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Wprowadzenie 

Zgodnie z powszechnym poglądem znajdującym duże poparcie empiryczne 

w badaniach naukowych, w tym w prowadzonych przez instytucje Unii Europej
skiej odpowiedzialne za wsparcie projektów i programów, kluczowym problemem 
realizacji projektów jest niewłaściwe zarządzanie wiedzą projektową przejawiające 

się niską efektywnością jej wykorzystania, a przede wszystkim słabą zdolnością 
organizacji do akumulacji wiedzy projektowej i utratą pamięci organizacyjnej. 

Efektem tych zjawisk jest niska skuteczność podejmowanych projektów, niska 

jakość otrzymywanych rezultatów, niezadowolenie zlecających projekt oraz nie
efektywne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na realizację projektów. 
Nikły stopień uczenia się organizacji oraz korzystania z doświadczeń projektowych 
prowadzi do niechęci wobec realizacji projektów, a w efekcie do utraty szans - nie 

tylko z punktu widzenia działalności biznesowej, ale także społecznej i makroeko
nomicznej. Przyczyną takiego stanu jest wiele czynników: wewnętrznych, związa

nych z organizacją przebiegu projektu, i zewnętrznych - mających swoje źródła 
w jego otoczeniu. 

Wiedza w działalności organizacji, w tym również w realizacji przedsięwzięć 
projektowych, od wielu lat stanowi obszar zainteresowania badaczy, którzy potwier
dzili jej kluczowe znaczenie dla budowania trwałych przewag konkurencyjnych 
firm i przedsiębiorstw. W zarządzaniu projektami tematyka ta nabiera nowego 

charakteru, gdyż zostaje przeniesiona na pole dynamicznych, ograniczonych 

w czasie, tymczasowych i realizowanych zespołowo przedsięwzięć. W Polsce nie 
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przeprowadzono dotąd szerszych badań na ten temat, a literatura przedstawia pro

blem raczej z perspektywy teoretycznej i modelowej, a nie empirycznej. 

Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań dotyczących praktyk zarzą

dzania wiedzą w działalności projektowej w polskich organizacjach oraz wskazanie 
płynących z nich wniosków naukowych i praktycznych. Projekt realizowany był 

w dwóch etapach. Pierwszy (maj - wrzesień 2011 r.) koncentrował się na zbadaniu 
częstotliwości występowania zdefiniowanych przez autora 1 O praktyk zarządzania 
wiedzą w projektach. Etap drugi (grudzień 2011 - maj 2012 r.) obejmował zbadanie 

oczekiwanych i najbardziej pożądanych inwestycji w zakresie poprawy wykorzy

stania wiedzy i informacji w projektach. Badaniem objętych zostało łącznie w obu 

etapach 418 specjalistów z zakresu zarządzania projektami, o zróżnicowanym 
poziomie wiedzy i doświadczenia, reprezentujących różne sektory. 

Celem głównym badania było rozpoznanie działań, które w zakresie zarządza

nia wiedzą projektową podejmowane są przez organizacje w Polsce oraz czynni

ków kształtujących częstotliwość ich wykorzystania. Celami szczegółowymi były: 

analiza uzasadnienia i korzyści zastosowania metod zarządzania wiedzą 

w projektach, 
usystematyzowanie pojęć związanych z wiedzą projektową, 
dokonanie przeglądu praktyk zarządzania wiedzą w projektach, 
opracowanie modelu badawczego oraz realizacja badań empirycznych. 

W badaniu wykorzystano następujące metody badawcze: 
metody formułowania problemów badawczych - analiza literaturowa, analiza 

badań obcych, 

metody zbierania informacji - badania ankietowe, wywiady bezpośrednie, 

ocena ekspercka, 
metody przetwarzania informacji - prezentacja graficzna, analiza statystyczna 

i pogłębiona analiza statystyczna, 
metody weryfikacji. 
Badanie przeprowadzone zostało za pomocą formularzy ankietowych skierowa

nych do specjalistów z zakresów zarządzania projektami, różnych branż i specjalności. 

W pierwszym etapie badaniem ankietowym objęto 309 respondentów. Dzięki przedłu
żeniu okresu prowadzenia badań możliwe było wykorzystanie rozszerzonego modelu 

badawczego do kontynuacji badań na powiększonej grupie badawczej specjalistów 

zarządzania projektan1i w Polsce. Drugi etap badania pozwolił dotrzeć do dodatkowej 
grupy 109 specjalistów, co daje łącznie próbę badawczą wynoszącą 418 osób. 

Wśród nich główną grupę stanowią słuchacze studiów podyplomowych Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie: Podyplomowych Studiów Zarządzania Pro
jektami oraz Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi. 
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Dodatkowo, badanie realizowane było za pośrednictwem wyspecjalizowanego por

talu internetowego SurveyMonkey.com. Badaniem objęto również członków pol

skiego oddziału Project Management Institute (PMI), wiodącego stowarzyszenia 

specjalistów zarządzania projektami. Członkowie PMI uczestniczyli w tradycyjnych 
badaniach ankietowych, a ponadto wśród wszystkich członków PMI PC rozesłano 

link do badania w wersji elektronicznej za pośrednictwem SM.com. 

Charakterystyka próby badawczej 

Co siódma badana osoba wskazała wytwarzanie i wdrażanie oprogramowa
nia jako sektor, w którym realizowała projekty2. Na drugim miejscu znalazło się 
budownictwo - 12,43% ankietowanych. Dość licznie reprenzentowane były pro
dukcja i technologia (9,42%), administracja publiczna (9,23%), finanse i banko
wość (7,72%) oraz usługi telekomunikacyjne (7,34%) - rysunek 1. 
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Rysunek 1. Rozkład sektorów reprezentowanych przez uczestników badania 

Źródło: Opracowanie własne. 

2 Pytanie dotycz.ice wyboru sektora, w którym organizacja realizuje projekty, miało charakter pyta
nia wielokrotnego wyboru, dlatego na rysunku I przedstawiono procentowe zestawienia przypadków 
(osób) oraz ich odpowiedzi. Średnio każda osoba zaznaczyła 1.38 sektora. 

IJlllllliJll, 



21 2 Pawel Wyrozębski 

Wśród badanych organizacji 17% było mikroorganizacjami, zatrudniającymi 
poniżej 10 pracowników. Dominowały organizacje małe, zatrudniające 10-49 pra

cowników oraz średnie 50-249 pracowników, które zebrały odpowiednio 29,2% 

i 25,32%. Kolejne kategorie zebrały podobne, blisko 10-procentowe grupy respon

dentów (rysunek 2). 
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Rysunek 2. Rozkład rozmiarów organizacji reprezentowanych przez respondentów 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dwie trzecie respondentów pracuje w organizacjach, gdzie rola zarządzania 

projektami jest ona duża i kluczowa (32%) lub bardzo duża (30%). Jeden na ośmiu 

ankietowanych wskazał poziom intensywności projektów jako mały (rysunek 3). 
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Rysunek 3. Stopień zaangażowania badanych organizacji w działalność projektową 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wśród respondentów najliczniej (115 osób/29,87%) reprezentowani byli kie
rownicy projektów (project managerowie), pełniący funkcje kierownicze w stosunku 
do podległego im zespołu pracowników. Drugą najliczniej reprezentowaną grupą 
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byli specjaliści - członkowie zespołów wykonawców projektu - 110 osób/28,57% 

respondentów. Co szósty ankietowany (16,62%) był członkiem zespołu zarządza

jącego projektem, a co dziesiąty (10,39%) współpracował przy realizacji projek

tów w sposób nieformalny. Siedemnastu respondentów było pracownikami biura 
zarządzania projektami, co stanowi 4,42% ankietowanych. Wśród innych stano

wisk zajmowanych przez respondentów (8 osób/2,08%) znalazły się m.in.: szef 
portfela projektów, menedżer HR, analityk biznesowy. Spośród ankietowanych 

33 osoby (8,57%) nie udzieliły odpowiedzi na pytanie o zajmowane stanowisko 
(rysunek 4). 
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Rysunek 4. Najczęściej zajmowane stanowiska w projektach 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pierwszy etap badań - Praktyki zarządzania 
wiedzą projektową 

W pierwszym etapie, w zasadniczej części badania respondenci wskazywali, 

w jakim stopniu podane stwierdzenia dotyczą ich organizacji lub jak często podej

mowane są w ich organizacji określone działania. Miało to na celu poznanie prak
tyk zarządzania wiedzą w polskich organizacjach. Respondentom przedstawiono 

dziesięć stwierdzeń: 

' 
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1. W trakcie planowania projektu określany jest zbiór wiedzy potrzebnej do jego 
realizacji. 

2. W trakcie planowania projektu określane są źródła wiedzy potrzebnej do jego 

realizacji. 
3. Rozpoczynając projekt, mogę odwołać się do doświadczeń projektowych 

z wcześniejszych przedsięwzięć w mojej organizacji. 
4. Poziom wiedzy i kompetencji zespołów projektowych jest właściwy z punktu 

widzenia wymagań realizowanych projektów. 
5. Członkowie zespołu projektowego chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniami 

zdobywanymi w trakcie projektu. 
6. Członkowie zespołu projektu, którym brakuje wiedzy, wiedzą, skąd (od kogo, 

z jakich źródeł) mogą ją uzyskać. 
7. W trakcie projektu dokumentuje się zdobywane doświadczenia projektowe. 

8. Na zakończenie projektu odbywa się spotkanie podsumowujące projekt. 
9. Wiedza i doświadczenia projektowe zdobywane w zespołach są wykorzystane 

w innych projektach. 

10. Biuro zarządzania projektami (PMO) pomaga zespołom w dostępie do wiedzy 
potrzebnej w realizacji projektu. 

Kolejne zestawienia ilustrują rozkład odpowiedzi otrzymanych od respon

dentów. W dalszej części przedstawiono weryfikację hipotez dotyczących związku 

pomiędzy częstotliwością występowania w organizacji określonych praktyk a: 

cechami respondenta: 

- stanowiskiem zajmowanym w projektach, 

poziomem wiedzy, 
- poziomem doświadczenia; 
cechami reprezentowanej organizacji: 
- liczbą pracowników zaangażowanych w projekty, 
- stopniem intensywności prowadzonej w organizacji działalności projektowej, 

- sektorem, w którym organizacja realizuje projekty. 
Dodatkowo zbadano również korelację p omiędzy częstotliwością realiza

cji wymienionych praktyk a postrzeganym stopniem utraty szans biznesowych 
na skutek nieefektywnego wykorzystania wiedzy w projektach oraz wewnętrzną 

korelację pomiędzy praktykami - w celu rozpoznania ich wzajemnych związków. 

Zbiorcze zestawienie częstości wskazań realizacji poszczególnych praktyk 
zarządzania wiedzą w projektach zostało przedstawione na rysunku 5. Jak można 
zauważyć, najczęściej realizowanymi praktykami były: „określanie zbioru wiedzy 

potrzebnej do realizacji projektu w trakcie jego planowania" oraz „organizacja 
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spotkań podsumowujących projekt po jego zakończeniu". Obie praktyki mają 
miejsce „zawsze" u jednej piątej ankietowanych. 

W śród najrzadziej stosowanych działań dominowały odpowiedzi: 

„biuro zarządzania projektami pomaga zespołom w dostępie do wiedzy potrze
bnej w realizacji projektu" (23,5 proc. - „ nigdy"; 24,l proc. - „czasami"), 

„w trakcie projektu dokumentuje się zdobywane doświadczenia projektowe" 
(17,l proc. - „nigdy"; 30,5 proc. - „czasami"), 
„na zakończenie projektu odbywa się spotkanie podsumowujące projekt" 
(29,5 proc. - „nigdy"; 14,7 proc. - „czasami"), 
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Rysunek 5. Zbiorcze zestawienie częstotliwości stosowania praktyk zarządzania wiedzą 
w projektach 

Żródto: Opracowanie własne. 

Weryfikacja hipotez badawczych 

Uzyskane wyniki empiryczne przedstawione powyżej stały się podstawą do 
przeprowadzenia pogłębionej analizy statystycznej w celu identyfikacji istotnych 
zależności pomiędzy zmiennymi ujętymi w badaniu. W tym celu opracowano listę 

ośmiu hipotez badawczych podlegających weryfikacji: 

. 



216 Paweł Wyrozębski 

H.l: Realizacja praktyk zarządzania wiedzą projektową wiąże się z mniejszą 

skalą utraty szans biznesowych przez organizacje. 

H.2: Częstotliwość praktyk zarządzania wiedzą projektową wiąże się z sekto

rem prowadzonej działalności projektowej. 

H.3: Częstotliwość praktyk zarządzania wiedzą projektową wiąże się z pozio
mem intensywności projektów w działalności organizacji. 

H.4: Częstotliwość praktyk zarządzania wiedzą projektową wiąże się z liczbą 
pracowników zaangażowanych w projekty. 

H.5: Sposób postrzegania praktyk zarządzania wiedzą projektową wiąże się ze 
stanowiskiem zajmowanym przez respondentów. 

H.6: Sposób postrzegania praktyk zarządzania wiedzą projektową wiąże się 

z indywidualnym poziomem wiedzy respondentów. 
H.7: Sposób postrzegania zarządzania wiedzą projektową wiąże się z indywi

dualnym poziomem doświadczenia respondentów. 

H.8: Pomiędzy praktykami zarządzania wiedzą projektową występują istotne, 
wewnętrzne zależności. 

H.1. Realizacja praktyk zarządzania wiedzą projektową wiąże się 
z mniejszą skalą utraty szans biznesowych przez organizacje 

W celu weryfikacji hipotezy pierwszej posłużono się testem t-Studenta dla 

grup niezależnych. Przeprowadzona analiza wykazała występowanie we wszyst
kich przypadkach istotnych statystycznie różnic w średnich częstościach praktyk 
dla grup wyróżnionych ze względu na dostrzeganie lub niedostrzeganie związku 
między realizacją praktyk a utratą szans biznesowych. We wszystkich przypadkach 

średnia częstość praktyk była niższa dla grupy widzącej ten problem (rysunek 6). 

H.2. Częstotliwość praktyk zarządzania wiedzą projektową wiąże się 
z sektorem p rowadzonej działalności projektowej 

Ponieważ badani mogli zaznaczyć dowolną liczbę sektorów działalności, poli

czono wszystkie wskazania. Następnie do dalszych obliczeń wyodrębniono tylko 
te wskazania, w przypadku których odnotowano grupy liczniejsze niż 30. Dalej 

posłużono się testem t-Studenta, za pomocą którego porównano średnie częstot

liwości praktyk dla grup wyróżnionych ze względu na wskazanie danego sektora 
lub brak wskazania. 

Doskonalenie procesów zarządzania projektami z wykorzystaniem narzędzi zarządzania. 
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3,78 

Rysunek 6. Związek realizacji praktyk zarządzania wiedzą projektową z utratą szans 
biznesowych przez organizacje 

Żródto: Opracowanie wtasne. 
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Przeprowadzona analiza nie wykazała żadnych istotnych różnic w średniej 
częstości poszczególnych praktyk między grupami wyróżnionymi ze względu 
na zaznaczenie lub niezaznaczenie sektora działalności dla: 

administracji publicznej, 
budownictwa, 

finansów i bankowości, 

IT, oprogramowania i wdrażania, 

produkcji (technologii). 

Analiza przeprowadzona testem t-Studenta wykazała natomiast występowanie 

istotnych statystycznie różnic w średniej częstości trzech rodzajów praktyk mię
dzy grupami wyróżnionymi ze względu na zaznaczenie lub niezaznaczenie sektora 

działalności „usługi telekomunikacyjne''. Są to odpowiedzi: „dzielenie się wiedzą 



i�� 
il1 

1 i1 '1 1 1 1 

I 
�. 

1 : lj � 
� I 

218 Pawel Wyrozębski 

w zespole" (t = 2,41; p = 0,17); „wiemy, skąd pozyskać wiedzę" (t = 1,98; p = 0,048); 
„wykorzystujemy wiedzę w innych projektach" (t = 2,12; p = 0,035). We wszystkich 
trzech przypadkach uzyskane średnie częstości stosowanych praktyk są niższe dla 

osób, które zaznaczyły ten sektor (tabela 1). 

Tabela 1. Statystyk.i dla grup - usługi telekomunikacyjne 

Usługi telekomunikacyjne N Średnia 
Odchylenie Błąd standardowy 

standardowe sredniej 

Dzielenie się wiedzą Nie zaznaczono 261 3,2797 1 ,03140 0,06384 
w zespole Zaznaczono 33 2,8182 1 ,07397 O, 1 8695 

Wiemy, skąd pozyskać wiedzę Nie zaznaczono 259 3,0077 0,92339 0,05738 

Zaznaczono 33 2,6667 0,98953 0,1 7225 

Wykorzystujemy wiedzę Nie zaznaczono 259 3,1544 1 ,02265 0,06354 
w innych projektach Zaznaczono 32 2,7500 0,98374 O, 1 7390 

Źródło: Opracowanie własne. 

H.3. Częstotliwość praktyk zarządzania wiedzą projektową wiąże się 
z poziomem intensywności projektów w działalności organizacji 

W celu określenia, czy częstotliwość praktyk zarządzania wiedzą projektową 
wiąże się z poziomem intensywności projektów w organizacji, przeprowadzono 
korelację rho Spearmana. Przeprowadzona analiza wykazała występowanie istot
nych statystycznie korelacji między poziomem intensywności projektów w orga
nizacji a częstotliwością: 

określania w trakcie planowania projektu zbioru potrzebnej wiedzy (rho= 0,22); 

odwoływania się do doświadczeń projektowych z wcześniejszych projektów 

(rho= 0,28); 

stwierdzeń, że poziom wiedzy i kompetencji zespołu jest właściwy z punktu 
widzenia wymagań realizacji projektu (rho= 0,29); 

obserwowanej chęci do dzielenia się wiedzą w zespole (rho= 0,18); 

istnienia świadomości zespołu, skąd pozyskać wiedzę (rho= 0,2); 

dokumentowania doświadczeń projektowych (rho= 0,18); 

wykorzystywania wiedzy w innych projektach (rho= 0,27); 

uznania, że PMO pomaga w dostępie do wiedzy (rho= 0,16). 

Uzyskane wielkości korelacji są jednak małe, co wskazuje, że zwi<}Zek ten nie 
jest bardzo silny, choć jest istotny. 
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H.4. Częstotliwość praktyk zarządzania wiedzą projektową wiąże się 
z liczbą pracowników zaangażowanych w projekty 

W celu określenia, czy częstotliwość praktyk zarządzania wiedzą projektową 
wiąże się z liczbą pracowników przeprowadzono korelację rho Spearmana. Prze

prowadzona analiza wykazała występowanie istotnych statystycznie korelacji mię
dzy liczbą pracowników a częstotliwością: 

określania w trakcie planowania projektu zbioru potrzebnej wiedzy (rho= 0,16); 

określania w trakcie planowania projektu źródeł wiedzy (rho= 0,12); 

odwoływania się do doświadczeń projektowych z wcześniejszych projektów 

(rho= 0,14); 

stwierdzenia, że poziom wiedzy i kompetencji zespołu jest właściwy z punktu 
widzenia wymagań realizacji projektu (rho= 0,19); 

organizowania spotkań podsumowujących projekty (rho= 0,16); 

wykorzystywania wiedzy w innych projektach (rho= 0,14); 

stwierdzenia, że PMO pomaga w dostępie do wiedzy (rho= 0,23). 

Im większa liczba pracowników, tym częściej określane były praktyki zarządza
nia wiedzą. Uzyskane wielkości korelacji są jednak małe, co wskazuje, że związek 

ten nie jest bardzo silny, choć istotny. 

H.5. Sposób postrzegania praktyk zarządzania wiedzą projektową 
wiąże się ze stanowiskiem zajmowanym przez respondentów 

W celu określenia, czy fakt zajmowania określonego stanowiska w projektach 
różnicuje postrzeganie praktyk zarządzania wiedzą, przeprowadzono analizę 

Kruskala-Wallisa. Przeprowadzona analiza wykazała tylko w jednym przypadku 
istotne różnice w średnich rangach częstotliwości stosowanych praktyk zarządzania. 
Dotyczy to pozycji: PMO pomaga w dostępie do wiedzy (chi2 = 15,53; p = 0,05). Jak 
można zauważyć, zajmowane stanowisko w sposób istotny kształtowało postawy 
względem roli PMO w projektach. Najlepsze zdanie o działalności mieli członko
wie wyższego kierownictwa organizacji oraz pracownicy biura zarządzania pro
jektami. Najrzadziej wsparcia PMO w zakresie dostępu do wiedzy doświadczali 

członkowie komitetów sterujących oraz osoby, których dotychczasowe zajęcie nie 

wiązało się z pracą przy projektach (rysunek 7). 
Ponieważ nie wszystlde kategorie stanowisk są wystarczająco liczne, dokonano 

dodatkowych obliczeń. Wyodrębniono tylko te stanowiska, w przypadku których 

odnotowano grupy liczniejsze niż 30 osób. Następnie posłużono się testem Kru

skala-Wallisa. Tak przeprowadzona analiza wykazała tylko w jednym przypadku 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ •..•. „-.- „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„IJ )l!l!ll l !l!ll 
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Rysunek 7. Zróżnicowanie postrzegania roli PMO w pomocy w zakresie dostępu do 

wiedzy projektowej według stanowisk 

Zródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 8. Poziom wiedzy i kompetencji zespołu - średnie rangi według stanowisk 

Zró<llo: Opracowanie własne. 
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istotne różnice w średnich rangach częstotliwości stosowanych praktyk zarządza

nia. Dotyczy to pozycji: poziom wiedzy i kompetencji zespołu (chi2 = 8,27; p = 0,04). 

Najczęściej wysoki poziom kompetencji zespołów projektowych wskazywali kierow

nicy projektów, a kolejno dalej członkowie zespołu zarządzającego projeldem oraz 

specjaliści (wykonawcy). Najbardziej krytyczne wobec poziomu kompetencji zespo
łów były osoby współpracujące przy projektach w sposób nieformalny (rysunek 8). 

H.6. Sposób postrzegania praktyk zarządzania wiedzą projektową 
wiąże się z indywidualnym poziomem wiedzy respondentów 

W celu określenia, czy częstotliwość praktyk zarządzania wiedzą projektową 

wiąże się z indywidualnym poziomem wiedzy respondentów, przeprowadzono 
korelacje rho Spearmana. Przeprowadzona analiza wykazała występowanie istot
nych statystycznie korelacji między poziomem wiedzy a częstotliwością: 

odwoływania się do doświadczeń projektowych z wcześniejszych projektów 
(rho= 0,13); 

stwierdzeń, że poziom wiedzy i kompetencji zespołu jest właściwy z punktu 

widzenia wymagań realizacji projektu (rho= 0,21); 

występowania chęci do dzielenia się wiedzą w zespole (rho= 0,16); 
istnienia świadomości zespołu, skąd pozyskać wiedzę (rho= 0,15); 

wykorzystywania wiedzy w innych projektach (rho= 0,13); 

uznania, że PMO pomaga w dostępie do wiedzy (rho= 0,28). 

Im wyższy poziom wiedzy respondentów, tym częściej obserwowali oni wystę
powanie praktyk zarządzania wiedzą. Uzyskane wielkości korelacji były jednak 

małe, co wskazuje, że związek ten nie jest bardzo silny, choć jest istotny. 

H.7. Sposób postrzegania praktyk zarządzania wiedzą projektową 
wiąże się z indywidualnie reprezentowanym poziomem 
doświadczenia respondentów 

W celu określenia, czy częstotliwość praktyk zarządzania wiedzą projektową 
wiąże się z reprezentowanym przez respondentów poziomem doświadczenia, prze
prowadzono korelacje rho Spearmana. 

Przeprowadzona analiza wykazała występowanie istotnych statystyczn ie kore-

lacji między poziomem doświadczenia a częstotliwością: 
stwierdzeń, że poziom wiedzy i kompetencji zespołu jest właściwy z punktu 
widzenia wymagań realizacji projektu (rho= 0,18); 

istnienia świadomości zespołu, skąd pozyskać wiedzę (rho= 0,14); 

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.liillliil.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„lil:;U JillJł1llllllllll!I 
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dokumentowania doświadczeń projektowych (rho= 0,13); 

uznawania, że PMO pomaga w dostępie do wiedzy (rho= 0,23). 

Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie - im większy poziom doświad-

czenia respondentów, tym częściej obserwowali oni realizację praktyk zarządzania 

wiedzą. Uzyskane wielkości korelacji były jednak małe, co wskazuje, że związek 

ten nie jest bardzo silny, choć jest istotny. 

H.8. Pomiędzy praktykami zarządzania wiedzą projektową 
występują istotne, wewnętrzne zależności 

W celu weryfikacji hipotezy mówiącej o wzajemnych zależnościach w stoso-
waniu praktyk zarządzania wiedzą w projektach posłużono się analizą korelacji 
rho Spearmana. Wykazała ona występowanie silnych dodatnich korelacji mię-

dzy poszczególnymi częstotliwościami praktyk zarządzania. Korelacje wahają się 

w przedziale od 0,68 do 0,31. Najsłabsza korelacja wystąpiła w parze: „określamy 
zbiór potrzebnej wiedzy" i „poziom wiedzy i kompetencji zespołu" (rho= 0,31). 

Największą korelację zanotowano w parze: „określamy zbiór potrzebnej wiedzy" 
� 

ł 
i „określamy źródła wiedzy" (rho= 0,68). Silne korelacje (rho= 0,63) występują 

również pomiędzy „dokumentowaniem doświadczeń projektowych" a „spotka-
'. niami podsumowującymi projekt" oraz „wykorzystywaniem wiedzy w innych 

' 
.. projektach". Wzrostowi częstotliwości wskazań pierwszej praktyki towarzyszył 
li również wzrost częstotliwości drugiej (tabela 2). 

ł 
Oprócz analizy korelacji przeprowadzono dodatkowo analizę czynnikową 

z rotacją Varimax. Finalnie wyodrębniono trzy czynniki, które razem wyjaśniają 
66% badanej wariancji. 

�. 
Do pierwszego czynnika weszły 4 pozycje tworzące wspólną grupę praktyk: 

ł· 
. dokumentowanie doświadczeń projektowych, 

spotkanie podsumowujące projekt, . 
'j· �. wykorzystujemy wiedzę w innych projektach, . " 
ii· PMO pomaga w dostępie do wiedzy. . 

ł Do drugiego czynnika weszły 4 pozycje: 

odwołanie do doświadczeń projektowych, !' 
. 

poziom wiedzy i kompetencji zespołu, "' . " 
fi dzielenie się wiedzą w zespole, . 

f i ' wiemy, skąd pozyskać wiedzę. . i: ł · Do trzeciego czynnika weszły 2 pozycje: 1: · l określamy zbiór potrzebnej wiedzy, . 
l ł ' określamy źródła wiedzy. . 
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Tabela 3. Hipoteza 8 - macierz rotowanych składowych* 

Składowa 
Wyszczególnienie 

1 2 3 

Określamy zbiór potrzebnej wiedzy 0,1 92 0,215 0,832 

Określamy żródla wiedzy 0 ,140 0 , 1 1 7  0,886 

Odwołanie do doświadczeń projektowych 0,31 2 0,461 0,457 

Poziom wiedzy i kompetencji zespołu 0,353 0,598 0,1 50 

Dzielenie się wiedzą w zespole 0,01 3 0,862 0,1 29 

Wiemy, skąd pozyskać wiedzę 0,230 0,776 0 , 1 77 

Dokumentowanie doświadczeń projektowych 0,700 0,242 0,349 

Spotkanie podsumowujące projekt 0,807 0,042 0,244 

Wykorzystujemy wiedzę w innych projektach 0,571 0,349 0,422 

PMO pomaga w dostępie do wiedzy 0,711 0 , 1 97 --0,027 

• W  analizie wykorzystano: metodę wyodn;bniania czynników (metodę głównych składowych) oraz metodę 
rotacji (Varimax z normalizacje} Kaisera); rotacja osi<Jgn�la zbieżność w 4 iteracjach. 
Źródło: Opracowanie własne. 

Warto zauważyć, że spośród dziesięciu praktyk zarządzania wiedzą w projek
tach wyodrębniono w efekcie trzy zespoły działań (tabela 3) .  

Pierwsza grupa może zostać utożsamiona z międzyprojektowym transferem 
wiedzy pozyskiwanej w trakcie i na końcu projektu (doświadczenia projektowe, 
spotkanie podsumowujące projekt) przy silnym udziale biura zarządzania projek

tami jako integratora i jednostki wspierającej ten proces. Druga grupa związana jest 
bardziej z wiedzą na poziomie indywidualnym i zespołowym oraz z dzieleniem się 
nią oraz wymianą na poziomie personalnym (kompetencje). Do ostatniej, trzeciej 

grupy weszły dwie praktyki związane z działaniami przygotowawczymi w projekcie 

- określanie zbioru wiedzy i jej źródeł. 

Drugi etap badań - Inwestycje w zarządzanie 
wiedzą projektową 

W zakresie dotychczasowych doświadczeń i podejmowanych działań dotyczą

cych zarządzania wiedzą w organizacji największa grupa respondentów, licZ<}Ca 
niemal 40%, wskazała, iż w organizacji stosowane są pojedyncze, fragmentaryczne 

metody i narzędzia pozwalające jak najlepiej wykorzystać wiedzę w projektach. 

Jednocześnie jednak 15,4% ankietowanych stwierdziło, iż organizacja nie przywią
zuje wagi do wiedzy i informacji związanych z realizacją projektów. Podobna grupa 

( 14,9%) pracuje w organizacjach, które są, co prawda, świadome znaczenia wiedzy 
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w skutecznej realizacji projektów, ale nie wykonują w tym zakresie żadnych działań. 
Jeden na dziesięciu ankietowanych posiada w organizacji w pełni wdrożony, kom
pleksowy system metod i narzędzi wspierających zarządzanie wiedzą w projektach. 
Prawie co szósty {15,4%) jest w trakcie wdrażania takiego systemu (rysunek 9). 

wdrożyliśmy całościowy system (kompleksowy 

zestaw metod i narzędzi) wspierających 

zarządzanie wiedzą w projektach 

jestesmy w trakcie wdrażania kompleksowych 

rozwiazari (programu/systemu) zarządzania wiedzą 

stosujemy pojedyncze, fragmentaryczne 

metody/narzedzia, aby jak najlepiej wykorzystać 

wiedzę w projektach 

analizowaliśmy, czy istnieje potrzeba wdrożenia 

i zdecydowalismy się tego n ie robić 

wła5nie rozpatrujemy, czy istnieje potrzeba 

wdrożenia takich rozwiązali 

jestesmy swiadomi znaczenia wiedzy w skutecznej 
realizacji projektów, ale nic nie robimy w tym 

zakresie 

nie przywiązujemy dużej wagi do wiedzy 

i informacji związanych z realizacją proje któw 

o 

,u...;..„ �j:, J 10,0% 

15,4% 

14,9% 

15,4% 

10 20 30 

3 9,1% 

40 % 

Rysunek 9. Dotychczasowe doświadczenia organizacyjne w zakresie zarządzania wiedz<! 
w projektach 

Źró<lło: Opracowanie własne. 

Jak przeznaczyłbyś 1 OO punktów na inwestycje w celu usprawnienia 
wykorzystania wiedzy i informacji w projektach? 

Poniższa tabela przedstawia sumaryczne wyniki w podziale na jedenaście pro
ponowanych rozwiązań .  Spośród nich rozwiązaniem wskazywanym najczęściej 

{74,64% ankietowanych) było wdrożenie procesu gromadzenia doświadczeń 

projektowych. Powyższa praktyka osiągnęła również drugi w kolejności największy 
sumaryczny wyniki przypisanych punktów wynoszący 4448 oraz trzecią w kolej 
ności średnią punktacji - 14,26 (tabela 4). 
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Tabela 4. Jak przeznaczyłbyś 100 punktów na inwestycje w celu usprawnienia 
wykorzystania wiedzy i informacji w projektach? 
- Podsumowanie odpowiedzi 

Statystyki opisowe 

Zmienna N % Średnia 
Licznosć 

ważnych ważnych 
Mediana Moda 

mody 

q00 1 2  _ 0001 : Wewnętrzne szkolenia 270 64,59 1 2 , 1 5  1 0,00 1 0  93 
z zakresu zarządzania projektami 

q001 2_0002: Zewnętrzne szkolenia 280 66,99 1 4,91 1 0,00 1 0  1 07 
z zakresu zarządzania projektami 

q001 2_0003: Opracowanie 299 71 ,53 1 6,81 1 5,00 1 0  98 
i wdrożenie metodyki zarządzania 
projektami 

q001 2_0004: Podniesienie poziomu 259 6 1 , 96 1 1 ,79 1 0,00 1 0  99 
integracji i wspólpracy pomiędzy 
kierownikami projektów 

q00 1 2  _0005: Powołanie biura 235 56,22 1 3 , 1 6  1 0,00 1 0  59 
zarządzania projektami 

q001 2_0006: Stworzenie bazy 244 58,37 1 0,07 1 0,00 1 0  90 
specjalistów i ekspertów 

q00 1 2  _ 0D07: Certyfikacja 200 47,85 8,70 5,50 5 72 
kierowników projektów 

q001 2_0008: Program coachingu dla 237 56,70 1 1 ,57 1 0,00 1 0  80 
kierowników projektów 

q001 2 _ 0009: Informatyczny system 271 64,83 1 1 ,56 1 0,00 1 0  1 05 
do zarządzania wiedzą w projektach 

q001 2_001 0: Wdrożenie procesu 3 1 2  74,64 1 4,26 1 0,00 1 0  1 1 6  
gromadzenia doswiadczeń 
projektowych 

q001 2 _D01 1 :  Wprowadzenie 262 62,68 1 1 ,52 1 0,00 1 0  90 
ewaluacji i ocen ex post projektów 

Żródlo: Opracowanie własne. 

Suma 

3280,0 

41 75,0 

5027,0 

3053,0 

3093,0 

2456,5 

1 740,0 

2742,5 

31 32,5 

4448,0 

3017,5 

Kolejnym działaniem preferowanym przez respondentów było opracowa

nie i wdrożenie metodyki zarządzania projektami, które wskazało 71,53% 

z nich. Wdrożenie metodyki uzyskało również największy łączny wynik suma
ryczny przypisanych punktów wynoszący 5027 oraz największą średnią punk
tacji - 16,81. 

Z drugiej strony, rozwiązanie najmniej popularne, które wskazywane było 

przez ankietowanych najrzadziej, to certyfikacja kierowników projektów ( 47,85% 

ankietowanych/najniższa średnia - 8,7 /naj niższy sumaryczny wynik - 1740 pkt.). 
Stosunkowo niskie wyniki uzyskały również: program coachingu dla kierowni

ków projektów, stworzenie bazy specjalistów i ekspertów oraz powołanie biura 

projektów. 
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Co skłoniłoby Twoją organizację do podjęcia inicjatyw wskazanych 
w poprzednim pytaniu? 

Spośród różnorodnych zjawisk, które potencjalnie mogłyby stanowić argumenty 

na rzecz zainteresowania się kierownictwa organizacji rozwiązaniami wspierającymi 
wykorzystanie wiedzy i informacji w projektach na czoło wysuwają się opóźnienia 

projektów - wskazywane przez ponad połowę (56%) ankietowanych. W dalszej 
kolejności pojawiły się problemy z jakością rezultatów projektów (45,9%) oraz 
utrata kluczowego personelu projektowego i ich wiedzy (39,2%). Najmniej prze

konującymi argumentami była moda i trendy na zarządzanie wiedzą (8,4%) oraz 

trudności w pozyskaniu najlepszych praktyk branżowych (9,5%). Działania konku
rencji byłyby argumentem tylko dla co siódmej z badanych organizacji (rysunek 10). 

"' Procent przypadków • Procent odpowiedzi 

Opóżnienio projektów l ··· -· --- �. 

Problemy z jakością rezultatów projektu 

Utrata kluczowego personalu projektowego i ich 

Trudności w wykorzystaniu wiedzy pracowników 

Przeciążenie pracowników i lością informacji 

Zaangażowanie się w takie działania przez 

konkurencję 

Trudności w pozyskaniu i wykonystaniu 

najlepszych praktyk branżowych 

Trendy na zarządzanie wiedzą 

Inne 

16,8% 

o 10 20 30 

45,9% 

39,2% 

40 50 

Rysunek 10 .  Co skłoniłoby Twoją organizację do podjęcia inicjatyw wskazanych 
w poprzednim pytaniu? 

ŹróJl'o: Opracowanie własne. 
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Czy w organizacji funkcjonuje baza wiedzy? 

Na pytanie dotyczące funkcjonowania w organizacj i  bazy wiedzy ( repozyto

rium) dla projektów nieco ponad jedna trzecia respondentów (35,8%) odpowie

działa twierdząco. Jednocześnie jednak ponad połowa z nich (52,5%) stwierdziła, iż 
w reprezentowanych przez siebie organizacjach takie narzędzie nie funkcjonuje. Co 
dziewiąty ankietowany nie był w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie (tabela 5). 

Tabela 5. Czy w organizacji funkcjonuje baza wiedzy (repozytorium) dla projektów? 

Tabela licznosci: q0014:  Czy w organizacji funkcjonuje baza wiedzy dla projektów 

Klasa Skumulowana Procent Skumulowany % % ogólu Skumulowany % 
Liczba 

liczba ważnych ważnych przypadki ogólu 

Nie 201 201 52,48 52,5 48,09 48,1 

Tak 1 37 338 35,77 88,3 32,78 80,9 

Nie wiem 45 383 1 1 ,75 1 00,0 1 0,77 91 ,6  

Braki 35 4 1 8  9 , 1 4  8,37 1 00 ,0  

Źródło: Opracowanie wlasne 

Jak często korzystasz z bazy wiedzy projektowej, szukając wiedzy 
potrzebnej do realizacji projektów, w których bierzesz udział? 

Rozkład otrzymanych odpowiedzi na pytanie dotyczące faktycznego posłu
giwania się bazą wiedzy przez ankietowanych miał charakter bardzo zbliżony do 

symetrycznego. Co dziesiąty ankietowany stwierdził, iż z bazy wiedzy korzysta 

zawsze. Ponad jedna czwarta ankietowanych (26,5%) korzysta z niej często. Jed
nocześnie jednak prawie jedna trzecia (30,5%) wykorzystuje to narzędzie tylko 

czasami, zaś 8,6% - nigdy (rysunek 11). 

Zawsze 

� Często 

Za zwyczaj 

Czasami 

Nigdy 

Rysunek 1 1. Jak często korzystasz z bazy wiedzy projektowej, szukając wiedzy 
potrzebnej do realizacji projektów, w których bierzesz udział? 

Żródlo: Opracowanie wlasnc. 
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Jakie elementy znajdują się w bazie wiedzy projektowej? 

;n Procent przypadków • Procent odpowiedzi 
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Formularze i wzorcowe dokume nty projektowe ;;.....;i��•11�·�··1:ij:f;:J!:;;'"'"'.t""'�:::'J 66,4% 

Baza dobrych praktyk i narzędzi zarządzania 

Metodyka (proces/standard) zarządzania 
projektami 

Opisy przypadków projektowych (case studies) 

Listy kontrolne (checklist) 

Dokumentacja z (post)audytów projektów 

Raporty ze spotkari podsumowujących projekty 

Plany przeszłych projektów 

Baza ryzyl< projektowych 

Rejestry doświadczeri projektowych 

Baza ekspertów zewnętrznych 

Baza ekspertów wewnętrznych 

Inne 
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Rysunek 12. Jakie elementy znajduj;! się w bazie wiedzy projektowej? 

Żródlo: Opracowanie własne. 

50 60 70 % 

Z perspektywy elementów wchodzących w skład bazy wiedzy projektowej zde

cydowanie dominowały formularze i wzorcowe dokumenty projektowe, które 
zostały wskazane przez dwie trzecie (66,4%) ankietowanych . W przypadku nie
całej połowy (48,6%) w bazie znajdowały się opisy dobrych praktyk i narzędzi 
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zarządzania projektami. W blisko 40% przypadków baza zawierała również meto

dykę zarządzania projektami (40,0%), opisy przypadków projektowych (39,3%) 

oraz listy kontrolne (38,6%) - rysunek 12 .  

Weryfikacja pytań badawczych 

Uzyskane wyniki empiryczne przedstawione we wcześniejszej części w sposób 

opisowy stały się podstawą do przeprowadzenia pogłębionej analizy statystycznej 

w celu identyfikacji istotnych zależności pomiędzy zmiennymi, zgodnie ze sfor

mułowanymi pytaniami: 

P 1. Czy można wskazać istotne zróżnicowanie doświadczeń w zarządzaniu wiedzą 

ze względu na: 

a. sektor działalności organizacji? 

b. poziom intensywności projektów w organizacj i? 

c. liczbę pracowników zatrudnionych w organizacj i? 

P2. Czy można wskazać istotne zróżnicowanie deklaracj i w zakresie poprawy 

wykorzystania wiedzy w projektach ze względu na: 

a. liczbę pracowników? 

b. reprezentowany poziom wiedzy respondentów? 

c. reprezentowany poziom doświadczenia respondentów? 

d. poziom intensywności projektów w organizacj i? 
e. wcześniejsze doświadczenia organizacji w zarządzaniu wiedzą? 

f. sektor działalności organizacj i? 

g. zajmowane przez respondentów stanowisko? 

P3. Czy deklaracjom w zakresie poprawy wykorzystania wiedzy w projektach 

można przypisać specyficzne argumenty popierające je? 

P4. Czy występowanie baz wiedzy projektowej w organizacjach jest zróżnicowane 

względem: 

a. poziomu intensywności projektów w organizacji? 

b. sektora działalności? 

c .  wcześniejszych doświadczeń w zarządzaniu wiedzą? 

d. liczby pracowników? 
PS. Czy praktyczne wykorzystanie baz wiedzy projektowej jest w sposób istotny 

zróżnicowane względem: 

a. liczby pracowników 
b. reprezentowanego poziomu wiedzy respondentów? 

c. reprezentowanego poziomu doświadczenia respondentów? 
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d. poziomu intensywności projektów w organizacji? 
e. sektora działalności? 

f. zajmowanego stanowiska? 

Ze względu na liczbę pytań oraz zakres przeprowadzonych analiz autor ogra

niczy się do przedstawienia ich wyników w formie podsumowania i wniosków 

zawartych w dalszej części artykułu. 

Wnioski 

Przeprowadzone w pierwszym i drugim etapie projektu badania empiryczne 

pozwalają wysnuć na ich podstawie szereg wniosków badawczych. 

1. Zdecydowana większość badanych organizacji dostrzega znaczny stopień utraty 

szans biznesowych w skutek trudności w efektywnym wykorzystaniu wiedzy 

w projektach. 

2. Jednocześnie jednak, zjawisko to jest w istotny sposób związane z realizacją prak

tyk zarządzania wiedzą w projektach. W grupie oddczuwającej to ryzyko, we 

wszystkich przypadkach średnie częstości praktyk były niższe. Największa różnica 

średnich występowała w przypadku dokumentowania doświadczeń projektowych. 

3. Nie udało się wykazać, iż sektor prowadzonej działalności projektowej w istotny 

sposób różnicuje stosowanie wyróżnionych praktyk. Uzyskane zróżnicowania 

okazały się istotne wyłącznie dla branży usług telekomunikacyjnych, świadcząc 

jednocześnie na jej niekorzyść. 

4. Stopień intensywności działalności projektowej wpływał w sposób istotny 

na częstotliwości stosowania 8 z 1 0  praktyk, jednakże stopień tego związku 

okazał się być niewielki, choć istotny statystycznie. 

5. Podobne wnioski dotyczyły liczby pracowników zaangażowanych w projekty 

w organizacji. Wraz ze wzrostem liczby pracowników rosła częstotliwość sto

sowania 9 z 1 O praktyk, jednak ponownie siła korelacji, choć istotna statystycz

nie, nie była silna. 

6. Znaczenie zajmowanego przez respondentów stanowiska w projektach było 

istotne tylko z perspektywy oceny działania biura zarządzania projektami 

w zakresie pomocy w dostępie do wiedzy. Najlepiej oceniali je członkowie wyż

szego kierownictwa w organizacji oraz pracownicy PMO, najgorzej - członko

wie komitetów sterujących oraz osoby niezwiązane dotychczas bezpośrednio 

z pracą w reżimie projektowym. 

7. Po odrzuceniu małolicznych kategorii stanowisk istotnie statystyczną zależ

ność udało się uchwycić w przypadku postrzegania kompetencji zespołu 
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projektowego. Najlepiej były one oceniane przez kierowników projektów. Im 

niższy szczebel w hierarchii projektowej, tym oceny były odpowiednio słabsze. 

8. Poziom wiedzy oraz poziom doświadczenia respondentów wpływały w sposób 

istotny na częstotliwości stosowania odpowiednio 6 i 4 z 10 praktyk. W obu 

przypadkach korelacje były pozytywne i relatywnie najsilniejsze w odniesie

niu do pomocy ze strony PMO w dostępie do wiedzy oraz w ocenie poziomu 

wiedzy i kompetencji zespołu projektowego. 

9. Z punktu widzenia wewnętrznych korelacji pomiędzy wyszczególnionymi 

praktykami wszystkie relacje pomiędzy nimi były istotne statystycznie. Naj

większą korelację zanotowano w parze: „określamy zbiór potrzebnej wiedzy" 

z „określamy źródła wiedzy". Silne korelacje występują również pomiędzy 

„dokumentowaniem doświadczeń projektowych" a „spotkaniami podsumo

wującymi projekt" oraz „wykorzystywaniem wiedzy w innych projektach". 

10. Analiza czynnikowa wykazała trzy zespoły praktyk występujących wspólnie 

i skupionych wokół: wymiany wiedzy pomiędzy projektami za pomocą doku

mentowania doświadczeń projektowych; wiedzy na poziomie indywidualnym 

i zespołowym, dzielenia się nią i wymianą na poziomie personalnym (kompe

tencje) oraz praktyk związanych z działaniami przygotowawczymi w projekcie 

- określaniem zbioru wiedzy i jej źródeł. 

11. Zarządzanie wiedzą w projektach jest zagadnieniem dostrzeganym w prak

tyce działalności badanych organizacji. Prawie 40% respondentów zaświadcza 

o stosowaniu w organizacji pojednycznych metod wspierających wykorzystanie 

wiedzy w projektach. Jest to jednocześnie dom inująca kategoria odpowiedzi, 

co wskazuje, iż wdrażane rozwiązania nie tworzą kompleksowych rozwiązań 

w zakresie omawianej problematyki, mają charakter wycinkowy, fragmenta

ryczny, a być może dorywczy. 

a. Z perspektywy branżowych doświadczeń w zarządzaniu wi�dzą projektową 

uzyskane wyniki były na granicy istotności statystycznej .  Jednak można 

wyróżnić na tym tle sektor infrastruktury IT oraz energetykę (produkcja 

i dystrybucja) wraz z usługami telekomunikacyj nymi. 

b. Badanie wykazało związek pomiędzy dotychczasowymi doświadczeniami 

w zarządzaniu wiedzą a poziomem intensywności projektów w organizacji. 

Organizacje o znacznym udziale projektów w działalności organizacji częś

ciej wskazywały bardziej rozbudowane rozwiązania zarządzania wiedzą. 

c .  Badanie wykazało również, istotną statystycznie, dodatnią korelację pomię

dzy dotychczasowymi doświadczeniami w zarządzaniu wiedzą a liczbą pra

cowników. Organizacje o większej liczbie pracowników częściej wskazywały 

bardziej rozbudowane rozwiązania zarządzania wiedzą. 
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12. Najczęściej i najchętniej widzianym przez respondentów rozwiązaniem wspie

rającym realizację projektów jest opracowanie i wdrożenie metodyki zarządza

nia projektami, rozumianej jako kompleksowy zbiór zasad, metod i narzędzi 

prowadzenia złożonych i niepowtarzalnych przedsięwzięć. W czołówce rozwią

zań znajdują się również działania podejmowane w celu gromadzenia wiedzy 

i doświadczeń projektowych. 
a. Badanie wykazało istotne statystycznie korelacje pomiędzy: 

- dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie zarządzania wiedzą 

a preferencjami w zakresie zewnętrznych szkoleń z zakresu zarządza

nia projektami oraz wprowadzeniem ewaluacji i ocen ex post projektów, 

- poziomem wiedzy respondentów a preferencjami w zakresie zewnętrz

nych szkoleń z zakresu zarządzania projektami, 

- intensywnością prowadzonej działalności projektowej a preferencjami 

w zakresie stworzenia baz specjalistów i ekspertów oraz wprowadzeniem 

ewaluacji i ocen ex post projektów. 

Wielkość korelacji jest jednak zbyt mała, co wskazuje na słabą dodatnią 

zależność pomiędzy zmiennymi. 

b. Badanie wykazało, iż opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania pro

jektami w relacji do pozostałych sektorów najbardziej pożądane jest przez 

przedstawicieli branży finansowej i bankowej oraz energetykę (produkcja 

i dystrybucja energii) .  

c. Podobnie, wprowadzenie ewaluacji i ocen ex post projektów było najbar

dziej oczekiwane przez przedstawicieli sektorów doradztwa i konsultingu 

oraz ponownie - energetyki. 

d. Badanie wykazało istotną zależność pomiędzy zajmowanym stanowiskiem 

a preferencjami w zakresie zewnętrznych szkoleń z zakresu zarządzania 

projektami. W relacj i do pozostałych stanowisk były one najbardziej ocze

kiwane przez specjalistów/członków zespołów wykonawczych oraz osób 

nieformalnie współpracujących w projektach. 

e. Podobnie inwestycje w powołanie biura zarządzania projektami były naj

bardziej oczekiwane przez pracowników tychże biur oraz osoby dotychczas 

niezwiązane z pracą projektową. 

13. Głównymi czynnikami motywującymi kierownictwa badanych organizacji do 

wdrożenia metod i narzędzi zarządzania wiedzą w projektach są zagrożenia 

opóźnid1 projektów oraz problemy z j akością rezultatów. Na trzecim miejscu 

znalazło się niebezpieczeństwo utraty personelu projektowego i jego wiedzy. 

a. Z perspektywy związku między rozwiązaniami wspierającymi zarządza

nie wiedzą w projektach a argumentami za ich wdrożeniem wykazano 
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bardzo słabe, ale istotne statystycznie dodatnie korelacje między certyfi
kacją kierowników projektów a trudnościami w pozyskiwaniu najlepszych 
praktyk branżowych, jak również trudnościami w wykorzystaniu wiedzy 

pracowników. 

14.  W przypadku co trzeciej badanej organizacji zadeklarowano funkcjonowa
nie wewnętrznej bazy wiedzy projektowej . Co dziesiąty ankietowany korzysta 
z informacji w nich zgromadzonych zawsze, zaś co czwarty - często. Jednocześ

nie jednak symetryczne wyniki uzyskały odpowiedzi „nigdy" oraz „czasami". 
a. Nie wykazano istotnych statystycznie związków między istnieniem baz 

wiedzy a sektorem prowadzonej działalności projektowej . 

b. Wykazano natomiast związek ich występowania z intensywnością pro
jektów w organizacji. W organizacjach o wysokiej intensywności działal
ności projektowej bazy wiedzy funkcjonowały częściej niż w pozostałych 

organizacjach. 

c. Podobną relację wykazano ze zmienną dotyczącą liczby pracowników 
w organizacji. W organizacjach zatrudniających wielu pracowników rela
tywnie częściej funkcjonowały bazy wiedzy niż w organizacjach małych. 

d. Badanie wykazało także istotny statystycznie związek istnienia baz wiedzy 

z dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie zarządzania wiedzą projek
tową. Największy odsetek baz wiedzy występował wśród organizacji stosu

jących pojedyncze, fragmentaryczne metodyki i narzędzia w tym zakresie. 
Co sugeruje, że właśnie bazy wiedzy były tymi narzędziami. 

15 .  Elementami baz wiedzy występującymi najczęściej są formularze i wzorcowe 
dokumenty projektowe, j ak również opis dobrych praktyk i narzędzi oraz 

metodyki zarządzania projektami. 
16 .  Nie udało się wykazać istotnych statystycznie związków pomiędzy praktycznym 

wykorzystaniem baz wiedzy w projektach a: liczbą pracowników, poziomem 
wiedzy, doświadczenia oraz stanowiskiem respondentów, poziomem inten
sywności projektów w organizacji, sektorem prowadzonej działalności. 

Zakończenie 

Charakter projektów jako złożonych, niepowtarzalnych i ograniczonych cza

sowo przedsięwzięć stawia nowe wyzwania dotychczasowym procesom zarządzania 
wiedzą, które są zorientowane głównie na działania o charakterze ciągłym: procesy 
rutynowe i funkcje. Otwiera to duże pole dla badaczy, naukowców i praktyków 

chętnych eksploracji tego obszaru. Stały, dynamiczny wzrost liczby aktywności 
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realizowanych przez przedsiębiorstwa w podejściu projektowym w połączeniu z falą 
zainteresowania kapitałem intelektualnym i zarządzaniem wiedzą wróży szerokie 

perspektywy rozwoju nowej, hybrydowej dziedziny zarządzania. 

Zagadnienie zarządzania wiedzą w projektach przedstawione w poniższym 

badaniu charakteryzuje się dużym znaczeniem naukowym dla dziedziny zarzą

dzania projektami, bowiem dziedzina ta jest dotychczas słabo rozwinięta naukowo 
w Polsce, a problematyka zarządzania wiedzą w projektach nie była, jak dotąd, 
przedmiotem badań naukowych w kraju i znajduje się w fazie początkowego roz
woju naukowego w skali światowej. Ponieważ zainteresowania naukowe zarządza

nia wiedzą koncentrują się przede wszystkim na przedsiębiorstwach, instytucjach 

itp. istnieje pilna potrzeba rozwoju problematyki zarządzania wiedzą w projektach, 
uwzględniająca specyfikę wiedzy projektowej. 

Zrealizowany projekt wnosi także wkład w rozwój ogólnej teorii zarządza

nia, bowiem problematyka zarządzania projektami stanowi istotne uzupełnienie 
tej teorii, skoncentrowanej dotychczas na statycznych aspektach zarządzania, o jej 
aspekty dynamiczne. Wiedza naukowa z zakresu zarządzania projektami przyczy
nia się do rozwoju nowoczesnej dziedziny zarządzania - zarządzania procesowego. 

Upowszechnienie wyników badania może przyczynić się do osiągnięcia znacz
nych korzyści praktycznych, bowiem za pomocą projektów rozwiązywane są naj 
ważniejsze, najbardziej złożone, najtrudniejsze problemy cywilizacyjne kraju: 

gospodarcze, techniczne, organizacyjne i społeczne. Rozwiązanie wielu z tych 
problemów dokonywane jest w ramach projektów europejskich, tzn. finanso
wanych ze środków Unii Europejskiej, wymagających zastosowania skutecznych 
i efektywnych metod zarządzania projektami. Wyniki planowanych badań mogą 

przyczynić się w istotny sposób do spełnienia tych wymagań. 
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