
Wstęp

Oddajemy do rąk Czytelnika książkę poświęconą zarządzaniu projektami.

Świat projektów jest światem fascynującym i porywającym, w którym cią-
gle rodzi się coś nowego i w którym nie sposób się nudzić. Świat ten może być
też przyczyną stresu, frustracji i źródłem niepowodzeń. Wiele zależy od tego,
czy jesteśmy w stanie nad nim zapanować i czy potrafimy kontrolować wyda-
rzenia z nim związane. Choć nie ma recepty na stuprocentowe powodzenie rea-
lizacji projektu, to można, stosując odpowiednie, sprawdzone wzorce i zasady
postępowania, znacznie zwiększyć szansę na sukces projektu. Sprawne prowa-
dzenie tego typu projektów wymaga znajomości zarządzania, socjologii, psy-
chologii, technologii informatycznej i innych dyscyplin oraz doświadczenia.

Książka Podstawy zarządzania projektami przeznaczona jest dla tych wszy-
stkich, którzy chcieliby zwiększyć swoje szanse na sukces w czasie realizacji
projektów. Adresujemy ją do osób, które po raz pierwszy stykają się z proble-
matyką zarządzania projektami, jak też do osób, które mają już doświadcze-
nie w tej dziedzinie, a chciałyby zebrać i uporządkować swoje wiadomości, do
uczestników projektów, do studentów zarządzania, informatyki, słuchaczy stu-
diów podyplomowych studiujących zarządzanie projektami.

Książka powstała jako praca wielu autorów, którzy prezentują w niej naj-
ważniejsze zagadnienia zarządzania projektami. Wszyscy oni obok głębokiej
wiedzy mają też bogate, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów.
Tą wiedzą i doświadczeniem dzielą się z Czytelnikiem.

Rozdział pierwszy poświęcony jest wprowadzeniu w świat i terminologię
projektów. Czytelnik znajdzie w nim definicję projektu, omówienie najważniej-
szych cech działalności projektowej, które wyróżniają ten rodzaj działalności
od innych. Zapozna się też z podstawowymi terminami i technikami zarządza-
nia projektami takimi jak struktura podziału prac (WBS), diagramy sieciowe,
diagramy Gantta, ścieżka krytyczna. Czytelnik spojrzy też na problemy szaco-
wania złożoności projektów IT oraz metodycznego podejścia do prowadzenia
projektów.
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Rozdział drugi poświęcony jest bardzo ważnemu zagadnieniu w realizacji
projektów - komunikacji w zespole projektowym. Prezentuje on formy i tech-
niki komunikacji, metody i zasady organizacji i prowadzenia zebrań oraz tech-
niki prezentacji. Czytelnik dowie się też, jak podejść do negocjacji w projekcie.

Rozdział trzeci omawia zasady organizacji i zarządzania zespołem projek-
towym. Czytelnik poznaje tu modele zarządzania zespołem, cykl życia zespołu
projektowego oraz może uzyskać odpowiedź na ważne pytanie: Jak motywować
zespól do skutecznego działania. Coraz częściej współczesne projekty realizo-
wane są w zespołach rozproszonych, w których udziałowcy projektu pracują
w różnych miejscach i czasie. Dlatego też w tym rozdziale znajdziemy ważne
informacje o zarządzaniu zespołem wirtualnym. Obok wiadomości teoretycz-
nych Czytelnik znajdzie wiele bardzo praktycznych uwag, które są efektem
wieloletnich doświadczeń Autorki w pracy z różnymi zespołami projektowymi.

Rozdział czwarty wprowadza czytelnika do trudnych zagadnień związa-
nych z zarządzaniem finansami projektu. Autor charakteryzuje różnorodne
źródła finansowania projektów, omawia środki pochodzące z kapitału własne-
go, kapitału obcego, środki bezzwrotne lub częściowo umarzalne oraz kapitał
mieszany. Lektura tego rozdziału daje też pogląd na temat metod oceny pro-
jektów i metod zarządzania ryzykiem w projekcie. Czytelnik znajdzie tu liczne
przykłady oraz rozbudowane case-study przykładowej kalkulacji ryzyka.

Rozdział piąty stanowi rozwinięcie myśli sformułowanej w rozdziale pierw-
szym na temat metodycznego zarządzania projektem. Rozdział definiuje po-
jęcie metodyki w kontekście zarządzania projektem oraz formułuje zakres i cel
metodyk zarządzania projektem. Rozróżniono metodyki techniczne oraz za-
rządcze i wprowadzono pojęcia ścieżki życiowej projektu a także biznesowego
uzasadnienia prac. Krótko scharakteryzowano kilka reprezentatywnych meto-
dyk takich jak: metodyka Prince 2, metodyka EVM, metoda CCPM, metodyka
SCRUM, metodyka TenStep i metodyka Method123.

Rozdział szósty poświęcony jest technicznemu wsparciu procesów zarzą-
dzania projektem. Autor przedstawia różnorodne systemy wspomagające pra-
cę kierownika projektu i całego zespołu projektowego. Omówione zostały sys-
temy wspomagania zarządzania procesami pracy, systemy zarządzania doku-
mentami, zarządzania wiedzą, wymaganiami, systemy klasy CRM oraz syste-
my Business Intelligence (BI) w kontekście ich wykorzystania w zarządzaniu
projektem.

Pracę z książką warto rozpocząć od zapoznania się z rozdziałem pierwszym,
który wprowadza podstawową terminologię zarządzania projektami. Kolejne
rozdziały mogą być czytane w zaproponowanej kolejności, dając obraz róż-
norodnych zagadnień zarządzania projektem. Czytelnik może też bez utraty
płynności wywodu wybrać inną kolejność rozdziałów lub wybrać tylko te za-
gadnienia, które są dla niego interesujące.

Zdajemy sobie sprawę, że problematyka zarządzania projektem jest bardzo
szeroka i różnorodna. Książka, którą oddajemy do rąk Czytelnika, nie wyczer-
puje tej problematyki. Powinna natomiast dać Czytelnikowi podstawy wiedzy
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z zarządzania projektami i umożliwić mu swobodne studiowanie tych zagad-
nień w przyszłości.

Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim naszym współpracow-
nikom, członkom naszych zespołów projektowych oraz studentom, którzy dzie-
lili się z nami swoimi uwagami, doświadczeniami i wpłynęli na kształt niniej-
szej książki.

Życzymy udanej lektury
w imieniu zespołu Autorskiego Włodzimierz Dąbrowski




