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SŁOWO WSTĘPNE

Jaką najbezpieczniejszą decyzję można podjąć w ramach realizacji projektu? Odpowiedź jest prosta: nie robić go!
Ale skoro czasem nie ma ucieczki, to warto wiedzieć, jak nie
dać się pokonać. W niniejszej książce krok po kroku zostaniesz wprowadzony w sztuczki i chwyty stosowane przez doświadczonych menedżerów projektów. A niekiedy zostaniesz
nawet poproszony o użycie zdrowego rozsądku.
Słowo „metodyka” pojawia się w książce tylko raz, aby
oznajmić, że... więcej się nie pojawi. Właściwie nie: razem
z tym wstępem pojawia się dwa razy. I ani razu więcej.
Marcin Żmigrodzki
PS
Skłamałem. Słowo „metodyka” pojawi się kilkukrotnie, aby
zilustrować najpopularniejsze tzw. dobre praktyki stosowane w wielu organizacjach. Na swoją obronę mam jednak
to, że skłamałem celowo i w dobrej intencji. Celowo, bowiem niniejszą książką pragnę odczarować to słowo i pokazać,
7
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że kryje się z nim jedynie zbiór działań, które w dziesiątkach projektów realizowanych w ostatnich latach znacznie
pomogły. W dobrej intencji, gdyż zawód kierownika projektu obfituje w niejednoznaczne sytuacje i warto pokazywać otoczeniu, że mimo wszystko ma się dobre intencje.
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