
Atlas 
pojęć, metod  

i  

narzędzi pracy projektowej 







Cykl życia projektu 

Faza inicjowania i definiowania 
0 Działalność koncepcyjna 
0 Pomysł na projekt 
0 Prezentacja ogólnej koncepcji pomysłu 
0 Uzyskanie zgody na przejście do kolejnego etapu 

Faza przygotowania 
0 Działalność planistyczna i organizatorska 
0 Powołanie zespołu projektowego 
0 Planowanie zakresu 
0 Planowanie terminów 
0 Planowanie zasobów 
0 Organizowanie wykonawstwa projektu 

 



Faza wykonawstwa projektu 

0 Działalność realizacyjna oraz kontrolno- sterująca 
projektem 

0 Realizacja projektu wg założeń z fazy projektowania 

0 Monitorowanie i sterowanie pracą zespołu 
projektowego oraz zespołów zadaniowych 

0 Prace przy wytwarzaniu produktów projektu 

Faza zamknięcia projektu 

0 Działalność wdrożeniowa i sprawozdawcza 

0 Wdrożenie rezultatów projektu do działalności 
biznesowej 

0 Udostępnienie opracowanych rozwiązań klientom 

0 Przekazanie dokumentacji i zapewnienie wsparcia dla 
użytkowania rozwiązań 

0 Gromadzenie doświadczeń projektowych 



Ocena powdrożeniowa 

0 Odroczona w czasie ocena efektów projektów 

0 Porównanie planów z ich realizacją 

0 Weryfikacja szacunków i budowanie bazy wiedzy 
projektowej 





Cele projektu 
Analiza celu składa się z trzech kroków: 

a)opisania sytuacji w przyszłości po naprawieniu problemów  

b) zweryfikowania hierarchii celów  

c) przedstawienia relacji pomiędzy środkami a rezultatami na wykresie. 

 

Cele projektu powinny spełniać kryteria SMART:  

 S – specific – szczegółowość, konkretność - powinny być szczegółowo opisane, 

dotyczyć konkretnych problemów;  

M – measurable – mierzalność – cel powinien być łatwo przeformułowany na 

rezultaty, ujęty w liczby (skwantyfikowany);  

A – acceptable - akceptowalność/trafność, uzgodniony z interesariuszami;  

R – realistic – realistyczny – możliwy do osiągnięcia poprzez realizację projektu (nie 

może się odnosić do zadań i obszarów, które projektem nie będą objęte. 

T- temporable – określony w czasie. 



W większości projektów realizowanych w przedsiębiorstwach można wyróżnić 
przynajmniej trzy rodzaje celów:  

0 cel merytoryczny – najczęściej definiuje on produkt, jaki ma powstać 

podczas realizacji projektu; przykładowo może to być „nowa linia 
technologiczna o wydajności 500 szt. wyrobu na godzinę”,  

0 cel ekonomiczny – określona rentowność, przychód, zysk lub koszt lub 

innych parametr ekonomiczny ograniczający warunki osiągnięcia celu 
merytorycznego,   

0 cel strategiczny – nadrzędny cel jaki chce osiągnąć przedsiębiorstwo, a 

realizacja projektu jest jednym ze środków do realizacji tego celu; 
najczęściej taka sytuacja ma miejsce gdy przedsiębiorstwo realizuje 

program, w skład którego wchodzi kilka różnych projektów. 



Model fazowy projektu 

Fazy projektu: 

0 koszty i wkład pracy są niskie na początku projektu, następnie 
wzrastają do maksymalnego poziomu i gwałtownie spadają pod 

koniec realizacji projektu, 

0 prawdopodobieństwo sukcesu projektu jest najniższe na początku, a 
następnie systematycznie rośnie, dokładnie odwrotnie jest z 

ryzykiem - na początku wysokie, w trakcie realizacji spada,  

0 możliwość dokonywania zmian w projekcie (ze strony 
zleceniodawcy) jest największa na początku, a najmniejsza na 

końcu ze względu na rosnące w miarę zaawansowania prac koszty 
zmian.  

0 w początkowych dwóch fazach projektu postęp prac jest 

stosunkowo niewielki, ale w miarę trwania projektu, stopień 
wykorzystania zasobów zwiększa się 





Strukturyzacja projektu 

Technika oparta na ograniczaniu pola widzenia. Punktem wyjścia jest 

pogrupowanie prac w tzw. pakiety robocze. Każdy z pakietów jest 

następnie dzielony na zadania główne, cząstkowe, indywidualne oraz 

czynności. Struktura zadań „rozszerza się” wraz z postępem projektu, tzn. 

im więcej szczegółów wiadomo na temat projektu i jego zakresu, tym 

bardziej rozbudowana struktura podziału pracy. Układ i ilość pakietów 

roboczych kształtują całość procesu administrowania i zarządzania 

projektem. Porządkowanie zadań obejmuje hierarchiczny podział 

wydzielonych zadań w kolejności ich realizacji oraz przydział zadań 

poszczególnym członkom zespołu.  





Struktura WBS 

   Jest to alfanumeryczny numer zadania lub pakietu 

zadań. Wprowadzenie numeracji ma na celu 

wprowadzenie ścisłego uporządkowania  zadań. W 

przypadku, gdy jest wiele zadań o podobnie 

brzmiącej nazwie, zastosowanie kodu ułatwi 

rozbudowywanie WBS o kolejne zadania/pakiety 

bez konieczności tworzenia nowych nazw dla 

zadań. Ułatwia to także opisywanie zadań, 

szczególnie gdy stosuje się różnego rodzaju techniki 

wizualizacji, łatwiej jest pokazać na nich kod 

zadania, niż pełna nazwę. 







burza mózgów 
brainstorming 



 

burza mózgów - tzw. „twórcza dyskusja” 
  

 

 
- proces rozwiązywania problemów tą metodą składa się z dwóch typowych 

czynności intelektualnych: wytwarzania pomysłów, rozwiązania i ich oceny 
 

 - myślą przewodnią burzy mózgów jest pobudzanie uczestników sesji 

(zebrania), aby swobodnie zgłaszali dużą liczbę  pomysłów 

  

- wychodzi się tu z podstawowego założenia:  
duża liczba pomysłów zawiera przynajmniej kilka dobrych. 

 



burza mózgów – zalety i wady 

 
zalety: 

0 większa efektywność grupy niż pojedynczo pracujących 

jednostek, 

0 sprzyjanie lepszemu wykrywaniu błędów w grupie, 

0 występowanie większej obiektywizacji wyników w grupie, 

0 sprzyjanie większej twórczości, 

0 większy stopień humanizacji pracy w grupie, 

0 nauka współpracy i współdziałania uczestników grup 

0 wspieranie kreatywności poszczególnych jednostek 

0 podnoszenie morali 



burza mózgów – zalety i wady 

 
wady: 

0 uczestnicy często boją się oceny własnych pomysłów  

0 brak możliwości jednoczesnego wypowiadania się powoduje 

spadek indywidualnej motywacji, a następni w kolejce nie 

skupiają się na aktualnych wypowiedziach 

0 nie każdy problem da się rozwiązać tą metodą 



karta pomysłu 
synteza rozwiązań, które powstały w trakcie burzy mózgów 
 
 

 

- na tym etapie pracy zespół powinien już mieć ogólną świadomość, w 

którą stronę zmierza projekt i być w stanie z setek karteczek i uwag stworzyć 

kilka kart pomysłu, z których wybrana zostanie jedna stanowiąca podstawę 
do dalszej pracy.  

 

- nie oznacza to, że pozostałe karty pomysłu powinny zostać wyrzucone.  

 

- są ważnym elementem w dalszej pracy - stanowią źródło inspiracji.  
 

- niewykluczone, że pewne obiecujące pomysły w przyszłości również 

zostaną rozwinięte lub będą prowadzone równolegle z wybranym. 





mapa myśli 
mind mapping 



 

 

mapa myśli - szczególny rodzaj notowania, mający według 

jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania 

oraz aktywować intuicję, dzięki wykorzystaniu synergicznej 

współpracy obu półkul mózgowych 
 
 
 
 
 

- do tworzenia mind map używa się rysunków i krótkich haseł. 

mapa powinna być przejrzysta, czytelna, kolorowa, zwracająca uwagę na 
najważniejsze rzeczy- istotne dla twórcy. 

 

- celem mind mappingu jest podniesienie efektywności pracy, a proces 

nauki i zapamiętywania uczynienie prostszym, szybszym i przyjemniejszym. 

 

 



analiza SWOT 



Analiza SWOT 
jedna z podstawowych metod analizy strategicznej 
przedsiębiorstwa  
 

 
- nazwa metody jest akronimem angielskich słów strengths (mocne 

strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse potencjalne lub 

zaistniałe w otoczeniu), threats (zagrożenia prawdopodobne lub 

istniejące w otoczeniu) 

 
- można ją stosować dla całego przedsiębiorstwa, lub w poszczególnych 

sferach jego funkcjonowania, np. marketingu, finansach, produkcji, itp.  

 

- może być także wykorzystywana w działalności doradczej (konsultingu) 

jako technika wstępnej analizy  



model Ishikawy  
diagram ryby, fishbone diagram 

 
- znany także jako diagram drzewa błędów, bowiem po odwróceniu 

schematu o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara diagram 
przypomina drzewo, używany jest do ilustrowania związków 

przyczynowo-skutkowych, pomaga w ten sposób oddzielić przyczyny od 

skutków danej sytuacji i dostrzec złożoność problemu.  

 

- analiza rozpoczynana jest od stwierdzenia wystąpienia skutku i 
prowadzona w kierunku identyfikacji wszystkich możliwych przyczyn, 

które go spowodowały. Wśród przyczyn wymienił on 5 głównych 

składowych – określanych jako tzw. 5M: Manpower, Methods, 

Machinery, Materials, Management. Każda z tych składowych rozbija się 

na poszczególne przyczyny, które powinny być rozpatrywane 
indywidualnie jako problemy do rozwiązania. 





model Ishikawy – zalety i wady 
 

zalety: 

0 jest uporządkowanym przekazem informacji 

0 kładzie nacisk na hierarchię danych, zlokalizowanie i 

wyeliminowanie przyczyn problemu 

0 ułatwia systematyzację możliwych przyczyn wystąpienia 

niepowodzenia 

0 umożliwia swobodne wprowadzenie nowych propozycji oraz 

ich systematyzację na bieżąco  

0 jest również podstawą do dalszych działań i zbierania danych 



model Ishikawy – zalety i wady 

 
wady: 

0 trudność klasyfikacji poszczególnych przyczyn do właściwych 

grup lub podgrup 

0 nieprzejrzystość przy analizie złożonych problemów 



kruszenie obiektu 
polega na totalnej krytyce istniejących przedmiotów, problemów 
  
 
- metoda kruszenia daje bardzo dobre wyniki, gdy chodzi o udoskonalenie, 

modyfikację lub adaptację istniejącego obiektu (problemu)  

 

- w przypadku obiektu (problemu) projektowanego, który jeszcze nie 

istnieje, wskazane jest zbudowanie (przynajmniej w myśli) prymitywnego 
modelu – prototypu, poddanie go kruszeniu, a następnie doskonalenie 

obiektu nowo projektowanego 

 

- metoda ta na celu ma zmianę naszych przekonań i wyobrażeń na temat 

otaczającej rzeczywistości 



„tworzenie nowych obiektów 
jest możliwe dzięki kruszeniu 

istniejących” 
 

A. Kaufmann, M. Fustier, A. Drewet 

Procedura: 
1. Ustalamy przedmiot kruszenia  

2. Wyszukujemy jak najwięcej wad w wybranym 
przedmiocie 

3. Analizujemy i kategoryzujemy wybrane wady 



5Why  
umożliwia wspólne dochodzenie do odpowiedzi na pytania o 
przyczynę występujących problemów 



5Why - proste narzędzie w rozwiązywaniu problemów, łatwe do 

zastosowania w każdej organizacji 
 

 

-polega na kilkakrotnym zadawaniu pytania „Dlaczego?”. Dzięki temu 

natura problemu, a także  jego rozwiązanie, stają się bardziej oczywiste i 
zrozumiałe.  Dlaczego {tu należy wstawić krótki opis problemu}, a po 

otrzymaniu odpowiedzi zadać kolejne pytanie: Dlaczego {tu należy 

wstawić odpowiedź uzyskaną na poprzednio zadane pytanie}. Tego typu 

zapytania kontynuujemy średnio do 5 razy. Dość często zakłada się, że 

odpowiedź na piąte pytanie określa nam przyczynę problemu 
 

- ciekawostka: Twórcą metody 5Why jest Sakichi Toyoda - Jest on 

założycielem największego japońskiego koncernu samochodowego 

Toyota Industries Co., Ltd. 



5Why – wady i zalety 

 
zalety: 

0 Metoda 5W jest prostym narzędziem w 

rozwiązywaniu problemów, łatwym do 
zastosowania w każdej organizacji. 

0 Skuteczność tego narzędzia nie wymaga od 

pracowników żadnego specjalistycznego 
przygotowania. 

0 Metoda ta skłania pracowników do 
analitycznego myślenia i samodzielnej 

identyfikacji problemu 



5Why – wady i zalety 

 
wady: 

0 Metoda 5 why nie jest działaniem. Polega na 

dochodzeniu do problemu drogą dedukcji, 
która niekiedy może prowadzić do błędnych 

wniosków. 

Uwaga praktyczna: Podczas używania metody 
5WHY należy przestać zadawać dalsze pytania 
w chwili kiedy zapętlamy się w odpowiedziach 

albo wnioski zaczynają wyglądać na błędne. 
Oznacza to, że zaszliśmy zbyt głęboko w analizie. 



mapa interesariuszy  
pozwala rozszerzyć zrozumienie projektowanej przez nas usługi lub 

produktu poza bezpośrednie relacje z odbiorcami 

 
 

- każde działanie ma miejsce w pewnym otoczeniu oraz angażuje inne osoby z 
naszego zespołu. Interesariusze to wszystkie osoby oraz podmioty, które 

uczestniczą w naszym projekcie, mając moc decyzyjną w jego realizacji, 

wykonując na naszą rzecz pewne usługi lub mając ogólny wpływ na kształt 
rzeczywistości 

- rysując mapę zależności pomiędzy tymi podmiotami, jesteśmy w stanie spojrzeć z 
bardzo szerokiej perspektywy 

- interesariuszem będzie np. firma cateringowa, menedżer w naszym zespole, 
personel techniczny obiektu, grantodawca, drukarnia ulotek, samorząd wydający 

zgody na pewne działania, policjanci ochraniający wydarzenie, konkurencyjny 

teatr, a nawet Komisja Europejska, jeśli akurat stworzyła ramy prawne dla naszego 
działania. 

 







Planowanie i kontrola 
czasu  

Harmonogram umożliwia określenie czasu trwania realizacji 
poszczególnych zadań i pakietów roboczych oraz 
porównanie, w stosunku do całości, czasu przeznaczonego 
na projekt. Pozwala także na prześledzenie wzajemnych 
interakcji pomiędzy poszczególnymi zadaniami (np. 
ewentualne konflikty w dostępie do zasobów), obciążenia 
pracą poszczególnych członków zespołu oraz ustalenie 
rezerw i limitów czasowych, tzw. ścieżek krytycznych realizacji 
projektu. Najprostszą formą planu czasowego jest 
wyszczególnienie chronologiczne wszystkich zadań wraz z 
podaniem daty ich rozpoczęcia i zakończenia oraz osoby 
odpowiedzialnej za realizację zadania. Takimi 
harmonogramami można posługiwać się jedynie w 
przypadku prostych, mało skomplikowanych projektów o 
przejrzystej strukturze i związkach pomiędzy poszczególnymi 
zadaniami. 



Wykresy Gantta 

Wykresy Gantta umożliwiają dokładne śledzenie 
przebiegu projektu, wraz z ewentualnymi rezerwami i 
opóźnieniami czasowymi. Umożliwiają także śledzenie 
obciążenia pracowników oraz izolowanie zadań 
krytycznych pod względem czasu trwania, jak 
również korelacji czasowych pomiędzy 
poszczególnymi zadaniami. Podstawową zaletą 
wykresu Gantta jest czytelność prezentacji 
harmonogramu. Łatwo można zauważyć, które z 
prac pokrywają się w czasie, jaka jest kolejność 
czynności oraz jaki jest czas trwania poszczególnych 
zadań. 





Plany sieciowe 

Trzy rodzaje planów: 

 

1. Plan, w którym proces jest opisywany za pomocą strzałki (metoda CPM) 
przebiegającej pomiędzy dwoma węzłami (zdarzeniami) – początkowym i 
końcowym.  

2. Plan, w którym węzeł opisuje jednocześnie zdarzenie wcześniejsze i 
późniejsze, koncentruje się na czasie trwania danej czynności (tzw. metoda 
PERT).  

3. Plan, w którym proces początkowy i końcowy opisywany jest za pomocą 
węzłów (metoda PDM) 

 

Na konstrukcję planu sieciowego składają się cztery czynności:  

1. podział zadań na procesy i przedstawienie na planach cząstkowych,  

2. połączenie wszystkich planów cząstkowych w całościowy plan sieciowy,  

3. obliczenie terminów realizacji poszczególnych procesów,  

4. optymalizacja planu całościowego.  







Kompetencje 



Kompetencje 

Kompetencja – połączenie trzech atrybutów: wiedzy, 

umiejętności i postawy. Wyróżniają one daną osobę 

łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej 

oczekiwaniom jakościowym, realizacji danych zadań. 

Rozwój kompetencji to proces ciągły i ze względów 

praktycznych proces ten warto i należy dzielić na 

etapy. Możemy zatem mówić, że rozwijając daną 

kompetencję, stopniowo przechodzimy na coraz 

wyższy poziom jej opanowania. Kompetencje 

zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem 

zawodowym i życiowym człowieka.  

 



0 Kompetencja to konglomerat:  
0 a. opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiem co),  
0 b. umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię),  
0 c. postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę) 

 
Można przyjąć pięciostopniową skalę dla każdej kompetencji. 
Pięć poziomów kompetencji:  
• A(1) - Brak przyswojenia danej kompetencji. Brak zachowań wskazujących 

na jej opanowanie i wykorzystywanie w podejmowanych działaniach;  
• B(2) - Przyswojenie kompetencji w stopniu podstawowym. Jest ona 

wykorzystywana w sposób nieregularny. Wymagane jest aktywne 
wsparcie i nadzór ze strony bardziej doświadczonych osób;  

• C(3) - Kompetencja przyswojona w stopniu dobrym-pozwalającym na 
samodzielne, praktyczne jej wykorzystanie w trakcie realizacji zadań 
zawodowych;  

• D(4) - Kompetencja przyswojona w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym 
na bardzo dobrą realizację zadań z danego zakresu oraz przekazywanie 
innych własnych doświadczeń;  

• E(5) - Kompetencja przyswojona w stopniu doskonałym. Zdolność do 
twórczego wykorzystania i rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw 
właściwych dla danego zakresu działań. 



Kompetencje twarde 

To cechy konkretne, mierzalne, niezbędne do wykonywania danej pracy. Można je potwierdzić dyplomami, 
certyfikatami, świadectwami… lub podczas kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego.  Do tej grupy 
kompetencji zaliczamy przede wszystkim posiadaną wiedzę i umiejętności.  Cechy te podlegają 
możliwości rozwoju poprzez naukę, udział w szkoleniach i kursach, a także pracę na danym stanowisku. 
Owy rozwój jest  zatem zależny od tego, jaki zawód wykonujemy bądź wykonywać zamierzamy. 

Przykłady: 

0 Znajomość języków obcych 

0 Wiedza specjalistyczna 

0 Umiejętność obsługi programów/komputera/pakietu MS Office 

0 Posiadanie prawa jazdy 

 

 

Kompetencje miękkie 

Dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności społecznych . Koncentrują się na zachowaniu człowieka, 
postawach, sposobie bytowania. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz 
umiejętności interpersonalnych. 

Przykłady: 

0 Komunikat ywność 

0 Dynamizm działania 

0 Kreat ywność 

0 Umiejętność pracy w zespole 

0 Zarządzanie czasem 

0 Odporność na st res 

 





Moderacja- metodyka grupowego 

rozwiązywania problemów 

Metoda moderacji wizualnej zaliczana jest do grupy 
metod problemowych. To metoda pracy, która 
polega na graficznym zapisie przebiegu dyskusji i 
pozwala ocenić sytuację oraz odnaleźć przyczyny 
takiego, a nie innego przebiegu zdarzeń. Umożliwia 
ona postawienie diagnozy (oceny) określonych 
sytuacji oraz wskazuje możliwości rozwiązania 
określonego problemu. Oznacza także metodę 
dyskusyjną, która pozwala na wyrażenie poglądów 
dotyczących konkretnego problemu, na szukanie 
idealnych rozwiązań, konkretnych przyczyn i 
wyciągnięcie wniosków końcowych, które stają się 
wstępem do dalszej pracy nad rozwiązaniem trudnej 
sytuacji.  

 



Filozofia i podstawy 

moderacji wizualnej 
W pracy moderatora, który jest podmiotem filozofii moderacji, ważne jest  przyjęcie określonych  
założeń. Z uwagi na fakt, że techniki moderacji wizualnej wykorzystywane są w pracy grupowej, 
istotne znaczenie odgrywa tu model sytuacji w grupie, który ma kształt  trójkąta, a jego 
wierzchołkami są: „to, ja, my”, gdzie:  

• „to” stanowi cel, który należy osiągnąć,  

• „ja” to każdy uczestnik warsztatu, mający swoje cele indywidualne; dotyczy to każdej osoby 

pracującej w grupie,  

• „my” wynika z faktu, że ludzie lubią pracować w grupie, tworząc określone zespoły 
 

Prowadzenie zajęć tą metodą wymaga dokładnego i starannego przemyślenia następujących  
kwest ii:  

1. Które cele ma osiągnąć grupa (muszą być one jasno sformułowane: cele ogólne i cele 
operacyjne)?  

2. W których sekwencjach można dojść do celu (ile grup, ile prezentacji)?  

3. Którymi technikami?  

4. Którymi formami pracy? 

5. Za pomocą których pytań grupa chce dojść do wyniku (pytania mają zbudować drogę do 
rozwiązania określonego celu)?  

6. Kiedy zastosować określone formy pracy i pytania?  

7. Jak wypracować t reści, a następnie wykorzystać je do realizacji wytyczonych celów? 



Wizualne techniki moderacji, oprócz operowania obrazem w komunikacji grupowej, pozwalają też 

na:  

• uzyskiwanie wysokiego poziomu interakcji pomiędzy uczestnikami,  

• bardzo efektywne pod względem czasowym dochodzenie do wyników pracy w grupie,  

• wpływanie na zmianę postaw i zachowań członków grupy oraz na budowanie zespołów dla 

realizacji wspólnych celów.  

 

 Aby moderacja mogła dobrze funkcjonować, muszą zostać spełnione m.in. takie warunki, jak:  

• uczestnicy muszą być zgodni co do celu, który chcą uzyskać; jeśli występują rozbieżności co do 

tematu, trzeba go tak modyfikować, aby grupa zgodziła się na jego ostateczne brzmienie,  

• lepsze wyniki uzyskuje się, gdy uczestnicy się znają; w przypadku spotkania się osób po raz pierwszy 
proponuje się prezentację dla zapoznania się z grupą – czy to przez powiedzenie kilku zdań o 
sobie, czy też przez odpowiadanie na ewentualne pytania,  

• uczestnicy zajęć prowadzonych metodą moderacji powinni posiadać odpowiednie 

przygotowanie do rozwiązywania postawionego problemu.  

 

Moderacja ma wpływ na kształtowanie w uczestnikach takich umiejętności, jak:  

• prezentacja własnego punktu widzenia,  

• przygotowanie do publicznych wystąpień,  

• podejmowanie indywidualnych decyzji,  

• uwzględnianie poglądów innych ludzi,  

• rozwiązywanie problemów w sposób twórczy poprzez poszukiwanie pomysłów i rozwiązań oraz 
kreatywne myślenie  

• skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach,  

• umiejętność pracy w grupie. 





Ankieta 
a. definicja 

Ankieta to standaryzowana metoda otrzymywania informacji od badanych, która nie 
wymaga obecności ankietera. Respondent (osoba badana) udziela odpowiedzi za 
pomocą specjalnie przygotowanego kwestionariusza. Ze względu na sposób zbierania 
danych wyróżniamy ankiety: pocztową, internetową oraz audytoryjną. 

b. zastosowanie 

Ankietę stosuje się w celu uzyskania danych w krótkim czasie od dużej liczby osób. Ankietę 
można przeprowadzić wśród uczestników szkoleń, aby sprawdzić, na ile spełniły ich 
oczekiwania, czy też zbadać, które elementy szkoleń były ich zdaniem najbardziej 
przydatne. Ze względu na anonimowość, jest dobrym narzędziem, aby skłonić 
respondentów do wypowiadania się na tematy drażliwe lub do oceniania zespołu 
zarządzającego projektem. 

c. zalety i ograniczenia 

„+" 

0 niski koszt przeprowadzenia badania; 

0 wystandaryzowane wyniki - obiektywne informacje; 
0 większa szansa na szczere odpowiedzi. 

„-" 

0 narzędzie nadużywane - niechęć do wypełniania ankiet; 

0 konieczność zadawania prostych, zrozumiałych pytań; 

0 brak możliwości pogłębienia i doprecyzowania odpowiedzi respondentów; 
0 niekiedy nie możliwe jest kontrolowanie tego, kto wypełnia ankietę. 

 



Analiza dokumentacji 

a. definicja 

Analiza dokumentacji (z ang. desk research) opiera sie na poszukiwaniu 
informacji i danych jakościowych oraz ilościowych w materiałach 
„wytwarzanych" w ramach projektu (zbieranych w ramach monitoringu) 
oraz w źródłach zewnętrznych opracowanych i/lub zgromadzonych przez 
inne podmioty. Analiza ma przyczynić sie do podejmowania jak najlepszych 
decyzji odnośnie kierunku i siły realizacji działań. 

b. zastosowanie 

Metoda ta jest zawsze dostępna. Ze względu na swoje zalety stosowana w 
większości projektów. 

c. zalety i ograniczenia 

„+" 

0 szybkość badania; 

0 niski koszt. 

„-" 

0 dostępne informacje mogą nie odpowiadać w pełni na postawiony 
problem badawczy (ktoś zbierał je w innym celu); 

0 dostęp do części danych często jest ograniczony. 



Wywiad 

a. definicja 

Metoda pozyskiwania danych przez ankietera poprzez zadawanie pytań 
badanemu na podstawie specjalnie przygotowanego scenariusza, z 
możliwością pogłębiania zakresu zbieranych informacji. 

Wyróżniamy m.in. wywiad kwestionariuszowy, w którym ankieter odnotowuje 
odpowiedzi respondenta na odpowiednim formularzu oraz wywiad 
grupowy (focus) - prowadzony jednocześnie z kilkoma osobami, przebieg 
dyskusji jest zwykle nagrywany. 

b. zastosowanie: 

Metoda pozwala uelastycznić badania oraz spojrzeć na projekt z perspektywy 
zarówno uczestników, jak i realizatorów. 

c. zalety i ograniczenia: 

„+" 

0 możliwość dopowiedzenia lub wyjaśnienia niejasnych kwestii; 

0 bezpośredni kontakt ankieter-badany - możliwość obserwacji zachowania; 

„-" 

0 ankieter może wpływać nieświadomie na odpowiedzi badanych; 

0 brak anonimowości respondentów . 
 



Obserwacja 

a. definicja 
Polega na wejściu badacza w określoną grupę i obserwowaniu jej od 

wewnątrz - jako jeden z członków. Ankieter może czynnie lub 
biernie uczestniczyć w zajęciach grupy, informując lub nie, o 
pełnionej przez niego funkcji. 

b. zastosowanie 

Prosta metoda zbierania, wiarygodnych danych. Obserwacją nie 
można określić wszystkich działań, stąd konieczne jest ustalenie 
przed jej rozpoczęciem tego, czego chcemy się dowiedzieć. 

c. zalety i ograniczenia 

„+" 
0 bezpośrednie poznanie ewaluowanych działań; 
0 możliwość zaobserwowania wydarzenia, nie tylko usłyszenia o nim. 
„-" 
0 możliwy subiektywizm badacza w opisie wyników; 

0 nienaturalne zachowanie osób obserwowanych. 
 



Zogniskowany wywiad 

grupowy – Focus 
To metoda zbierania danych polegająca na rozmowie specjalnie dobranej 

grupy osób, z udziałem doświadczonego moderatora, który ukierunkowuje 
przebieg dyskusji na zagadnienia, które mają zostać omówione podczas 
spotkania. Spotkanie prowadzone jest na podstawie scenariusza, rozmowa 
nagrywana jest za pomocą dyktafonu lub na video. 

Zastosowanie: daje możliwość pogłębienia interpretacji uzyskanych wcześniej 
informacji i danych. 

Zalety: 

0 Umożliwia zebranie razem różnych typów osób zaangażowanych w badany 
projekt, wydarzenie, co daje możliwość spojrzenia na tę samą kwestię z 
perspektywy różnych uczestników, 

0 Rezultaty badania generowane są wspólnie przez wszystkich uczestników, 

0 Pozwala zebrać wiele istotnych danych w krótkim czasie. 

Wady: 

0 Konieczna obecność doświadczonego moderatora dyskusji, 

0 Problemy ze zgromadzeniem wszystkich uczestników w jednym miejscu, w 
jednym czasie, 

0 Niechęć respondentów do nagrywania rozmów . 
 




