu, planów organizacyjnych i harmonogramów oraz zapewnienie sta ego nadzoru 
i kontroli, tak aby odst pstwa od pierwotnych za o e  mie ci y si  w granicach przy-
j tej tolerancji. Komitet steruj cy monitoruje przedsi wzi cie na podstawie raportów 
i informacji dostarczanych przez kierownika projektu o wszelkich sytuacjach nadzwy-
czajnych.
3. Rozpocz cie projektu (Initiating a Project – IP)

Proces rozpocz cia projektu formu uje powody realizacji projektu, oczekiwane ko-
rzy ci oraz mo liwe zagro enia i ryzyko. Ponadto okre la zakres prac, który jest do wy-
konania, i jaki produkt, czyli efekt ko cowy projektu jest do dostarczenia. Proces ten 
odpowiada tak e na pytania dotycz ce kosztów oraz jako ci dostarczanego produktu 
(obiektu budowlanego). Ustala kompetencje decyzyjne, dokonuje analizy porównawczej 
z obiektami odniesienia i wprowadza zasady monitorowania, oceny i kontroli post pów 
oraz zagro e  dla realizacji, a tak e ryzyka wprowadzania zmian w projekcie. De  niuje 
równie  zasady, form  i terminy raportowania oraz dostosowuje ogóln  metodyk  zarz -
dzania do konkretnych warunków danego projektu.
4. Sterowanie etapem (Controlling a Stage – CS)

Proces sterowania etapem ma umo liwi  kontrol  post pów w realizacji projektu. 
Obejmuje on realizacj  zada  nale cych do danego etapu, kontrol  post pu robót, aktu-
alizacj  planów projektowych, rozpoznawanie na czas zagro e  dla terminowego uko -
czenia prac, raportowanie wszelkich zmian w projekcie do komitetu steruj cego oraz 
planowanie kolejnego etapu. Kierownik projektu rozpoczyna planowanie etapu nast p-
nego zawsze na zako czenie bie cego. Proces ten opisuje, w jaki sposób kierownik 
projektu powinien zarz dza  projektem i nadzorowa  realizacj  zada , tak aby dany 
etap przebiega  zgodnie z harmonogramem oraz aby by y podejmowane nale yte kroki 
w przypadku wyst pienia zdarze  nieprzewidzianych. Proces ten wykorzystywany jest 
ponadto do komunikowania si  ze „ wiatem zewn trznym” w celu znajdywania rozwi -
za  dla problemów jeszcze nierozwi zanych. Zmiany wymagaj  starannego potrakto-
wania i udokumentowania dla dokonania w a ciwej oceny, czy mog  stanowi  ród o 
zagro enia dla celów uzasadnienia biznesowego.
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5. Zarz dzanie dostarczaniem produktu (Managing Product Delivery – MP)
Proces zarz dzania dostarczaniem produktu (przekazaniem do u ytkowania obiektu 

budowlanego) umo liwia rozdzielenie w sposób kontrolowany czynno ci typowych dla 
zarz dzania projektem od zada  zwi zanych z bezpo rednim wybudowaniem obiektu, 
czyli faktyczn  realizacj  inwestycji. W tym procesie odpowiedzialno  przechodzi na 
kierownika zespo u (brygadzist , mistrza, in yniera, kierownika robót lub kierownika 
budowy). Kierownik zespo u dokonuje stosownych uzgodnie  z kierownikiem projektu, 
przekazuj c ponadto raporty dotycz ce jako ci wykonania oraz post pu robót. Proces 
ma na celu w a ciwe przekazanie kierownikowi zespo u zada  produkcyjnych i wyma-
ga  co do ich jako ci oraz dostarczenie mu informacji o ich wykonaniu. Reguluje te  
zasady wspó pracy pomi dzy kierownikami projektu i zespo u oraz zespo em i zapewnia 
wszystkim stronom szczegó ow  informacj  co do realizowanych zada . Te uzgodnie-
nia s  szczególnie istotne, gdy wspó praca obejmuje kilka przedsi biorstw, z których nie 
wszystkie stosuj  metodyk  PRINCE2. Zakres tzw. zada  produkcyjnych, uzgadnianych 
przez kierownika projektu z kierownikiem zespo u, obejmuje dane dotycz ce terminów 
ich wykonania, wymaga  jako ciowych oraz de  niuje sposób sporz dzania sprawozda  
z ich realizacji. Powierzanie zada  produkcyjnych podwykonawcom odbywa si  na zasa-
dzie zawarcia stosownych umów cywilno-prawnych.
6. Zarz dzanie przej ciem pomi dzy etapami (Managing a Stage Boundary – SB)

Proces opisuje dzia ania podejmowane przy przechodzeniu z poprzedniego do nast p-
nego etapu projektu. Nazywa si  go cz sto procesem „kamieni milowych”, pomimo e 
poj cie to w metodyce PRINCE2 nie wyst puje. W tym celu niezb dne jest dokonanie 
ponownej analizy i aktualizacji uzasadnienia biznesowego, ryzyka oraz planów projek-
towych. Proces ten nak ada na kierownika projektu obowi zek przygotowania szcze-
gó owego harmonogramu prac dla kolejnego etapu, dokonanie odbioru technicznego 
i sporz dzenie sprawozdania z poprzedniego etapu projektu oraz uzyskanie stosownych 
zezwole  do rozpocz cia realizacji etapu nast pnego.
7. Zako czenie projektu (Closing a Project – CP)

Proces zako czenia projektu wery  kuje, czy w sposób w a ciwy nast pi o przeka-
zanie obiektu w u ytkowanie zamawiaj cemu (inwestorowi), co wed ug terminologii 
PRINCE2 oznacza, e zaakceptowa  on produkt (dokona  odbioru obiektu budowlanego). 
Jedn  z podstawowych zasad PRINCE2 jest zako czenie projektu w sposób kontrolowa-
ny i uporz dkowany. Zasada ta powoduje, e z chwil  rozpocz cia u ytkowania obiektu 
wszystkie roboty wykonawcze s  uznane za uko czone i formalnie odebrane. Proces ten 
oznacza, e cele projektu zosta y osi gni te. Ponadto obejmuje on przekazanie dokumen-
tacji powykonawczej, dostarczenie instrukcji obs ugi urz dze  i instalacji, przeszkolenie 
personelu zamawiaj cego, dokonanie próbnego rozruchu, sporz dzenie sprawozdania 
ko cowego oraz protoko u przekazania. Zasadniczym celem procesu jest zde  niowanie 
i potwierdzenie terminu przekazania obiektu zamawiaj cemu i zapewnienie, e wszystkie 
przewidziane w projekcie roboty zosta y zrealizowane.
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RODOWISKO PROJEKTU

Sformu owanie metodyki PRINCE2 w sposób stosunkowo ogólny umo liwia jej 
zastosowanie, niezale nie od kontynentu, bran y, wielko ci organizacji czy z o ono ci 
projektu, jednak e wymaga ka dorazowego dostosowania do warunków lokalnych, czyli 
rodowiska projektu.

Przestrzega si  u ytkowników przed stosowaniem metodyki PRINCE2 w sposób wy-
biórczy, pomijaj cy niektóre jej elementy, gdy  w a nie jej zalet  jest cis e powi zanie 
zasad, tematów i procesów w jedn  spójn  ca o .

Dostosowanie metodyki PRINCE2 do rodowiska projektu nie oznacza jednak nad-
miernego obci ania ni  projektu i zapewnia jednocze nie w a ciwy nadzór nad czyn-
nikami dla niego istotnymi. Dostosowanie to mo e odbywa  si  na ró nych poziomach, 
odpowiadaj c na nast puj ce kwestie:

Jakie standardy i wytyczne funkcjonuj  w danym przedsi biorstwie w odniesieniu 
do zasad, tematów i procesów PRINCE2?

Czy stosowane w przedsi biorstwie nazewnictwo w zakresie zarz dzania projek-
tem jest spójne z terminologi  PRINCE2? Nie ma przy tym znaczenia, czy mówi si  
o uzasadnieniu biznesowym (Business Case) czy uzasadnieniu podj cia inwestycji (In-
vestment Case).

Zalecane przez PRINCE2 wzory protoko ów i sprawozda  mog  by  zast pione 
tymi, które przedsi biorstwo ju  posiada, o ile tylko spe niaj  wymagania metodyki.

Niektóre stanowiska pracy powinny zosta  dopasowane do wymaga  PRINCE2, 
zw aszcza je li zakresy obowi zków pracowników przedsi biorstwa s  ustalone w spo-
sób odmienny.

PRZYK AD ZASTOSOWANIA

Przyk adem skutecznego zastosowania metodyki PRINCE2 do zarz dzania projektem 
budowlanym jest rozbudowa cz ci najwi kszego w Europie i trzeciego, co do wielko ci, 
w wiecie portu morskiego w Rotterdamie, znana jako Maasvlakte 2.

Projektowanie tego przedsi wzi cia rozpocz to w 2004 roku, a jego realizacj  – 
w 2008 roku. Polega a ona na stopniowym nawo eniu piasku i wykonaniu falochronów 
zabezpieczaj cych brzeg Morza Pó nocnego. Po owa z uzyskanej w ten sposób po-
wierzchni (2000 ha) powi kszaj cej port zosta a wykorzystana przez terminal kontenero-
wy i przemys  stoczniowy, a pozosta a – jako rezerwat przyrody i teren wypoczynkowy.

Powi kszenie powierzchni portu Maasvlakte o 20% (do obszaru 6000 ha) ma zabez-
pieczy  prognozowane do 2030 roku zapotrzebowanie na now  powierzchni  dla prze a-
dunku kontenerów.
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Pomimo pocz tkowych w tpliwo ci, czy zaproponowana metodyka b dzie u yteczna 
do realizacji inwestycji o tej wielko ci, postanowiono opracowa  na jej podstawie plan 
projektu. Ostatecznie stwierdzono, e metodyka PRINCE2 w okresie ponadsiedmioletniej 
realizacji inwestycji przyspieszy a istotnie faz  projektow  i wykonawcz  oraz przyczy-
ni a si  do utrzymania kosztów na zaplanowanym poziomie. Po zako czeniu inwestycji 
oceniono, e sukces projektu o warto ci € 2,6 mld, w który by o zaanga owanych 20 000 
osób, nie by by mo liwy bez wykorzystania standardów metodyki PRINCE2.

PODSUMOWANIE

Metodyka PRINCE2, chocia  w swoim pierwotnym za o eniu zosta a opracowana 
i wdro ona z my l  o projektach biznesowych, jest od dawna z sukcesem stosowana do 
kompleksowego zarz dzania projektami budowlanymi. Obecnie znajduje ona nie tylko 
zastosowanie w takich krajach, jak: Australia, Indie czy Afryka Po udniowa, ale równie  
wiele czo owych krajów UE, jak: Austria, Niemcy, Francja i W ochy, a tak e Szwajcaria 
u ywa jej z powodzeniem od kilku lat.

Zainteresowanie PRINCE2 wzrasta te  w Polsce. Z punktu widzenia rozwijaj cej si  
wspó pracy mi dzynarodowej, cho by przy realizacji przedsi wzi  inwestycyjnych, ta-
kich jak rozbudowa infrastruktury drogowej, jest wysoce wskazane posiadanie narz dzi 
zarz dzania projektami, które umo liwiaj  w a ciw  komunikacj  mi dzynarodowym 
partnerom i uczestnikom procesu inwestycyjnego.

Rys. 3.  Etapy rozwoju portu w Rotterdamie
Fig. 3. Development phases of the port of Rotterdam
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Rys. 4.  Maasvlakte 2 – panorama od strony po udniowo-wschodniej (wizualizacja)
Fig. 4.  Maasvlakte 2 – view from the south-east (visualization)
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USING THE PRINCE2 METHOD FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT 
OF A BUILDING PROJECT

Abstract. PRINCE2 (an acronym for PRojects IN a Controlled Environment 2) is a pro-
cess-based method for effective project management. Applied extensively by the UK Go-
vernment, PRINCE2 is also widely recognized and used in the public and private sector, 
both in the UK and internationally. Although developed by UK government agency the 
PRINCE2 method is located in the public domain, and offers non-proprietorial practical 
guidebook for project management. As the PRINCE2 methodology can be used for 
different kinds of projects, irrespective of its size and industry, it becomes an inte-
resting tool to manage building projects.

Key words: civil engineering, investment, methodology, PRINCE2, project, Business 
Case, management
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