
dr inż. Andrzej Parafian 

ANDCOM sp. z o.o. 

 

Metoda ścieżki krytycznej (CPM) jako narzędzie wspierające planowanie i monitorowanie 

realizacji prac projektowych 

 

Zarządzanie projektami jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy, jednakże samo 

pojęcie projektu znane było już od najdawniejszych czasów. Można uznać, że budowa piramid 

egipskich, chińskiego muru lub wieży Eiffla była projektem. Intuicyjnie każdy z nas rozumie 

słowo projekt, jednakże bardzo ciężko podać jego jednoznaczną definicję. Bazując na 

dostępnej literaturze można znaleźć wiele definicji projektu. Najsłynniejsze są te definiowanie 

przez metodyki zarządzania projektami. Według metodyki PRINCE2 (Metodyka zarządzania 

projektami PRINCE2™ powstała w Wielkiej Brytanii) [OGC, 2006], projekt jest to środowisko 

zarządzania stworzone w celu dostarczenia jednego lub większej liczby produktów 

biznesowych, w określonym czasie, stosownie do specyficznych wymagań biznesu. Z kolei 

według amerykańskiego Instytutu Zarządzania Projektami PMI (Project Management 

Institute) – organizacji, która utworzyła drugą najbardziej popularną metodykę dla prac 

projektowych o nazwie PMBoK – Project Management Body of Knowledge, projekt jest to 

ograniczony w czasie wysiłek podejmowany w celu unikatowego wyrobu lub usługi [PMI, 

2004]. Często spotyka się również definicję, według której projekt jest to tymczasowa 

organizacja, która w ramach ustalonego harmonogramu i budżetu jest zobowiązana 

dostarczyć określone produkty.  

W ogólnym ujęciu wszystkie projekty składają się z co najmniej czterech faz, które 

swoim zakresem obejmują cały cykl życia projektu od rozpoczęcia do zakończenia projektu 

[Phillips, 2005]. Wśród tych faz można wyróżnić następujące [Pietras, Szmit, 2003]:  

 fazę pierwszą – uruchomienie projektu, polegające na rozpoznaniu potrzeb realizacji 

danego projektu oraz nadającą projektowi bieg, 

 fazę drugą – planowanie prac, podczas której definiowane są dokładne oczekiwania, 

przydzielane zasoby oraz określane dokładne ramy czasowe poszczególnych etapów, 

 fazę trzecią – realizację i monitorowanie prac, podczas której koordynowane są 

działania zespołów projektowych, aby postęp prac był zgodny z przyjętym planem, 

 fazę czwartą – zamknięcie projektu, w której następuje prezentacja wyników oraz 

formalne zamknięcie projektu. 

Pomimo, iż podejście projektowe jest bardzo często stosowane przez organizacje, to 
odsetek projektów zakończonych z sukcesem nie jest imponujący. W tabeli poniżej 
przedstawiono zestawienie badań związanych z realizacją projektów prowadzonych 
sukcesywnie od prawie dwudziestu lat przez amerykańską instytucję badawczą Standish 
Group. 
  



Tabela 1. Zestawienie realizacji projektów informatycznych wg Standish Group - Chaos Report 
1994 - 2012 

Dane za 
rok 

Sukces 
Niepowodzenie 
częściowe 

Niepowodzenie 
całkowite 

1994 16% 53% 31% 

1996 27% 33% 40% 

1998 26% 46% 28% 

2000 28% 49% 23% 

2002 34% 51% 15% 

2004 29% 53% 18% 

2006 35% 46% 19% 

2008 32% 44% 24% 

2010 37% 42% 21% 

2012 39% 43% 18% 

Źródło: : Opracowanie własne na podstawie [Parafian, 2010] 

Przytoczone powyżej badania wskazują, że na przestrzeni 18 lat liczba projektów 

zakończonych całkowitym lub częściowym niepowodzeniem jest bardzo duża. Dlatego też 

zasadne wydaje się być poszukanie sposobów poprawy efektywności procesu planowania 

i monitorowania postępów realizacji prac projektowych.  

Jedną z bardzo często stosowanych w obszarze planowania i monitorowania prac 

projektowych technik pozwalających na skuteczne obrazowanie najbardziej istotnych zadań 

w projekcie jest metoda ścieżki krytycznej (CPM – Critical Path Methodology).  

Według PMI, CPM - jest to technika analizy harmonogramu sieciowego 

wykorzystywana w celu ustalenia dostępnej swobody wyboru terminów realizacji (czyli 

wielkości zapasu czasu) w różnych ścieżkach składających się na harmonogram sieciowy 

projektu, a także w celu określenia minimalnego łącznego czasu trwania projektu. 

Najwcześniejsze daty rozpoczęcia i zakończenia oblicza się za pomocą kalkulacji w przód, 

poczynając od ustalonej daty rozpoczęcia. Najpóźniejsze daty rozpoczęcia i zakończenia 

oblicza się za pomocą kalkulacji wstecz, poczynając od ustalonej daty zakończenia projektu. 

Inaczej mówiąc ścieżka krytyczna jest to ciąg zadań występujących w harmonogramie 

bezpośrednio po sobie, w stosunku, do których opóźnienie któregokolwiek z nich powoduje 

opóźnienie całego projektu.  

Zgodnie z informacją podaną przez Annę Grześ [2014], metoda ścieżki krytycznej CPM 

została opracowana w latach pięćdziesiątych XX wieku przez R. Walkera i Jamesa E. Kelley’a 

z firmy DuPont w celu usprawnienia prac przy wytwarzaniu pół-produktu w procesie produkcji 

neoprenu. Inżynierowie z firmy DuPont byli zaniepokojeni dużą liczbą przestojów podczas 

konserwacji. Dzięki zastosowaniu CPM udało im się skrócić czas przestojów ze 125 do 93 

godzin i w rezultacie poprawić wyniki ekonomiczne [Levy, Thomson, Wiest, 1963, s. 100]. 

Stanowi ona graficzną prezentację przedsięwzięcia, czyli zorganizowanego działania ludzkiego 

zmierzającego do realizacji wyznaczonego celu w określonym czasie i przy znanej liczbie 

pracowników i wielkości zasobów technicznych, rzeczowych, finansowych i informacyjnych. 



Na przedsięwzięcie składa się skończona liczba wzajemnie ze sobą powiązanych 

i wykonywanych w odpowiedniej kolejności czynności, dla których są znane czasy ich trwania.  

Metoda ścieżki krytycznej jest pochodną innej metody tworzenia harmonogramów 

o nazwie „Metoda diagramów następstw” (Precedence Diagramming Method – PDM). 

Metoda PDM polega na graficznym prezentowaniu zadań w postaci prostokątów, w których 

możliwe jest zapisywanie parametrów zadań. Aby wykorzystać metodę ścieżki krytycznej 

w planowaniu danego przedsięwzięcia niezbędnej jest przeprowadzenie kolejno 

następujących czynności [Grześ, 2004]: 

 KROK 1 – Ustalenie liczby czynności (zadań) składających się na dane przedsięwzięcie. 

 KROK 2 – Określenie kolejności ich wykonania i czasów trwania każdej z nich 

(określenie typów zależności). 

Dla zdefiniowanych w pierwszym kroku wszystkich czynności wchodzących w skład 

harmonogramu określane są zależności pomiędzy zadaniami. W tabeli poniżej przedstawiono 

wszystkie typach zależności stosowane w tworzeniu diagramu sieciowego zgodnie z metodą 

PDM. 

Tabela 2. Zestawienie typów zależności zadań w metodzie PDM 

Typ zależności zadań Prezentacja 

Od końca do początku (finish-to-start) 

 
 

Od końca do końca (finish-to-finish) 

 

 
 

Od początku do początku (start-to-start) 

 

 
 

Od początku do końca (start-to-finish) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [PMI, 2004] 

 KROK 3 – przedstawienie wyodrębnionych czynności w postaci wykresu sieciowego 

zgodnie z metodą PDM, tzn. sieci zależności, dla których obowiązują określone 

oznaczenia elementów (zdarzeń i czynności) i reguły ich konstrukcji. 

Przykładowy diagram sieciowy dla ośmiu zadań projektowych został przedstawiony na 

rysunku poniżej.  



Rysunek 1. Przykładowy diagram sieciowy 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 KROK 4 – Opis parametrów zadania. 

Opisując zadanie niezbędne jest podanie/wyliczenie wszystkich parametrów 

opisujących zadanie takich jak : nazwa zadania, czas trwania zadania, najwcześniejszy termin 

rozpoczęcia i zakończenia zadania, najpóźniejszy termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 

oraz dostępny zapas. Rysunek poniżej przedstawia sposób opisu zadania za pomocą podanych 

parametrów. 

Rysunek 2. Zapis parametrów zadania w modelu sieciowym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Szyjewski, 2004] 

Zgodnie z informacją podaną przez Szyjewskiego [2004], wyznaczenie terminów: 

najwcześniejszy i najpóźniejszy, dla rozpoczęcia zadania oraz analogicznych dla zakończenia 

zadania nazywa się wymiarowaniem. Aby rozpocząć wymiarowanie należy wcześniej dokonać 

oszacowania czasu trwania każdego z zadań. W pierwszej kolejności wymiarowanie polega na 

przejściu sieci zadań od początku do końca projektu, zgodnie z zaznaczonymi za pomocą 

strzałek zależnościami i wyliczenia najwcześniejszego terminu rozpoczęcia i zakończenia 

zadania. Najwcześniejszy termin zakończenia zadania obliczony jest poprzez dodawanie 

oszacowanego czasu realizacji zadania do najwcześniejszego terminu rozpoczęcia zadania. 



W przypadku gdy kolejne zadanie uzależnione jest od zakończenia dwóch lub więcej 

poprzedników, najwcześniejszym terminem rozpoczęcia będzie ten mający największą 

wartość. Kolejnym krokiem jest wymiarowanie sieci wstecz, w celu wyznaczenia terminów 

najpóźniejszych (zarówno najpóźniejszego końca jak i startu). Rozpoczynamy od ostatniego 

zadania w naszym harmonogramie wstawiając jako najpóźniejszy możliwy termin zakończenia 

ostatniego zadania, wyliczony wcześniej termin możliwego najwcześniejszego zakończenia. 

Następnie odejmujemy oszacowany czas realizacji każdego z zadań i wyliczamy terminy 

najpóźniejszego startu rozpoczęcia. Po zwymiarowaniu sieci do przodu i do tyłu wyliczane są 

zapasy czasu. Zapas jest różnicą pomiędzy najpóźniejszym terminem zakończenia zadania 

i najwcześniejszym terminem zakończenia zadania. 

Zwymiarowana przykładowa sieć zadań zaprezentowana jest na poniższym rysunku.  

Rysunek 3. Przykładowa zwymiarowana sieć zadań 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  

 KROK 5 – Wyznaczenie ścieżki krytycznej. 

Ścieżka krytyczna jest to zestaw następujących po sobie zadań posiadających zerowy 

zapas czasu. 

Rysunek 4. Ścieżka krytyczna dla zadań w harmonogramie sieciowym 

 

Źródło: Opracowanie własne  



Metoda CPM jest bardzo często wykorzystywana w codziennym, zawodowym życiu 

przez doświadczonych kierowników projektów. Z uwagi na fakt, iż jej wytyczanie jest 

procesem długotrwałym oraz dość żmudnym, nieocenioną pomocą w tym obszarze 

(szczególnie w projektach, których harmonogramy mają bardzo dużo zadań), stanowią 

systemy wspierające proces zarządzania projektami klasy PPM (Project Portfolio 

Management). Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo bardzo dużej liczby dostępnych obecnie 

systemów do zarzadzania projektami, tylko te najbardziej dojrzałe posiadają 

zaimplementowane systemowe techniki wspierające proces kalkulacji ścieżki krytycznej. Do 

takich właśnie zalicza się polski system do zarządzania projektami o nazwie ANDCOM PPM.  

Na poniższym rysunku zobrazowano fragment rzeczywistego harmonogramu 

tworzonego dla realnie prowadzonego projektu oraz fragment ścieżki krytycznej wytyczonej 

przez program ANDCOM PPM. 

Rysunek 5. ANDCOM PPM - Ścieżka krytyczna zadań w harmonogramie projektu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie systemu ANDCOM PPM 

Podsumowując można stwierdzić, że bez wątpienia zastosowanie metody ścieżki 

krytycznej ma wiele zalet. Przede wszystkim wyznaczenie ścieżki krytycznej dla zadań 

w harmonogramie daje możliwość wyliczenia terminu ukończenia przedsięwzięcia. Metoda ta 

umożliwia takie zaplanowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, przy którym jego 

czas realizacji jest najkrótszy. Z uwagi na fakt, iż prezentowane w ramach ścieżki zadania są 

krytyczne z punktu widzenia powodzenia projektu ich wizualizacja pomaga oszacować również 

minimalną kwotę konieczną dla przyspieszenia terminu ukończenia inwestycji – w sytuacji gdy 

taka potrzeba wystąpi. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest fakt, iż wyznaczenie zadań 

krytycznych daje możliwość ich nadzorowania w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a przez to 

kierownik projektu otrzymuje bezcenną informację, które zadania powinny być traktowane 

priorytetowo.   
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