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Wstęp 
Dodatek PRINCE2® do P2ware  Project Manager jest zestawem narzędzi ułatwiających zastosowanie metodyki 

PRINCE2 do zarządzania projektami z wykorzystaniem programu P2ware Project Manager 7. Zawiera on: 

 Przewodnik po PRINCE2® 

 Leksykon PRINCE2® z szybkim dostępem do haseł 

 Plany procesów PRINCE2 

 Szablon planu projektu zarządzanego zgodnie z PRINCE2 

 Szablony produktów zarządczych PRINCE2 opublikowane przez AXELOS Limited 

 Szablony opisów ról według PRINCE2 opracowane przez P2ware Sp. z o.o. 
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Kto i jak powinien używać Dodatku PRINCE2® do P2ware  Project Manager? 
Dodatek PRINCE2® do P2ware  Project Manager może być używany zarówno przez osoby uczące się metodycznego 

zarządzania projektami, jak i przez ekspertów, przy czym sposób jego użycia zależy od znajomości metodyki PRINCE2 

i posiadanego doświadczenia. 

Przewodnik po PRINCE2® z Leksykonem PRINCE2® zapewniają Użytkownikowi łatwy i szybki dostęp do ważnych 

fragmentów Podręcznika PRINCE2 w celu przypomnienia lub nauki najważniejszych elementów metodyki PRINCE2. 

 Plany procesów PRINCE2 zawierają działania realizowane w procesach PRINCE2 z listami kontrolnymi czynności 

rekomendowanych przez tę metodykę. Powinny być one importowane do planu otwartego z wykorzystaniem 

szablonu planu projektu zarządzanego zgodnie z PRINCE2 i wykorzystywane do planowania i kontrolowania działań 

i czynności zarządczych, jakie powinien wykonać Użytkownik kierując projektem realizowanym zgodnie z PRINCE2. 

Szablon planu projektu zarządzanego zgodnie z PRINCE2 powinien być wykorzystywany przez Kierownika projektu 

do planowania i kierowania projektem z wykorzystaniem programu P2ware Project Manager. 

Szablony produktów zarządczych PRINCE2 opublikowane przez AXELOS Limited oraz Szablony opisów ról według 

PRINCE2 opracowane przez P2ware Sp. z o.o., mogą być dostosowane do środowiska projektu i zapisane jako część 

dokumentacji projektu. 

Jak Dodatek PRINCE2® do P2ware  Project Manager jest dystrybuowany? 
Dodatek PRINCE2® do P2ware  Project Manager (w skrócie Dodatek) jest dystrybuowany jako wtyczka do programu 

P2ware Project Manager w formie pliku o nazwie: PRINCE2 Project Manager 7 plugin PL.p2plugin 

Jak zainstalować Dodatek? 
Przed zainstalowaniem Dodatku, musi być wcześniej zainstalowany w komputerze program P2ware Project Manager 

7 (w skrócie PM7).  

Aby zainstalować wtyczkę z Dodatkiem, kliknij na plik z Dodatkiem albo otwórz program P2ware Project Manager 7 

i użyj Menedżera dodatków dostępnego po kliknięciu na przycisk  w lewym górnym rogu).  

Po zainstalowaniu Dodatku będzie on widoczny w lewym obszarze roboczym programu PM7, jak pokazano na 

rysunku 1. 

Przewodnik po PRINCE2®, tak jak inne elementy wtyczki, ma formę szablonu planu PM7, jednakże powinien on być 

wykorzystywany jedynie w trybie ‘tylko do odczytu’. Aby uzyskać dostęp do wszystkich szablonów wtyczki należy 

w oknie Utwórz plan według szablonu, kliknąć na Dodatek PRINCE2® (szablony) – jak pokazano, na rysunku 1. 

Więcej informacji o poszczególnych szablonach Dodatku można uzyskać naprowadzając kursor na ikony 

poszczególnych elementów. 

Aby otworzyć plan bazujący na szablonie dostarczonym przez Dodatek, kliknij na ikonę odpowiedniego szablonu. 
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Rysunek  1.  Aktywowanie Dodatku i przeglądanie informacji o jego elementach 

Przewodnik po PRINCE2® 
Przewodnik PRINCE2 ma zapewnić Użytkownikowi łatwy i szybki dostęp do najważniejszych części Podręcznika 

PRINCE2, gdy kiedykolwiek będzie mu to potrzebne, jednym lub dwoma kliknięciami. 

Przewodnik ma formę diagramu ilustrującego elementy metodyki PRINCE2 (Rysunek 2). 

W górnej części diagramu widoczne są grupy elementów metodyki PRINCE2: 

 Pryncypia (Zasady) 

 Tematy 

 Procesy 

 Zarysy produktów zarządczych 

 Opisy ról 

 Listy kontrolne zgodności z PRINCE2. 

W dolnej części pokazane są przepływy produktów zarządczych i wyników działań zarządczych w procesach PRINCE2 

oraz związane z nimi role, do obowiązku których należy wykonanie działań i czynności rekomendowanych przez 

PRINCE2. 

Wystarczy wybrać Perspektywę z nazwą grupy i umieścić kursor na elemencie będącym obiektem zainteresowania, 

aby w oknie Podpowiedzi zobaczyć wspomniane powyżej informacje w ustrukturyzowanej formie (Rysunki 3 i 4). 
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Rysunek  2   Widok ‘Przewodnik po PRINCE2®’ - Wszystkie element PRINCE2 razem szybko i łatwo dostępne. 

 

Rysunek  3   Informacje dotyczące tematu ‘Organizacja’ 
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Rysunek  4   Informacje o procesie ‘Przygotowanie projektu’ 

Więcej informacji dotyczących elementów metodyki można zobaczyć w oknie Właściwości, jak pokazano na 

rysunku 5. 

 

Rysunek  5   Diagram procesu Przygotowanie projektu 
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Rysunek  6   Opis roli Głównego dostawcy 

 

Rysunek  7   Obowiązki roli związane z poszczególnymi tematami PRINCE2 

Aby zobaczyć obowiązki przydzielone poszczególnym rolom, a dotyczące różnych tematów, należy zaznaczyć tę rolę 

i kliknąć na ikonę w oknie Właściwości, jak pokazano na rysunku 7. 

Na rysunku 8 pokazano zarys opisu produktu zarządczego, który pokazuje się w oknie podpowiedzi po 

naprowadzeniu kursora na ten produkt zarządczy w grupie ‘Zarysy opisów produktów zarządczych’ a na rysunku 9 

szablon tego dokumentu, wyświetlany w oknie Właściwości,  po zaznaczeniu produktu i kliknięciu na ikonę w polu 

‘Szablon AXELOS’. Szablony produktów zarządczych opublikowane przez AXELOS Limited są także dostępne do edycji, 

podobnie jak opisy obowiązków ról. 
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Rysunek  8   Przykład zarysu opisu produktu zarządczego zgodnie z Dodatkiem A Podręcznika PRINCE2 

 

Rysunek  9   Przykład szablonu produktu zarządczego opublikowany przez AXELOS Limited. 
Copyright © AXELOS Limited 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone. Materiał reprodukowany na podstawie licencji otrzymanej od AXELOS Limited. 

Listy kontrolne zgodności zarządzania projektem z PRINCE2 znajdujące się w Dodatku E w Podręczniku 

PRINCE2można zobaczyć w grupie Listy kontrolne, jak również w dolnej części diagramu Przewodnika po PRINCE2® 

(Rysunek 10) 
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Rysunek  10  Przykład listy kontrolnej zgodności z PRINCE2. 

Wszystkie opisy działań w procesach PRINCE2 zawarte w Podręczniku PRINCE2 zawierają listy czynności 

rekomendowanych przez PRINCE2 oraz role, do obowiązków których należą te czynności. Tylko dla procesu 

Przygotowanie projektu metodyka rekomenduje więcej niż 120 takich czynności, podzielonych na kilka grup 

czynności zapisanych w kilku miejscach. Nawet bardzo doświadczony Kierownik projektu ma trudności 

z zapamiętaniem ich wszystkich, a pominięcie niektórych z tych czynności może narazić projekt na niepowodzenie. 

Korzystając z Przewodnika po PRINCE2® czynności, role i ich obowiązki można zobaczyć naprowadzając kursor na 

produkty działań widoczne w dolnej części diagramu (Rysunek 11).  
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Rysunek  11  Czynności rekomendowane przez PRINCE2, produkty zarządcze i związane z nimi role i obowiązki 

Jednym kliknięciem Użytkownik może otworzyć Leksykon PRINCE2® ze słownikiem polsko-angielskim i szybko 

dotrzeć do poszukiwanego terminu (Rysunek 12). 

Rysunek  12  Słownik i Leksykon PRINCE2® .  
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Dodatek do PRINCE2® zawiera także szablony opisów ról opracowane przez P2ware Sp. z o.o. na podstawie 

podręcznika PRINCE2 oraz szablony produktów zarządczych PRINCE2 udostępniane przez AXELOS Limited. Szablony 

te oraz Leksykon PRINCE2 są dostępne we wszystkich szablonach planów wchodzących w skład Dodatku. 

Po kliknięciu na polecenie Opisy ról otwierany jest Eksplorator Windows w folderze zawierającym szablony opisów 

ról zapisane w oddzielnych plikach formatu Microsoft Word. Podobnie klikając na Produkty zarządcze PRINCE2® 

można uzyskać dostęp do szablonów produktów zarządczych (Rysunek 13). 

Nie ma szablonów dzienników i rejestrów, gdyż powinny być one utrzymywane z wykorzystaniem P2ware Project 

Manager 7, jako część planu. 

 

Rysunek  13  Dostępne szablony opisów ról i produktów zarządczych PRINCE2® 

Jak używać szablonów planów procesów PRINCE2 i planu projektu zarządzanego 

zgodnie z PRINCE2? 
P2ware Project Manager 7 jest narzędziem komputerowym umożliwiającym zarządzanie prawie wszystkimi 

aspektami zarządzania projektami zaczynając od szacowania i planowania, po raport końcowy projektu. 

Kierując projektem Kierownik projektu jest odpowiedzialny za produkty specjalistyczne, które projekt ma dostarczyć, 

a także za wiele produktów zarządczych i związane z nimi działania. 

Można najważniejsze produkty zarządcze dodawać do planu projektu, ale mieszanie produktów zarządczych 

z produktami specjalistycznymi na jednym diagramie czy harmonogramie może zmniejszyć koncentrację na którychś 

z nich. 

Za pomocą Dodatku PRINCE2® do P2ware  Project Manager do galerii dostępnych widoków dodawany jest widok 

Diagram następstwa produktów zarządczych. Na tym diagramie wszystkie produkty zarządcze można umieścić w 

kolejności, w jakiej powinny być wykonane lub przedstawione Komitetowi sterującemu lub innym interesariuszom. 
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Jeśli jest to uzasadnione, na diagramie można umieścić także inne produkty zarządcze niż te wymagane przez 

PRINCE2, na przykład produkty wymagane przez procesy zarządcze czy ład organizacji. 

Wykorzystując unikalne funkcjonalności programu PM7, do każdego produktu dodano listę kontrolną z czynnościami 

dotyczącymi produktu rekomendowanymi przez PRINCE2. Listy te mogą być modyfikowane w ramach 

dostosowywania metodyki PRINCE2 do środowiska projektu, a także Użytkownik może dodać własną listę kontrolną 

lub kilka list z dodatkowymi czynnościami, np. wymaganymi przez wewnętrzne regulacje organizacji. 

Aby zobaczyć listę kontrolną dotyczącą produktu zarządczego, wystarczy umieścić na nim kursor, jak pokazano na 

rysunku 14. 

Po wykonaniu wymaganej czynności Użytkownik powinien zaznaczyć produkt, którego dotyczyła czynność, otworzyć 

okno z listą kontrolną i odznaczyć jej wykonanie (Rysunek 15). 

W celu sprawdzenia, które czynności zostały do wykonania, wystarczy przesuwać kursor po produktach zarządczych 

i obserwować wyświetlane listy kontrolne, jak pokazano na rysunku 16. 

 

Rysunek  14  Przykład listy kontrolnej czynności rekomendowanych przez PRINCE2 



12 
 

 

Rysunek  15  Odznaczanie wykonanych czynności 

 

Rysunek  16  Kontrolowanie wykonania czynności 
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Dodatek PRINCE2® do P2ware  Project Manager zawiera wymienione poniżej szablony planów (w nawiasach podane 

są symbole procesów i powiązanych z nimi działań innych procesów, które uwzględniono w danym szablonie): 

 Przygotowanie projektu (PP+ZS1)  

 Inicjowanie projektu (IP+ZK+ZS2+ZS3)  

 Sterowanie etapem (SE+ZD+ZK+ZS3+ZS4)  

 Zarządzanie końcem etapu (ZK+ZS3+ZS4)  

 Zamykanie projektu (ZP+ZS5)  

 Plan dla prostego projektu PRINCE2(R) 

 Plan z diagramem następstwa produktów zarządczych 

Szablony planów dla procesów PRINCE2 można wykorzystywać na wiele sposobów, na przykład można je: 

 importować do planu projektu w miarę postępów projektu 

 wykorzystywać jako odrębne plany jedynie do kontrolowania zarządczych czynności należących do 

obowiązków Użytkownika 

 wykorzystać do stworzenia szablonów uwzględniających produkty zarządcze, rekomendowane czynności i 

listy kontrolne wynikające z dostosowania PRINCE2 do potrzeb projektu i/lub organizacji. 
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