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ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W 
ARCHIWUM SPOŁECZNYM

Agnieszka Wargowska-Dudek



Zarządzanie projektem w archiwum społecznym na bazie projektu 
„Że�szczyzna” z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych



Kilka pyta�

Skąd jesteście?
Ile osób jest zaangażowanych w działania Waszej organizacji?

Ile projektów prowadzicie?
      uwzględniając: stałych pracowników, wolontariuszy, partnerów



Powinien być zgodny z celami działania organizacji/grupy
Każda organizacja/grupa ma swoją misję, która została sformułowana na 
początku działalności
Misja określa kierunki naszych działań
Powinien odpowiadać na opisane i udokumentowane potrzeby
Wskazywać ściśle określoną grupę odbiorców (grupa docelowa/uczestnicy)
Mieć jasno określone, realne cele, sposoby ich realizacji oraz efekty 
(rezultaty)
Koszty projektu muszą być powiązane z przedsięwzięciem i być oszacowane 
na podstawie cen rynkowych 

Czym jest projekt?



Czym jest wniosek aplikacyjny?
Powinien być zgodny z celami działania organizacji/grupy
Każda organizacja/grupa ma swoją misję, która została sformułowana na 
początku działalności
Misja określa kierunki naszych działań
Powinien odpowiadać na opisane i udokumentowane potrzeby
Wskazywać ściśle określoną grupę odbiorców (grupa docelowa/uczestnicy)
Mieć jasno określone, realne cele, sposoby ich realizacji oraz efekty 
(rezultaty)
Koszty projektu muszą być powiązane z przedsięwzięciem i być oszacowane 
na podstawie cen rynkowych 





organizacja koncertu, 
spektaklu tanecznego, 
warsztatu archiwistycznego, 
stworzenie nowej instytucji, 
otwarcie wystawy… 

Wszystko jest projektem: 

Każde działanie kulturalne może 
zostać zaplanowane i zrealizowane 
jako projekt.



Zatem ile prowadzicie projekt�w?

Biorąc pod uwagę projekt jako 
szerszy zakres naszych działań 
i jego uniwersalność



Zarządzanie projektem to nauka 
zarządzania projektami, ale w 
rzeczywistości zarządzasz ludźmi. 
Tak więc każda metodologia powinna być 
stosowana ostrożnie. 
Rozważ swój ostateczny cel. 
Oczywiście, realizacja projektu jest 
priorytetem, ale jeśli to zrobisz kosztem 
motywacji ludzi i naturalnego poziomu 
produktywności, możesz skończyć z 
doskonałym projektem, ale bez zespołu.















Komunikacja nie oznacza 
jedynie działań związanych z 
budowaniem pozycji i roli marki 
wśród odbiorców, ale również 
obejmuje wysiłki związane z 
budowaniem spójności 
wewnątrz instytucji.



definiowanie projektu
planowanie projektu
realizowanie projektu
kontrolowanie projektu
zamknięcie projektu 

(R. Wysocki, 2013, s. 84)  

Fazy projektu





opracowanie wstępnej struktury zarządzania projektem
wybór kierownika projektu oraz członków zespołu bądź zespołów 
operacyjnych  realizującego/cych projekt (ustalenie struktury zarządzania)
ocena wykonalności projektu
wstępne/ bądź oszacowane koszty
opracowania wstępnego harmonogramu
określenie parametrów jakości/wyników (rezultaty, produkty),
określenie misji projektu oraz jego wstępnego opisu 

(P. Charette, A. Mitchell, S. Mazur, E. McSweeney s. 7)

Definiowanie projektu





zakres projektu, 
harmonogram prac projektowych
podział zadań związanych z wykonaniem tychże prac, 
budżet projektu

W fazie planowania zbierane oraz opracowywane są informacje niezbędne do 
odpowiedniego wykonania projektu. Dobry plan jest podstawą do zrealizowania 
prac projektowych. Plan projektu może być przygotowywany w formie 
dokumentu lub zbioru dokumentów. 

Powinien zawierać takie elementy składowe, jak: 

Planowanie projektu









Przy tworzeniu planu istotne jest zbudowanie właściwej 
Struktury Podziału Prac (Work Breakdown Structure – WBS). 

W jej wyniku wszystkie zadania w projekcie zostają podzielone na 
niezazębiające się grupy działań, te z kolei na 
poszczególne zadania i kroki.



Idąc dalej w konwencji 
„żeńszczyźnianej” wyobraźmy 
sobie, że organizujemy 
inwentaryzację starych fotografii 
i opowieści ilustrujących lokalne 
społeczniczki, liderki, polityczki, 
rzemieślniczki, artystki, 
twórcze/sprawcze  gospodynie 
w naszej gminie







planowanie, 
organizowanie, 
kierowanie i motywowanie 
monitorowanie prac projektowych

W fazie realizacji najważniejsze jest skuteczne kierowanie zespołem 
projektowym. W sensie ogólnym można wyróżnić 4 podstawowe funkcje, jakie 
pełni kierownik zespołu, tj.: 

Jest to tożsame z podstawowymi funkcjami zarządzania i zadaniami menadżera

Realizowanie projektu



Kontrolowanie projektu jest niezbędne, aby projekt 
zakończył się sukcesem. Kierownik powinien nie tylko 
nadzorować swoich podwładnych, ale także motywować ich
do działania.

Kontrolowanie projektu





tytuł projektu, 
faktyczną datę zakończenia, 
powód zamknięcia projektu (zazwyczaj jest to 
zrealizowanie wszystkich prac projektowych), 
skutki realizacji projektu. 

Podobnie jak w przypadku definiowania projektu w fazie jego 
zamknięcia należy sporządzić dokument zamykający projekt. 
Powinien on zawierać takie informacje, jak: 

Po zakończeniu projektu należy go ocenić.

Zamknięcie projektu





Dziękuję
Fundacja Sztuki ,  Przygody i  Przyjemności ARTS
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