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Zarządzanie projektem - MS Project  

LLAABBOORRAATTOORRIIUUMM  

 

Proszę uruchomić program MS Project. 

 

CZĘŚĆ I: DEFINIOWANIE PROJEKTU 

 

Ćwiczenie I.1.   Utwórz nowy projekt „Zmiana lokalizacji siedziby firmy”. 

 

Ćwiczenie I.2.  Zdefiniuj nowy projekt wykorzystując poniższe dane: 

Tytuł: Zmiana lokalizacji siedziby firmy 

Temat: ćwiczenie 

Autorem i menedżerem jesteś Ty 

Firma: FOR FUTURE 

Rozpoczęcie projektu: 18/06/2020r. 

 

Ćwiczenie I.3.  Zdefiniuj dni i godziny pracy nad projektem. Nanieś na kalendarz Standardowy szczegółowe 

wytyczne dotyczące czasu pracy w projekcie: 

-  firma pracuje od 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. 

 

Ćwiczenie I.4.  Zapisz swój projekt pod nazwą „Zmiana lokalizacji siedziby firmy ćwiczenie”. 

 

CZĘŚĆ 2: PLANOWANIE PROJEKTU 

Ćwiczenie II.1.   

1. Wprowadź informacje o pierwszym zadaniu jakim jest określenie potrzeb. Zadanie to trwać będzie 30 dni. 

Pamiętaj o zadaniu rozpoczynającym START. Następnie wprowadź informacje o pozostałych zadaniach: 

2. Wizyty w lokalach 45 dni  

3. Wybór siedziby 5 dni 

4. Podpisanie umowy 2 dni  

5. Pakowanie i demontaż wyposażenia starej siedzibie 7 dni 

6. Załadunek i transport 2 dni 

7. Rozpakowanie i  instalacja wyposażenia 7 dni 

Koniec 

2. Nie jesteś również pewny czy wizyty w lokalach faktycznie zajmą 45 dni. 

Ćwiczenie II.2. Zdecydowałeś, że Wybór siedziby będzie jednak punktem kontrolnym. 
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Ćwiczenie II.3. Dodaj nowe zadania we wskazane miejsca. Każde z tych zadań dodaj innym sposobem: 
Zadanie rozpoczynające START 

Analiza ofert – 5 dni - pomiędzy Wizyty w lokalach a Wybór siedziby 

Aranżacja wnętrza –  7 dni -pomiędzy Załadunek i transport a Rozpakowanie i  instalacja wyposażenia 

Sprzątanie – 5 dni - po Rozpakowanie i  instalacja wyposażenia 

 

Ćwiczenie II.4. Zdecydowałeś jednak, iż nie będzie korzystał usługi aranżacji wnętrz. Stworzyłeś własną 

koncepcję dlatego też usuń zadanie Aranżacja wnętrza.  

 

Ćwiczenie II.5.  

1. Utwórz zadanie sumaryczne Poszukiwanie lokalu, Przeprowadzka oraz Wprowdziny. Po przeanalizowaniu 

bieżącej sytuacji ustalono, iż zadania od …. do …… związane są z poszukiwaniem lokalu, natomiast zadania od …. 

do… związane są z samym procesem przeprowadzki, natomiast zadania od …. do… związane są z 

„rozgoszczeniem się” w nowej siedzibie. 

2. Ukryj zadania podrzędne a następnie je odkryj. 

3. Ustal relacje między zadaniami (dla pierwszych zadań w widoku Gantta, dla pozostałych na karcie Informacje 

o zadaniu – poprzedniki). 
 

Ćwiczenie II.6. Zdefiniuj wartości wyprzedzeń/zwłok dla następujących zadań (wypróbuj różne sposoby 

definiowania zwłok/wyprzedzeń): 

 

Pakowanie i demontaż wyposażenia starej siedzibie  (poprzednik: podpisanie umowy – 50%) 

 Załadunek i transport (poprzednik: Pakowanie i demontaż …– zdefiniuj wyprzedzenie lub zwłokę) 

Rozpakowanie i  instalacja wyposażenia (poprzednik: Załadunek i transport – zdefiniuj wyprzedzenie lub 

zwłokę) 

 

Ćwiczenie II.7. Wprowadź dodatkowe ograniczenie „nie później niż…” dla zadania Podpisanie umów. 

Wprowadź dodatkowe informacje o zadaniu Rozpakowanie i  instalacja wyposażenia. 

 

 

Ćwiczenie II.8. Wprowadź zadanie Sprawozdawczość Dyrektora jako zadanie cykliczne realizowane co tydzień, 

w każdy poniedziałek. 

 

 

Ćwiczenie II.9. Przygotuj Strukturę Podziału Pracy dla projektu wg schematu: 

P.1 

 P.1.1 

 P.1.2 

   P.1.2.1 

   P.1.2.2 
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CZĘŚĆ 3: PLANOWANIE ZASOBÓW 

Ćwiczenie III.1. W arkuszu zasobów wprowadź zasoby osobowe, materiałowe i kosztowe dla tego projektu. 

Przy realizacji projektu pomogą ci: Pracownik/cy administracyjny, pracownik/cy Działu Radców Prawnych, 

pracownik/cy Działu Informatycznego. Do transpotu zatrudnisz firmę zewnętrzną (min. 2 osoby). W ramach 

zadania umeblowanie 1 dzień pracownik Działu Administracji poświęci na odświeżenie ścian. 

 

Ćwiczenie II.11. Planując zasoby musisz uwzględnić, iż 6-7 marca firma obchodzi 15-lecie istnienia. Projekt nie 

może być w tym czasie realizowany. 

 
Ćwiczenie II.13. Przydziel zaplanowane zasoby do poszczególnych zadań (zasoby typu praca, materiał, koszt). 

 
Ćwiczenie II.14. Prześledź informacje o zasobie - zidentyfikij przeciążenia zasobów. Dokonaj również analizy 

histogramu zasobów. 

 
Ćwiczenie II.15. Wyświetl informacje o wszystkich zasobach przypisanych do zadań (obciążenie zadaniami). 

 

CZĘŚĆ 3: KALENDARZE 

 

Ćwiczenie III.1. Utwórz nowy kalendarz Zmiana lokalizacji w którym zdefiniuj dni wolne od pracy: Nowy Rok, 

Poniedziałek wielkanocny, Święto 3-go maja, Boże ciało, Wszytkich świętych, Boże Narodzenie (1 i 2 dzień).  

 

Ćwiczenie III.2. Utwórz kalendarz dla zasobu pracownik/cy Działu Radców Prawnych. Dział zgłosił, że  zgłosiła 

ci, że 5 marca dział uczestniczy w konferencji, nie może więc brać udziału w projekcie. Ponadto Dział ten nie 

pracuje we wtorki, gdyż jest to dzień spotkań z klientami poza siedzibą firmy. 

 

Ćwiczenie II.5. Przypisz utworzone kalendarze. 

 


