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SPIS TREŚCI 

I. Wprowadzenie do szkolenia. 

II. Prezentacja tematu. 

III. Analiza SWOT. 

IV. Analiza matrycy decyzyjnej. 

V. Drzewo decyzyjne. 

VI. Metoda "za i przeciw”.  

VII. Informacje zwrotne i podsumowanie sesji. 
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ZNAKI NAWIGACYJNE 

❖ Ćwiczenie grupowe 

♦ Ćwiczenie indywidualne 

 

I. Wprowadzenie do szkolenia 

Spośród wszystkich umiejętności kierownika projektu, umiejętność podejmowania 
ważnych decyzji biznesowych jest być może najcenniejsza. W zarządzaniu projektami 
decyzje podejmuje się codziennie. Większość z nich jest stosunkowo nieistotna, ale 
niektóre są krytyczne i mogą zadecydować o powodzeniu lub porażce projektu. Silne 
umiejętności podejmowania decyzji są niezbędne, aby rozważyć dostępne opcje i wybrać 
najlepszy kierunek działania. Niezdecydowanie lub złe decyzje mogą zahamować projekt,  
a także Twoją karierę lub firmę. 
 

Podejmowanie decyzji jest aktem wyboru pomiędzy dwoma lub więcej alternatywnymi 
opcjami. W szerszym procesie rozwiązywania problemów, podejmowanie decyzji wiąże się 
z wyborem pomiędzy możliwymi rozwiązaniami problemu. Ostateczne decyzje mogą być 
podejmowane w oparciu o proces intuicyjny lub rozumowy, lub też połączenie obu tych 
procesów, w zależności od charakteru decyzji. 

W ciągu najbliższych dwóch godzin poznasz proste, ale jakże potężne narzędzia i techniki 
podejmowania decyzji, które mogą być wykorzystywane przez Ciebie bezpośrednio lub 
przez członków Twojego zespołu zarządzającego projektem. 
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II. Temat Prezentacja 

1. Jaka była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłeś i dlaczego? 
2. Jaka była najgorsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłeś i dlaczego? 

 

Ogólnie rzecz biorąc, proces decyzyjny pomaga menedżerom i innym specjalistom 
biznesowym w rozwiązywaniu problemów poprzez analizowanie alternatywnych opcji  
i podejmowanie decyzji o wyborze najlepszej drogi. Stosowanie podejścia krok po kroku 
jest skutecznym sposobem na podejmowanie przemyślanych, świadomych decyzji, które 
mają pozytywny wpływ na krótko- i długoterminowe cele organizacji. 

Proces podejmowania decyzji w biznesie jest powszechnie podzielony na 7 kroków. 
Menedżerowie mogą wykorzystywać wiele z tych kroków, nie zdając sobie z tego sprawy, 
ale lepsze zrozumienie najlepszych praktyk może poprawić skuteczność podejmowanych 
decyzji: 
Krok 1: Określenie decyzji:  
Uświadamiasz sobie, że musisz podjąć decyzję. Postaraj się jasno określić charakter decyzji, 
którą musisz podjąć. Ten pierwszy krok jest bardzo ważny. 
Krok 2: Zebranie istotnych informacji: 
Przed podjęciem decyzji należy zebrać kilka istotnych informacji: jakie informacje są 
potrzebne, jakie są najlepsze źródła informacji i jak je zdobyć. Ten krok wymaga zarówno 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej "pracy". 
Krok 3: Określenie alternatyw:  
W trakcie zbierania informacji prawdopodobnie zidentyfikujesz kilka możliwych ścieżek 
działania, czyli alternatyw. Możesz również użyć swojej wyobraźni i dodatkowych 
informacji, aby skonstruować nowe alternatywy. W tym kroku wymienimy wszystkie 
możliwe i pożądane alternatywy. 
Krok 4: Ważenie dowodów: 
Wykorzystaj swoje informacje i emocje, aby wyobrazić sobie, jak by to było, gdybyś 
przeprowadził każdą z alternatyw do końca. Oceń, czy potrzeba określona w Kroku 1 
zostałaby zaspokojona lub rozwiązana poprzez zastosowanie każdej z alternatyw. 
Krok 5: Wybierz jedną z alternatyw: 
Po zważeniu wszystkich dowodów, jesteś gotowy, aby wybrać alternatywę, która wydaje 
się być najlepsza dla Ciebie. Możesz nawet wybrać kombinację alternatywnych rozwiązań. 
Krok 6: Podjęcie działania: 
Teraz jesteśmy gotowi do podjęcia pozytywnych działań poprzez rozpoczęcie wdrażania 
alternatywy, którą wybraliśmy w kroku 5. 
Krok 7: Przeanalizuj swoją decyzję i jej konsekwencje: 
W tym ostatnim kroku należy rozważyć rezultaty swojej decyzji i ocenić, czy rozwiązała ona 
potrzebę, którą zidentyfikowaliśmy w kroku 1. Jeśli decyzja nie zaspokoiła zidentyfikowanej 
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potrzeby, być może trzeba będzie powtórzyć pewne kroki procesu, aby podjąć nową 
decyzję. 

Chociaż stosowanie się do powyższych kroków pomoże Ci w podejmowaniu bardziej 
efektywnych decyzji, istnieją pewne pułapki, na które należy uważać. Oto typowe 
wyzwania, z którymi możesz się spotkać, wraz z najlepszymi praktykami, które pomogą Ci 
ich uniknąć.  

• Posiadanie zbyt wielu lub zbyt mało informacji:  
Zbieranie istotnych informacji jest kluczowe w procesie podejmowania decyzji,  
ale ważne jest, aby określić, ile informacji ogólnych jest naprawdę wymaganych.  

• Błędna identyfikacja problemu: 
W wielu przypadkach kwestie związane z Twoją decyzją będą oczywiste. Zdarzają się 
jednak sytuacje, w których decyzja jest złożona, a Ty nie jesteś pewien, gdzie leży 
główny problem. Przeprowadź dokładne badania i porozmawiaj z wewnętrznymi 
ekspertami, którzy doświadczyli problemu z pierwszej ręki, aby to złagodzić. 

• Nadmierna wiara w wynik: 
Nawet jeśli postępujesz zgodnie z etapami procesu podejmowania decyzji, nadal 
istnieje szansa, że wynik nie będzie dokładnie taki, jaki miałeś na myśli. Dlatego tak 
ważne jest, aby zidentyfikować ważną opcję, która jest prawdopodobna i osiągalna. 
Zbytnia wiara w mało prawdopodobny wynik może prowadzić do niekorzystnych 
rezultatów. 

 

Style podejmowania decyzji: 
Większość jednostek spada wzdłuż spektrum między byciem całkowicie zdecydowanym  
lub niezdecydowanym. Oto kilka przykładów: 

• Całkowicie zdecydowany - Wielcy liderzy są często przedstawiani z umiejętnością 
szybkiego podejmowania doskonałych decyzji w każdej sytuacji. 

• Najpierw analizuj, a potem decyduj - styl podejmowania decyzji tego lidera jest 
bardziej analityczny. Niektórzy kierownicy projektów nalegają na posiadanie 
wszystkich faktów przed podjęciem decyzji, niezależnie od tego, jak długo trwa 
zbieranie danych. 

• Paraliż analityczny - Kierownicy projektów, którzy cierpią na ten syndrom, nie 
potrafią podjąć decyzji, nawet gdy przedstawi się im wszystkie kryteria. Są 
zdecydowani tylko wtedy, gdy zmuszają ich do tego terminy lub nagłe sytuacje. 
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III. Analiza SWOT 

W analizie SWOT zasadniczo długo i mocno przyglądamy się sobie w lustrze i określamy,  
w czym nasza organizacja jest naprawdę dobra, w czym może być znacznie lepsza, jakie są 
obszary rozwoju i jakie czynniki zewnętrzne mogą zniweczyć nasze wysiłki. Ostatecznym celem 
analizy SWOT jest dopasowanie mocnych stron do możliwości, aby określić jasną ścieżkę  
do sukcesu, lub odkrycie słabych stron, które można wykorzystać, aby uniknąć ich w strategii 
organizacyjnej. 

Kiedy planujesz wprowadzić znaczące zmiany w swojej firmie, diagramy SWOT mogą pomóc Ci 
podzielić sytuację na cztery odrębne kwadranty. Elementami SWOT są: 

• Mocne strony: Co Twoja firma robi lepiej niż jej konkurenci? Pomyśl zarówno  
o wewnętrznych, jak i zewnętrznych mocnych stronach, które posiadasz. 

• Słabe strony: Gdzie Twoja firma może się poprawić? Postaraj się przyjąć neutralne 
podejście i zastanów się, jakie czynniki mogą szkodzić Twojej firmie. 

• Możliwości: Przyjrzyj się swoim mocnym stronom i zastanów się, jak możesz je 
wykorzystać, aby stworzyć nowe możliwości dla swojej firmy. Zastanów się również, w jaki 
sposób wyeliminowanie konkretnej słabości może otworzyć Ci nowe możliwości. 

• Zagrożenia: Określ, jakie wyzwania stoją na drodze do osiągnięcia Twoich celów. 
Zidentyfikuj podstawowe zagrożenia dla Twojej organizacji. 

Analiza SWOT może pomóc w określeniu sił, które wpływają na strategię, działanie  
lub inicjatywę. Informacje te mogą być następnie wykorzystane do wskazania właściwego 
kierunku i wsparcia decyzji biznesowych. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji, konieczne jest 
uwzględnienie wielu punktów widzenia. Kiedy korzystamy z pomocy innych członków zespołu  
i interesariuszy, łatwiej jest dostrzec trendy, wzorce i powiązania pomiędzy kwadrantami. 
Podejście oparte na współpracy może również zapewnić głębszy wgląd w potencjalne 
możliwości i zagrożenia, których nie bylibyśmy w stanie zidentyfikować w pojedynkę. 

 

 Aby wykorzystać analizę SWOT w praktyce, przygotowaliśmy dla Was ćwiczenie nr 1 
Analiza SWOT. W grupach będziecie musieli podjąć decyzję: Zdecydujcie, czy zatrudnić 
stażystę do nowego projektu, czy nie.  

Podaj wszystkie potrzebne informacje z perspektywy Twojego elementu S, W, O lub T. Po 
zakończeniu czasu przeznaczonego na analizę, przeprowadzisz dyskusję w grupie i podejmiesz 
ostateczną decyzję. 

 

(Aby uzyskać więcej instrukcji na temat tego ćwiczenia, postępuj zgodnie z instrukcją trenera). 
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IV. Analiza macierzy decyzyjnej 

Analiza macierzy decyzyjnej jest przydatną techniką przy podejmowaniu decyzji. Jest ona 
szczególnie przydatna w przypadku, gdy mamy do wyboru kilka dobrych alternatyw i wiele 
różnych czynników, które należy wziąć pod uwagę. To sprawia, że jest to świetna technika  
do wykorzystania w prawie każdej ważnej decyzji, gdzie nie ma jasnej i oczywistej 
preferowanej opcji. 

Analiza macierzy decyzyjnej pomaga w podjęciu decyzji pomiędzy kilkoma opcjami, w których 
należy wziąć pod uwagę wiele różnych czynników. 

Analiza składa się z następujących 5 kroków: 
Krok 1: Wymień swoje opcje i czynniki:  
Wymień wszystkie swoje opcje jako etykiety wierszy w tabeli, a czynniki, które musisz 
rozważyć, jako nagłówki kolumn. Na przykład, jeśli kupowałeś nowy laptop, czynnikami do 
rozważenia mogą być koszt, wymiary i rozmiar dysku twardego. 

Krok 2: Przypisanie punktacji do każdej opcji: 
Następnie przejdź w dół kolumn tabeli, przyznając każdej opcji punkty za każdy z czynników 
wpływających na Twoją decyzję. Oceniaj każdą opcję od 0 (słaba) do 5 (bardzo dobra). Zauważ, 
że nie musisz mieć innej punktacji dla każdej opcji - jeśli żadna z nich nie jest dobra dla danego 
czynnika w Twojej decyzji, to wszystkie opcje powinny dostać 0 punktów. 

Krok 3: Określenie wag: 
Następnym krokiem jest opracowanie względnej wagi czynników w Twojej decyzji. Przedstaw 
je w postaci liczb od, powiedzmy, 0 do 5, gdzie 0 oznacza, że dany czynnik jest zupełnie 
nieważny w ostatecznej decyzji, a 5 oznacza, że jest bardzo ważny.  

Krok 4: Obliczanie wyników ważonych: 
Teraz pomnóż każdy z Twoich wyników z kroku 2 przez wartości względnej ważności czynnika, 
które obliczyłeś w kroku 3. W ten sposób uzyskasz ważone wyniki dla każdej kombinacji 
opcji/czynnika. 

Krok 5: Oblicz ostateczną punktację:  
Na koniec zsumuj te ważone wyniki dla każdej z Twoich opcji. Opcja, która uzyska najwyższą 
liczbę punktów wygrywa. 

 

♦ W ćwiczeniu nr 2 należy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi 5 krokami. W grupach 
będziecie musieli podjąć decyzję: Zdecydujcie dla waszego nowego wideo projektu, który 
zewnętrzny dostawca będzie świadczył usługę.  

 (Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji na temat tego ćwiczenia). 
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V. Drzewo decyzyjne 

Drzewo decyzyjne to mapa możliwych wyników serii powiązanych ze sobą wyborów. Pozwala 
ono osobie lub organizacji na rozważenie możliwych działań w oparciu o ich koszty, 
prawdopodobieństwo i korzyści. Można je wykorzystać zarówno do prowadzenia nieformalnej 
dyskusji, jak i do stworzenia algorytmu, który matematycznie przewiduje najlepszy wybór. 

Drzewo decyzyjne zazwyczaj zaczyna się od pojedynczego węzła, który rozgałęzia się  
na możliwe wyniki. Każdy z tych wyników prowadzi do dodatkowych węzłów, które 
rozgałęziają się na inne możliwości. Nadaje to drzewu kształt podobny do drzewa. 

Istnieją trzy różne typy węzłów:  

● Węzeł główny: Ten najwyższy węzeł reprezentuje ostateczny cel lub ważną decyzję, którą 
próbujesz podjąć. 

● Gałęzie: Rozgałęzienia, które wyrastają z korzenia, reprezentują różne opcje - lub kierunki 
działania - dostępne przy podejmowaniu danej decyzji. Najczęściej są one oznaczone linią 
strzałki i często zawierają powiązane koszty, jak również prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia. 

● Węzeł liści: Węzły liści - które są dołączone na końcu gałęzi - reprezentują możliwe wyniki 
dla każdej akcji. Zazwyczaj istnieją dwa rodzaje węzłów liści: kwadratowe węzły liści, które 
oznaczają kolejną decyzję do podjęcia, oraz okrągłe węzły liści, które oznaczają 
przypadkowe zdarzenie lub nieznany wynik. 

 
Źródło: https://venngage.com/blog/what-is-a-decision-tree/ 

 

https://venngage.com/blog/what-is-a-decision-tree/
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❖ Celem ćwiczenia nr. 3, jest podjęcie decyzji, przy użyciu drzewa, rozpatrywanego 
indywidualnie: Czy przedłużyć realizację projektu ze względu na Covid-19, czy nie.  

 
W tym ćwiczeniu nie wahaj się podać szerszego drzewa decyzyjnego. To znaczy, dodaj więcej 
korzeni, gałęzi i liści drzewa, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla tego zadania. 
 

(Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących tego ćwiczenia). 
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VI. Metoda "za i przeciw” 

Metoda Pros and Cons pomaga w obliczaniu pozytywnych i negatywnych czynników, które 
mają wpływ na lub charakteryzują obiekt, system, sytuację lub decyzję, którą musimy podjąć. 
Być może najbardziej przekonujące jest to, że lista plusów i minusów jest ogólnie dobrze 
rozumiana, nie wymaga specjalnej wiedzy obliczeniowej lub analitycznej i jest prosta  
w zarządzaniu. 

Metoda ta pomaga nam również w tym, że wysiłek włożony w przemyślenie wszystkich 
możliwych za i przeciw danego sposobu działania, a następnie spisanie ich na piśmie, 
minimalizuje prawdopodobieństwo, że krytyczne czynniki zostały pominięte. Przypisywanie 
wagi każdemu z za i przeciw jest dodatkowym ćwiczeniem, które promuje głębsze myślenie  
i przypuszczalnie prowadzi do podejmowania decyzji lepszej jakości. 

Z drugiej strony, metoda ta jest podatna na uprzedzenia poznawcze. Błędy poznawcze to 
powszechne schematy myślenia, które, jak wykazano, prowadzą do błędów w ocenie i 
podejmowania złych decyzji. 

♦ Ćwiczenie „Plusy i minusy”, ćwiczenie nr. 4, jest bardzo luźno oparte na liście pozytywnych 
i negatywnych aspektów wybranego wyzwania. 

Lista plusów i minusów jest jednym z najprostszych narzędzi decyzyjnych. W związku z tym nie 
wymaga specjalistycznego sprzętu ani umiejętności, aby ją stworzyć, gdy porównujesz dwie lub 
więcej decyzji, wypełnij szablon plusów i minusów dla każdej opcji i porównaj wyniki.  

 

(Podążaj za trenerem, aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących tego ćwiczenia).  
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VII. Informacje zwrotne i podsumowanie sesji 

Mamy nadzieję, że w ciągu ostatnich dwóch godzin zrozumieliście, co oznacza podejmowanie 
decyzji jako kierownik projektu i dlaczego jest to kluczowe dla kierownika projektu i lidera 
projektu. Mamy nadzieję, że poznaliście różne techniki i narzędzia, które pomogą Wam podjąć 
właściwą decyzję, która pomoże rozwijać się Waszym zespołom, projektom i firmie. 

Na zakończenie sesji proszę odpowiedzieć sobie na następujące pytania: 

● Jakich trzech kwestii nauczyłeś się podczas tej sesji? 

● Które narzędzie i kiedy zastosujesz w praktyce jako pierwsze i dlaczego? 

● Jaki był dla Ciebie moment(y) AHA? 

 

 

 

Trener zespołu - SK 
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UWAGI 

  

Twoje notatki tutaj 
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UWAGI 

  

Miejsce na Twoje notatki 
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