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1. Wstêp
Projekt, w odró¿nieniu od czynnoœci sta³ych wykonywanych przez organizacjê, nie jest zadaniem rutynowym.
Wydzielenie jakiegoœ rodzaju dzia³alnoœci jako projektu
wi¹¿e siê z uznaniem jej tymczasowego i niepowtarzalnego charakteru. Zarz¹dzanie projektem, jakkolwiek w
wielu aspektach zbie¿ne z zarz¹dzaniem tradycyjnym,
posiada swoj¹ specyfikê. Mimo ¿e projekty mog¹ mieæ ró¿ny charakter, z³o¿onoœæ i wielkoœæ, istniej¹ pewne ogólne zasady i wskazania, jak efektywnie koordynowaæ prace zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia celów projektu. Jedn¹ z
uznanych i szeroko stosowanych w zarz¹dzaniu projektami aplikacji informatycznych jest oprogramowanie MS
Project, wygodne i skuteczne narzêdzie tworzenia harmonogramu prac projektowych, bud¿etowania, a tak¿e
zarz¹dzania ryzykiem zwi¹zanym z wdra¿aniem projektu.
2. Istota zarz¹dzania projektem
Projekt pojawia siê w strukturze organizacji zazwyczaj nie bez powodu. Pierwszym zadaniem osoby odpowiedzialnej za realizacjê projektu w organizacji – czyli
mened¿era projektu – jest wiêc ustalenie szczegó³owego
drzewa celów. W przypadku projektów realizowanych w
ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL istotne jest,
aby te cele nie powsta³y w oderwaniu od ostatecznych
beneficjentów projektu, a wrêcz przeciwnie – aby aktywnie uczestniczyli oni w procesie ich formu³owania.
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– zakresu projektu,
– czasu projektu,
– kosztu projektu (koniecznych zasobów).
Te trzy aspekty s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane. Ilustracj¹
graficzn¹ tego problemu jest model trójk¹ta projektu
Trójk¹t oznacza wzajemne wspó³zale¿noœci zakresu,
czasu i bud¿etu projektu. Tylko jeden z boków trójk¹ta
mo¿e byæ absolutnie priorytetowy, pozosta³e dwa dziêki
swej elastycznoœci umo¿liwiaj¹ dostosowanie planu do
wymogów trzeciego. W projektach finansowanych z funduszy europejskich trójk¹t ma dwa ograniczenia: ustalony bud¿et oraz datê zakoñczenia.
3. Obszary ryzyka w projekcie
Istnieje wiele definicji ryzyka, mo¿na przyj¹æ ¿e ryzyko w realizacji projektu oznacza pojawienie siê sytuacji,
w której zamierzone cele projektu mog¹ nie zostaæ
osi¹gniête. Innymi s³owy sytuacji polegaj¹cej na tym, ¿e
rzeczywiste dzia³ania, osi¹gniête efekty i terminy z jakichœ powodów ró¿ni¹ siê od tych planowanych i zamierzonych.
Obszary ryzyka realizacji projektów zbie¿ne s¹
w wielu punktach z ryzykiem tradycyjnie rozumianej
i dzia³aj¹cej organizacji. Mo¿na tu mówiæ m. in. o ryzyku systemowym, prawnym, rynkowym, finansowym, politycznym. Obszary ryzyka specyficzne dla projektów
wynikaj¹ z ich tymczasowego i nierutynowego charakteru. W zale¿noœci od typu, wielkoœci, z³o¿onoœci, priorytetów projektu grupa czynników kreuj¹cych ryzyko mo¿e
byæ mniej lub bardziej liczna. W toku planowania projektu “System przeciwdzia³aniu powstawania bezrobocia
na terenach s³abo zurbanizowanych”, realizowanego w
ramach tematu F Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
szczególn¹ uwagê poœwiêcono zidentyfikowaniu mo¿liwych obszarów zagro¿eñ realizacji celów projektu.
Wœród najwa¿niejszych mo¿na wymieniæ:
– sceptyczne podejœcie coraz liczniejszej grupy potencjalnych beneficjentów programów finansowanych z funduszy europejskich do uczestnictwa
w tych programach,
– znalezienie optymalnych z punktu widzenia projektu zasobów, przede wszystkim wykwalifikowanej
kadry przy za³o¿onym poziomie kosztów.

4. Zarz¹dzanie projektem przy u¿yciu oprogramowania
MS Project
4.1. Faza planowania
Rysunek 1: Model trójk¹ta projektu
Jakkolwiek w³aœciwe okreœlenie celów czêsto
przes¹dza o powodzeniu b¹dŸ niepowodzeniu projektu,
jest to dopiero (lub a¿) po³owa sukcesu. Dalsze dzia³ania
mened¿era projektu skupiaj¹ siê wokó³ pogodzenia
trzech priorytetów:

Z pewnoœci¹ tym, co ³¹czy wiele zakoñczonych niepowodzeniem projektów jest niew³aœciwie przeprowadzona faza planowania. Jeœli za³o¿ony plan dzia³añ jest
tak skonstruowany, ¿e nie wytrzyma zderzenia z rzeczywistoœci¹, nawet najlepszy mened¿er projektu wróci
z placu boju na tarczy. Zatem kluczowym czynnikiem
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Rysunek 2: Przyk³adowy ekran wykresu Gantta w programie MS Project

sukcesu eliminuj¹cym lub minimalizuj¹cym ryzyko
w projekcie jest dobrze zrobiony plan.
Planowanie z³o¿onych projektów z du¿ymi bud¿etami nastrêcza wielu problemów. Narzêdziem pozwalaj¹cym rozwi¹zaæ wiele z nich jest oprogramowanie MS
Project. Jakkolwiek wiêkszoœæ mened¿erów projektu koñczy swoj¹ przygodê z t¹ aplikacj¹ na etapie wizualizacji
harmonogramu projektu przy u¿yciu wykresu Gantta (rys.
2) to trzeba powiedzieæ, ¿e mo¿liwoœci tego narzêdzia s¹
o wiele wiêksze. Oczywiœcie punktem wyjœcia jest ogólny
plan dzia³añ, wynikaj¹cy z drzewa celów projektu. Stworzenie wykresu Gantta oznacza narzucenie planowi ram
czasowych. Nastêpnym krokiem jest przydzielenie zasobów do dzia³añ i powi¹zanie zasobów z kosztami ich wykorzystania, powstaje zatem szczegó³owy bud¿et projektu. Ostatnim etapem fazy planowania projektu jest jego
optymalizacja – MS Project skraca czas realizacji projektu
metod¹ œcie¿ki krytycznej (CPM).
Dobrze sporz¹dzony w MS Project plan staje siê teraz
skuteczn¹ broni¹ w rêku mened¿era projektu. Program
umo¿liwia wiele sposobów wizualizacji, sortowañ, tworzenia niestandardowych raportów z mo¿liwoœci¹ dopa-

sowania do potrzeb u¿ytkownika. Wymusza znaczny poziom szczegó³owoœci planu, dziêki temu jest on bli¿szy
rzeczywistoœci.

4.2. Ryzyko projektu a wykorzystanie MS Project
Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do
zarz¹dzania projektem niesie ze sob¹ co najmniej dwie
zasadnicze korzyœci:
– plan opracowany przy wsparciu informatycznej aplikacji bêdzie bardziej realny i dziêki temu mniej ryzykowny w zderzeniu z rzeczywistoœci¹,
– mened¿er projektu dziêki mo¿liwoœci ³atwego
przegl¹dania, modyfikowania, raportowania informacji nie tonie w papierach, ale na bie¿¹co analizuje odchylenia od planu i reaguje na zmiany dostosowuj¹c: koszty, czas lub zakres zadañ.
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