
 
Pasek narzędzi Szybki dostęp 
Dostosuj ten obszar, aby ulubione polecenia były 
zawsze widoczne.

 
Poznawanie poleceń na wstążce 
Każda wstążka zawiera grupy, a każda grupa zawiera 
zestaw powiązanych poleceń.

 
Zarządzanie projektami 
Otwieraj, zapisuj, drukuj 
i udostępniaj swoje projekty. 
W tym widoku można też 
zmienić opcje i ustawienia konta.

 
Pokazywanie i ukrywanie wstążki 
Kliknij przycisk Opcje wyświetlania Wstążki lub naciśnij klawisze 
Ctrl+F1, aby ukryć lub pokazać wstążkę.

 
Zmienianie widoków  
Pracuj szybciej w odpowiednim 
widoku. Wybierz widok Wykres 
Gantta, Obciążenie zadaniami,  
Terminarz zespołu lub Arkusz 
zasobów.

 
Powiększanie lub pomniejszanie 
Przeciągnij suwak powiększenia, 
aby powiększyć lub zmniejszyć 
skalę czasu.

 
Wyświetlanie informacji o zadaniu w 
jednym miejscu 
Po lewej stronie są widoczne informacje 
o zadaniu w czytelnych wierszach i kolumnach. 
Po prawej stronie informacje o czasie trwania 
są wyświetlone graficznie jako paski na skali 
czasu — wszystko to w jednym widoku. 

 
Wyświetlanie porad 
dotyczących klawiszy 
Jeśli wolisz korzystać z 
klawiatury, naciśnij klawisz 
Alt, aby wyświetlić klawisze 
pozwalające na dostęp do 
poleceń wstążki. 
 
Wcześniej używane skróty 
klawiaturowe będą nadal 
działać.

Przewodnik Szybki start 
Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, 
dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. 



Jak rozpocząć pracę z 
programem Project 2013  
 
 
Pierwszą rzeczą, którą zobaczysz po uruchomieniu programu Project 2013, będzie 
nowy, przejrzysty wygląd. Jednak nie zatrzymuj się na nim. Przyjrzyj się bliżej, aby 
zobaczyć, jak wiele usprawnień wprowadzono w porównaniu do programu Project 
2007. Zamiast pokazywać pusty plik program Project 2013 wprowadza Cię do 
skonsolidowanego centrum rozpoczynania pracy z projektem. Aby rozpocząć pracę, 
kliknij pozycję Plik > Nowy. 

Cztery kroki do zarządzania 
projektem   
 
 
Jeśli nie masz doświadczenia w zarządzaniu projektami, program Project 2013 
udostępnia Przewodnik po programie Project, który pozwala szybko rozpocząć 
pracę. Aby rozpocząć, kliknij pozycję Plik > Nowy > Wprowadzenie. 

Gdy planujesz nowy projekt, przejrzyj popularne szablony projektów, zaimportuj 
informacje z programu Excel lub witryny programu SharePoint albo po prostu 
kliknij pozycję Pusty projekt, aby uzyskać czysty widok Wykres Gantta. Wcześniej 
realizowane projekty możesz otworzyć z komputera, z sieci, z usługi Project Online lub 
nawet z usługi OneDrive.

Z tego składającego się z czterech kroków przewodnika dowiesz się, jak planować 
zadania, tworzyć oś czasu, raportować postęp i współpracować z zespołem za 
pomocą programów SharePoint i Lync — wszystko to z poziomu programu Project.



Rzeczy, których możesz szukać 
Użyj poniższej listy, aby znaleźć najpopularniejsze narzędzia i polecenia programu Project 2013.

Czynność... Kliknij... A następnie spójrz tutaj...

Otwieranie, zapisywanie, eksportowanie, drukowanie lub udostępnianie 
projektu w programie SharePoint, usłudze OneDrive lub w chmurze za 
pośrednictwem usługi Project Online 

Plik Widok Backstage (kliknij polecenia w lewej części tego widoku).

Łączenie zadań, rozłączanie zadań, tworzenie konspektów zadań, 
aktualizacja postępu pracy w projekcie lub tworzenie punktu kontrolnego 

Zadanie Grupa Harmonogram.

Dodawanie osób, zmniejszanie obciążenia, tworzenie puli zasobów Zasób Grupy Wstawianie, Przydział i Bilansowanie.

Tworzenie raportu wizualnego, eksportowanie raportu do programu Excel 
lub Visio albo porównywanie projektów

Raport Grupa Wyświetlanie raportów.

Ustawianie planu bazowego projektu, tworzenie projektu głównego 
lub tworzenie kodów SPP dla zadań 

Projekt Grupy Wstawianie, Właściwości i Harmonogram.

Wyświetlanie danych projektu na wykresie Gantta, na osi czasu 
lub w kalendarzu

Widok Grupy Widoki zadań, Widok złożony i Widoki zasobów.



Wyświetlanie danych projektu 
 
 
W programie Project 2013 możesz tworzyć rzeczowe, kolorowe, profesjonalne 
raporty bez konieczności eksportowania danych do innego programu. Dodawaj 
obrazy, wykresy, animacje, łącza i inne elementy — wszystko, czego potrzebujesz, 
aby przejrzyście i skutecznie udostępnić informacje o stanie projektu uczestnikom 
projektu i członkom zespołu. 

Śledzenie ścieżek zadań 
 
 
Czy Twój wykres Gantta wygląda jak porcja spaghetti? W przypadku złożonego 
projektu widok Wykres Gantta może zacząć przypominać splątany węzeł 
pasków i linii łączy. Aby go rozwikłać, możesz wyróżnić łańcuch łączy — czyli 
ścieżkę zadań — każdego zadania. W widoku Wykres Gantta kliknij pozycję 
Formatowanie > Ścieżka zadania.  

Kliknij kartę Raport (nowość w programie Project 2013), a następnie wybierz 
odpowiedni raport. Wiele narzędzi do rysowania raportów jest takich samych 
w programach Excel, Word, PowerPoint i Project.

Kiedy klikniesz zadanie, wszystkie jego zadania poprzedniki zostaną wyświetlone 
w jednym kolorze, a wszystkie jego zadania następniki w innym.



Korzystanie z usługi Project 
Online 
 
 
Jeśli masz usługę Project Online, możesz uzyskać dostęp do pełnej wersji 
programu Project niemal z każdego miejsca nawet na komputerach, na których 
nie ma zainstalowanego programu Project 2013. Potrzebujesz tylko połączenia 
internetowego i komputera z systemem Windows 7 (lub nowszym). 

Rozmawianie z zespołem   
 
 
Jeśli w organizacji jest używany program Lync 2013, program Project 2013 udostępnia 
nowe sposoby komunikacji z członkami zespołu. Uzyskuj aktualizacje postępu, 
zadawaj szybkie pytania lub nawet prowadź długie dyskusje strategiczne: wszystko 
bez opuszczania programu Project. Po prostu wskaż kursorem nazwę użytkownika 
i rozpocznij sesję wiadomości błyskawicznych, pisanie wiadomości e-mail lub nawet 
połączenie telefoniczne. 

Korzystając z usługi Project Online, będziesz mieć zawsze najnowszą wersję, 
ponieważ aktualizacje są automatyczne.

Możesz również rozpocząć rozmowę wideo z członkiem zespołu, aby uzyskać 
najnowsze informacje o stanie projektu, odpowiedzieć na pytanie uczestnika projektu 
lub porozmawiać twarzą w twarz z dostawcą znajdującym się na drugim końcu świata.



Jak współpracować z osobami, które nie korzystają 
jeszcze z programu Project 2013 
Poniżej przedstawiono kilka zagadnień, które należy mieć na uwadze podczas udostępniania lub wymiany 
plików z osobami, które korzystają ze starszej wersji programu Project.

W programu 
Project 2013... Co się dzieje? Co należy zrobić?

Został otwarty projekt 
utworzony w programie 
Project 2007.

Projekt jest otwierany w programie Project 2013, ale na pasku tytułu 
jest widoczny tekst [Trybzgodności]. Oznacza to, że projekt jest 
zapisany w starszym formacie pliku, w którym nie są rozpoznawane 
nowsze funkcje, takie jak oś czasu, ręcznie zaplanowane zadania 
i nowe pola. 
 
Jeśli chcesz korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w programie 
Project 2013, musisz przekonwertować projekt na najnowszy format 
pliku.

Przed przekonwertowaniem starszego projektu na najnowszy 
format pliku zastanów się, czy trzeba będzie współpracować 
z osobami, które nadal korzystają z programu Project 2007.  
Jeśli tak, należy kontynuować pracę w trybie zgodności. 
 
Jeśli osoby korzystające z programu Project 2007 nie pracują nad 
projektem, najlepiej jest przekonwertować projekt na najnowszy 
format. Aby to zrobić, kliknij pozycję Plik > Zapisz. Zostanie 
wyświetlony monit o zapisanie projektu w formacie pliku programu 
Project 2013.

Projekt został zapisany 
jako plik programu 
Project 2010.

Projekt zostanie otwarty w programie Project 2013 bez żadnych 
ograniczeń funkcji.

Nie jest potrzebne uaktualnienie formatu pliku. Projekty 
w formatach programu Project 2010 i Project 2013 mogą być 
udostępniane i używane razem bez konieczności konwertowania.

Projekt został zapisany 
w formacie programu 
Project 2007.

Przekonwertowanie projektu na starszy format programu 
Project 2007 powoduje wyłączenie nowszych funkcji dostępnych 
w programie Project 2013 (w tym ręcznego planowania, 
raportowania wizualnego, nowych pól i widoku osi czasu), 
ale dzięki temu projekt będzie można udostępniać osobom, 
które nadal korzystają z programu Project 2007.

Po przekonwertowaniu projektu z formatu programu Project 2013 
na starszy format programu Project 2007 przejrzyj widoki, 
w których mogły być używane nowsze funkcje, takie jak ręczne 
planowanie, raportowanie wizualne, nowe pola i widok osi czasu. 
Dane projektu utworzone z użyciem nowych funkcji mogą nie być 
widoczne lub nie być dostępne do edycji w formacie programu 
Project 2007. 


