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Elementy makrośrodowiska projektowego
Środowisko naturalne:

• Warunki geograficzne
• Warunki klimatyczne
• Zasoby surowcowe
• Ochrona środowiska

Środowisko kulturowe:
• Kultura narodowa
• Kultury regionalne i branżowe
• Kultura jednostkowa
• Mentalność pracy
• Aspiracje życiowe

Środowisko społeczne:
• Sytuacja demograficzna
• Polityka społeczna
• Poziom wykształcenia
• Styl życia
• Zachowania konsumenckie, itd.



Środowisko polityczno-prawne:
• System polityczno-prawny
• Polityka międzynarodowa
• Stabilność polityczna
• Atmosfera polityczna
• Regulacje prawne ogólne i szczegółowe
• Respektowanie i egzekucja prawa
• Poziom obsługi prawnej, itd.

Środowisko ekonomiczne:
• System polityczno-gospodarczy
• Sytuacja gospodarcza
• Rynki finansowe
• Wsparcie finansowe
• Podatki
• Subwencje
• Poziom kosztów, płac, itp.
• Rynek pracy
• Poziom życia



Środowisko techniczne:
• Polityka techniczna
• Poziom technologiczny
• Innowacyjność
• Infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna
• Infrastruktura transportowa
• Dostęp do surowców, materiałów, energii i innych mediów
• Dostęp do unikatowych usług
• Normy i regulacje techniczne
• Potencjał techniczny, rozwojowy, produkcyjny, itd. 

Najczęściej stosowaną metodą do analizy makrośrodowiska projektowego jest analiza PEST 
Politycznych, Ekonomicznych, Społeczno-kulturowych i Technologicznych czynników otoczenia 
dalszego, wpływających na realizacje projektu.
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Zewnętrzne środowisko projektowe tworzą: odbiorcy, regulatorzy, dostawcy, konkurenci, …
Projektowe środowisko wewnątrzorganizacyjne obejmuje: organy nadzorcze i kierownicze 
organizacji realizującej projekt, kierownicy i pracownicy liniowi oraz funkcjonalni, biura 
projektowe, eksperci,  organizacje prawnicze, reprezentacje pracownicze wyposażenie 
organizacji, know-how, …
Środowisko wewnątrzprojektowe tworzą: komitet sterujący projektu, kierownictwo 
projektu, zespoły wykonawcze, zespoły zarządzania projektami, zaespoły obsługi 
administracyjno-technicznej, specjaliści, konsultaci, itd. 

Analiza środowiska projektowego może być realizowana za pomocą klasycznej analizy 
strategicznej, albo analizy interesariuszy projektu.

Analiza strategiczna to postępowanie badawcze, którego celem jest z jednej strony ocena 
aktualnie realizowanego przez przedsiębiorstwo projektu, z drugiej zaś wytyczenie 
praktycznie możliwych kierunków rozwoju projektu.

Analiza interesariuszy projektu to postępowanie badawcze, w świetle którego rezultaty 
projektu są wypadkową poglądów, aspiracji, celów i działań różnych grup interesów.



Interesariusze zewnętrzni poza-organizacyjni
REGULATORZY

Administracja państwowa i samorządowa;  Stowarzyszenia branżowe (fachowe)
Partie polityczne; Instytucje UE; Inne organizacje międzynarodowe; media lokalne

i krajowe

DOSTAWCY
Sponsorzy; Banki; 
Ubezpieczyciele;
Dostawcy materiałów;
Dostawcy wyposażenia;
Podwykonawcy; Biura 
inżynierskie; Doradcy 
i firmy doradcze; 
Kancelarie prawne;
Potencjalni pracownicy  

ODBIORCY
Zleceniodawcy; 
Użytkownicy końcowi;
Instytucje odbioru;
Usługodawcy;
Społeczności lokalne;
Organizacje społeczne;
Inne grupy interesu

INTERESARIUSZE ZEWNĘTRZNI 
WEWNĄTRZORGANIZACYJNI

Organ nadzorczy; kierownicy liniowi; pracownicy liniowi; eksperci; 
pracownicy biura projektów;
Naczelne kierownictwo; kierownicy funkcjonalni; specjaliści 
funkcjonalni; Kierownictwo biura projektów; reprezentacje 
pracownicze

INTERSARIUSZE WEWNĘTRZNI
Komitet sterujący; Kierownik projektu; Zespoły 
wykonawcze; Zespoły zarządzania projektami; Zespoły 
obsługi administracyjno-technicznej; Specjaliści; 
Konsultanci

PROJEKT

KONKURENCI
Konkurenci bezpośredni; Konkurenci pośredni
OTOCZENIE ORGANIZACJI MACIERZYSTEJ

Interesariusze projektu (na podst. M. Trocki: Organizacja projektowa) 



Cechy zadań projektowych
● Syntetyczne cechy zadań projektowych ● Analityczne cechy zadań projektowych
Zgodność potencjału projektowego organizacji i 
projektu
●

• całkowita, oparta na potencjale własnym 
organizacji;

• częściowa, wymagająca kooperacji z 
innymi organizacjami

• brak potencjału projektowego, zlecenie 
wykonania projektu przez inną 
organizację

Znaczenie projektu dla organizacji • Kluczowe
• Niepriorytetowe

Zakres projektu • Całościowy
• Częściowy 

● Wielkość projektu • Mały
• Średni
• duży

● Częstotliwość realizacji projektu ● Sporadycznie 
● regularnie 
● permanentnie

● Liczba jednocześnie realizowanych 
projektów

● Jeden
● wiele

Na podstawie: E. Kozień: Ocena sprawności projektów)



Szeroko ujmowane zarządzanie projektem obejmuje:
• organizację projektu
• przygotowanie projektu
• usystematyzowanie projektu
• zarządzanie kosztami projektu
• opracowanie harmonogramu projektu
• analizę ryzyka i zmian projektowych
• kontrolę projektu
• przeprowadzenie
• przeprowadzenie audytu projektu
Ocena ryzyka – przykłady:
• nieprzewidziane problemy techniczne
• nieprzewidziany wzrost kosztów np. wzrost cen surowców 
• brak rozpoznania rynku – zmniejszony popyt 
• zmiany kursów walut
• problemy produkcyjne – reklamacje jakości wyrobów



● Typy projektów innowacyjnych  w przedsiębiorstwach przemysłowych
● Przykłady ● Wynik

● Badania stosowane (projekty 
badawcze), ekspertyzy (projekty 
studialne)

• Rozeznanie techniczne, gospodarcze, odnośnie do zasadności stawiania 
określonych zadań i ich wykonalności

● Opracowanie nowych technologii i 
procesów wytwórczych

• Opracowanie techniczno-ekonomiczne nowego produktu
• Przygotowanie dokumentacji
• Wykonanie koniecznych prototypów, serii próbnych i informacyjnych oraz 

wdrażanie do wytwarzania i wprowadzania na rynek
● Budowa i instalowanie nowych 

urządzeń
• Nowe lub zmodernizowane powierzchnie lub obiekty pozwalające na poprawę 

kultury pracy i przystosowanie do nowej techniki

● Restrukturyzacja tradycyjna • Przekształcenie prawno-ekonomiczne i własnościowe celem przystosowania do 
działania w warunkach gospodarki rynkowej

• Działania „naprawcze w celu doraźnej poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej, 
redukcji kosztów, wzrostu wydajności, zwiększenia zysku i poprawy pozycji na 
rynku

• Działania rozwojowe o charakterze strategicznym, połączone z komputeryzacją i 
automatyzacją procesów zarządzania i wytwarzania

● Restrukturyzacja radykalna 
opierająca si na koncepcji BPR 
(Business Process Reengineering)

• Radykalne przeprojektowanie procesów produkcyjnych podstawowych, 
pomocniczych i procesów zarządzania połączone z wykorzystaniem 
technologii informacyjnych, radykalna zmiana zasad zarządzania personelem

• Uzyskanie znacznych rezultatów ekonomicznych
• Przebudowa zasad współpracy z dostawcami i klientami
• Istotna zmiana funkcjonowania firmy
• Uzyskanie nowej, perspektywicznej pozycji na rynku

(na podstawie: I. Durlik: Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych.)  
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