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Paweł Wyrozębski 

Bariery w wykorzystaniu wiedzy projektowej 
w organizacjach 

Wiedza i zarządzanie wiedzą stały się w ostatniej dekadzie obiektami szczególnego 

zainteresowania naukowców i praktyków na całym świecie. Rozwój tej tematyki za

równo w jej koncepcyjnym, jak i empirycznym wymiarze doprowadził do stworzenia 

rozległej dziedziny zarządzania nastawionej na odkrywanie, gromadzenie, dzielenie 

się i wykorzystywanie wiedzy w organizacjach. 

'Rozwiązania zarządzania wiedzą ukierunkowane na poprawę dostępu i wykorzy

stania wiedzy w stałych strukturach organizacji bardzo szybko zaczęły być przenoszone 

w środowisko organizacji tymczasowych, a problemy zarządzania wiedzą w zespołach 

pracowniczych dostrzegane z jeszcze większą uwagą w zespołach projektowych'. 

Trudności i bariery w wykorzystaniu wiedzy stanowią istotną i ważną część 

obszaru zarządzania wiedzą. Wynika to już z samej definicji wiedzy, w której pod

kreśla się jej utylitarny charakter'. W takim duchu P. Drucker określił wiedzę, jako 

„efektywne wykorzystanie informacji w działaniu"3• Wiedza poza działaniem jest 

bezużyteczna, nie generuje wartości dodanej dla pracowników ani dla organizacji4. 
Środki i czas zainwestowane w jej wykorzystanie okazują się zmarnowane. 

Wykorzystanie wiedzy w praktyce jest działaniem o wiele trudniejszym niż 

pozostałe procesy zarządzania wiedzą. Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki 

badań zespołu J. Pfeffera i R.I. Suttona, którzy w trakcie czteroletnich badań starali 

się dociec, skąd biorą się rozbieżności pomiędzy wiedzą a działaniem5. Wyniki ich 

1 S. Spałek, Assessi11g Project Management Mati<rity in the Area of Knowledge Management in 
Select Companies, "International Journal ofEconomics, Finance and Management Sciences" 2014, vol. 2, 
no. 2. 

2 W Applehans, A. Globe, G. Laugero, Managing Know/edge. A Practicalweb-based Appmach, 
Addison-Wesley 1999, s. 18; R. van der Spek, A. Spijkervet, Know/edge Management: Dealing lntelligently 
IVith Knowledge, w: Know/edge J\!lanagement and Its Integrative Elements, red. Liebowitz, Wilcox, CRC 
Press, 1997; K. Wiig, Know/edge Management Foundation, Schema Press 1993. 

3 P. Drucker, Spolecze1lstwo pokapita/istyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 43. 
' A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 2007, 

S.lll. 
5 J. Pfeffer, R. I. Sutton, Wiedza a działanie, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002. 

Wyrozębski P., Bariery w wykorzystaniu wiedzy projektowej w organizacjach [w] 
Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy, pr. zb., red. M. 
Czerwonka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014



Pawel Wyrozębski 
290 

pracy znalazły odzwierciedlenie w książce, w której, przytaczając liczne przykłady 

i studia przypadków, opisują przyczyny i skutki tego zjawiska. 

Powtarzającą się obserwacją badaczy było stwierdzenie, że „ludzie rozumieją istotę 

problemu, wiedzą, co trzeba zrobić, aby poprawić wyniki firmy, a jednak tego nie 

czynią''6. Co więcej wyniki badań pokazują, że sukces wdrażania powyższych działań 

nie zależy tak bardzo od wprowadzania nowych, nieznanych dotychczas metod, ale 

właśnie od umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej już wiedzy, która 

tkwi w organizacji'. 

Żródlo: ). Pfetfer, R. I. Sutton, Wiedza a działanie, Ohcyna vvyaawrncia, l\.raKOW 2002, s. 

Badacze zidentyfikowali i opisali napotkane sytuacje, uniemożliwiające praktyczne 

skorzystanie z posiadanej wiedzy. Dzieje się to wtedy, kiedy mówienie zastępuje 

działanie, pamięć zastępuje myślenie, strach przeszkadza w wykorzystaniu wiedzy, 

system pomiaru wyników utrudnia ich właściwą ocenę oraz mamy do czynienia 

z niekorzystnym współzawodnictwem wewnątrz firmt. 

Inne badania opisane przez G. Probsta, S. Rauba, K. Romhardt prowadzą do po· 

dobnych, ale w odmienny sposób sformułowanych, wnio.sków na temat barier w wy· 

korzystaniu wi.edzy. Wśród zidentyfikowanych przez nich zjawisk wskazać można: 

• organizacyjną ślepotę - trwanie przy utartych schematach działania i rutynie, 

brak wiary w możliwość pozytywnych zmian i chęci do wymiany informacji ze 

współpracownikami; 

• atmosferę i zwyczaje w miejscu pracy - traktowanie poszukiwania wiedzy jako wla· 

snych niedociągnięć i braków, przejawu nielojalności, próby wyjścia przed szereg; 

• syndrom „złe, bo nie nasze" - odrzucanie wiedzy pochodzącej spoza organizacji/ 

komórki/działu wyłącznie ze względu na jej zewnętrzne, obce pochodzenie; 

0 Ibidem, s. 2 l. 
; Ibidem, s. 23. 
s Ibidem, s. 5. 
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• niejasne postrzeganie korzyści z zastosowania wiedzy w swoim środowisku pracy 
oraz czytelność i zrozumiałość wiedzy dla użytkownika9. 
Wobec problemów wiedzy w stałych strukturach organizacji, zarządzanie wiedzą 

projektową zdaje się być jeszcze bardziej złożonym zagadnieniem 10• Wynika to przede 
wszystkim z odmiennych w stosunku do działalności procesowej uwarunkowań 

realizacji projektów. Na ich specyfikę składają się m.in. złożoność i innowacyjność 

projektów, ich niepowtarzalność, zadaniowy i ograniczony w czasie charakter, ko· 

nieczność współpracy w tymczasowym, interdyscyplinarnym zespole tworzonym 

ad hoc do celów realizacji przedsięwzięcia 11• 

Powyższe rozważania legły u podstaw założeń metodycznych niniejszego artykułu 

prezentującego wybrane wyniki badań empirycznych dotyczących barier w wyko

rzystaniu wiedzy projektowej w polskich organizacjach. Celem opracowania jest 
udzielenie odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania badawcze. Po pierwsze, (Ql) co 
stanowi największą przeszkodę dla zespołów w wykorzystaniu wiedzy projektowej 
w organizacjach? Po drugie, ( Q2) czy zidentyfikowane bariery są różnicowane przez 
wybrane cechy organizacji? 

Materiał i metoda 

Badanie zasadnicze przeprowadzone zostało za pomocą kwestionariuszy an
kietowych skierowanych do próby celowej składającej się ze specjalistów z zakresu 
zarządzania projektami. Łącznie uzyskano odpowiedzi 631 respondentów. Uzyskana 
struktura próby badawczej jest dość zróżnicowana. W jej skład weszli przedstawiciele 
glównych obszarów tradycyjnie realizujących swoje działania w formie projektowej. 

Y G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawnicza, Kra
ków 2004, s. 212-224. 

10 P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W Metelski, Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. 
Wy11iki badmi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012; P. Wyrozębski, Praktyki zm·ządzania wiedzą 
projektowc1 w polskich organizacjach - wyniki bada1i, „E-mentor" 2011, nr 5(42); S. Spałek, Gromadzenie 
i wykorzystywanie wiedzy projektowej w przedsiębiorstwach p1·zemyslu maszynowego w Polsce, „Zarządzanie 
i Finanse, Journal of Management and finance" 2013, t. t I, wyd. 4. 
. ': '�: Wyrozębski, Zarządzanie wiedzą w projektach - przedmiot i specyfika, w: Zarządzanie orga-

1uzac;ami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funk�jonowa11ia i rozwoju 01ga11izacji, 
red. A. Glińska-Neweś, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2008; A. )ednoralska, Zarządzanie wiedzą 
w projektach, VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków 2011, s. 895; P. Canonico, J. Soder-
1.und, E.de Nito, G. Mangia, Special Issue 011 01ga11izational Mechanisms for Effective K11ow/edge Creatio11 
mProjects: G11est Editorial, "International Journal ofManaging Projects in Business" 2013, vol. 6, no. 2, 
l223-235; M. Pezzillo lacono, V Esposito, A. Berni, Temporary Project Network and Innovation: Research 
on the (talian Regional Wine I11dust1y, "International Journal of Managing Projects in Business" 2013, 
Vol. 6, no. 2, s. 274-292. 
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Najliczniej reprezentowane były budownictwo (18% respondentów) oraz wytwa. 
rzanie i wdrażanie oprogramowania (16% respondentów)12. Na kolejnych miejscach 
znalazły się: administracja publiczna (12,6%), produkcja i technologia (11,5%) oraz 
finanse i bankowość (10,6%). Dość licznie reprezentowane były usługi telekomu. 
nikacyjne (8,8%), energetyka (6,5%) oraz doradztwo/konsulting (6,3%) i media/ 
reklama (6,1 %). 

Tabela 2. Rozkład sektorów reprezentowanych przez uczestników badania 

Odpowiedzi Odsetek 
-

Sektor 
Liczba Procent respondentów 

Budownictwo 100 13,9 18,0 

IT oprogramowanie i wdrażanie 89 12,4 16,0 

Administracja publiczna 70 9,7 12,6 

Produkcja/technologia 64 8,9 11,5 
Finanse i bankowość 59 8,2 10,6 

Uslugi telekomunikacyjne 49 6,8 8,8 

Energetyka 36 5,0 6,5 " 

Doradztwo/konsulting 35 4,9 6,3 

Media/reklama 34 4,7 6,1 

IT infrastruktura 30 I 4,2 5,4 

Handel i sprzedaż 28 3,9 5,0 

Ubezpieczenia 22 3,1 4,0 

Transport i logistyka 16 2,2 2,9 

Edukacja 13 1,8 2,3 

Organizacja pozarządowa 11 1,5 2,0 

Uslugi turystyczne i sportowe 5 0,7 0,9 

Rolnictwo 2 0,3 0,4 

Usługi komunalne 2 0,3 0,4 

Inne 53 7,4 9,5 
Ogółem 718 100,0 129,1 

Źródło: opracowanie V.'łasne 

Wśród badanych organizacji 16,3% było mikroorganizacjami zatrudniającymi 

poniżej 1 0  pracowników. Dominowały organizacje małe 10-49-osobowe oraz średnie 

50-249-osobowe, które zebrały odpowiednio 30,6% i 24,2% respondentów. Kolejne 

kategorie zebrały podobne, blisko 9-procentowe grupy respondentów. 
' 

12 Pytanie dotyczące wyboru sektora, w którym organizacja realizuje projekty miało charakter 

pytania wielokrotnego wybo;·u, dlatego też w tabeli przedstawiono procentowe zestawienia przypadków 

(osób) oraz ich odpowiedzi. Średnio każda osoba zaznaczyła 1,29 sektora. 
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z punktu widzenia roli zarządzania projektami w działalności reprezentowanych 

przedsiębiorstw, dwie trzecie respondentów pracuje w organizacjach, w których jest 

ona duża i kluczowa (33,2%) lub bardzo duża (31,2%). Jeden na dziesięciu ankie

towanych wskazał poziom intensywności projektów w reprezentowanej organizacji 

jako imały. 
W badaniu przyjęto strategię testowania hipotez, wymagającą sformułowania 

hipotezy zerowej H0 oraz alternatywnej dla niej (badawczej) H 1, mówiących o wystę
powaniu (lub nie) zależności pomiędzy badanymi zmiennymi opisującymi a zmien
nymi opisywanymi. W zależności od specyfiki zmiennych w badaniu posłużono się 
odpowiednimi testami i współczynnikami. Dla wszystkich testów przyjęto graniczny 

• poziom istotności równy p = 0,05. W celu opracowania bazy danych badania oraz 
zastosowania metod analizy statystycznej wykorzystano pakiet statystyczny IBM 
SPSS v21. 

Wyniki badania 

Na pytanie dotyczące znaczenia poszczególnych kategorii barier w wykorzystaniu 
Wiedzy projektowej w organizacjach udzielono odpowiedzi zgodnie z rozkładem 
przedstawionym w poniższej tabeli (Tabela 3.). 

Tabela 3. Trudności w wykorzystaniu wiedzy projektowej w organizacjach 

"' Odpowiedzi Odsetek 

Liczba Procent obserwacji 

niedostateczne wsparcie przelożonych 251 17,6 43,1 

'' brak zachęt i motywacji do jej wykorzystania 241 16,9 41,4 ' 
zbyt napięty harmonogram projektu 223 15,7 38,3 

.1· 
" nieświadomość istnienia takich praktyk 213 15,0 36,6 

" zachowawcza kultura organizacyjna 179 12,6 30,8 

Bań ery sztywność istniejących standardów organizacyjnych 176 12,4 30,2 ' 
niepewność rezultatu zastosowania 47 3,3 8,1 

�:;: zbyt wysoki koszt zastosowania 31 2,2 5,3 .. � ' 
niska wiarygodność żródel wiedzy 28 2,0 4,8 

� 
uważam, że mojej organizacji to nie dotyczy 18 1,3 3,1 " 
inne 16 1,1 2,7 

Ogółem 1423 100,0 244,5 
Zródlo: opracowanie własne 
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Uzyskane wyniki obrazują podział zaproponowanych kategorii trudności na 
dwie grupy. W pierwszej, do której trafiły pozycje wskazywane przez od 30 do 43% 
ankietowanych znalazły się: na pierwszym miejscu - niedostateczne wsparcie prze
łożonych, a na kolejnych: brak zachęt i motywacji do jej wykorzystania, zbyt �apięty 
harmonogram projektu, nieświadomość istnienia takich praktyk oraz zachowawcza 
kultura organizacyjna i sztywność istniejących standardów organizacyjnych. Druga 
grupa trudności wskazywana była przez niewielki odsetek respondentów, co daje 
podstawę do uznania ich za nieistotne z perspektywy badania. 

Hipoteza 1. Poszczególne sektory istotnie różnią się między sobą względem 
wskazywania trudności w wykorzystaniu wiedzy projektowej w organizacji 

W celu weryfikacji tak postawionej hipotezy opracowano hipotezy cząstkowe, 
podejmujące aspekt zróżnicowania wskazań względem każdego sektora (15 sektorów, 
ze względu na niedostateczną liczebność pominięto: rolnictwo, usługi komunalne, usługi 
turystyczne oraz inne) i każdej kategorii trudności w wykorzystaniu wiedzy projektowej 
w organizacji (10 kategorii trudności, pominięto inne). Łącznie przyjęto 15 x 10 = 'l'SO 
hipotez cząstkmqch. Do ich weryfikacji wykorzystano statystykę testu Chi2 Pearsona dla 
tabel dwudzielnych 2 x 2, przy poziomie istotności p = 0,05. Dodatkowo, w celu wska
zania kierunku zaobserwowanych zależności wykorzystano współczynnik «f> (phi)11• 
W analizowanym przypadku każdorazowo tabele dwudzielne przyjmowały postać: 

Tabela 4. Wzór tabeli krzyżowej dla procedury testowania hipotezy 6.1. 
Tabela krzyżowa 

[ROZPATRYWANA KATEGORIA 
SEKTORA] Ogółem 

nie zaznaczono zaznaczono •, 

liczebnosć 
nie 

[ROZPATRYWANA zaznaczono liczebnosć 

KATEGORIA TRUDNOSCI oczekiwana -
W WYKORlYSTANIU liczebnosć 

-WIEDZY] zaznaczono liczebnosć 
oczekiwana I 

� � liczebnosć . ,, · -Ogółem liczebnosć ' 
oczekiwana ��� 

Żródło: opracowanie \·vłasne 

13 Szczegółowy opis wykorzystania współczynnika dla tabel dwudzielnych można znaleźć, G. Wie
czorkiewicz, ). Wierzbiński Statystyka. Analiza badmi społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2007, s. 308. 
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Na podstawie tak skonstruowanej tabeli można przyjąć, że 
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, wartość dodatnia współczynnika <f> informuje, iż osoby reprezentujące dany sektor częściej niż inni wskazują daną kategorię trudności w wykorzystaniu wiedzy, 
wartość ujemna współczynnika <f> informuje, iż osoby reprezentujące dany sektor rzadziej niż inni wskazują daną kategorię trudności w wykorzystaniu wiedzy, W efekcie przeprowadzenia procedury testowej otrzymano macierz istotnych 

statystycznie zależności (Tabela 5.). 
Na podstawie analizy powyższej macierzy można wskazać dość słabo nasilone (<0,2) związki między zmiennymi. 
Najsilniejszy związek między zmiennymi wystąpił w wypadku administracji publicznej, której przedstawiciele istotnie częściej niż inni wskazywali trudności wynikające ze sztywności istniejących standardów organizacyjnych. Podobny wynik dotyczył również edukacji i w nieco słabszym nasileniu organizacji pozarządowych. Go ciekawe, odwrotnego zdania byli przedstawiciele mediów i reklamy, którzy istotnie rzadziej wskazywali akurat tę zmienną. Z drugiej jednak strony w ich wypadku częściej wskazywaną barierą był pośpiech wynikający ze zbyt napiętego harmonogramu projektu. 

Presja czasu dotyczyła w większym zakresie również takich sektorów, jak tworzenie i wdrażanie oprogramowania IT oraz ubezpieczenia. 
Częściej niż inni zastrzeżenie odnośnie wiarygodności wiedzy mieli przedstawiciele doradztwa i konsultingu oraz finansów i bankowości, zaś zachowawcza kultura organizacyjna częściej niż innym sprawia problemy branży budowlanej. Niedostateczny udział przełożonych w stosowaniu zdobytej wiedzy relatywnie częściej wskazywali respondenci z sektorów: administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz edukacji. Istotnie rzadziej zjawisko to towarzyszyło handlowcom. 

Rysunki i tabele na kolejnych stronach pokazują zróżnicowanie uzyskanych odpowiedzi względem poszczególnych sektorów działalności. 
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Jlipoteza 2. Poziom intensywności prowadzonej działalności projektowej istotni�· różnicuje trudności w wykorzystaniu wiedzy projektowej w organizacji 
W celu weryfikacji hipotezy rozbito ją na hipotezy cząstkowe, badające średnie 

rangi intensywności działalności projektowej w organizacji względem niezależnych 
grup wyszczególnionych ze względu na zaznaczenie bądź nie danej kategorii trud
ności w wykorzystaniu wiedzy projektowej. 

Następnie posłużono się testem U Manna-Whitneya. Poniższa tabela przedstawia syntetyczne wyniki serii przeprowadzonych testów. Kolorem szarym zaznaczono wyniki istotne dla p<0,05. 

Tabela 6. Średnia ranga trudności w wykorzystaniu wiedzy projektowej względem intensywności działalności projektowej 

średnia ranga intensywności prowadzonej działalności zaznaczyły nie zaznaczyly 
Istotność różnicy projektowej dla osób, które ... daną kategorię danej kategorii 

rang przy p<0,05 trudności trudności 
nieświadomość istnienia takich praktyk 250,46 293,26 TAK � brak zachęt i motywacji do jej wykorzystania 266,57 285,32 '2 niedostateczne wsparcie przełożonych 264,28 287,45 ·�:� 

:I "'  
·zachowawcza kultura organizacyjna 257,31 286,51 TAK �·� � E? niepewność rezultatu zastosowania 282,53 277,04 g� niska wiarygodność żródel wiedzy 300,78 276,31 łl 
sztywność istniejących standardów "� 

249,62 289,63 TAK �·6' organizacyjnych 
o � " o. zbyt napięty harmonogram projektu 326,53 246,88 TAK g F zbyt wysoki koszt zastosowania 300,06 276,22 

uważam, że mojej organizacji to nie dotyczy 320,16 276,23 
lródło: opracowanie własne 

W rozpatrywanej hipotezie wskazania czterech kategorii trudności w wykorzystaniu wiedzy projektowej istotnie statystycznie różnicują organizacje pod względem Intensywności działalności projektowej. 
W wypadku organizacji intensywnie prowadzących działalność projektową na przeszkodzie w wykorzystaniu wiedzy stał przede wszystkim pośpiech, presja czasu i napięty harmonogram projektu. 
Trudności dla organizacji o niewielkim zaangażowaniu w projekty były zgoła inne i dotyczyły przede wszystkim nieświadomości istnienia takich praktyk, a następnie sztywności istniejących standardów oraz zachowawczej kultury organizacyjnej. W pozostałych wypadkach zróżnicowanie, nawet jeśli wystąpiło (Rysunek 1.), to nie można było uznać go za istotne. 
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Rysunek I. Różnice w średnich rangach intensywności działalności projektowej między 

grupami wyróżnionymi ze względu na zaznaczenie bądź nie danej kategorii 

trudności w wykorzystaniu wiedzy 
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Hipoteza 3. Rozmiar organizacji (mierzony liczbą pracowników zaangażowa

nych w projekty) istotnie różnicuje trudności w wykorzystaniu wiedzy projek

towej w organizacji 

W celu weryfikacji hipotezy rozbito ją na hipotezy cząstkowe, badające średnie 

rangi liczby pracowników w organizacji względem niezależnych grup wyszczególnio

nych ze względu na zaznaczenie bądź nie danej kategorii trudności w wykorzystaniu 

wiedzy projektowej. 

Następnie posłużono się testem U Manna-Whitneya. Tabela 7. przedstawia 

syntetyczne wyniki serii przeprowadzonych testów. Kolorem szarym zaznaczono 

wyniki istotne dla p<0,05. 
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Tab�la 7. Trudności w wykorzystaniu wiedzy projektowej względem liczby 
zatrudnionych pracowników 

średnia ranga liczba pracowników w organizacji dla osób, zaznaczyly nie zaznaczyły 
daną kategorię danej kategorii które„. 

trudności trudności 
nieświadomość istnienia takich praktyk 253,80 294,19 

� brak zachęt i motywacji do jej wykorzystania 275,82 282,15 
'O 

niedostateczne wsparcie przelożonych 271,36 285,60 ·i :8-
"gJ zachowawcza kultura organizacyjna 294,62 272,82 ·c:·� J!i"' 

niepewność rezultatu zastosowania �� 304,24 277,28 

o;: niska wiarygodność żródeł wiedzy 316,04 277,64 łf sztywność istniejących standardów J:� 291,92 274,15 
·o .� organizacyjnych �e 

zbyt napięty harmonogram projektu 307,30 262,07 c: c. 'O " 
,= zbyt wysoki koszt zastosowania 244,36 281,36 

uważam, że mojej organizacji to nie dotyczy 266,31 279,89 

ródło: opracowanie własne 
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Istotność 
różnicy rang 
przy P<0,05 

TAK 

TAK 

W rozpatrywanej hipotezie istotne statystycznie różnice wystąpiły wyłącznie 
w wypadku skrajnych kategorii trudności (Rysunek 2.). Podobnie jak w wypadku 

poprzedniej hipotezy, tak i tu presja czasu towarzyszyła organizacjom o wyższej licz

bie pracowników. Analogicznie, nieświadomość istnienia wiedzy projektowej była 

problemem w wypadku organizacji o relatywnie małej liczbie pracowników. 

W, pozostałych wypadkach zróżnicowanie, nawet jeśli wystąpiło (Rysunek 2.), 
nie mogło być uznane za istotne. Mimo to, warto zwrócić uwagę, iż wysoki koszt 

zast�?owania był znaczącą barierą w stosowaniu nowej wiedzy w wypadku orga

nizacji mniejszych (presja oszczędzania w małych organizacjach), natomiast dla 

organizacji większych problemem była postrzegana niska wiarygodność źródeł 

wiedzy oraz niepewność rezultatu zastosowania (zapewne syndrom not invented 
here - niewynalezione tutaj). 
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Rysunek 2. Różnice w średnich rangach intensywności działalności projektowej między 

grupami wyróżnionymi ze względu na zaznaczenie bądź nie danej kategorii 

trudności w wykorzystaniu wiedzy 
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Wśród trudności w wykorzystaniu wiedzy projektowej wskazywano przede 

wszystkim niedostateczne wsparcie przełożonych (43,l %) oraz brak zachęt i motywacji 

do ich stosowania (41,4%). Niepewność wyniku, koszt zastosowania czy wiarygod· 

n ość źródeł nie stanowiły w tym względzie istotnej przeszkody. Tylko co trzydzies�' 

respondent zadeklarował, iż żadne z wymienionych trudności go nie dotyczą. 

Badanie zróżnicowania względem poszczególnych sektorów ujawniło relatywnie 

słabe związki między zmiennymi. Podobnie jak w wypadku odpowiedzi na inne py

tania, administracja publiczna i organizacje pozarządowe wskazywały częściej brak 

wsparcia przełożonych oraz sztywność istniejących standardów organizacyjnych. 

Zbyt napięty harmonogram projektów i związany z tym pośpiech był stosunkowo 

częstszym problemem dla firm tworzących i wdrażających oprogramowanie, firni 

ubezpieczeniowych oraz z branży mediów/reklamy. 
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Analiza zróżnicowania trudności w odniesieniu do poziomu intensywności 
działalności projektowej oraz rozmiarów organizacji pokazała, że w wypadku orga
nizacji dużych i o wysokiej intensywności problemem staje się presja czasu, zaś dla 
organizacji małych i o niewielkiej intensywności działalności projektowej - inercja 
organizacyjna i brak świadomości istnienia najlepszych praktyk. 

Podsumowując wyniki badań, należy podkreślić zarówno ich walor naukowy 
i poznawczy, jak również aspekt aplikacyjny. Znajomość uwarunkowań i specyfiki 
podejść do wiedzy projektowej przez osoby piastujące stanowiska w firmach z róż
nych branż daje szansę na bardziej skuteczne i efektywne dotarcie do nich z wiedzą 
i najlepszymi praktykami , a w konsekwencji umożliwienie skutecznego ich wyko
rzystania w budowaniu pozycji konkurencyjnej wśród przedsiębiorstw zarządzanych 
przez projekty. 

Bibliografia 

Applehans W, Globe A., Laugero G., Managing Knowledge. A Practical Web-based Approach, 
Addison-Wesley 1999. 

Canonico P„ Soderlund J., Nito de E„ Mangia G„ Special Issue on Organizational Mechanisms for Effective Knowledge Creation in Projects: Guest Editorial, "International Journal of 
Managing Projects in Business" 2013, vol. 6, no. 2. 

Drucker P., Spolecze1istwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999 . 
jednoralska A., Zarządzanie wiedzą w projektach, VI Krakowska Konferencja Młodych Uczo

nych, Kraków 2011. 

Kowalczyk A„ Nogalski B„ Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, Difin, Warszawa 
2007. 

Pczzillo lacono M., Esposito V., Berni A„ Temporary Project Network and Innovation: Research 
on the Jtalian Regional Wine Industry, "International Journal of Managing Projects in 
Business" 2013, vol. 6, no. 2. 

Pfeffer )., Sutton R.I., Wiedza a działanie, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002. 
Probst G., Raub S., Romhardt K„ Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawnicza, 

Kraków 2004. 

Spałek S„ Assessing Project Management Maturity in the Area of Knowledge Management in 
Select Companies, "International Journal of Economics, Finance and Management Sciences" 2014, vol. 2, no. 2. 

Spałek S., Gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy projektowej w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce, „Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance" 2013, t. 11, wyd. 4. 

Z w••• 11 u:rrn:-.:=1-..-.,_ _________ _ 



302 Pawe/ Wvrozębski 

Spek van der R„ Spijkervet A„ Knowledge Management: Dealing Intelligently with Knowledge, 

w: Knowledge Managernent and Jts Integrative Elements, red. Li e bowitz, W ilcox, CRC 
Press, 1997. 

Wieczorkiewicz G., Wierzbir1ski )., Statystyka. Analiza bada1i spolecznych, Wyd. Naukowe 
Scholar, Warszawa 2007. 

Wiig K., Knowledge Management Foundation, Schema Press 1993. 

Wyrozębski P., Juchniewicz M., Metelski W., Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projek
tami. Wyniki badmi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012. 

Wyrozębski P., Praktyki zarządzania wiedzą projektową w polskich organizacjach - wyniki 
badmi, „E-ment or" 2011, nr 5(42). 

Wyrozębski P., Zarządzanie wiedzą w projektach - przedmiot i specyfika, w: Zarządzanie orga
nizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju 
organizacji, red. Glińska-Neweś A., TNOiK Dom Organizatora , Toru112008. 

Witalij Metelski 

Analiza czynników kształtujących poziom zarządzania kosztami w projektach w Polsce 

Wprowadzenie 

Jeszcze w latach 80. XX w. Martin Barnes przedstawił pierwszą wersję modelu trójkąta projektowego, uwzględniającego trzy współzależne cele projektu: czas, koszt i jakość1• Model trójkąta projektowego i jego odmiany przedstawia Rysunek 1. 
Rysunek I. Modele trójkątów projektowych 
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