
   
 Podyplomowe studia uzupełniające 

Master of Business Administration 
 

Politechnika Lubelska 

Wydział Zarz ądzania 

Katedra Ekonomii i Zarz ądzania Gospodark ą 

 

   

 
 

 
 
 

Master of Business Administration 

 

Praca końcowa 

 
 

Paweł Paterek 
 

Zarządzanie wiedzą w zespołach 
projektowych stosujących  

metodę Scrum 
 
 
 

Promotor pracy:  

dr in ż. Leszek Panasiewicz 
 
 
 

Lublin, rok akademicki 2013/2014



 

 
 

SPIS TREŚCI 

SPIS TREŚCI ........................................................................................................................ 2 
WPROWADZENIE .............................................................................................................. 4 
Rozdział I – PODSTAWY METODY SCRUM ................................................................... 7 

1.1 Manifest Agile oraz założenia metody ................................................................... 9 
1.2 Elementy metody Scrum ....................................................................................... 12 

1.2.1 Role ................................................................................................................ 13 
1.2.2 Aktywności .................................................................................................... 15 

1.2.3 Artefakty ........................................................................................................ 17 
Rozdział II – KONCEPCJA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ .................................................. 19 

2.1 Poziom Megaprocesowy i Poziom Narzędziowy ................................................. 23 
2.1.1 Pozyskiwanie i rozwijanie wiedzy ................................................................ 24 

2.1.2 Kodyfikacja wiedzy ....................................................................................... 25 
2.1.3 Transfer wiedzy ............................................................................................. 26 
2.1.4 Wykorzystanie wiedzy .................................................................................. 27 

2.2 Poziom Strukturalny ............................................................................................. 28 
2.3 Poziom Integracyjny ............................................................................................. 29 

Rozdział III – BADANIE METODY SCRUM W OBSZARZE ZARZĄDZANIA 
WIEDZĄ ............................................................................................................................. 31 

3.1 Struktura ankiety ................................................................................................... 32 
3.2 Analiza i podsumowanie wyników ....................................................................... 34 

3.2.1 Analiza wyników ........................................................................................... 35 
3.2.2 Klasyfikacja obszarów problemowych .......................................................... 37 

3.2.3 Interpretacja obszarów problemowych .......................................................... 39 

Rozdział IV – PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ METODY SCRUM ................................ 41 

4.1 Ucząca się organizacja .......................................................................................... 41 

4.2 Strategia zarządzania wiedzą ................................................................................ 47 

4.3 Kultura organizacyjna ........................................................................................... 52 
4.4 Struktura organizacyjna ........................................................................................ 58 

Rozdział V – EWALUACJA ZAPROPONOWANYCH USPRAWNIEŃ ........................ 64 
5.1 Ucząca się organizacja .......................................................................................... 65 

5.2 Strategia zarządzania wiedzą ................................................................................ 67 

5.3 Kultura organizacyjna ........................................................................................... 69 
5.4 Struktura organizacyjna ........................................................................................ 72 

WNIOSKI I REKOMENDACJE DO DALSZYCH BADAŃ ............................................ 74 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 77 
ŹRÓDŁA INTERNETOWE ............................................................................................... 78 
ZAŁĄCZNIKI ..................................................................................................................... 79 

Załącznik A – Ankieta badawcza .................................................................................... 79 
Załącznik B – Wyniki ankiety ......................................................................................... 85 

 



 „Zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metodę Scrum” 

 3

SPIS RYSUNKÓW 

Rysunek 1 Idea metody Scrum ............................................................................................ 10 
Rysunek 2 Cykl życia metody Scrum.................................................................................. 12 

Rysunek 3 Koncepcja Zarządzania Wiedzą ........................................................................ 21 
Rysunek 4 Struktura organizacyjna Walt Disney Studios ................................................... 60 

 

SPIS TABEL 

Tabela 1 Struktura ankiety ................................................................................................... 33 
Tabela 2 Doświadczenie i stan wiedzy ankietowanych osób .............................................. 34 

Tabela 3 Lista pytań spełniających kryteria selekcji ........................................................... 35 

Tabela 4 Lista pytań do idetyfikacji obszarów problemowych ........................................... 37 

Tabela 5 Zidentyfikowane obszary problemowe................................................................. 38 



 „Zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metodę Scrum” 

 4

WPROWADZENIE 

Szybkość działania przedsiębiorstwa stała się w ostatnim czasie bardzo ważnym  

i znaczącym autem w biznesie w obliczu dużej konkurencyjności na rynku. Jest to  

z pewnością jeden z ważniejszych obszarów badań i tematów zainteresowań wielu osób 

pełniących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach. Badania te powiązane są  

w dużej mierze z poszukiwaniem usprawnień lub zmian w sposobie funkcjonowania 

organizacji w obszarze zarządzania ludźmi, zespołami, projektami, produkcją, wiedzą  

i wszystkimi pozostałymi cennymi zasobami przedsiębiorstwa, które pozwoliłyby 

przyspieszyć działanie, zwiększyć wydajność i tym samym zwiększyć rentowność oraz 

konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Wszystkie te działania i zmiany mają na celu 

budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. 

Peter Drucker, ojciec współczesnego zarządzania, wśród najważniejszych cech dobrego 

zarządzania wyróżnia: ukierunkowanie na ludzi, głębokie osadzenie w kulturze, 

ustanowienie jasnych, prostych i zrozumiałych wartości, celów działania i zadań 

jednoczących ludzi w organizacji, zdolność do ciągłego uczenia się, zdolność do 

komunikowania się, ustanowienie rozbudowanych wskaźników oraz orientację na klienta. 

Ludzie stanowią najcenniejszy zasób organizacji, ponieważ bez nich nic nie mogłoby się 

wydarzyć. Wiele przedsiębiorstw konkuruje pomiędzy sobą zarówno w obszarze 

dostarczanych produktów, jak i w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Z tego 

powodu wiele działań usprawniających pracę w przedsiębiorstwie ukierunkowanych jest 

na stworzenie jak najlepszego środowiska i kultury pracy, mających poprawić satysfakcję, 

zadowolenie i zaangażowanie uczestników organizacji w realizację jej celów i zadań, które 

to z kolei mają dostarczyć jej oczekiwanych korzyści biznesowych i finansowych. 

Pracownicy wolni od problemów „codzienności” są dużo bardziej kreatywni  

i zaangażowani w poszukiwanie sposobów na szybsze i lepsze wykonywanie swojej pracy, 

tworzenie nowych, innowacyjnych pomysłów i produktów, a tym samym na zwiększanie 

wartości i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ludzie to zbiór indywidualnych, często 

bardzo różniących się między sobą jednostek. Stworzenie sprawnie i szybko działających 

zespołów, a następnie całej organizacji i jej struktury jest dużym wyzwaniem dla kadry 

kierowniczej. 

Drugim niezmiernie istotnym atutem w biznesie w obliczu dużej konkurencyjności jest 

umiejętne zarządzanie wiedzą w organizacji. W erze cyfryzacji i informatyzacji ilość 

danych, informacji oraz wiedzy dostępnej i przepływającej w przedsiębiorstwie i jego 
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otoczeniu biznesowym urosła do niewyobrażalnie dużych rozmiarów. Wykorzystanie 

najcenniejszej wiedzy dostępnej w danej chwili oraz szybkie jej zastosowanie w tworzeniu 

i dostarczaniu produktów do klienta decyduje o przewadze konkurencyjnej i jest sporym 

wyzwaniem dla całej organizacji. 

„Wiedza jest zastosowaniem informacji w praktyce. Szybkość odkrycia wiedzy  

i wykorzystania w produkcie decyduje o sukcesie rynkowym. (…) Budowa przewagi 

konkurencyjnej opartej na wiedzy staje się jedynym skutecznym działaniem w kontekście 

ciągłych zmian i globalizacji gospodarki. Tylko ciągła praca nad wiedzą i systemem 

zarządzania nią umacnia pozycję przedsiębiorstwa i daje mu możliwość bycia liderem” 

(Nogalski, 2007, s. 15-40). 

Znacząca część danych, informacji i wiedzy zawarta jest wyłącznie w ludzkich umysłach  

oraz sposobach postępowania i działania pracowników. To pokazuje, że również  

w przypadku zarządzania wiedzą to ludzie są kluczowym i najcenniejszym zasobem 

organizacji zapewniającym realizację celów i osiąganie sukcesów z wykorzystaniem 

najcenniejszej dostępnej wiedzy. 

Przedsiębiorstwa coraz częściej tworzą i dostarczają skomplikowane i zaawansowane 

produkty, co wymusza często zmianę organizacji pracy na podejście projektowo-

zadaniowe. Przez lata powstało wiele metodyk zarządzania projektami oraz zarządzania 

zespołami projektowymi (zadaniowymi). Dużym zainteresowaniem cieszy się grupa metod 

zwinnych zarządzania zespołami projektowymi, ponieważ pozwalają one znacznie 

efektywniej i szybciej dostarczać do klienta zaawansowane produkty o wysokich 

wymaganiach jakościowych. Jedną z nich jest metoda Scrum, stosowana coraz częściej  

w zespołach zadaniowych i organizacjach, szczególnie tych działających w branży IT oraz 

zajmujących się produkcją oprogramowania. 

Celem pracy jest wskazanie konkretnych zmian i udoskonaleń w metodzie Scrum oraz  

w zespołach projektowych stosujących metodę Scrum wykorzystując narzędzia i metody 

zarządzania wiedzą. Praca ma na celu zbadanie elementów metody Scrum i obszarów 

 jej zastosowania w zespołach projektowych w dużych organizacjach pod kątem 

płaszczyzny zarządzania wiedzą. W szczególności praca dotyczy wykorzystania koncepcji 

i metod zarządzania wiedzą w celu udoskonalenia metody Scrum w zespołach 

projektowych i zadaniowych w dużych organizacjach zajmujących sie tworzeniem 

produktów o wysokich wymaganiach jakościowych. 
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Pierwsze dwa rozdziały pracy są teoretycznym wprowadzeniem do zagadnień związanych 

z badawczą częścią pracy przedstawioną w rozdziałach trzy do pięć. Rozdział pierwszy 

przybliża założenia oraz ideę metod zwinnych oraz samej metody Scrum, której podstawy 

zostały omówione bardziej szczegółowo w dalszej części tego rozdziału. Rozdział drugi 

przedstawia koncepcję zarządzania wiedzą oraz opisuje procesy z nią związane. Rozdział 

trzeci stanowi główną część pracy i przedstawia sposób przeprowadzenia badań metody 

Scrum w obszarze zarządzania wiedzą, uzyskane wyniki, ich analizę oraz interpretację. 

Szczególne znaczenie ma rozdział czwarty, który zawiera propozycję usprawnień metody 

Scrum w obszarach wynikających z przeprowadzonych badań oraz rozdział piąty będący 

oceną tych usprawnień dokonaną przez niezależnych ekspertów i praktyków metody 

Scrum. Pracę kończą wnioski oraz rekomendacje, co do możliwości dalszych badań w tym 

obszarze. 
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ROZDZIAŁ I – PODSTAWY METODY SCRUM 

Scrum jest zwinną (ang. agile) metodą zarządzania złożonymi projektami, bardzo często 

stosowaną do projektów związanych z tworzeniem oprogramowania. Jest to metoda, która 

pozwala na łatwiejsze rozwiązywanie złożonych problemów adaptacyjnych, po to by  

w sposób produktywny i kreatywny tworzyć produkty o najwyżej wartości dla odbiorcy 

(Schwaber, Sutherland, 2013). Twórcy Scruma, K. Schwaber i J. Sutherland nie używają 

pojęcia metodyki, lecz nazywają go ramą metodyczną lub strukturą (ang. framework), 

wokół, której organizuje się praca. Struktura ta określona jest zestawem praktyk i zasad 

wspierających podstawowe założenia zwinności, czyli przyrostowy proces wytwórczy, 

adaptacyjność procesu i samoorganizację zespołu. Scrum jest zbiorem prostych reguł, 

jednak jego wdrożenie nie jest łatwe, ponieważ już na samym początku pokazuje problemy 

i anomalie, zarówno projektu, jak i organizacji. Scrum nie pozwala na ucieczkę przed 

problemami, ani na zrzucanie winy na innych, w zamian oferując i promując współpracę, 

przejrzystość i ciągłe doskonalenie (De Jastrzębiec Wykowski, Co to jest Scrum?). 

Scrum jest terminem pochodzącym z gry rugby. Analogię do gry rugby oraz termin 

„Scrum” jako piersi zastosowali japońscy uczeni, Ikujiro Nonaka i Hirotaka Takeuchi  

w artykule opisującym holistyczne procesy produkcyjne w dużych firmach produkcyjnych. 

Podejście holistyczne w rugby cechuje się tym, że cały zespół wspólnymi siłami próbuje 

pokonać cały dystans poprzez wielokrotne wzajemne przekazywanie sobie piłki. Podejście 

to jest nacechowane silną współpracą w realizacji celów (Takeuchi, 1986, s. 137-146). 

Zwinność oznacza zdolność do łatwego i szybkiego poruszania się, zdolność do szybkiego 

myślenia i wyciągania wniosków oraz elastyczność i możliwość dostosowania się  

do zachodzących zmian. Scrum jest narzędziem umożliwiającym osiągnięcie zwinności  

i metodą rozwiązywania złożonych problemów dzięki: prostym regułom i ścisłym 

ograniczeniom czasowym pozwalającym na zapanowanie nad chaosem, samoorganizacji 

pozwalającej zyskać synergię oraz dzięki iteracyjnemu tworzeniu produktu pozwalającemu 

na lepsze poznawanie rzeczywistości. Scrum jest modelem koncepcyjnym i narzędziem 

pomagającym zidentyfikować przeszkody w projektach związanych z tworzeniem 

oprogramowania o najwyższej jakości, w najkrótszym czasie i w najbardziej ekonomicznie 

efektywny sposób. Scrum to (Włodarek, Scrum – Wprowadzenie): 

• Empiryczny i zwinny sposób zarządzania pracą w projekcie. 
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• Iteracyjny i inkrementalny sposób tworzenia złożonego produktu (np. 

oprogramowania). 

• Narzędzie pozwalające na uporządkowanie i kontrolę oczekiwań osób 

zaangażowanych w realizację projektu. 

• Narzędzie zapewniające sprawną komunikację i współpracę wewnątrz, jak  

i na zewnątrz zespołu. 

• Sposób zwiększenia wydajności zespołu dzięki jego samoorganizacji. 

• Sposób przeprowadzenia transformacji i głębokich zmian strukturalnych 

organizacji mających na celu jej sprawniejsze funkcjonowanie, a tym samym 

budowanie jej konkurencyjności. 

• Bezkonfliktowe narzędzie w stosunku do istniejących praktyk inżynierskich. 

• Skalowana metoda organizacji pracy od pojedynczego zespołu do całej organizacji. 

Scrum zapewnia bardzo dobre metody kontroli przebiegu projektu, ponieważ uwzględnia  

i weryfikuje na bieżąco dane pochodzące z procesu produkcji. Dzięki temu, w krótkich 

odstępach czasu dostarczany jest fragment w pełni działającego produktu spełniającego 

wysokie wymagania i kryteria jakości. Scrum pozwala na eksperymentowanie, 

poszukiwanie najlepszego sposobu rozwiązania złożonych problemów, a tym samym 

wyzwala innowacyjność. Samoorganizacja zespołu pomaga zaangażować zespół  

w stworzenie struktury organizacyjnej najlepiej odpowiadającej jego potrzebom w celu 

swobodnej realizacji powierzonego mu zakresu odpowiedzialności i decyzji. Najbardziej 

cenione cechy i zachowania w zespole, jak i na poziomie całej organizacji to: otwartość, 

szczerość i przejrzystość. Wdrożenie Scruma na poziomie całej organizacji może być 

postrzegane, jako ryzykowne i kosztowne, jednak w długofalowej perspektywie pozwala 

organizacji znacznie sprawniej funkcjonować i konkurować, co w obliczu coraz większej 

dynamiki zmian w otoczeniu biznesowym ma kluczowe znaczenie strategiczne. W ramach 

rekompensaty za poniesione koszty i wysiłek podczas wdrożenia organizacje zyskują 

uporządkowanie w działaniach i sposobie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, oraz 

długofalowo obniżenie kosztów produkcji i zwiększoną produktywność zespołów 

projektowych. Sukces we wdrożeniu Scruma w organizacji zależy od podjęcia działań  

w tym kierunku oraz od konsekwencji i determinacji w zastosowaniu metody zgodnie z jej 

założeniami, bez szukania skrótów, bądź wymówek (Włodarek, Scrum – Wprowadzenie). 
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1.1  Manifest Agile oraz założenia metody 

Manifest zwinnego tworzenia oprogramowania stanowi deklaracje podstawowych wartości 

i zasad metod zwinnych. Są to krótkie, proste i jasno sformułowane stwierdzenia oddające 

filozofię agile, czyli wartości, które praktycy metod zwinnych cenią najbardziej. Te 

wartości to (Chrapko, 2013, s. 29-32): 

• Ludzie i interakcje ponad procesami i narzędziami – większość znanych modeli  

i standardów procesów produkcyjnych skupia się na narzędziach i instrumentach, 

zapominając, że to zaangażowani ludzie są najważniejszym czynnikiem 

decydującym o ewentualnym sukcesie końcowym przedsięwzięcia. 

• Działające produkty ponad złożoną dokumentację – klienci coraz częściej jasno 

podkreślają, że interesuje ich tylko to, co ma największą wartość, czyli działający 

końcowy produkt bez wad i usterek, dostarczony na czas. Dokumentacja, jeśli jest 

tworzona powinna dotyczyć tylko tego, co rzeczywiście potrzebuje klient oraz  

w większym stopniu wspierać rozwój produktu, niż go utrudniać. 

• Współpraca z klientem ponad negocjacją kontraktu – filozofia agile oznacza 

obecność klienta na każdym etapie rozwoju produktu, ponieważ to klient posiada 

najcenniejszą informację dotyczącą jego oczekiwań. Ciągła współpraca z klientem 

jest znacznie bezpieczniejsza z perspektywy końcowego sukcesu, ponieważ na 

każdym etapie rozwoju produktu dostajemy informacje zwrotną i dzięki temu 

wiemy, w jakim miejscu jest nasz projekt. 

• Reagowanie na zmiany ponad trzymanie się planu – przy obecnej dynamice zmian 

otoczenia biznesowego klienci reagują równie szybko i bardzo często oczekują 

zmian w trakcie trwania projektu. Manifest agile mówi, że zmiana jest rzeczą dobra 

i jest naturalną częścią tworzenia produktu, nie należy się jej bać, a plan działania 

należy każdorazowo dostosować do zmieniających się warunków otoczenia. 

Rysunek 1 przedstawia „szkielet”, na którym zbudowana jest metoda oraz zależności 

pomiędzy założeniami, a rolami pełnionymi przez uczestników zespołów projektowych. 

Scrum zbudowany jest na trzech podstawowych założeniach (filarach).  

Są to (De Jastrzębiec Wykowski, Co to jest Scrum?): 

• Przejrzystość – pozwalająca wszystkim zainteresowanym na poznanie 

rzeczywistego stanu projektu. Przejrzystość umożliwia też prostą weryfikację, tego, 
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Rysunek 1 Idea metody Scrum 

Źródło: T. De Jastrzębiec Wykowski, Co to jest Scrum?, 
http://procognita.pl/zasoby/artykuly/czytaj/artykul/co-to-jest-scrum-58/: 16/05/2014
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trzech filarów również możemy określić zbiór wartości, który stanowi kodeks Scruma 

(Włodarek, Scrum – Wprowadzenie): 

• Umiejętność podejmowania zobowiązania – jest to odzwierciedlenie 

zaangażowania, często wyrażane w mocnym utożsamianiu się z wyrażanymi 

opiniami i podejmowanymi działaniami oraz bycie konsekwentnym  

w ich realizacji. 

• Uważność i koncentracja uwagi – ma na celu skupienie całej uwagi na dogłębnym 

zrozumieniu istoty problemów i potrzeb, realizowanych za pomocą wytworzonego 

oprogramowania. 

• Otwartość – rozumiana, jako gotowość do dzielenia się wiedzą z wszystkimi 

członkami zespołu niezależnie od rodzaju i charakteru przekazywanej wiedzy. 

• Poszanowanie – oznacza wzajemne pozytywne traktowanie się członków zespołu  

z szacunkiem oraz umiejętność wykorzystania mocnych i słabych stron członków 

zespołu z jednoczesnym uwzględnieniem różnic w ich doświadczeniu, 

wykształceniu oraz pełnionej roli w zespole. Organizacja postrzega zespół, jako 

jedną, zwartą całość – monolit. 

• Odwaga – jest to postawa niezbędna do wdrożenia, istnienia i rozwoju Scruma  

w organizacji przejawiająca się w zmianach dotychczas utartych sposobów 

działania, tradycji i przyzwyczajeń. Bardzo często przewija się ona w likwidowaniu 

dużego oporu wobec zmiany. 

Podczas wdrażania Scruma ludzie i organizacje napotykają szereg problemów, z których 

duża część sprowadza się do jednego głównego problemu – wdrażania nowej metody  

z jednoczesnym zachowaniem starych, istniejących sposobów działania i organizacji 

pracy. Scrum jest prosty i jednocześnie nie jest łatwy do wdrożenia, szczególnie  

na poziomie całej organizacji. Rozdział ten opisuje podstawy Scruma, założenia metody  

i wartości, na których jest zbudowany. Sukcesywne wdrożenie metody polega na przejściu 

na nową organizację pracy z uwzględnieniem wszystkich tych zasad, bez robienia 

wyjątków od reguły. Inne źródła trudności podczas wdrażania to: problem współpracy  

z klientem, opór przed wprowadzeniem zmiany, brak wsparcia kierownictwa, brak 



 „Zarządzanie wiedzą

 

doświadczenia oraz tradycyjne przypisania w organizacji uniemo

zespołów zgodnie z zasadami

„ Zwykle, gdy ktoś usuwa jeden z podstawowych elementów Scruma, robi 

element ten obnaża aspekty rzeczywisto

Schwaber). Podsumowując, chc

w przedsiębiorstwie, trzeba zastosowa

jeśli będzie to wymagało gruntownych zmian w organizacji oraz 

organizacji pracy i funkcjonowania zespołów.

1.2  Elementy metody Scrum

Metoda Scrum to kilkanaście elementów podzielonych na cztery grupy: reguły (Manife

Agile oraz założenia metody

aktywności (określające zdarzenia i ramy czasowe) oraz artefakty (okre

wykorzystywane narzędzia). 

jej istotę działania. 

Rysunek 

Źródło: M. Chrapko, O zwinnym zarz

Podstawą metody Scrum są

odpowiedni rytm działania. 

części możliwe do realizacji w ramach tzw. „sprintów”.

dwóch do maksymalnie 4 tygodni, w którym

fragment działającego produktu.

planowania, czyli wybierania 

dzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metod

oraz tradycyjne przypisania w organizacji uniemożliwiaj

zespołów zgodnie z zasadami Scruma. 

 usuwa jeden z podstawowych elementów Scruma, robi 

a aspekty rzeczywistości, których nikt nie chce zauwa

Podsumowując, chcąc odnieść sukces i korzyści z wdro

, trzeba zastosować się do opisanych w tym rozdziale zasad, nawet, 

dzie to wymagało gruntownych zmian w organizacji oraz 

organizacji pracy i funkcjonowania zespołów. 

Scrum 

Scrum to kilkanaście elementów podzielonych na cztery grupy: reguły (Manife

metody), role (inaczej funkcje pełnione przez uczestników Scruma),

ś ące zdarzenia i ramy czasowe) oraz artefakty (okre

ędzia). Rysunek 2 przedstawia podstawowe założ

Rysunek 2 Cykl życia metody Scrum 

M. Chrapko, O zwinnym zarządzaniu projektami, Helion, Gliwice 2013, s. 48
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na podstawie ich priorytetów. Wybrane funkcjonalności tworzą rejestr sprintu. W trakcie 

sprintu zespół raz dziennie zbiera się, na krótkie spotkanie w celu omówienia postępu 

pracy, ewentualnych problemów lub przeszkód. Na zakończenie sprintu dokonuje się 

przeglądu oraz prezentacji działających części produktu zrealizowanych w sprincie. 

Ostatnim etapem jest spotkanie retrospektywy, czyli podsumowania sprintu z określeniem 

dobrych i złych stron, a także ustaleniem możliwych usprawnień (Chrapko, 2013, s.48-49). 

1.2.1 Role 

W metodzie Scrum zdefiniowane są trzy kluczowe role: Zespół Scrum, Scrum Master oraz 

Właściciel Produktu (ang. Product Owner). 

Zespół Scrum jest odpowiedzialny za osiąganie wyznaczonych celów poprzez dostarczenie 

w pełni działających części produktu w ramach przedstawionego cyklu iteracyjnego (patrz 

Rysunek 2). Zespół Scrum charakteryzuje się tym, że jest (Schwaber, Sutherland, 2011, s. 

6-9): 

• Samoorganizujący się – zespół sam decyduje o najlepszym dla niego sposobie 

wykonania pracy oraz sam wybiera metody, narzędzia i procesy potrzebne  

do wykonania konkretnych zadań. 

• Wielofunkcyjny (interdyscyplinarny) – zespół złożony z profesjonalistów posiada 

wszystkie kompetencje i umiejętności do wykonania pracy i nie zależy od innych 

osób z zewnątrz zespołu. Członkowie zespołu mogą być specjalistami skupionymi 

na danym obszarze, jednak każdy członek zespołu jest nazywany tak samo (ang. 

Developer) i każdy jest w równym stopniu odpowiedzialny za wykonywaną pracę. 

• Zespół jest jednolity, nie ma w nim podzespołów, ani podziału na specjalizację. 

• Model zespołu sprzyja optymalizacji pod kątem elastyczności, kreatywności  

i produktywności. Zespół powinien być na tyle mały, aby zachować łatwość 

koordynacji prac i na tyle duży, aby mógł zrealizować postawione przed nim 

zadania. Optymalna liczba członków w zespole to 4 do 9 osób. 

• Zespół sam oszacowuje i mierzy postęp swojej pracy, jest odpowiedzialny, jako 

całość za realizację celów sprintu. 

• Zespół realizuje zadania oraz rozwiązuje problemy, które są w zasięgu zespołu,  

z pozostałymi zwraca się do Scrum Mastera. 
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Scrum Master jest odpowiedzialny za wdrożenie oraz zapewnienie, że metoda jest dobrze 

rozumiana oraz prawidłowo stosowana przez zespół w ramach organizacji, w której ten 

zespół funkcjonuje. Zadaniami Scrum Mastera są (Schwaber, Sutherland, 2011, s. 6-9): 

• Znajomość, przekazywanie, wyjaśnianie oraz pilnowanie tego, aby Zespół Scrum 

stosował się do zasad i założeń teorii Scruma oraz przestrzegał jego praktyki  

i reguły postępowania. 

• Pomaganie osobom z zewnątrz zrozumieć interakcje z Zespołem Scrum oraz ich 

korzystny i niekorzystny wpływ na pracę zespołu, a także dostosować te interakcje 

w celu osiągnięcia największej wartości wytwarzanej przez zespół. 

• Usuwanie przeszkód organizacyjnych i technicznych ograniczających postęp pracy 

zespołu deweloperskiego oraz ochrona zespołu przed czynnikami oraz interakcjami 

zewnętrznymi, które mogłyby zakłócać postęp prac. 

• Motywowanie zespołu oraz pomaganie członkom zespołu w ciągłym doskonaleniu 

z wykorzystaniem zasad samoorganizacji i wielofunkcyjności, edukowanie zespołu 

pod kątem tworzenia produktów o najwyżej jakości dla odbiorcy. 

• Pomaganie i wspieranie Właściciela Produktu w: zarządzaniu i utrzymaniu Rejestru 

Produktu, jasnej komunikacji z Zespołem Deweloperskim w kontekście rozumienia 

wizji, celów oraz elementów Rejestru Produktu, długoterminowym planowaniu 

rozwoju produktu, stosowaniu i praktykowaniu zasad zwinności. 

• Wspomaganie przebiegu zdarzeń metody wtedy, kiedy jest to oczekiwane, 

potrzebne lub wymagane zarówno na poziomie zespołu, jak i na poziomie 

wdrożenia i stosowania w organizacji (kontakt i komunikacja ze Scrum Masterami 

z innych zespołów). 

Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za osiąganie jak największej wartości produktu 

oraz efektów pracy Zespołu Scrum. Jest jedynym właścicielem i jedyną osobą 

odpowiedzialną za zarządzanie Rejestrem Produktu. Jest specjalistą biznesowym, jak  

i technicznym. Zadaniami Właściciela Produktu są (Schwaber, Sutherland, 2011, s. 6-9): 

• Jasne i precyzyjne definiowanie elementów Rejestru Produktu. 

• Nadanie priorytetów i uszeregowanie elementów Rejestru Produktu w sposób 

zapewniający maksymalizację zysku z produktu ROI i jednoczesną realizację 

celów i misji organizacji. 
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• Zapewnienie wartości dodanej produktu oraz zapewnienie rozumienia elementów 

Rejestru Produktu przez Zespół Deweloperski. 

• Umożliwienie łatwego dostępu do Rejestru Produktu dla Zespołu 

Deweloperskiego. 

• Utrzymanie wysokiej jakości produktu oraz optymalnej wydajności (ang. Velocity) 

Zespołu Deweloperskiego. 

• Komunikacja ze światem zewnętrznym, w tym z klientem organizacji. 

Dostarczanie informacji zwrotnej do Zespołu Deweloperskiego. 

• Posiadanie wizji i długofalowej strategii rozwoju produktu, rozeznanie rynku  

w kwestii oczekiwań, co do tworzonych produktów. 

• Zarządzanie budżetem projektu poprzez decyzję o wydaniu gotowego produktu  

do klienta. 

1.2.2 Aktywności 

Aktywności, inaczej zdarzenia Scruma są zdefiniowane oraz używane w celu narzucenia 

konkretnych ram czasowych oraz regularności i przewidywalności, mających zapewnić 

odpowiedni rytm pracy w trakcie dostarczania kolejnych działających części produktu. 

Głównym zdarzeniem jest Sprint, który mieści w sobie wszystkie pozostałe aktywności. 

Wszystkie zdarzenia składające się na Sprint mogą i powinny być poddawane inspekcji 

oraz adaptacji w celu wypracowania jak najlepszej organizacji pracy. 

Głównym zdarzeniem w Scrumie jest Sprint. Sprint, inaczej iteracja, jest to rama czasowa 

trwająca od 2 do 4 tygodni, podczas, której powstaje Przyrost, czyli w pełni działająca 

funkcjonalna część produktu. Długość Sprintu jest stała w danym projekcie. Nowy Sprint 

zaczyna się bezpośrednio po zakończeniu Sprintu poprzedzającego. Sprint składa się  

z następujących zdarzeń: Planowania Sprintu, Codziennych Scrumów, wytwarzania części 

produktu, Przeglądu Sprintu i Retrospektywy. Wszystkie zdarzenia w Sprincie mają z góry 

określony maksymalny czas trwania, proporcjonalny do długości iteracji. Sprint posiada 

cel ustanowiony na spotkaniu planującym, a zespół wykonuje w Sprincie zadania, aby ten 

cel zrealizować. W trakcie pracy w Sprincie, wraz z nową wiedzą mogą się pojawiać nowe 

zadania, które dokłada się do Rejestru Produktu. W czasie Sprintu Właściciel Produktu 

porządkuje Rejestr Produktu i przygotowuje go do następnej iteracji. Zespół na bieżąco 

śledzi postęp prac z pomocą Scrum Mastera oraz Właściciela Produktu. W Sprincie 
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obowiązują zasady, których bezwzględnie należy przestrzegać: niedozwolone są zmiany 

celu Sprintu, skład zespołu jest stały, jakość nie może ulegać pogarszaniu, a wszelkie 

zmiany powinny być objaśniane i konsultowane z Właścicielem Produktu i Zespołem 

Deweloperskim. Sprint może zostać przerwany jedynie, kiedy cel Sprintu przestanie być 

aktualny lub kiedy zaplanowane i realizowane prace w Sprincie nie będą miały już sensu 

lub uzasadnienia biznesowego. Sytuacja taka występuje jednak bardzo rzadko ze względu 

na krótki czas trwania iteracji oraz zły wpływ na morale zespołu (Schwaber, Sutherland, 

2011, s. 9-14). 

Planowanie Sprintu służy ustaleniu celu Sprintu, zaplanowaniu zadań do realizacji 

(zazwyczaj jest to lista „historyjek użytkownika”, czyli lista funkcjonalności produktu lub 

działających części funkcjonalności) oraz oszacowaniu względnej złożoności tych zadań. 

Pierwszą częścią Planowania Sprintu jest określenie wraz z Właścicielem Produktu 

zakresu prac, czyli co zostanie dostarczone w ramach Przyrostu, jako rezultat końcowy 

Sprintu. Właściciel Produktu pomaga zespołowi w planowaniu Sprintu, jednak to Zespół 

Deweloperski sam decyduje, jakie oraz ile zadań z Rejestru Produktu jest w stanie 

wykonać i jednocześnie formułuje cel Sprintu. Drugą częścią jest określenie, jakie 

konkretnie zadania muszą być zrealizowane, aby osiągnąć cel Sprintu i dostarczyć 

oczekiwany Przyrost. Wybrane zadania tworzą Rejestr Sprintu. Zespół sam określa, w jaki 

sposób zrealizuje wybrane zadania i sam organizuje sposób pracy w Sprincie (Schwaber, 

Sutherland, 2011, s. 9-14). 

Codzienne Spotkania (ang. Daily Scrums) są to krótkie, codzienne spotkania mające na 

celu synchronizację prac, ustalenie stanu iteracji oraz określenie planu działania na 

najbliższe 24 godziny. W celu sprawnego i efektywnego prowadzenia tych spotkań każdy 

z członków zespołu odpowiada na trzy pytania: 

• Co zostało zrobione od ostatniego spotkania? 

• Co zostanie zrobione przed kolejnym spotkaniem? 

• Czy są jakieś przeszkody, które uniemożliwiają wykonanie zaplanowanych zadań? 

Zespół Deweloperski odpowiada za przeprowadzenie Codziennego Spotkania, a Scrum 

Master nadzoruje jedynie poprawność przeprowadzenia samego spotkania oraz pilnuje 

ograniczenia czasowego (do 15-minut). Spotkanie to jest wyłącznie dla Zespołu 

Deweloperskiego i nie jest spotkaniem raportowo-statusowym. Codzienny Scrum znacznie 

usprawnia komunikację w zespole, pozwala zidentyfikować i rozwiązać przeszkody  
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w realizacji zadań, pozwala na podejmowanie szybkich decyzji oraz znacznie zwiększa 

stan wiedzy zespołu na temat realizacji projektu (Schwaber, Sutherland, 2011, s. 9-14). 

Przegląd Sprintu to spotkanie organizowane na zakończenie Sprintu w celu oceny  

i prezentacji Przyrostu, który powstał w trakcie iteracji. Zespół Deweloperski wraz  

z interesariuszami projektu omawia wykonane zadania w Sprincie. Właściciel Produktu 

przyjmuje i zatwierdza ukończone zadania, a pozostałe są zwracane do Rejestru Produktu. 

Prezentacja wykonanych zadań i końcowego Przyrostu ma na celu uzyskanie informacji 

zwrotnej i nawiązanie współpracy z wszystkimi zainteresowanymi, w tym bardzo często  

z klientem organizacji. Na podstawie wykonanych zadań i zaktualizowanego Rejestru 

Produktu uczestnicy spotkania zastanawiają się i dyskutują nad dalszym rozwojem 

produktu w kolejnym Sprincie (Schwaber, Sutherland, 2011, s. 9-14). 

Retrospektywa jest to spotkanie, które służy poprawie procesów, inspekcji 

przeprowadzonych działań oraz opracowaniu planu usprawnień. Celem retrospektywy jest 

ocena sposobu działania i organizacji pracy, identyfikacja mocnych i słabych stron 

prowadzonych działań oraz przygotowanie planu wdrożenia usprawnień w sposobie pracy 

wykonywanej przez Zespół Deweloperski. Usprawnienia te mają na celu zwiększenie 

efektywności pracy, poprawę satysfakcji zespołu z realizowanej pracy oraz podniesienie 

jakości produktu poprzez adaptację sposobu działania i samoorganizacji zespołu 

(Schwaber, Sutherland, 2011, s. 9-14). 

1.2.3 Artefakty 

Artefakty nazywane też narzędziami Scruma służą do zapewnienia przejrzystości oraz  

do ułatwienia procesów inspekcji i adaptacji. Artefakty Scruma dostarczają Zespołowi 

Deweloperskiemu przejrzystości najważniejszych informacji w projekcie w celu 

pomyślnego wykonania Przyrostu na koniec iteracji. 

Rejestr Produktu (ang. Product Backlog) jest uszeregowaną listą cech, funkcjonalności, 

wymagań, planowanych zmian, ulepszeń oraz poprawek błędów w rozwijanym produkcie. 

Rejestr Produktu jest w stanie ciągłej aktualizacji, tak samo jak rozwijany w ramach 

projektu produkt, a jego elementami są najczęściej tzw. Historyjki Użytkownika (ang. User 

Stories), które opisują jak dana funkcjonalność będzie wykorzystywana przez 

użytkownika. Elementy te posiadają takie atrybuty jak: opis, kolejność (priorytet) oraz 

estymatę (oszacowanie złożoności). Rejestr Produktu jest jedynym miejscem gdzie 

trzymane są wszystkie planowane zmiany w produkcie, a osobą odpowiedzialną za jego 
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zawartość, utrzymanie i udostępnianie jest Właściciel Produktu. Im wyższa pozycja 

elementu w rejestrze tym lepiej znany jest poziom szczegółowości tego zadania  

i jednocześnie bliższy jest termin jego realizacji. Rejestr Produktu jest rozwijany przez 

Właściciela Produktu i przez Zespół Deweloperski w ramach pielęgnacji (ang. grooming) 

na podstawie informacji zwrotnej pochodzącej z otoczenia rynkowego i biznesowego. Na 

podstawie monitorowania Rejestru Produktu można w dowolnej chwili łatwo oszacować 

ilość prac pozostających do wykonania. Monitorowanie trendu prac pozostałych  

do wykonania przedstawia się najczęściej za pomocą Wykresu Spalania Produktu  

(ang. burndown) (Schwaber, Sutherland, 2011, s. 14-17). 

Rejestr Sprintu jest podzbiorem Rejestru Produktu i jednocześnie listą zadań wybraną  

do realizacji w Sprincie, która jest niezbędna do osiągnięcia Celu Sprintu i planowanego 

dostarczenia Przyrostu produktu. Rejestr Sprintu jest szczegółowym planem i obrazem 

prac, który jest na bieżąco przeglądany i aktualizowany podczas Codziennych Spotkań 

przez Zespół Deweloperski. Bardzo często zespół reprezentuje fizycznie Rejestr Sprintu za 

pomocą tablicy z karteczkami reprezentującymi elementy rejestru uporządkowane w trzech 

kolumnach odpowiadających stanowi realizacji zadania (planowane, w trakcie realizacji 

oraz ukończone). Równie często stosuję się elektroniczną reprezentację w postaci bazy 

danych i narzędzia dostępnego poprzez sieć Internet (np. VersionOne). Rejestr Sprintu 

podobnie, jak Rejestr Produktu ewoluuje na bazie najbardziej aktualnej i dostępnej wiedzy 

o szczegółach planowanych i realizowanych zadań. Postęp oraz ilość pracy pozostałej do 

wykonania w Sprincie prezentuje się najczęściej w formie Wykresu Spalania Sprintu 

(Schwaber, Sutherland, 2011, s. 14-17). 

Efektem realizacji Sprintu jest zawsze Przyrost, czyli w pełni działająca cześć lub całość 

funkcjonalności produktu, na którą składają się ukończone elementy Rejestru Produktu 

zrealizowane w danym Sprincie i w Sprintach poprzednich. Przyrost musi być dostarczony 

zgodnie z Definicja Ukończenia (ang. Definition of Done), która jest zapisem warunków 

akceptacji Przyrostu dostarczanego w każdym Sprincie przez Zespół Deweloperski. Każdy 

członek zespołu musi rozumieć i akceptować kryteria zapisane w Definicji Ukończenia. 

Definicja Ukończenia pomaga Zespołowi Deweloperskiemu w szacowaniu i planowaniu 

pracy realizowanej w Sprincie. Właściciel Produktu ocenia ukończone elementy  

w Sprincie zgodnie z Definicją Ukończenia. Zespoły Deweloperskie powinny dążyć  

do tego, aby w trakcie swojego rozwoju zaostrzać kryteria jakości i akceptacji zawarte  

w Definicji Ukończenia (Schwaber, Sutherland, 2011, s. 14-17).  
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ROZDZIAŁ II – KONCEPCJA ZARZ ĄDZANIA WIEDZ Ą 

„Wiedza stała się głównym zasobem ekonomicznym i najważniejszym – a nawet może 

jedynym – źródłem przewagi konkurencyjnej” (Peter Drucker).  

Peter Drucker był ekspertem ds. zarządzania i jednocześnie uznanym badaczem procesów 

organizacji i zarządzania w korporacjach. Powyższym jednym zdaniem rewelacyjnie ujął 

zarówno znaczenie, jak i ważność oraz wpływ wiedzy na funkcjonowanie biznesu. 

Czym jest szeroko rozumiana wiedza? Z pewnością Internet oraz liczne źródła literatury 

dostarczają znacznej liczby propozycji zdefiniowania wiedzy. Definiując wiedzę warto ją 

jednak oddzielić od danych oraz informacji, które to są mocno związane z wiedzą, jednak 

nie są z nią tożsame. Dane to inaczej surowy zbiór obiektywnych, niepowiązanych ze sobą 

faktów, wyników obserwacji stanów oraz zjawisk zachodzących w świecie. Informacje to 

dane, które zostały skategoryzowane, sklasyfikowane i umieszczone w konkretnym 

kontekście. Informacje to dane wyposażone w cechy istotności i celowości, 

zinterpretowane dla potrzeb przekazu do odbiorcy, jednocześnie mające wpływ na jego 

osąd (Panasiewicz, 2013, s. 36-37, Nogalski, 2007, s. 15-40). 

„Wiedza to mieszanka wyrażonego doświadczenia, wartości, wypływających z kontekstu 

informacji i wnikliwości, które dostarczają podstaw do oceny i przyswajania nowych 

doświadczeń i informacji. Wiedza powstaje i jest wykorzystywana w umyśle jej posiadacza. 

W organizacji wiedza często jest wbudowana nie tylko w dokumenty czy zbiory wiedzy, lecz 

również w procedury, procesy i struktury organizacyjne, a także w kulturę firmy”  (Thomas 

H. Davenport, Laurence Prusak) – jest to robocza definicja wiedzy, pokazująca 

jednocześnie złożoność i trudność jej precyzyjnego określenia. W skrócie wiedza jest 

zastosowaniem informacji w praktyce. 

Wiedzę możemy klasyfikować oraz kategoryzować na wiele różnych sposobów: 

• Standardowy podział odpowiadający na pytania: Co? Dlaczego? Jak? Kto? 

• Miejsce występowania wiedzy i jej dostępność – wiedza formalna (jawna, 

sprecyzowana) oraz wiedza nieformalna (ukryta, najczęściej w ludzkich umysłach). 

• Poziom tworzenia i występowania: poziom jednostki, zespołu, organizacji, 

międzyorganizacyjny (otoczenie biznesowe, w który organizacja funkcjonuje). 

• Istotność wiedzy w kontekście realizacji celów organizacji: kluczowa wiedza 

technologiczna zapewniająca możliwość budowania trwałej przewagi 
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konkurencyjnej, kluczowa wiedza koordynacyjna związana z zarządzaniem 

organizacją, wiedza pomocnicza oraz wiedza rynkowa. 

Podsumowując, wiedza i umiejętność jej wykorzystania (tworzenie innowacji) jest 

głównym czynnikiem decydującym o zdolności organizacji do konkurowania oraz 

budowania trwałej przewagi konkurencyjnej (Nogalski, 2007, s. 15-40). 

Czym jest zarządzanie wiedzą? 

„Zarządzanie wiedzą to efektywny proces uczenia się, związany z poszukiwaniem, 

wykorzystaniem i upowszechnianiem wiedzy (jawnej i ukrytej), wykorzystujący 

odpowiednie technologie i środowisko kulturowe, którego celem jest wzrost kapitału 

intelektualnego oraz sprawności organizacji” (Jashapara, 2006, s. 24-28). 

Zarządzanie wiedzą to działania przedsiębiorstwa skupione na pozyskiwaniu wiedzy 

pochodzącej z jego własnego doświadczenia oraz doświadczenia innych podmiotów oraz 

umiejętne wykorzystanie tej wiedzy w celu realizacji misji przedsiębiorstwa. Działania 

takie jak: łączenie technologii, struktur organizacyjnych oraz strategii poznawczych mają 

służyć poprawie rentowności istniejącej wiedzy, jak również tworzeniu nowej wiedzy. 

Podstawowym warunkiem skuteczności tych działań jest doskonalenie systemów 

poznawczych (organizacji, ludzi, komputerów i systemów, które je łączą) w celu 

zdobywania, gromadzenia i wykorzystania wiedzy do doskonalenia i uczenia się, 

rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Kluczowe działania związane  

z zarządzaniem wiedzą to: zarządzanie zasobami wiedzy przedsiębiorstwa poprzez ich 

rozwój, utrzymanie i zabezpieczanie, wspieranie pracowników w ich rozwoju, 

identyfikacja kluczowej wiedzy i umiejętności potrzebnej do działania przedsiębiorstwa, 

przygotowanie i realizacja strategii zarządzania wiedzą, ciągła identyfikacja  

i zabezpieczanie najcenniejszej wiedzy przedsiębiorstwa, zapewnie narzędzi i środków  

do aktywnego zarządzania wiedzą w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz 

pomiar wydajności posiadanych zasobów wiedzy (Panasiewicz, 2013, s. 38). 

Celem zarządzania wiedzą jest prowadzenie takich działań, które prowadzą do rozwoju  

i wykorzystania tych zasobów, które przyczyniają się do strategicznego sukcesu 

przedsiębiorstwa i budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Działania te powinny 

polegać na przygotowaniu i realizacji strategii rozwoju oraz zastosowania wiedzy  

na każdym poziomie przedsiębiorstwa oraz poprawy organizacji w tych obszarach, gdzie 



 „Zarządzanie wiedzą

 

wiedza nie jest wykorzystana optymalnie lub wymagane s

się do zmieniającego się otoczenia biznesowego (Panasiewicz, 2013, s. 38

Zarządzanie wiedzą wymaga ukierunkowania działa

organizacyjnego uczenia się

systemów i technologii (zapewnienia

(kapitał intelektualny, sprawno

(wdrażania, zarządzania z

za dzielenie się wiedzą) (Jashapara, 2006, s. 24

Rysunek 3 przedstawia 

traktuje wiedzę, jako cenny zasób przedsi

możliwościach budowy trwałej przewagi konkurencyjnej

związane z: procesami w przedsi

przywództwem i kulturą organizacyjn

Rysunek 

Źródło: A. Kowalczyk, B. Nogalski, 2007, Zarz

dzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metod

orzystana optymalnie lub wymagane są zmiany w celu dostosowania 

ę otoczenia biznesowego (Panasiewicz, 2013, s. 38

ą wymaga ukierunkowania działań w czterech głównych aspektach: 

organizacyjnego uczenia się (poszukiwania, wykorzystania i upowszechniania wiedzy), 

logii (zapewnienia infrastruktury technicznej i narzę

(kapitał intelektualny, sprawność i skuteczność organizacyjna) oraz kultury organizacyjnej 

ądzania zmianą, stosowania systemów motywowania i nagradzania 

ą) (Jashapara, 2006, s. 24-28). 

 systemowe podejście zarządzania przedsię

, jako cenny zasób przedsiębiorstwa decydujący o jego sukcesie 

ciach budowy trwałej przewagi konkurencyjnej. Koncepcja ta zawiera elementy 

zane z: procesami w przedsiębiorstwie, technologią informatyczną

ą organizacyjną (Nogalski, 2007, s. 75-85). 

Rysunek 3 Koncepcja Zarządzania Wiedzą 

A. Kowalczyk, B. Nogalski, 2007, Zarządzanie wiedzą – Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa,

ących metodę Scrum” 

21

 zmiany w celu dostosowania 

 otoczenia biznesowego (Panasiewicz, 2013, s. 38-39). 

 w czterech głównych aspektach: 

kiwania, wykorzystania i upowszechniania wiedzy), 

infrastruktury technicznej i narzędziowej), strategii 

kultury organizacyjnej 

, stosowania systemów motywowania i nagradzania  

siębiorstwem, które 

ący o jego sukcesie oraz 

. Koncepcja ta zawiera elementy 

 informatyczną, infrastrukturą, 

ędzia, Difin, Warszawa, s. 81 



 „Zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metodę Scrum” 

 22

Przedstawiona na rysunku powyżej Koncepcja Zarządzania Wiedzą zawiera cztery główne 

poziomy (Nogalski, 2007, s. 75-85): 

• Integracyjny – odpowiada obszarowi przywództwa i kultury organizacyjnej. 

• Strukturalny – odpowiada obszarowi technologii informatycznej i infrastruktury. 

• Megaprocesowy – odpowiada obszarowi procesów w przedsiębiorstwie. 

• Narzędziowy – odpowiada obszarowi fizycznych zasobów zarządzania wiedzą. 

Kluczowym poziomem w przedstawionej koncepcji jest poziom megaprocesowy, 

odpowiedzialny za procesy wiedzy występujące w przedsiębiorstwie i zostanie on bardziej 

szczegółowo opisany w kolejnych podrozdziałach. Poziom ten posiada trzy główne 

wejścia: pierwsze – ze swojego ostatniego etapu na zasadzie pętli zamkniętej (z etapu 

wykorzystania wiedzy), drugie – dane pochodzące z zewnątrz organizacji oraz trzecie –  

z poziomu strukturalnego oraz integracyjnego. Koncepcja ta spełnia trzy poniższe warunki 

determinujące możliwości przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania istniejącego 

potencjału wiedzy poprzez motywację ludzi do pozyskiwania, dzielenia się  

i wykorzystania wiedzy (Nogalski, 2007, s. 85-86): 

• Chcieć – poziom integracyjny (mechanizmy integracji emocjonalnej). 

• Móc – poziom strukturalny (rozwiązania organizacyjne i techniczne). 

• Wiedzieć – poziom megaprocesu (identyfikacja potrzeb, dobór kadr i kształcenie). 

Wspomnianą powyżej koncepcję warto porównać z nieco innym zintegrowanym 

podejściem w postaci cyklu zarządzania wiedzą. Elementy składowe tego cyklu są również 

elementami omówionej wyżej koncepcji i są to (Jashapara, 2006, s.20): 

• Odkrywanie wiedzy (dane, informacje, wiedza, historia i filozofia). 

• Generowanie wiedzy (organizacyjne uczenie się, narzędzia i technologie). 

• Wartościowanie wiedzy (systemy oraz strategie zarządzania wiedzą). 

• Upowszechnianie wiedzy (zarządzanie wiedzą, a kultura organizacyjna, 

zarządzanie zmianą umożliwiające skuteczne wdrażanie inicjatyw związanych  

z zarządzaniem wiedzą, rola ludzi w przepływie wiedzy w organizacji). 

• Wykorzystanie wiedzy (zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się, kapitał 

intelektualny). 
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2.1 Poziom Megaprocesowy i Poziom Narzędziowy 

Poziom megaprocesowy reprezentuje podstawowy i powszechnie akceptowany model 

przepływu wiedzy w przedsiębiorstwie i stanowi rdzeń koncepcji zarządzania wiedzą. 

Model ten ukierunkowany jest na tworzenie nowej wartościowej wiedzy  

dla przedsiębiorstwa i jego klientów w cyklu powtarzalnych etapów, którymi są: 

pozyskiwanie i rozwijanie wiedzy (lub konstruowanie, inaczej proces budowy zasobu 

wiedzy), kodyfikacja wiedzy (proces zapisu wiedzy), transfer wiedzy (proces 

rozpowszechniania, dzielenia się wiedzą wśród pracowników) oraz wykorzystanie wiedzy 

(proces kompilacji różnych zasobów i fragmentów wiedzy w celu rozwiązywania 

problemów i zadań przedsiębiorstwa). Poziom megaprocesu jest logicznym ciągiem 

zdarzeń na poszczególnych etapach i zachodzi cyklicznie tak, aby z każdym kolejnym 

cyklem przedsiębiorstwo zyskiwało nową cenną wiedzę i nowe możliwości tworząc 

wartość dodaną zarówno dla klienta, jak i przedsiębiorstwa. Rysunek 3 w części dotyczącej 

poziomu megaprocesowego przedstawia jednocześnie schemat cyklu (przepływu) 

megaprocesu wiedzy, jak i wejścia oraz wyjścia do tego cyklu. Należy pamiętać, że tak 

przedstawiony model przepływu wiedzy w wielu organizacjach może mieć znacznie 

bardziej złożoną implementację w postaci różnych podprocesów realizujących procesy 

przedstawione w modelu oraz czynników mogących wpływać na przebieg tych procesów 

(Panasiewicz, 2013, s. 40, Nogalski, 2007, s. 85-114). 

Poziom narzędziowy dostarcza narzędzi i zasobów, które można wykorzystać  

na poszczególnych etapach megaprocesu wiedzy. Przykładowe narzędzia, które 

wykorzystuje się na danym etapie to (Nogalski, 2007, s.80): 

• Pozyskiwanie i rozwijanie: benchmarking, współpraca z innymi podmiotami, 

praktyki i staże, szkolenia, prenumeraty czasopism i biblioteki firmowe, 

przejmowanie wiedzy, fuzje, tworzenie sieci oraz tworzenie klastrów (Bojar, 2014). 

• Kodyfikacja : dokumenty, bazy danych, najlepsze praktyki, mapy wiedzy, pamięć 

indywidualna i zbiorowa. 

• Transfer: kanały komunikacyjne (w tym Intranet, media społecznościowe), 

szkolenia wewnętrzne, praca zespołowa, listy dyskusyjne, brokerzy wiedzy, targi 

wiedzy, programy mentorskie. 

• Wykorzystanie: uczenie się poprzez działanie, przeglądy po działaniu, akcje 

usprawniające na przyszłość, wdrażanie innowacji procesowych i produktowych. 
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2.1.1 Pozyskiwanie i rozwijanie wiedzy 

Pozyskiwanie i rozwijanie wiedzy jest pierwszym krokiem w cyklu przepływu wiedzy na 

poziomie megaprocesu. Pozyskiwanie jest tu rozumiane, jako zdobywanie wiedzy ze 

źródeł zewnętrznych organizacji, takich jak otoczenie biznesowe, klienci przedsiębiorstwa, 

instytucje i podmioty współpracujące, a także często konkurencja. Rozwijanie wiedzy 

dotyczy zasobów wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa, które są możliwe do rozpoznania, 

rozwinięcia i wykorzystania w celu rozwiązywania zadań lub w produktach tworzonych 

przez organizację. Pozyskiwanie i rozwijanie, czy też generowanie nowej wiedzy jest 

znacznie prostsze w przypadku wiedzy jednostek, uczestników zespołów lub pracowników 

organizacji. Znacznie większe wyzwanie stanowi pozyskiwanie wiedzy organizacyjnej, 

wiedzy ukrytej w procesach, procedurach, strukturach, sposobie działania  

i funkcjonowania danej organizacji (Nogalski, 2007, s. 89-96). 

Organizacja to nie jest tylko zbiór jednostek i ich wiedzy, organizacyjne uczenie się to nie 

jest tylko zwykła suma uczących się jednostek. Organizacje uczą się poprzez 

doświadczenia i działania swoich jednostek. Organizacyjne uczenie się jest sposobem 

generowania nowej wiedzy i wartości dla przedsiębiorstwa. Zespołowe lub organizacyjne 

uczenie się charakteryzuje: wykorzystanie synergii inteligencji członków zespołu w celu 

rozwiązywania złożonych problemów, zdolność do podjęcia skoordynowanych działań 

innowacyjnych oraz zdolność do dzielenia się wiedzą z innymi zespołami. Z pewnością 

dobrze zorganizowany, harmonijny oraz dobrze zarządzany zespół stanowi cenne źródło 

wiedzy pochodzącej z organizacyjnego uczenia się. Uczenie się organizacji to 

usprawnianie jej funkcjonowania dzięki pozyskanej wiedzy i lepszej orientacji  

w otoczeniu, w którym funkcjonuje. Organizacja uczy się wtedy, jeśli wykorzystując 

pozyskaną wiedzę potrafi zmieć swoje zachowania i uzyskać większe korzyści biznesowe 

(Jashapara, 2006, s. 79-114).  

Skuteczne pozyskiwanie i rozwijanie wiedzy możliwe jest tylko wtedy, gdy  

w przedsiębiorstwie panuje odpowiednia kultura wiedzy. Kierownictwo organizacji 

powinno zapewnić, że ludzie przyjmowani będą mieli świadomość tego, że dzielenie  

się wiedza jest istotniejsze od jej posiadania. Tylko wtedy nowy pracownik jest 

jednocześnie wartością dodaną dla przedsiębiorstwa. Organizacja potrzebuje zarówno 

wiedzy wewnętrznej, jak i zewnętrznej, stąd koniecznym jest, aby zapewniła skuteczne 

sposoby motywowania oraz nagradzania pracowników za dzielenie się wiedzą, jak  

i za dążenie do jej ciągłego zdobywania (Nogalski, 2007, s. 89-96). 
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2.1.2 Kodyfikacja wiedzy 

Podstawowym zadaniem w ramach kodyfikacji (zapisu) wiedzy jest odpowiednie 

przetworzenie i uporządkowanie wartościowych zasobów wiedzy przedsiębiorstwa do 

postaci możliwie prostej, zrozumiałej oraz łatwo dostępnej dla wszystkich późniejszych jej 

odbiorców. Celem zapisu wiedzy jest umożliwienie dostępu do niej wszystkim 

zainteresowanym, najlepiej z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, w której ten dostęp 

jest im potrzebny. Kluczowym wyzwaniem w zapisie wiedzy jest znalezienie najlepszych 

sposobów zapisu zarówno wiedzy jawnej, jak i wiedzy ukrytej, szczególnie tej zawartej  

w instrumentach, umysłach oraz doświadczeniu ludzi pracujących w organizacji. 

Przykładem wiedzy ukrytej jest wiedza organizacyjna obejmująca wszystkie zasoby 

dostępne w społeczności zbiorowej, jak wzajemne relacje pracowników, relacje  

z klientami i dostawcami, wartości pochodzące z kultury organizacyjnej oraz różnego 

rodzaju instrumentów i sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Drugą ważną sprawą 

jest umiejętne podejście do identyfikacji, selekcji, klasyfikacji i reprezentacji wiedzy 

poddawanej procesowi kodyfikacji. Nie ma takiej możliwości, aby dokonać zapisu pełnej 

dostępnej wiedzy. Nawet, jeśli istniałaby taka możliwość to nie istniałoby uzasadnienie 

biznesowe, aby zapisywać każdy dostępny zasób wiedzy przedsiębiorstwa. Stąd 

niezmiernie istotne jest ukierunkowanie procesu kodyfikacji na najcenniejsza i najbardziej 

wartościowa wiedzę przedsiębiorstwa oceniając ją z perspektywy: przydatności  

do realizacji celów organizacji, przydatności do realizacji potrzeb i zadań pracowników 

organizacji, uzasadnienia biznesowego czy budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.  

Z perspektywy użytkowników i osób korzystających z zapisanej wiedzy najważniejsze jest 

miejsce przechowywania wiedzy lub miejsce i sposób dostępu do osób, które ją posiadają. 

Kadra zarządzająca, której zależy na świadomym, efektywnym i skutecznym procesie 

kodyfikacji wiedzy powinna prowadzić następujące działania w tym zakresie: decydować, 

jakie cele ma realizować zapisywana wiedza (ułatwia to w znacznym stopniu selekcję 

wiedzy do zapisu), identyfikować szeroko rozumiane źródła i zasoby wiedzy, oceniać 

użyteczność i możliwość zapisu oraz decydować lub umożliwiać wybór środka zapisu  

i dystrybucji. Opis skodyfikowanej wiedzy powinien zawierać: zakres, w jakim można ją 

wykorzystać, dostępność określonej formy zapisu oraz bieżącą wartość zapisanej wiedzy  

w celu praktycznego jej wykorzystania (Panasiewicz, 2014, ZW Konspekt). 

Dużym wyzwaniem jest wybór sposobu zapisu i udostępniania wiedzy ze względu  

na różnorodność dostępnych systemów kodyfikacyjnych oraz możliwych sposobów  
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i narzędzi porządkowania tej wiedzy. Forma elektroniczna zapisu z wykorzystaniem 

różnego rodzaju mediów oraz sieci Internet bardzo ułatwia zapis wiedzy, a jednocześnie 

wymaga bardzo dużo uwagi w kwestii bezpieczeństwa jej przechowywania oraz 

udostępniania. Najważniejszym aspektem wyboru odpowiedniego systemu zapisu jest 

użyteczność wiedzy oraz samego systemu dla użytkownika pod względem: wartości 

zapisywanej wiedzy, prostego i szybkiego dostępu, aktualności i przydatności zapisanej 

wiedzy oraz możliwości uzyskania pomocy w użytkowaniu systemu. 

2.1.3 Transfer wiedzy 

Transfer wiedzy jest szeroko rozumianym sposobem rozpowszechniania i dzielenia się 

wiedzą. Traktowany jest bardzo często, jako element strategicznego zarządzania 

przedsiębiorstwem. Dzielenie się wiedzą jest częścią organizacyjnego procesu uczenia  

się zarówno poprzez kontakty wewnętrzne przedsiębiorstwa, jak i zewnętrzne  

z dostawcami oraz klientami przedsiębiorstwa. Największymi wyzwaniami  

w rozpowszechnianiu wiedzy jest dostarczanie jej do właściwych ludzi i miejsc, w których 

jest tak naprawdę potrzebna do jej wykorzystania. Efektywność wykorzystania wiedzy 

dostępnej w przedsiębiorstwie powinna być dobrym miernikiem i oceną skutecznego 

transferu wiedzy, nad którym kontrolę powinna posiadać kadra zarządzająca. Transfer 

wiedzy może być zarówno formalny (rozmowy pomiędzy pracownikami, wspólna praca 

nad rozwiązywaniem zadań i problemów, wymiana i dostęp do wiedzy jawnej), jak  

i nieformalny (najczęściej rozmowy i wymiana wiedzy ukrytej, często bardzo cennej  

dla przedsiębiorstwa). Wymiana wiedzy jawnej jest oczywiście dużo łatwiejsza od 

wymiany i przepływu wiedzy cichej, co do wymiany, której organizacja musi zapewnić 

odpowiednie warunki sprzyjające i budujące odpowiednią atmosferę i kulturę 

organizacyjną. Bardzo istotne są tu różnego rodzaju strategie motywowania pracowników 

do dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie (Nogalski, 2007, s. 103-108). 

Rozpowszechnianie wiedzy to nie tylko zapewnianie jej przepływu (przesyłanie lub 

prezentowanie wiedzy), ale również umożliwianie i ułatwianie dostępu do niej. Dotyczy  

to wiedzy jawnej, jak i wiedzy cichej, której transfer wymaga specjalnego podejścia  

i kształtowania środowiska pracy, tak, aby umożliwiało naturalny jej przepływ. 

Rozpowszechnianie wiedzy to również stworzenie potencjalnych możliwości korzystania  

z wiedzy dostępnej w organizacji. Z drugiej strony dla skutecznego procesu transferu 

bardzo ważna jest absorpcja wiedzy przez pracowników i organizacje, czyli zwiększanie 
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stopnia przyswajania oraz przyjęcia wiedzy z różnych źródeł. Bardzo duże znacznie  

dla skutecznego transferu wiedzy ma zastosowanie odpowiednich technik i narzędzi,  

w szczególności opartych na elektronicznym sposobie dostępu, głównie poprzez sieć 

Intranet oraz sieć Internet (Jashapara, 2006, s. 141). 

Niekorzystny wpływ na proces transferu wiedzy mają czynniki o charakterze kulturowym, 

takie jak: brak zaufania do zasobów wiedzy, wielokulturowość, brak czasu i spotkań  

w ramach wymiany wiedzy, duża koncentracja na posiadaniu wiedzy, zamiast na dzieleniu 

się nią oraz brak tolerancji do uczenia się na błędach i eksperymentowania. W celu 

zwiększenia skuteczności transferu wiedzy przedsiębiorstwo powinno ograniczyć 

niekorzystny wpływ wymienionych powyżej czynników kulturowych oraz zwiększyć 

stopień: delegowania odpowiedzialności, tolerancji na popełnianie błędów po raz pierwszy 

oraz zapewnienia czasu na dyskusje ze współpracownikami oraz pracę twórczą nad 

innowacjami (Panasiewicz, 2014, ZW Konspekt). 

2.1.4 Wykorzystanie wiedzy 

Wiedza w przedsiębiorstwie będzie kluczowym zasobem tylko wtedy, kiedy będą w nim 

istniały sposoby i mechanizmy jej praktycznego wykorzystania w innowacjach, czyli 

produktach pracowników oraz organizacji zapewniających przedsiębiorstwu wymierne 

korzyści ekonomiczno-finansowe oraz strategiczne w postaci konkurencyjności na rynku. 

Kapitalizacja wiedzy jest w pewnym sensie sposobem na dostarczanie energii potrzebnej 

do wytworzenia innowacji. Wykorzystanie wiedzy ma dwojakie znaczenie w megaprocesie 

transferu wiedzy, ponieważ z jednej strony jest etapem końcowym i dostarcza wymiernych 

efektów w postaci innowacji, bądź produktów przedsiębiorstwa, a z drugiej jest 

jednocześnie źródłem dla etapu pozyskiwania i rozwijania dostarczając mu nowej wiedzy 

płynącej z kolejnej iteracji. Rysunek 3 pokazuje w części dotyczącej megaprocesu zarówno 

przepływ wiedzy od pierwszego etapu generowania nowej wiedzy, aż po wykorzystanie 

najcenniejszej wiedzy w innowacjach oraz produktach końcowych organizacji. Poprzez 

innowacje należy rozumieć każdą zmianę ekonomicznie uzasadnioną, która w jakikolwiek 

sposób przyczynia się do rozwoju firmy na rynku oraz do rozwoju produktów i usług 

dostarczanych przez przedsiębiorstwo do klienta. Organizacyjne uczenie się jest częścią 

każdego etapu w megaprocesie wiedzy i również jest częścią procesu transferu wiedzy. 

Wykorzystanie wiedzy jest elementem procesu kreacji wiedzy i tym samym ma duży 

wpływ na efektywność przedsiębiorstwa. Najlepszym miernikiem i sposobem 
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monitorowania efektów procesu wykorzystania wiedzy są: udział istniejącej wiedzy 

przedsiębiorstwa w tworzonych przez nie produktach oraz usprawnienia organizacyjne, 

które to mają docelowo zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa. Jest wiele czynników 

organizacyjnych lub kulturowych, które mogą mieć pozytywny, bądź negatywny wpływ na 

stopień wykorzystania wiedzy. Są to na przykład: przyjazne środowisko pracy, 

odpowiednie zarządzanie przestrzenią biurową oraz stanowisko pracy (Nogalski, 2007, s. 

108-114). 

2.2 Poziom Strukturalny 

Głównym zadaniem poziomu strukturalnego jest wspomaganie infrastrukturalne oraz 

technologiczne megaprocesu wiedzy opisanego w podrozdziale 2.1. Poziom ten powinien 

zapewniać miejsce i dostępność zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie. Rysunek 3 pokazuje 

gdzie dokładnie w koncepcji zarządzania wiedzą znajduje się poziom strukturalny oraz 

jakie wejścia i wyjścia posiada. Poziom strukturalny oraz poziom integracyjny są ze sobą 

bardzo blisko powiązane poprzez sekwencje działań wspierających główny proces wiedzy. 

Na poziomie strukturalnym najpierw dokonuje się pomiaru skuteczności działania 

megaprocesu wiedzy oraz całego systemu zarządzania wiedzą, a następnie przeprowadza 

się wstępną selekcję oraz analizę zebranych informacji. Na poziomie integracyjnym 

następuje przegląd zebranych wcześniej informacji oraz podejmowane są decyzje  

w zakresie potencjalnych usprawnień w systemie zarządzania wiedzą oraz jego 

komponentach. Na poziomie strukturalnym są to decyzje dotyczące rozwiązań 

strukturalnych oraz organizacyjnych wspomagających procesy wiedzy. Skutkiem 

końcowym powinien być ulepszony poziom strukturalny oraz sprawniejsze 

funkcjonowanie procesu wiedzy (Nogalski, 2007, s. 83-85). 

Dwie podstawowe i wzajemnie przenikające się funkcje poziomu strukturalnego to: 

zbieranie informacji o efektywności procesu wiedzy i użyteczności infrastruktury (system 

informatyczny lub narzędzia wspomagające) oraz dostarczenie systemu informatycznego, 

który będzie wspierał procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz zapewniał 

odpowiednie warunki pracy prowadzące do poszukiwań oraz innowacji. Celem tego 

poziomu jest również zaprojektowanie i stworzenie struktury organizacyjnej, która 

zapewni skuteczną i płynną realizację procesu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. 

Nie ma jednej, jedynie słusznej struktury organizacyjnej, którą można by przedstawić, jako 

szablon do zmiany dla istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstw. Kompleksowe 
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zarządzanie wiedzą wymaga odejścia od tradycyjnego sposobu tworzenia struktury 

organizacyjnej. W nowoczesnym modelu biznesowym nie ma miejsca na rozbudowane, 

wielopoziomowe struktury hierarchiczne, a wręcz dąży się do tego, aby te struktury były 

jak najbardziej płaskie oraz tworzyły się same, dynamicznie na zasadzie 

samoprojektowania, zależnie od potrzeby, wielkości oraz rodzaju przedsiębiorstwa. Takie 

podejście wymusza zwiększenie stopnia decentralizacji oraz delegowania uprawnień  

do pracowników. Struktura organizacyjna powinna pozwalać na rozwój przedsiębiorstwa 

w kierunku uczącej się organizacji, o dużej elastyczności i możliwościach łatwego 

wprowadzania zmian. Sprawnie działająca struktura organizacyjna powinna umożliwiać 

proste i skuteczne pozyskiwanie oraz implementacje najcenniejszej wiedzy 

przedsiębiorstwa w jego produktach, procesach oraz praktykach organizacyjnych.  

Z poziomem strukturalnym związany jest wybór odpowiednich narzędzi oraz 

instrumentów, czyli zastosowanie odpowiednich rozwiązań informatycznych. Należy przy 

tym pamiętać, że nic nie zastąpi znaczenia pracowników oraz ich motywacji do tworzenia, 

wykorzystania i dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie, a narzędzia mają służyć jedynie 

temu, żeby usprawnić te procesy w jak największym stopniu (Nogalski, 2007, s.114-129). 

2.3 Poziom Integracyjny 

W przedsiębiorstwie, które traktuje zasoby wiedzy oraz zarządzanie nimi, jako element 

swojej strategii działania wszyscy pracownicy na każdym szczeblu organizacji  

są odpowiedzialni za działania w obszarze wiedzy, zarówno w kwestii jej pozyskiwania, 

jak i w kwestii tworzenia i realizacji procesów z nią związanych. W nowoczesnych 

przedsiębiorstwach, które dostrzegają potrzebę dopasowania swojej struktury oraz sposobu 

funkcjonowania do dynamicznie zmieniającego się rynku oraz otoczenia biznesowego  

za realizację przepływu wiedzy, tak jak i za podejmowanie wszelkich odpowiedzialności, 

zobowiązań, zadań i decyzji odpowiedzialny jest każdy pracownik przedsiębiorstwa. 

Rysunek 3 pokazuje gdzie dokładnie znajduje się poziom integracyjny zarządzania wiedzą. 

Koncepcja ta uwzględnia rolę menadżera wiedzy, czyli osoby integrującej wszystkie 

działania związane z zarządzaniem wiedzą w danym przedsiębiorstwie. Niemniej jednak 

trzeba pamiętać, że bez udziału i zaangażowania wszystkich pracowników 

przedsiębiorstwa w działania związane z procesami wiedzy nie będzie skutecznego 

transferu wiedzy do właściwych odbiorców. Menedżer wiedzy może być kierownikiem 

odpowiedzialnym za procesy wiedzy, praktykiem wiedzy lub konstruktorem. Jego 
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głównym zadaniem jest odpowiedzialność za całość funkcjonowania procesów wiedzy  

w przedsiębiorstwie oraz udział w przygotowaniu rozwiązań strukturalnych  

i organizacyjnych wspomagających procesy wiedzy na poziomie strukturalnym. Menedżer 

wiedzy powinien korzystać z informacji otrzymywanych podczas pomiaru i analizy 

procesu wiedzy na poziomie strukturalnym (Nogalski, 2007, s. 129-141). 

Głównym zadaniem menedżera lub dyrektora wiedzy jest zapewnienie spójnej strategii 

zarządzania wiedzą w całym przedsiębiorstwie oraz ustanowienie efektywnej komunikacji 

na wszystkich szczeblach organizacji pomiędzy poziomami narzędziowym, megaprocesu, 

strukturalnym oraz integracyjnym zarządzania wiedzą, tak, aby przedsiębiorstwo osiągało 

jak największy zysk ekonomiczny z wykorzystania posiadanych zasobów wiedzy. 

Dyrektor wiedzy w zależności od rozmiaru i potrzeb przedsiębiorstwa może zbudować 

odpowiednie zespoły wiedzy, które będą realizować większe zadania z przygotowanej 

wcześniej strategii. Obowiązki osoby, która będzie pełnić formalną lub nieformalną rolę 

integratora działań związanych z zarządzaniem wiedzą to: kształtowanie kultury 

organizacyjnej opartej na wiedzy, zarządzanie ryzykiem związanym z działaniem 

procesów wiedzy, ustanawianie celów oraz budowanie strategii przedsiębiorstwa  

w zakresie zarządzania wiedzą, ustanawianie systemu pomiaru, analizy i ocen 

funkcjonowania procesów zarządzania wiedzą, identyfikacja najcenniejszej wiedzy  

do wykorzystania w przedsiębiorstwie, dbanie o infrastrukturę techniczną i dostęp  

do narzędzi, ciągła adaptacja megaprocesu wiedzy do zmieniających się potrzeb i 

oczekiwań oraz motywowanie pracowników na wszystkich szczeblach organizacji do 

czynnego udziału w procesach zarządzania wiedzą (Nogalski, 2007, s. 129-141). 

Prawdopodobnie najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym zadaniem  

do realizowania na poziomie integracyjnym jest tworzenie systemu motywacyjnego oraz 

kształtowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzę. System motywacyjny musi 

być tak zaprojektowany, żeby zapewnił otwartość oraz zaangażowanie wszystkich 

pracowników w budowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na dzielenie się wiedzą, 

zarówno jawną, jak i ukrytą. Duży wpływ na kształt kultury organizacyjnej opartej na 

wiedzy i tym samym na efektywność przepływu wiedzy ma struktura organizacyjna 

przedsiębiorstwa, którą również można próbować dostosować do potrzeb sprawnego 

systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. W szczególności tworzenie zespołów 

projektowych-zadaniowych opartych na potrzebie ciągłej współpracy umożliwia i pomaga 

w budowaniu kultury opartej dzieleniu się wiedzą (Jashapara, 2006, s.235-265). 
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ROZDZIAŁ III – BADANIE METODY SCRUM W OBSZARZE 
ZARZĄDZANIA WIEDZ Ą 

Celem badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy jest określenie korelacji 

pomiędzy metodą Scrum, a zarządzaniem wiedzą oraz wskazanie konkretnych zmian  

i udoskonaleń w aktualnej praktyce stosowania metody Scrum. Badania w szczególności 

nakierunkowane są na możliwości wykorzystania koncepcji i metod zarządzania wiedzą  

w celu efektywniejszej adaptacji metody Scrum w zespołach projektowych w dużych 

organizacjach zajmujących się tworzeniem oprogramowania o wysokich kryteriach 

jakościowych produktu dostarczanego do klienta. Badanie to ma również na celu 

określenie, usprawnienie i wykorzystanie efektu synergii płynącego z obu tych koncepcji, 

ponieważ zarówno metoda Scrum w zarządzaniu projektami, jak i metody zarządzania 

wiedzą nawzajem się przenikają. Wykorzystanie synergii obu tych koncepcji oraz 

wprowadzenie usprawnień powinno pomóc organizacji w osiąganiu jej nadrzędnego celu, 

czyli maksymalizacji osiąganych wyników finansowych poprzez zwiększenie wydajności 

oraz innowacyjności pracy, a co za tym idzie obniżeniu kosztów pracy. 

Duże organizacje, które tworzą zaawansowane technologicznie produkty borykają się 

coraz częściej z problemami efektywnej organizacji pracy oraz przepływu wiedzy z nią 

związanej. Szczególnie widoczne jest to na przestrzeni ostatnich lat, ponieważ wiedzy jest 

coraz więcej i jest ona zasobem coraz istotniejszym, bowiem cała gospodarka przenosi się 

w świat niematerialny, wirtualny – właśnie świat wiedzy. Aby móc wykorzystywać tę 

wiedzę w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów oraz dostarczać 

zaawansowane produkty do klienta potrzebne są zmiany w sposobie działania – działania 

małymi krokami, jednak takimi, które przynoszą widoczne efekty w krótkim odstępie 

czasu – ograniczenie biurokracji, adaptacja procesów do potrzeb i skali danego 

przedsięwzięcia, zwiększenie wydajności oraz innowacyjności pracy w celu przyspieszenia 

działania i odpowiedzi na potrzeby rynku. Wpływ tych zmian z pewnością odzwierciedli 

się w kulturze pracy organizacji, szczególnie widoczny może być dla organizacji  

o wieloletnim przywiązaniu do tradycyjnych metod działania. Należy jednak pamiętać,  

że nie wszystko, co doprowadziło do obecnych sukcesów organizacji jest nadal koniecznie 

potrzebne w celu kontynuowania osiąganych sukcesów. Badania w ramach tego projektu 

powinny dostarczyć wskazówek odnośnie obszarów, w których te organizacje powinny 

szukać usprawnień w swojej dotychczasowej strategii oraz prowadzonych działaniach. 
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3.1 Struktura ankiety 

W celu przeprowadzenia badań zaprojektowane zostało narzędzie badań w postaci ankiety 

mającej za zadanie przeciąć płaszczyznę metody Scrum pod kątem płaszczyzny 

zarządzania wiedzą. Opisane w pierwszej części pracy (Rozdział I oraz Rozdział II) 

elementy metody Scrum (manifest & założenia, role, aktywności i artefakty) oraz strategia 

i koncepcja poziomów zarządzania wiedzą (poziomy narzędziowy, megaprocesowy, 

strukturalny i integracyjny) posłużyły do zbudowania ankiety do badań (Załącznik A). 

Strukturę budowy ankiety prezentuje Tabela 2. Zastosowano strukturę jeden do wielu, 

ponieważ poszczególne elementy metody Scrum mogą w różnym stopniu odzwierciedlać 

się na różnych poziomach zarządzania wiedzą. Ankieta składa się z 40 pytań podzielonych 

na cztery części pod kątem elementów metody Scrum. Wszystkie odpowiedzi na pytania 

dotyczące korelacji metody Scrum oraz koncepcji zarządzania wiedzą (pytania z części II – 

IV) zostały tak skonstruowane, aby ankietowani postarali się jednoznacznie ocenić 

poziom, w jaki dany element metody wspiera („Bardzo dobrze”, „Dobrze”), bądź nie 

wspiera („Dostatecznie”, „Słabo”) koncepcję zarządzania wiedzą, a konkretnie jej wybrany 

poziom lub element. 

Część pierwsza ankiety (pytania 1-5) przeznaczona jest do oceny ogólnego stanu wiedzy  

i doświadczenia ankietowanych osób w stosowaniu metody Scrum w organizacji lub 

organizacjach, w których pracują, bądź pracowali. Części II – IV przeznaczone  

są do zebrania informacji od ankietowanych o tym, w jakim stopniu poszczególne poziomy  

z koncepcji zarządzania wiedzą są wspierane, bądź nie przez odpowiednie elementy 

metody Scrum. 

Metoda Scrum jest tak naprawdę szkieletem, na którym organizacja buduje własną 

implementacje i adaptację metody zarządzania projektami. Z tego powodu część II ankiety 

jest najbardziej rozbudowaną częścią (zawiera 15 pytań, pytania 6-20) i dotyczy podstaw 

oraz założeń metod zwinnych Agile oraz samej metody Scrum (przejrzystości, inspekcji, 

adaptacji) w kontekście wsparcia różnych poziomów zarządzania wiedzą. Część III 

(zawiera 9 pytań, pytania 21-30) sprawdza jak poszczególne role w Scrumie (Scrum 

Master, Product Owner, Zespół Scrum) odnoszą się do aspektów zarządzania wiedzą. 

Cześć IV (zawiera 9 pytań, pytania 31-40) sprawdza tą samą zależność, tyle,  

że w kontekście aktywności (Planowanie Sprintu, Daily Scrums, Sprint, Przegląd Sprintu, 

Retrospektywa) oraz artefaktów (Szacowanie złożoności, Rejestry Produktu i Sprintu, 

Wykresy Spalania, Definition of Done) metody Scrum. 
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Tabela 1 Struktura ankiety 

Ankieta została przygotowana i przeprowadzona w dwóch wersjach - do wyboru: 

tradycyjnej – papierowej oraz elektronicznej – poprzez formularz WWW. Do udziału  

w ankiecie zaproszono osoby mające doświadczenie zawodowe z metodą Scrum  

w organizacji lub organizacjach, w których pracują, bądź pracowali. W szczególności 

dobór ankietowanych został ukierunkowany na osoby z doświadczeniem w stosowaniu 

metody Scrum na poziomie eksperckim w dużych organizacjach. Wszystkie wyniki ankiet 
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1 Doświadczenie ze Scrumem X

2 Doświadczenie ze Scrumem X

3 Doświadczenie ze Scrumem X

4 Doświadczenie ze Scrumem X

5 Doświadczenie ze Scrumem X

6 Manifest & założenia metodyki X

7 Manifest & założenia metodyki X

8 Manifest & założenia metodyki X

9 Manifest & założenia metodyki X

10 Manifest & założenia metodyki X X

11 Manifest & założenia metodyki X

12 Manifest & założenia metodyki X

13 Manifest & założenia metodyki X X

14 Manifest & założenia metodyki X X

15 Manifest & założenia metodyki X X

16 Manifest & założenia metodyki X

17 Manifest & założenia metodyki X

18 Manifest & założenia metodyki X X

19 Manifest & założenia metodyki X

20 Manifest & założenia metodyki X

21 Role Scruma X

22 Role Scruma X X

23 Role Scruma X

24 Role Scruma X

25 Role Scruma X X

26 Role Scruma X X X

27 Role Scruma X

28 Role Scruma X X

29 Role Scruma X

30 Role Scruma X X

31 Aktywności i artefakty Scruma X X

32 Aktywności i artefakty Scruma X X X

33 Aktywności i artefakty Scruma X X

34 Aktywności i artefakty Scruma X X

35 Aktywności i artefakty Scruma X X

36 Aktywności i artefakty Scruma X X

37 Aktywności i artefakty Scruma X X

38 Aktywności i artefakty Scruma X X

39 Aktywności i artefakty Scruma X X

40 Aktywności i artefakty Scruma X X

Aspekt zarządzania wiedzą



 „Zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metodę Scrum” 

 34

zostały zebrane razem do jednej bazy danych w wersji elektronicznej. Zebrane wyniki  

są dostępne w postaci podsumowania w załączniku do niniejszej pracy (Załącznik B). 

3.2 Analiza i podsumowanie wyników 

W wyniku przeprowadzonej ankiety zebrano 63 odpowiedzi od osób, które w większości 

pracowały lub pracują nadal w dużych organizacjach wykorzystując metodę Scrum do 

zarządzania projektami oraz zespołami. Przeważająca większość ankietowanych (68%) 

posiadała doświadczenie powyżej 1 roku, a 25% wszystkich ankietowanych mogło 

poszczycić się doświadczeniem powyżej 3 lat. Pozwala to traktować wyniki ankiety 

zgodnie z jej zamierzeniem, czyli przeprowadzeniem badań wśród osób posiadających 

doświadczenie ze Scrumem na poziomie eksperckim. Ponad połowa ankietowanych pełni 

jedną z dwóch kluczowych ról w swoich zespołach Scrumowych: Scrum Mastera (37%) 

lub Product Ownera (17%). Prawie 1/3 ankietowanych osób (27%) posiada doświadczenie 

ze Scrumem zdobyte w dwóch lub więcej firmach, co również pozwala na szerszą 

interpretacje wyników ankiety, tzn. pod kątem ogólnie samej metody, a nie tylko pod 

kątem konkretnej jej implementacji. Ponad 3/4 ankietowanych uczestniczyło,  

w co najmniej jednym szkoleniu dotyczącym metody Scrum, a 19% wszystkich 

ankietowanych było na więcej niż trzech szkoleniach. Prawie 1/3 wszystkich 

ankietowanych posiada certyfikat (17%) lub planuje udział w szkoleniu certyfikującym  

i potwierdzającym (11%) znajomość metody Scrum, co także zwiększa wiarygodność 

otrzymanych wyników. Wyniki te podsumowuje Tabela 2. 

Tabela 2 Doświadczenie i stan wiedzy ankietowanych osób 

Pytanie Odpowiedź 

1 Scrum stosuję w codziennej pracy 
< 1rok 1-3 lat 1-3 lat > 3lata > 3lata 

20 32% 27 43% 16 25% 

2 Pełnię rolę 

Członka 

Zespołu Scrum Mastera Product Ownera 

29 46% 23 37% 11 17% 

3 
Moje doświadczenie zawodowe 

ze Scrumem pochodzi z 

1 firmy 2 lub 3 firm > 3 firm 

46 73% 14 22% 3 5% 

4 

Uczestnictwo w szkoleniach ze 

Scruma (wewnętrznych lub 

zewnętrznych) 

0 szkoleń 1-3 szkoleń > 3 szkolenia 

15 24% 36 57% 12 19% 

5 

Posiadam certyfikat 

potwierdzający znajomość 

Scruma 

Tak Nie Planuje 

11 17% 45 71% 7 11% 
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3.2.1 Analiza wyników 

W wyniku szczegółowej analizy odpowiedzi na wszystkie 35 pytań dotyczących korelacji 

pomiędzy elementami metody Scrum oraz pomiędzy koncepcją i poziomami zarządzania 

wiedzą przyjęto następujące kryteria selekcji pytań pod kątem identyfikacji obszarów 

problemowych: 

• Pytania, na które ankietowani wybierali odpowiedź: „Słabo” lub ‘Dostatecznie”. 

• Pytania, na które co najmniej 1/3 wszystkich ankietowanych, wybrała odpowiedź: 

„Słabo” lub „Dostatecznie”. 

Przy tak postawionych kryteriach zidentyfikowano 15 pytań, które zostały poddane dalszej 

szczegółowej analizie pod kątem identyfikacji i klasyfikacji obszarów problemowych. 

Pełną listę pytań przedstawia Tabela 3. 

Tabela 3 Lista pytań spełniających kryteria selekcji 

Pytanie Scrum Poziom Zarządzania Wiedzą 

Słabo + 

Dostatecznie 

7 Manifest & założenia metody Megaproces 56% 

15 Manifest & założenia metody Megaproces + Strukturalny 49% 

20 Manifest & założenia metody Integracyjny 46% 

19 Manifest & założenia metody Integracyjny 44% 

30 Role Scruma Strukturalny + Integracyjny 44% 

9 Manifest & założenia metody Megaproces 43% 

13 Manifest & założenia metody Megaproces + Integracyjny 41% 

17 Manifest & założenia metody Strukturalny 41% 

10 Manifest & założenia metody Megaproces + Strukturalny 40% 

24 Role Scruma Megaproces 38% 

18 Manifest & założenia metody Narzędziowy + Strukturalny 35% 

34 Aktywności i artefakty Scruma Narzędziowy + Megaproces 35% 

12 Manifest & założenia metody Megaproces 33% 

23 Role Scruma Megaproces 33% 

29 Role Scruma Strukturalny 33% 

Analizując wyniki z powyższej tabeli można zauważyć, że na 15 pytań spełniających 

kryteria selekcji aż 10 pytań pochodzi z części II ankiety, która dotyczy podstaw, 

manifestu oraz założeń metod zwinnych Agile oraz samej metody Scrum (przejrzystości, 

inspekcji, adaptacji) i bada te metodę w kontekście wsparcia różnych poziomów 

zarządzania wiedzą. Kontynuując analizę na podstawie wyników z tabeli można 

wnioskować, że pytania z tej grupy dotyczą każdego poziomu zarządzania wiedzą. Jeśli 

jednak przeprowadzić dokładniejszą analizę struktury wyselekcjonowanych 10 pytań  

to okazuję się, że ankietowani zaznaczali odpowiedzi: „Słabo” lub „Dostatecznie”  
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w przypadku tych pytań, które dotyczyły aspektów zarządzania wiedzą w komunikacji 

oraz wymianie wiedzy pomiędzy zespołami projektowymi w organizacji. To z kolei 

pokazuje, że pytania te zostały wyselekcjonowane, ponieważ dotyczyły bardziej poziomu 

strukturalnego niż poziomu megaprocesu i tak należałoby je tu zaklasyfikować. Taka 

interpretacja daje w wyniku 7 pytań dotyczących poziomu strukturalnego oraz 3 pytania 

dotyczące poziomu integracyjnego. 

Jeśli popatrzymy na pozostałe 5 pytań to okazuję się, że 4 pytania pochodzą z części III 

ankiety dotyczącej badania relacji pomiędzy rolami zdefiniowanymi w metodzie Scrum 

(Scrum Master, Product Owner, Zespół Scrum), a poziomami z koncepcji zarządzania 

wiedzą. Podobnie jak w przypadku pytań z części drugiej, tak i tu patrząc jedynie na 

wyniki z tabeli widzimy, że są to pytania związane z każdym z poziomów, wyłączając 

jedynie poziom narzędziowy. Również w tym przypadku pytania dotyczące poziomu 

megaprocesu zostały wyselekcjonowane przez ankietowane osoby, ponieważ dotyczą 

komunikacji i wymiany wiedzy pomiędzy zespołami projektowymi w organizacji. 

Podsumowując klasyfikację pytań dotyczących ról w metodyce Scrum dostajemy 3 pytania 

dotyczące poziomu strukturalnego i 1 pytanie dotyczące poziomu integracyjnego. 

Tylko jedno z 15 wyselekcjonowanych pytań dotyczyło badania korelacji z części IV 

ankiety, czyli związku aktywności i artefaktów Scruma z poziomami zarządzania wiedzą. 

Pytanie to znajdowało się w sekcji dotyczącej poziomu megaprocesu, jednak tak jak  

w dwóch poprzednich przypadkach jego wybór przez ankietowanych zdeterminowany był 

kwestią komunikacji i wymiany wiedzy pomiędzy zespołami projektowymi w strukturze 

organizacji. 

Patrząc na podsumowanie wyników z perspektywy koncepcji zarządzania wiedzą aż 11 

pytań z 15 wyselekcjonowanych dotyczyło poziomu strukturalnego lub interfejsu wymiany 

wiedzy pomiędzy poziomem strukturalnym, a poziomem megaprocesu. Cztery pozostałe 

pytania dotyczyły poziomu integracyjnego. Na podstawie całości zebranych wyników 

można wyciągnąć dwa podsumowujące wnioski: 

• Metoda Scrum dobrze wspiera koncepcję zarządzania wiedzą na poziomach 

narzędziowym oraz megaprocesu, a uzyskane wyniki pokazują silne wsparcie na 

tych poziomach wewnątrz zespołów projektowych stosujących metodę Scrum. 

• Metoda Scrum wykazuje potrzebę adaptacji i potencjalnych usprawnień na 

poziomach strukturalnym oraz integracyjnym w koncepcji zarządzania wiedzą. 
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3.2.2 Klasyfikacja obszarów problemowych 

W celu łatwiejszego zidentyfikowania oraz klasyfikacji obszarów problemowych 

zawężono kryterium odpowiedzi „Słabo” lub „Dostatecznie” do minimum 40% na 

wcześniej wyselekcjonowanych 15 pytaniach oraz przeprowadzono syntezę treści pytań  

z poziomami z koncepcji zarządzania wiedzą. Wyselekcjonowane pytania przedstawia  

Tabela 4 Lista pytań do idetyfikacji obszarów problemowych. 

Tabela 4 Lista pytań do idetyfikacji obszarów problemowych 

 

Pytanie Scrum Poziom Zarządzania Wiedzą Klasyfikacja problemu Pytanie Słabo + Dostatecznie

7 Manifest & założenia metodyki Megaproces Ucząca się organizacja

Manifest Agile oraz założenia metodyki 

Scrum umożliwiają pozyskiwanie i 

rozwijanie danych oraz informacji 

(wraz z ich kontekstem) wymienianych 

pomiędzy zespołami w tym samym lub 

innym projekcie

56%

15 Manifest & założenia metodyki Megaproces + Strukturalny Strategia zarządzania wiedzą

Manifest Agile oraz założenia metodyki 

Scrum pozwalają na budowanie i 

rozwój długofalowej strategii 

wykorzystania najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) i zabezpieczenia tej 

wiedzy przed utratą jej wartości

49%

20 Manifest & założenia metodyki Integracyjny Kultura organizacyjna

Manifest Agile oraz założenia metodyki 

Scrum pozwalają stworzyć system 

motywacyjny i kształtować kulturę 

organizacyjną związaną z przepływem 

oraz efektywnym wykorzystaniem 

najcenniejszej wiedzy (danych, 

informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) w organizacji i 

tworzonych przez nią produktach

46%

19 Manifest & założenia metodyki Integracyjny Ucząca się organizacja

Manifest Agile oraz założenia metodyki 

Scrum pomagają kierownictwu 

organizacji w zarządzaniu procesami 

związanymi z przepływem oraz 

efektywnym wykorzystaniem 

najcenniejszej wiedzy (danych, 

informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) w organizacji i 

tworzonych przez nią produktach

44%

30 Role Scruma Strukturalny + Integracyjny Kultura organizacyjna

Role w Scrumie pomagają stworzyć 

system motywacyjny i kształtować 

kulturę organizacyjną związaną z 

przepływem oraz efektywnym 

wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) w organizacji i 

tworzonych przez nią produktach

44%

9 Manifest & założenia metodyki Megaproces Ucząca się organizacja

Manifest Agile oraz założenia metodyki 

Scrum umożliwiają gromadzenie, 

tworzenie i odkrywanie wartościowych 

doświadczeń powstających podczas 

współpracy pomiędzy zespołami w tym 

samym lub innym projekcie

43%

13 Manifest & założenia metodyki Megaproces + Integracyjny Strategia zarządzania wiedzą

Manifest Agile oraz założenia metodyki 

Scrum pozwalają na wykorzystanie 

najcenniejszej wiedzy (danych, 

informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) do realizacji misji, wizji i 

celów przedsiębiorstwa

41%

17 Manifest & założenia metodyki Strukturalny Struktura organizacyjna

Manifest Agile oraz założenia metodyki 

Scrum pomagają w tworzeniu struktury 

organizacyjnej wspierającej procesy 

związane z przepływem oraz 

efektywnym wykorzystaniem 

najcenniejszej wiedzy (danych, 

informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) w organizacji i 

tworzonych przez nią produktach

41%
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W wyniku selekcji otrzymano 8 pytań, do których w kolumnie „Klasyfikacja problemu” 

przypisana została jedna z czterech kategorii obszarów problemowych powstałych  

w wyniku syntezy treści pytań z zagadnieniami związanymi z poziomami strukturalnym 

oraz integracyjnym z koncepcji zarządzania wiedzą. Obszary te nazwane zostały 

odpowiednio: ucząca się organizacja, strategia zarządzania wiedzą, kultura organizacyjna 

oraz struktura organizacyjna. Zidentyfikowane „robocze” obszary problemowe  

z podziałem na liczbę pytań przypadających do każdej z kategorii przedstawia Tabela 5. 

Tabela 5 Zidentyfikowane obszary problemowe 

Obszar problematyczny 

Słabo + 

Dostatecznie 
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Ucząca się organizacja 9 2 7 2 1 

Strategia zarządzania wiedzą 2   2 1 1 

Kultura organizacyjna 2     1 2 

Struktura organizacyjna 2     2   

Liczba pytań 15 2 9 6 4 

Przy interpretacji wyników z powyższej tabeli należy mieć na uwadze wnioski z analizy 

wyników przedstawione w podrozdziale 3.2.1. Większość pytań przypisanych do poziomu 

megaprocesu odnosi się w rzeczywistości do poziomu strukturalnego lub interfejsu 

pomiędzy poziomem megaprocesu, a poziomem strukturalnym ze względu na poruszane  

w tych pytaniach zagadnienia dotyczące zarządzania wiedzą pomiędzy zespołami  

w organizacji stosującej metodę Scrum. Uwzględnione w ten sposób wyniki powodują, że 

potencjalnych usprawnień lub adaptacji metody Scrum w obszarach problematycznych 

należy poszukiwać na poziomie strukturalnym oraz integracyjnym zarządzania wiedzą. 

Niezależnie od zawężonego kryterium (min. 40% odpowiedzi „Słabo” lub „Dostatecznie”), 

wszystkie 15 pytań otrzymało przypisanie do jednej z czterech wymienionych powyżej 

kategorii obszarów problemowych. Należy jednak pamiętać, że przypisanie to nie jest 

jednoznaczne z tym, że dane pytanie aplikuje się wyłącznie do jednej z czterech 

zidentyfikowanych kategorii. Prawie każde z tych 15 pytań dałoby się zinterpretować pod 

kątem badanego problemu w każdej z czterech kategorii zarządzania wiedzą. Przypisanie 

pytania do jednej z kategorii wskazuje tylko na wiodącą kategorię problemu związaną  

z danym pytaniem, natomiast nie ogranicza w żaden sposób poszukiwania rozwiązań 

konkretnego problemu poprzez zaadresowanie go tylko w jednej z tych czterech kategorii. 
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3.2.3 Interpretacja obszarów problemowych 

Z dużym prawdopodobieństwem można zaproponować rozwiązania i usprawnienia metody 

Scrum osobno dla każdego wyselekcjonowanego pytania z podrozdziału 3.2.2. Jednak już 

po wstępnej analizie wyników możemy zauważyć, że problemy zidentyfikowane  

w większości z pytań są tak naprawdę wspólne albo przynajmniej wzajemnie ze sobą 

skorelowane. Proponowanie osobnego rozwiązania na każdy z problemów byłoby w takim 

wypadku utratą korzyści, którą niesie ze sobą wykorzystanie efektu synergii płynącej ze 

wspólnego rozwiązania tych problemów. W kolejnym rozdziale zaproponowane zostaną 

propozycje rozwiązań i usprawnień każdej z czterech poniższych kategorii obszarów 

problemowych. Aby w pełni i do końca wykorzystać możliwości, jakie niesie ze sobą 

metoda Scrum na poziomie całej organizacji potrzebne są zmiany i usprawnienia we 

wszystkich tych obszarach jednocześnie: 

• Ucząca się organizacja – obszar ten obejmuje szeroko pojętą problematykę 

związaną z uczeniem się całej organizacji, czyli generowaniem wiedzy, zapisem, 

transferem oraz jej ponownym wykorzystaniem, w szczególności pomiędzy 

zespołami projektowymi stosującymi metodę Scrum. W ramach tego obszaru 

klasyfikują się również problemy związane z przepływem oraz efektywnym 

wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy w całej organizacji oraz w tworzonych 

przez nią produktach, wiedzy pochodzącej z własnej struktury organizacyjnej, jak 

też i z otoczenia biznesowego na zewnątrz organizacji. Problemy uczącej się 

organizacji można rozpatrywać z każdego poziomu zarządzania wiedzą, niemniej 

jednak celem kolejnego rozdziału będzie dostarczenie propozycji rozwiązań  

na poziomie strukturalnym oraz integracyjnym. 

• Strategia zarządzania wiedzą – obszar ten dotyczy przygotowania odpowiedniej 

strategii zarządzania wiedzą na poziomie strukturalnym oraz integracyjnym, która 

umożliwi organizacji stosującej metodę Scrum wykorzystanie najcenniejszej 

wiedzy do realizacji jej misji, wizji i celów. Metoda Scrum powinna zostać 

zaadoptowana w taki sposób, aby możliwe było budowanie i rozwój długofalowej 

strategii wykorzystania najcenniejszej wiedzy oraz zabezpieczenia jej przed utratą 

wartości. Przygotowanie takiej strategii powinno brać również pod uwagę 

umożliwienie regularnego pomiaru i weryfikacji stopnia jej realizacji zarówno  

w zespołach Scrumowych, jak i na poziomie całej organizacji. Aby było  
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to możliwe strategia ta powinna zapewnić odpowiedni system motywacji 

wszystkich członków organizacji do realizacji tej strategii. 

• Kultura organizacyjna  – wdrożenie metody Scrum na poziomie całej organizacji 

jest zadaniem trudnym, szczególnie w przypadku dużych organizacji o głęboko 

zakorzenionych tradycjach oraz sposobach działania. Zaadresowanie tego obszaru 

wymaga wypracowania zmian oraz takiego kształtowania kultury organizacyjnej, 

które zapewni przepływ oraz efektywne wykorzystanie najcenniejszej wiedzy  

w całej organizacji oraz tworzonych przez nią produktach. Aby to zrealizować 

potrzebne jest stworzenie odpowiedniego systemu motywacyjnego, który zapewni, 

że zmiany te wyjdą od samego dołu aż po kierownictwo organizacji. 

Kierownictwo, ze swojej strony musi zapewnić odpowiedni czas oraz wykazać się 

dużą cierpliwością w oczekiwaniu na rezultaty, ponieważ zmiana kultury 

organizacyjnej nie odbędzie się z dnia na dzień. Nie jest też możliwe podanie 

jednego i sprawdzonego sposobu na zbudowanie właściwej kultury organizacyjnej 

wspierającej metodę Scrum, ponieważ jest ona unikalna dla danej organizacji. 

Poszukiwanie rozwiązań i usprawnień będzie polegać w tym przypadku na podaniu 

wskazówek i kierunków zmian. 

• Struktura organizacyjna – w dużych organizacjach powiązanie kultury 

organizacyjnej ze strukturą organizacyjną jest zazwyczaj bardzo silne. Aby móc 

wdrażać metodę Scrum na poziomie całej organizacji musimy dostosować zarówno 

jej kulturę organizacyjną, jak i jej strukturę organizacyjną. Nowa struktura również 

powinna wspierać procesy związane z przepływem oraz efektywnym 

wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy w całej organizacji i tworzonych przez nią 

produktach. Zmiana struktury organizacyjnej, podobnie jak i kultury organizacyjnej 

jest sprawą trudną i często bardzo wrażliwą, ponieważ czasami pociąga to za sobą 

redukcję zatrudnienia lub zmiany zajmowanych stanowisk. Zmiany wprowadzane 

w jednym z tych obszarów będą mieć widoczne efekty w drugim i wzajemnie. Im 

większa organizacja tym więcej wysiłku będzie wymagało wprowadzenie zmian  

w tych dwóch obszarach. Największe szanse na pomyślne przeprowadzenie zmian 

w obu tych obszarach będą wtedy, kiedy organizacja zaangażuje wszystkich od 

samego dołu w przygotowanie i wprowadzenie tych zmian, jednocześnie pokazując 

im wcześniej konkretne i wymierne korzyści dla nich samych i dla całej 

organizacji. 
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ROZDZIAŁ IV – PROPOZYCJE USPRAWNIE Ń METODY SCRUM 

Na podstawie analizy wyników badań oraz klasyfikacji obszarów problemowych (Rozdział 

III) można wyciągnąć bardzo ważny i ciekawy wniosek: 

Metoda Scrum bardzo dobrze wspiera procesy zarządzania wiedzą w ramach zespołów 

projektowych stosujących tę metodę (poziom megaprocesu zarządzania wiedzą), natomiast 

niezwykle istotny jest kontekst organizacji, w której te zespoły funkcjonują, ponieważ 

wszystkie zidentyfikowane obszary do potencjalnych usprawnień dotyczą poziomu całej 

organizacji (poziomy strukturalny oraz integracyjny zarządzania wiedzą). 

Wniosek ten pozwala przedstawić dokładnie sposób rozumienia badanego problemu, który 

jest niezwykle istotny, ponieważ w dużej mierze decyduje o sposobie jego rozwiązania.  

W kolejnych podrozdziałach zaprezentowane zostaną propozycje rozwiązań w każdym  

z obszarów problemowych. 

4.1 Ucząca się organizacja 

Zanim zostaną przedstawione propozycje konkretnych pomysłów i usprawnień  

w metodzie Scrum warto przyjrzeć się bliżej kilku wybranym koncepcjom organizacji 

uczącej się. Zrozumienie istoty organizacji uczącej się z różnych perspektyw pozwoli 

łatwiej dostrzec potrzebę oraz możliwości adaptacji metody Scrum na poziomie 

strukturalnym organizacji skutecznie zarządzającej wiedzą. 

„Organizacje uczące się to organizacje, w których ludzie ciągle rozszerzają swoje 

możliwości osiągania naprawdę pożądanych wyników, w których powstają nowe wzorce 

śmiałego myślenia i swobodnie rozwija się aspiracje zespołowe i gdzie ludzie stale uczą 

się, jak wspólnie się uczyć”  (Senge, 1990). 

„Organizacja ucząca się to organizacja biegła w generowaniu, zdobywaniu  

i przekazywaniu wiedzy oraz modyfikowaniu swoich zachowań stosownie do nowo 

pozyskanej wiedzy i dokonanych spostrzeżeń”  (Garvin, 1993). 

„Przedsiębiorstwo uczące się to wizja tego, co można by osiągnąć. Chcąc ją 

urzeczywistnić, nie wystarczy po prostu szkolić pracowników; można do tego dojść jedynie 

poprzez uczenie się w skali całej organizacji. Przedsiębiorstwo uczące się to organizacja, 

która ułatwia wszystkim swoim pracownikom uczenie się i nieustannie się przeobraża”  

(Pedler, 1991). 
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„Organizacja ucząca się konkurencyjnie to nieustannie ewoluujące przedsiębiorstwo, 

które dostosowuje się do otoczenia, koncentrując uczenie się na aktualnie dominujących 

siłach konkurencyjnych.” W koncepcji tej siły zewnętrzne oddziałujące na 

przedsiębiorstwo to: orientacja, efektywność, biegłość, koncentracja oraz innowacje. 

Dodatkowo w modelu tym uwzględnia się dwie siły wewnętrzne sprzyjające uczeniu się: 

duch współpracy oraz duch rywalizacji, inaczej mówiąc wewnętrznej konkurencji 

(Jashapara, 2006, s. 317-321). 

Warto zatrzymać się na tej ostatniej koncepcji ze względu na powiązanie uczącej się 

organizacji z budowaniem trwałej przewagi konkurencyjnej. Wiele organizacji decyduje 

się wprowadzić metodę Scrum w tym samym celu, aby pośrednio lub bezpośrednio 

zapewnić sobie przewagę konkurencyjną. Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest 

generowanie zysków. Aby tego dokonać musi ono nieustannie budować trwałą przewagę 

konkurencyjną na różne, możliwe sposoby. 

W organizacji uczącej się, która świadomie oraz intensywnie wykorzystuje proces 

organizacyjnego uczenia się podstawowym sposobem osiągania konkurencyjności jest 

szybkość oraz pomysłowość reagowania na zmiany sytuacji rynkowej. Organizacja 

działająca w ten sposób szybciej dostrzega oraz właściwie interpretuje zmiany w otoczeniu 

biznesowym, co pozwala jej szybciej dostarczać nowe rozwiązania (Panasiewicz, 2013, s. 

40). Cechy organizacji uczącej się w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej to 

(Panasiewicz, 2013, s. 40, Nogalski, 2007, s. 120): 

• Kultura organizacyjna wspierająca uczenie się na podstawie sukcesów i błędów, 

otwarta na eksperymentowanie oraz na podnoszenie kwalifikacji, niepewność 

traktowana jest, jako źródło inspiracji oraz innowacji. 

• Tworzenie strategii jest elementem procesu uczenia się. 

• Sposób działania jest zależny oraz dostosowywany adekwatnie do nowej sytuacji. 

• Przygotowanie i podejmowanie decyzji jest w znacznej mierze przeniesione  

na wszystkich pracowników organizacji, władza ma tu marginalne znaczenie. 

• Struktura organizacyjna wspiera sieci powiązanych samo zarządzających się 

jednostek, podobnie jak w metodzie Scrum gdzie podstawową cechą zespołu jest 

jego samoorganizacja. 
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• Duża niezależność pracownika w działaniu, otwartość na nowe sposoby 

rozwiązywania problemów oraz niestandardowe myślenie. 

• Systemy informacyjne, informatyczne oraz narzędziowe umożliwiają ocenę 

przedsiębiorstwa w kategoriach uczenia się. 

• Struktura organizacyjna oraz systemy nagradzania wspierają uczenie się oraz 

dzielenie się wiedzą. 

• Zespoły robocze o wysokiej dynamice zmienności, rotacji, tworzone bardzo często 

na potrzeby danego projektu lub realizacji konkretnych zadań. 

• Komunikacja niesformalizowana i możliwa pomiędzy dowolnymi poziomami 

organizacji, ukierunkowana na wymianę wiedzy istotnej z punktu widzenia 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

• Rozmyte granice organizacji, osoby mające kontakty zewnętrzne dostarczają 

kluczową wiedzę pochodzącą z zewnątrz organizacji, w szczególności  

od jej klientów. 

Mając na uwadze przedstawioną powyżej koncepcję uczącej się organizacji oraz 

zdefiniowane cechy takiej organizacji można zaproponować pomysły i usprawnienia  

w metodzie Scrum lub w jej konkretnym zastosowaniu, tak, aby zarządzanie wiedzą było 

skuteczniej realizowane na poziomie całej organizacji, a w szczególności pomiędzy 

zespołami projektowymi wykorzystującymi metodę Scrum. Przedstawione poniżej 

propozycje mają na celu efektywne wykorzystanie najcenniejszej wiedzy zarówno w całej 

organizacji, jak i w tworzonych przez nią produktach. Dotyczy to wiedzy pochodzącej  

z własnej struktury organizacyjnej, jak również wiedzy z otoczenia biznesowego  

na zewnątrz organizacji. Wszystkie wymienione poniżej propozycje usprawnień związane 

są z szeroko rozumianym rozwojem zasobów ludzkich, niemniej jednak ograniczone  

do kontekstu metody Scrum. 

Rozwój zasobów ludzkich jest terminem określającym obszar aktywności edukacyjnej, 

koncentrującym się na rozwijaniu kompetencji pracowniczych związanych z potrzebami 

gospodarki rynkowej, zarówno w skali globalnej, jak i pojedynczej jednostki w firmie. 

Określa całość działań poświęconych identyfikacji i określaniu potrzeb w zakresie szkoleń 

i rozwoju, planowaniu oraz wspieraniu przez szkolenia określonych grup ludzi 

funkcjonujących w konkretnych sytuacjach, rozwojowi zawodowemu, jak również 
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metodom i technikom kształcenia, których celem jest polepszenie indywidualnej  

i organizacyjnej efektywności (Różański, 2013). Przygotowanie programu i strategii 

szkoleń dla zespołów projektowych w celu doskonalenia kompetencji ich uczestników oraz 

przygotowanie planów systemu ścieżek kariery i rozwoju jest kluczem do dobrego 

zarządzania talentami w oparciu o koncepcję uczącej się organizacji (Paterek, 2013, s. 37). 

Znajomość kompetencji uczestników zespołów projektowych ułatwia zaplanowanie 

strategii szkoleń w celu doskonalenia ich wiedzy i umiejętności, a także pozwala na 

planowanie ścieżek rozwoju oraz przeprowadzenie działań związanych ze zmianą zespołu, 

stanowiska lub sukcesją (Różański, 2013). Dojrzała organizacja powinna dbać o to, żeby 

posiadać aktualny stan wiedzy na temat kompetencji i umiejętności swoich pracowników. 

Pracownicy dużych organizacji mając zapewnione i zaspokojone najważniejsze 

podstawowe potrzeby w dalszej kolejności mocno wskazują na potrzeby związane  

z własnym samorozwojem. Są to przede wszystkim potrzeby dotyczące możliwości 

poświęcania części czasu pracy w organizacji na własne zadania, które mogą pomóc  

w rozwoju ich samych lub rozwoju ich organizacji oraz potrzeby zwiększonej liczby 

szkoleń, które umożliwiłby im podniesienie posiadanych lub zdobycie nowych 

umiejętności. 

Wymienione wyżej potrzeby rozwoju pracowników oraz efektywne zarządzanie wiedzą  

w kontekście metody Scrum na poziomie organizacji może być realizowane poprzez: 

• Zwiększenie częstotliwości szkoleń wewnętrznych pomiędzy zespołami 

funkcjonującymi w ramach jednego projektu oraz pomiędzy zespołami pracującymi 

w różnych projektach w całej organizacji. Szkolenia wewnętrzne należy  

tu rozumieć, jako dowolne, mniej lub bardziej sformalizowane spotkania 

zapewniające możliwość dzielenia się wiedzą wewnątrz organizacji. Jakkolwiek 

same spotkania mogą mieć przebieg nieformalny, bardziej sprzyjający dyskusji  

i wymianie poglądów, zbliżony do formy spotkań retrospektywy w metodzie 

Scrum, to jednak organizacja powinna zaplanować strategię takich szkoleń. Jako 

niezbędne minimum powinien być ustalony półroczny harmonogram regularnych 

szkoleń lub spotkań wymiany wiedzy. Treść szkoleń lub spotkań powinna być 

wybierana przez zespoły na bazie ich własnych potrzeb na 4 tygodnie do przodu,  

z określeniem dokładnego miejsca i czasu spotkania. Organizacja powinna 

zapewnić sprawny system nagradzania i motywowania pracowników 

prowadzących szkolenia. System taki powinien promować i wspierać te osoby, 
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które chcą się dzielić swoją wiedzą oraz osoby, których szkolenia wyróżniałyby  

się na tle innych oraz były wyjątkowo dobrze oceniane przez ich uczestników. 

Najlepiej oceniane szkolenia mogłyby stanowić kandydaturę do przygotowania 

szkolenia zewnętrznego lub do prezentacji w ramach konferencji z danej tematyki. 

Pracownicy prowadzący takie szkolenia i prezentacje powinni być publicznie 

nagradzani w organizacji, aby pokazać wzorcowe i oczekiwane podejście do 

dzielenia się wiedzą w ramach uczącej się organizacji. 

• Zwiększenie częstotliwości szkoleń zewnętrznych prowadzonych przez 

doświadczone osoby, trenerów oraz ekspertów od metody Scrum oraz metod 

zwinnych Agile. Na rynku ciągle przybywa osób, które posiadają już znaczną 

ekspertyzę oraz przedstawiają bogatą ofertę szkoleń i warsztatów. Szkolenia 

zewnętrzne mają na celu zapewnić przepływ nowej wiedzy z zewnątrz organizacji 

oraz pokazać różne możliwości adaptacji metody Scrum w różnych organizacjach. 

W szczególności powinny dostarczyć informacji o korzyściach, problemach  

i sposobach rozwiązania problemów związanych z wdrożeniem metody  

w różnych organizacjach. Zewnętrzne szkolenia oraz warsztaty powinny być 

planowane i prowadzone w organizacji zarówno dla uczestników zespołów 

projektowych (zastosowanie metody w ramach zespołów projektowych), jak 

również dla kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zmiany i wdrożenie metody  

w całej organizacji. W uczącej się organizacji powinna być jawnie zaplanowana 

strategia szkoleń zewnętrznych w długofalowej perspektywie (rocznej lub 

dwuletniej) wraz z góry określonymi celami, które te szkolenia powinny realizować 

(Paterek, 2013, s. 28-33). W tym przypadku organizacja sama powinna zapewnić 

możliwość oceny realizacji tej strategii oraz osiąganych celów na każdym 

wyznaczonym etapie oraz regularnie prezentować jej efekty pracownikom 

organizacji (Paterek, 2013, s. 34-35). 

• Motywowanie pracowników organizacji do udziału w konferencjach zarówno 

w sposób aktywny poprzez przygotowanie i zgłaszanie kandydatury do prelekcji 

podczas konferencji, jak i w sposób bierny poprzez udział w konferencji, jako 

wolny słuchacz. Pracownicy zgłaszający chęć aktywnego udziału w konferencjach 

powinni otrzymywać wsparcie organizacji w postaci czasu i zasobów potrzebnych 

na przygotowanie prelekcji, jak również powinni być odpowiednio publicznie 

promowani i nagradzani, adekwatnie do osiąganych wyników. Udział bierny  
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w konferencjach, jako słuchacz, również powinien być formą nagrody i uznania 

pracowników aktywnie biorących udział w strategii dzielenia się wiedzą wewnątrz 

organizacji. Pracownicy biorący bierny udział w konferencji powinni się 

zobowiązać do przygotowania i zaprezentowania poruszanej tematyki szerszemu 

gronu zainteresowanych osób w ramach wewnętrznych szkoleń prowadzonych  

w organizacji. Dzięki takiemu podejściu osoby aktywnie zainteresowane 

samorozwojem oraz wymianą wiedzy mogłyby realizować zarówno swoje cele, jak 

i cele uczącej się organizacji. Inną formą o podobnym profilu dzielenia się wiedzą 

na zewnątrz organizacji jest tworzenie artykułów oraz publikacji, które zależnie  

od ich jakości oraz miejsca publikacji powinny być również promowane  

i nadgradzane przez organizację. 

• Zapewnienie możliwości rotacji na stanowiskach w zespołach oraz w całej 

organizacji w ramach długofalowej strategii wymiany wiedzy. Rotacja ta powinna 

być częścią planowania ścieżek rozwoju oraz przeprowadzenia działań związanych 

ze zmianą zespołu, stanowiska lub sukcesją w uczącej się organizacji (Paterek, 

2013, s. 28-29). Jest to jeden ze skutecznych sposobów transferu wiedzy związanej 

z nabywanym przez pracowników doświadczeniem, jak też i jeden ze skutecznych 

sposobów na przeprowadzenie zmian w organizacji wdrażającej metodę Scrum,  

co zostanie przedstawione w dalszej części pracy. 

Autorytet najbardziej znanych liderów dużych organizacji często pomaga lepiej dostrzec 

istotę, potrzebę i znaczenie uczących się organizacji w perspektywie uzyskania przewagi 

konkurencyjnej. 

„Stwórz autentycznie organizację uczącą się. Pamiętaj o tym, że nasze zachowanie w 

dużym stopniu wynika z wiary w to, że pragnienia i zdolności organizacji do ciągłego 

uczenia się mogą pochodzić z różnych źródeł. Szybkie przetwarzanie wiedzy w działanie 

jest tym ultimatum, które daje przewagę nad konkurencją. Bohaterem jest ten, kto ma 

pomysły” (Jack Welch, General Electric) – Przywódca GE daje w tym przekazie czytelne 

wskazówki dla liderów organizacji, którzy powinni upewnić się, że całe przedsiębiorstwo 

wie o ich pozytywnym nastawieniu do uczenia się oraz że wszyscy pracownicy 

przedsiębiorstwa powinni być zaangażowani w uczenie się i generowanie wiedzy, która 

powinna być wartością dodaną dla organizacji i tworzonych przez nią produktów. 
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„Ucz się od konkurencji, ale pozostań wierny swojej wizji. Większość rzeczy, które 

zrobiłem – to skopiowałem od innych” (Sam Walton, Wal-Mart) – Lider Wal-Mart jasno 

wskazuje, jak bardzo konkurencja może być cennym źródłem naszej wiedzy. Pokazuje, że 

należy analizować biznesy, które są źródłem dobrych pomysłów, źródłem nowej wiedzy 

oraz inspiracji dla przedsiębiorstwa. Jego słowa są potwierdzeniem wspominanej 

wcześniej koncepcji organizacji uczącej się konkurencyjnie. 

Według wspomnianego wcześniej Senge, pierwszymi badaczami koncepcji uczącej się 

organizacji byli prekursorzy zarządzania jakością. Jedną z kluczowych 8 zasad zarządzania 

jakością jest ciągłe doskonalenie i uczenie się, które powinno być stałym celem 

przedsiębiorstwa na każdym poziomie organizacji (Łobaziewicz, 2014, s. 3). 

4.2 Strategia zarządzania wiedzą 

Jak wynika z badań przedstawionych w Rozdział III rozwiązania w tym obszarze powinny 

dotyczyć głównie przygotowania odpowiedniej strategii zarządzania wiedzą na poziomie 

strukturalnym oraz integracyjnym zarządzania wiedzą. Tak przygotowana strategia 

powinna umożliwi ć organizacji stosującej metodę Scrum wykorzystanie najcenniejszej 

wiedzy do realizacji jej misji, wizji i celów. Metoda Scrum powinna zostać zaadoptowana 

w taki sposób w organizacji, aby możliwe było budowanie i rozwój długofalowej strategii 

wykorzystania najcenniejszej wiedzy w pracy zespołów oraz w tworzonych przez nią 

produktach oraz zabezpieczenia tej wiedzy przed utratą jej wartości. Jednak samo 

przygotowanie odpowiedniej strategii to za mało. Organizacja musi zapewnić możliwości 

regularnej oceny stopnia realizacji wdrożonej strategii, jej weryfikacji oraz adaptacji  

w celu maksymalizacji osiąganych korzyści, zarówno w zespołach projektowych, jak  

i w całej organizacji stosującej metodę Scrum. Strategia ta powinna zapewnić odpowiedni 

system motywacji wszystkich członków organizacji do jej realizacji. 

W celu wdrożenia pomysłów mających usprawnić lub ułatwić adaptację metody Scrum w 

kontekście zarządzania wiedzą organizacja powinna wykazywać cechy, które umożliwi ą 

jej wdrożenie tych pomysłów oraz realizację wspomnianej wyżej strategii. 

W nowoczesnym przedsiębiorstwie wymagany jest stan chronicznie rozmrożonego 

systemu, który zapewni, że zmiana będzie częścią bieżącego funkcjonowania organizacji  

i jednocześnie naturalnym elementem codziennych działań. Przedsiębiorstwo takie 

powinno funkcjonować na krawędzi kontrolowanego chaosu będącego stymulatorem 
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wymuszającym poszukiwanie nowych rozwiązań oraz tworzących pole do innowacji 

(Nogalski, 2007, s. 35). 

Kolejną cechą powinien być nacisk na prace badawczo-rozwojowe oraz innowacje, które 

są kluczowe dla podniesienia konkurencyjności. Konkurencyjność jest natomiast relacją 

ceny do jakości. Jeżeli chcemy, żeby nasza organizacja generowała dużo pracy 

przynoszącej korzyści finansowe to musi być ona konkurencyjna. Praca jest dla 

najlepszych i najtańszych. Są tylko dwie możliwości na zmniejszenie jednostkowego 

kosztu pracy: obniżenie płacy lub zwiększenie jej innowacyjności. Wobec powyższego 

większym wyzwaniem i kluczem do sukcesu są innowacje. Najważniejszym poziomem 

kwalifikacji pracy człowieka nie jest zdolność do mistrzowskiego wykonania jakiejś pracy, 

ale zdolność do tworzenia pracy. Tworzenie pracy polega na umiejętności odpowiedzi na 

pytanie: Czego potrzebuje rynek? (Bączek, 2013). 

Bardzo ważną cechą przedsiębiorstwa realizującego strategiczne zarządzanie wiedzą 

powinno być odpowiednie budowanie systemu motywacyjnego oraz systemu 

wynagradzania. Wynagrodzenie pracowników powinno być zależne od tego w jakim 

stopniu dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi, a nie od samego jej 

posiadania (Panasiewicz, 2013, s. 38-39). Ma to także zastosowanie w przedstawionych  

w poprzednim podrozdziale propozycjach usprawnień związanych z uczącą się 

organizacją. 

Niezmiernie ważną cechą w kontekście strategicznego zarządzania wiedzą jest otwartość 

oraz umiejętność zdobycia i wykorzystania wiedzy pochodzącej od klientów 

przedsiębiorstwa, od jego konkurencji, a także ogółem z otoczenia biznesowego, w którym 

dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. W perspektywie korzyści finansowych, jakie 

przedsiębiorstwo może uzyskać ze sprzedanych produktów umiejętność wykorzystania 

najcenniejszej wiedzy w tworzonych przez niego produktach, tak, aby realizowały 

potrzeby klienta jest najcenniejszą miarą realizacji strategii zarządzania wiedzą.  

W metodzie Scrum zadanie to jest znacznie ułatwione poprzez częste przeglądy 

powstającego produktu z klientem lub osobami, które go reprezentują. W ten sposób 

transfer wiedzy jest tu wpisany w funkcjonowanie samej metody. 

Dzięki wymienionym wyżej cechom założenia dotyczące strategii zarządzania wiedzą  

w organizacji wykorzystującej metodę Scrum mogą być realizowane poprzez: 
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• Odwzorowanie elementów strategii zarządzania wiedzą w konkretnych celach 

organizacji. Odwzorowanie to można zrealizować na przykład poprzez wpisanie 

tych celów w zrównoważonej karcie wyników, jeśli takowa jest stosowana  

w organizacji lub w innych dokumentach definiujących strategię i cele organizacji. 

Jawne umieszenie elementów zarządzania wiedzą w strategii organizacji powinno 

umożliwi ć ocenę i rozliczenie efektów działań w tym obszarze na wszystkich 

szczeblach organizacji. Równocześnie z tworzeniem jawnej strategii musi powstać 

skuteczny system nagradzania i promowania członków organizacji realizujących 

cele związane z zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwie. Przykładowe cele 

organizacji związane z zarządzaniem wiedzą mogą być realizowane poprzez 

następujące strategie (Panasiewicz, 2013, s. 39): 

o Strategię zarządzania zasobami intelektualnymi polegającą na odnowie, 

organizacji, ochronie i rozwoju dostępności zasobów takich jak patenty, 

technologie, kontakty z klientami, rozwiązania organizacyjne, w tym 

efektywne wykorzystanie wniosków pochodzących z przeglądów oraz 

retrospektyw prowadzonych w ramach metody Scrum. 

o Strategię wiedzy osobistej obejmującą dzielenie się najbardziej 

konkurencyjną wiedzą w kontekście metody Scrum w trakcie codziennych 

spotkań daily scrums lub scrum of scrums w ramach realizowanych 

projektów, a także w trakcie dowolnych spotkań na poziomie organizacji, 

które dotyczą problematyki wdrożenia i stosowania metody w pracy całej 

organizacji. 

o Strategii kreacji wiedzy kładącej nacisk na omówione w poprzednim 

podrozdziale organizacyjne uczenie się oraz tworzenie nowej 

konkurencyjnej wiedzy w trakcie prac badawczo-rozwojowych, w tym 

możliwość wprowadzania innowacji i usprawnień w ramach trwania 

bieżących Sprintów w zespołach projektowych. 

o Strategii transferu wiedzy mającej na celu skuteczne rozpowszechnianie 

wiedzy na poziomie całej organizacji oraz adaptacji najlepszych wzorców. 

W przypadku metody Scrum strategia ta ma największe znaczenie  

w transferze wiedzy pomiędzy zespołami projektowymi i może być 
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realizowana na przykład przez opisane w poprzednim podrozdziale 

systematyczne planowanie szkoleń wewnętrznych lub warsztatów. 

• Przygotowanie planu działań związanych z zarządzaniem wiedzą oraz 

zaplanowanie budżetu na realizacje tego planu. Najlepiej gdyby powstały dwa 

oddzielne plany: do potrzeb realizacji celów krótkoterminowych (plan pół roczny, 

maksymalnie roczny) oraz do potrzeb realizacji celów długoterminowych (plan 5-

letni, w tym przypadku byłby to oczywiście bardziej plan taktyczny aktualizowany 

do konkretnych potrzeb w trakcie realizacji jego celów krótkoterminowych). 

Poszczególne zadania związane z celami krótkoterminowymi powinny być 

realizowane w ramach bieżących iteracji zespołów pracujących zgodnie z metodą 

Scrum. 

• Skierowanie większej uwagi na innowacje – organizacje, które oczekują 

zwiększenia działań innowacyjnych swoich pracowników muszą liczyć się z tym, 

że pracownicy mogą potrzebować wygospodarowania określonego czasu 

przeznaczonego na prace nad ich własnymi pomysłami. Bardzo duża 

odpowiedzialność za realizacje tego pomysłu spoczywa na liderach organizacji, 

którzy muszą zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, dać im wolność od trosk  

i problemów, uwolnić ich od narzuconych wytycznych, procedur, tak, aby 

wzbudzić w nich kreatywność. Jest to podstawowa zasada innowacyjności. 

Oczywiście liderzy powinni dostarczyć takiego wsparcia dla członków zespołu, aby 

jednocześnie nie ucierpiała bieżąca działalność zespołów projektowych. Pomysły 

pracowników mogą dotyczyć usprawnień w bieżącej pracy zespołu, mogą być 

dodatkową wartością dla zespołu lub dla rozwijanego produktu w tych zespołach. 

Każdy pracownik otwarty na taki rodzaj pracy mógłby otrzymać od organizacji na 

przykład 1 dzień w trakcie 2 tygodniowego Sprintu lub 2 dni w trakcie 4 

tygodniowego Sprintu na tego typu aktywności. Pomysły i efekty prac powinny być 

przekazywane lub dyskutowane na szkoleniach wewnętrznych lub poddawane 

ocenie w innych zespołach. Na poziomie narzędziowym zarządzania wiedzą 

powinno być udostępnione narzędzie oraz baza danych na wszystkie pomysły 

nasuwające się podczas codziennej pracy, w trakcie daily scrums lub retrospektyw 

oraz w trakcie dedykowanego czasu na prace nad innowacjami i usprawnieniami. 

• Wykorzystanie strategii związanej z zarządzaniem najcenniejszą wiedzą  

w celu zapewnienia wysokiej jakości tworzonych produktów. Wysoka jakość 
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produktów często jest kojarzona z wysokimi kosztami, jednak w przypadku tych 

usprawnień chodzi o takie zapewnienie jakości, które nadal zapewni 

konkurencyjność tworzonych produktów, czyli o wykreowanie odpowiedniej 

relacji ceny do jakości oczekiwanej przez klientów. Trzy z ośmiu głównych zasad 

zarządzania jakością odnoszą się do wiedzy pozyskiwanej z zewnątrz, np. od 

klienta lub dostawców i są to: koncentracja i rozpoznanie potrzeb klientów, 

podejmowanie decyzji na podstawie faktów ze źródeł wewnętrznych  

i zewnętrznych oraz budowanie korzystnych relacji z dostawcami w celu 

sprawniejszego przepływu informacji. Na rynku istnieją oraz pojawiają się różne 

propozycje ciekawych rozwiązań służące do pozyskiwania i wykorzystania wiedzy 

od klienta w celu poprawy i zapewnienia wysokiej jakości tworzonych produktów. 

Dwa przykładowe rozwiązania możliwe do zastosowania w zespołach pracujących 

zgodnie z metodą Scrum to: 

o QoX (Quality of Experience) lub UX (User Experience), czyli sposób  

na pozyskanie wiedzy od użytkownika na temat jakości postrzeganej  

i najbardziej oczekiwanej z jego perspektywy. W odróżnieniu  

od tradycyjnych mierników jakości, ten ma na celu pomiar satysfakcji  

i doświadczeń klienta w użytkowaniu produktów, które mu dostarcza nasza 

organizacja. Taka ocena jest trudna i może być obarczona dużym błędem, 

ponieważ będzie mieć dwojaki wymiar - oceny obiektywnej oraz oceny 

subiektywnej. Każdemu przedsiębiorstwu powinno zależeć na pozyskaniu 

tej wiedzy oraz na maksymalizacji QoX jego klientów (Defining UX oraz 

Architektura informacji systemów). 

o RBT (Risk Based Testing) jest metodyką testowania oraz zapewnienia 

jakości uwzględniającą ryzyko. Główna idea tej metodyki to koncentracja 

planowania i wykonania zadań w projektach związanych z zapewnieniem 

jakości w obszarach o największym ryzyku z perspektywy klienta. RBT 

służy do pozyskiwanie wiedzy zarówno z wewnątrz zespołu projektowego, 

z organizacji i jeśli to możliwe, z zewnątrz, czyli z wiedzy pochodzącej od 

klienta (Paterek, 2012). 

• Zwiększenie efektywności w pozyskiwaniu wiedzy od klienta – pomysł jest 

bardzo blisko związany z omówionymi powyżej możliwościami pozyskiwania 

wiedzy w celu zapewnienia najwyższej jakości tworzonych produktów. Metoda 
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Scrum sama w sobie zakłada częsty kontakt z klientem lub osobami 

reprezentującymi klienta w celu weryfikacji i oceny tworzonych produktów, a tym 

samym ułatwia pozyskiwanie tej cennej wiedzy, którą można wykorzystać  

w trakcie rozwoju produktu. To, na co warto zwrócić większą uwagę przy 

pozyskiwaniu tej wiedzy to: wartość dla klienta, koszty, jakie ponosi klient, 

wygodę nabycia produktu lub usługi czy sposób komunikacji z klientem. Takie 

podejście przenosi uwagę z przedsiębiorstwa na klienta i jego potrzeby. 

Liderzy dużych organizacji potwierdzają znaczenie budowania strategii pozyskiwania 

wiedzy, w tym wiedzy najcenniejszej - pozyskiwanej od klienta oraz znaczenie 

wykorzystania tej wiedzy w produktach tworzonych przez ich organizacje. 

„Wykorzystuj intelekt każdego pracownika. Inteligentni ludzie, niezależnie od tego, gdzie 

znajdują się w organizacji, powinni mieć prawo do podejmowania inicjatyw. To oczywiste, 

że w wieku informacji, polityka przedsiębiorstwa powinna uwzględniać wszystkich 

pracowników wiedzy w procesie budowania strategii” (Bill Gates, Microsoft Company) – 

jeden z największych liderów organizacji wskazuje na potrzeby dbania o zarządzanie 

wiedzą na poziomie narzędziowym, jak również na koncentrację uwagi na potrzebach 

klientów. 

„Umieść klienta w samym epicentrum twojego modelu biznesu” (Michael Dell, Dell 

Computer) – wskazówki Dell’a koncentrują się na pozyskiwaniu wiedzy od klienta oraz 

badaniu jego satysfakcji, jak również na angażowaniu klienta w rozwój produktu. 

„Skoncentruj się na rozwiązaniach. IBM jest firmą rozwiązań. Zawsze zaczynamy od 

problemu, który ma do rozwiązania klient, a dopiero potem tworzymy właściwą 

kombinację technologii i wiedzy eksperckiej” (Louis Gerstner, IBM Company) – lider IBM 

również wskazuje na potrzebę koncentracji uwagi na kliencie i jego oczekiwaniach. 

4.3 Kultura organizacyjna 

Kolejnym obszarem problemowym wynikającym z przeprowadzonych badań jest kultura 

organizacyjna. Jest to zdecydowanie najtrudniejszy i jednocześnie najciekawszy  

z problemów do zaadresowania, głównie na poziomie integracyjnym zarządzania wiedzą. 

Czym jest w zasadzie kultura organizacyjna? 

Kultura jest zbiorem norm, wartości, do których pracownicy się stosują, zawiera w sobie 

hierarchię wartości, wynagrodzenie, rozwój kariery, lojalność i władzę, 
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współuczestnictwo, wzajemne komunikowanie się, innowacyjność („Przegląd 

organizacji”, 1991, nr 1). 

Kultura organizacyjna to system założeń, wartości i norm społecznych będących 

stymulatorami zachowań członków instytucji, które są istotne z punktu widzenia realizacji 

formalnie określonych celów (Sobka, 2014, s. 27). 

Kultura to coś, co organizacja ma. Nie istnieje jej fizyczna reprezentacja. Kultura jest  

w pewnym sensie „systemem operacyjnym” organizacji, jej częścią składową. Praktycznie 

wszystko, co dzieje się w organizacji jest na niej oparte, a więc można powiedzieć, że ma 

ona duży wpływ na wyniki, które są osiągane w organizacji. Najciekawsze cechy kultury 

organizacyjnej to (Panasiewicz, 2012, s. 2): 

• Kultura jest zawarta w umysłach i sercach ludzi, którzy tworzą organizację. 

• Kultura ma charakter wspólnej interpretacji faktów, nadawania znaczenia, dzielenia 

poglądów, podkreślania tego, co wspólne i tego, co jednoczy oraz łączy, tworzy 

więź społeczną w organizacji. 

• Kultura to całość stosunków oraz relacji międzyludzkich, które zachodzą podczas 

współpracy i funkcjonowania w jednej grupie. 

• Kultura rozwija się w ewolucyjnym procesie uczenia się, rozwiązywania 

problemów, osiągania sukcesów. 

• Kultura przekazywana jest nowym członkom organizacji w procesie społecznego 

uczenia się. 

Są trzy poziomy kultury organizacyjnej wg. E. Scheina (Sobka, 2014, s. 27-28): 

• Artefakty – są widoczne i uświadamiane, na przykład: językowe (język, legendy), 

behawioralne (ceremonie), fizyczne (wystrój wnętrz, ubiór pracowników). 

• Normy i wartości – są częściowo widoczne (deklarowane, np. kodeks etyczny)  

i uświadamiane (postrzegane, np. poglądy). 

• Założenia – są całkowicie niewidoczne i nieuświadamiane, są to założenia 

kulturowe na temat natury człowieka, relacji międzyludzkich, samej organizacji, 

natury otoczenia czy relacji organizacji z otoczeniem. 

Wdrożenie metody Scrum na poziomie całej organizacji jest zadaniem trudnym, 

szczególnie w przypadku dużych organizacji o głęboko zakorzenionych tradycjach oraz 
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sposobie funkcjonowania. W pewnym sensie wymaga to zmiany sposobu funkcjonowania 

organizacji i w dodatku tego sposobu, który nigdzie nie jest opisany – wymaga zmian  

w kulturze danej organizacji. Zmiany kultury organizacyjnej nie da się dokonać według 

sprawdzonego przepisu, według gotowej procedury, ponieważ takowa nie istnieje.  

Ze względu na unikalność kultury organizacyjnej nie jest też możliwe podanie jedynego 

słusznego sposobu na to, aby nowa kultura organizacyjna zapewniła skuteczne 

realizowanie procesów zarządzania wiedzą w organizacji wdrażającej metodę Scrum. 

Inspiracją do podejmowania zmian w kulturze organizacyjnej jest najczęściej 

obserwowanie utraty przewagi konkurencyjnej. Przy planowaniu zmian należy pamiętać o 

jednej bardzo ważnej rzeczy – źle wprowadzone zmiany niszczą kulturę organizacyjną. 

Kultura organizacyjna powinna ograniczać niepewność, zwiększać przewidywalność 

organizacji oraz dawać większą kontrolę ludziom, którzy ja tworzą. Kultura powinna 

dawać wszystkim uczestnikom wspólną wizję świata oraz etyczny punkt oparcia (Sobka, 

2014, s. 30). Powinni o tym pamiętać integratorzy wiedzy, którzy będą uczestniczyć  

w budowaniu nowej kultury organizacyjnej. 

Celem wdrażania metody Scrum w sposobie organizacji pracy zespołów projektowych jest 

ich efektywniejsze funkcjonowanie, które to ma spowodować, że organizacja dostarczy 

produkt lepiej odpowiadający na potrzeby klienta w znacznie krótszym czasie. Wdrożenie 

to ma w końcowym rezultacie spowodować, że organizacja będzie pracowała wydajniej  

i będzie bardziej konkurencyjna na rynku, w którym funkcjonuje. 

Jednym z kluczowych czynników, który może pozytywnie, bądź negatywnie oddziaływać 

na kulturę organizacyjną jest system wynagrodzeń pracowników w organizacji. 

Zbudowanie w organizacji świadomości funkcjonowania mechanizmu wynagrodzeń oraz 

jego czytelność może mieć bardzo korzystny wpływ na funkcjonowanie organizacji oraz 

znacznie ułatwić wprowadzanie zmian związanych z podniesieniem wydajności pracy, jak 

choćby wdrożenie metody Scrum w całej organizacji. Pracownicy powinni mieć 

świadomość, że wynagrodzenie jest funkcją wydajności pracy i może wzrosnąć tylko 

wtedy, jeżeli wydajność pracy wzrasta. Wydajność pracy w związku z tym zawsze 

powinna być większa od wynagrodzenia. Sprawiedliwa płaca będzie wtedy, gdy 

przedsiębiorca zapłaci maksimum tego, co może zapłacić bez utraty konkurencyjności,  

a pracownicy nie żądają więcej niż on może im dać (Bączek, 2013). 

Drugim bardzo ważnym aspektem kulturowym ułatwiającym wprowadzanie zmian 

mających na celu zwiększenie wydajności i konkurencyjności firmy jest „zaszczepienie”  
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w umysłach pracowników organizacji odpowiedniego sposobu myślenia i podejścia  

do wykonywanej przez nich pracy. Jeżeli cokolwiek w życiu może sprawić przyjemność to 

praca, która się lubi oraz ceni bardziej niż zarobki w tej pracy. Dla pracowników dużych 

organizacji, dochody niepieniężne takie jak: stabilizacja pracy czy możliwość rozwoju 

mają dziś bardzo duże znaczenie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby gdyby pracownicy 

organizacji nauczyli się tak pracować, żeby praca była dla nich misją i jednocześnie pasją. 

Oczywiście nie jest to możliwe w każdym przypadku, jednak powinno być wartością dla 

większości ludzi tworzących organizacje. Praca powinna dawać pełną satysfakcje i własna 

ocena samego siebie jest w tym wypadku najważniejsza, ponieważ jest najbardziej 

krytyczna. Uczmy się tak pracować, żeby do naszej pracy ludzie ustawiali się w kolejce. 

Kluczem do sukcesu w osiąganiu najwyższej oceny naszej pracy jest (Bączek, 2013): 

• Wykonywanie zawsze więcej niż mi zlecono, więcej niż się ode mnie oczekuje. 

• Wykonywanie zawsze (za każdym razem) jeszcze więcej niż za poprzednim razem. 

W literaturze można znaleźć rozróżnienie kilku strategii zmian kulturowych, jednak  

w przypadku obecnych, dużych organizacji jedynym słusznym sposobem są zmiany 

ewolucyjne wprowadzane stopniowo metodą „drobnych kroczków”. W ten sposób można 

powoli dostosować obowiązujący w organizacji system norm i wartości do stanu 

oczekiwanego. Jest to najlepszy model zmiany (Panasiewicz, 2012, s. 13-14). 

Jak już wcześniej wspomniano nie jest możliwe podanie jednego sprawdzonego przepisu 

na zmianę kultury organizacyjnej, która idealnie wspierałaby wdrożenie metody Scrum  

na poziomie całej organizacji. Jest to z pewnością zadanie czasochłonne i wymagające 

dużej cierpliwości ze strony kierownictwa organizacji. Jedyną metodą ograniczająca 

ryzyko niepowodzenia we wprowadzaniu zmian w kulturze organizacyjnej firmy jest 

ewolucyjny sposób ich wprowadzania, który niestety wymaga dłuższego horyzontu czasu. 

Kilka pomysłów oraz wskazówek, które mogłyby pozwolić na zaadaptowanie istniejącej 

kultury organizacyjnej do potrzeb metody Scrum na poziomie strukturalnym oraz 

integracyjnym zarządzania wiedzą znajduje się poniżej: 

• Kreowanie kultury organizacyjnej opartej na uczeniu się i przedsiębiorczości 

– niewątpliwie jest to jest to jeden z najważniejszych pomysłów  

na przeprowadzenie zmian w kulturze organizacyjnej sprzyjających wdrożeniu 

metody Scrum na poziomie całej organizacji. Pomysł ten przenika omówione  

w dwóch poprzednich podrozdziałach obszary dotyczące: koncepcji uczącej się 
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organizacji (Ucząca się organizacja) oraz strategicznego podejścia do zarządzania 

wiedzą (Strategia zarządzania wiedzą), a w szczególności do zwiększenia 

innowacyjnego podejścia w bieżących działaniach organizacji. Taka kultura 

powinna wspierać uczenie się na sukcesach oraz błędach, wspierać kreatywność,  

a także motywować do dzielenia sie wiedzą na poziomie całej organizacji. Jak 

wspomniano w podrozdziale 3.2.3 najwięcej korzyści może przynieść 

poszukiwanie synergii pochodzącej ze wspólnych rozwiązań we wszystkich 

zidentyfikowanych obszarach problemowych, ponieważ w znaczącym stopniu 

przenikają się one zarówno na poziomie zarządzania wiedzą, jak i metody Scrum. 

• Zmiana sposobu działania całej organizacji (zmiana „systemu operacyjnego”) – 

bynajmniej nie chodzi tu o rewolucję i zmianę wszystkiego z dnia na dzień, a raczej 

o zidentyfikowanie wszystkich tych najmniejszych nawet aspektów, które w sumie 

tworzą całość kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Wiele z tych 

aspektów metoda Scrum pozwala zaadresować już na etapie wdrożenia w 

zespołach projektowych, co znacznie ułatwia i przygotowuje całą organizację na 

przyjęcie zmian na poziomie całej organizacji. Te poszczególne elementy to na 

przykład: zdefiniowanie właściwego systemu wartości opartego na zaufaniu do 

ludzi, zwiększenie pracownikom decyzyjności wraz z odpowiadającym im 

zakresem odpowiedzialności, wdrożenie omówionego powyżej podejścia do oceny 

pracy i systemu wynagrodzeń, zapewnienie bezpośredniego oraz efektywnego 

języka i sposobu komunikacji (należy na to zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w 

dużych organizacjach komunikacja jest jednym z głównych źródeł problemów), 

wdrożenie odpowiedniego stylu zarządzania ludźmi, zespołami oraz całą 

organizacją, dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i 

zwiększenie jej elastyczności (Struktura organizacyjna), ograniczenie biurokracji 

oraz poprawa efektywnego zarządzania własnym czasem, w tym czasem 

spędzanym na spotkaniach w organizacji. Firma powinna mieć zawsze 

przygotowane jasne oraz konkretne plany krótko i długoterminowe (taktyczny plan 

działania) wraz budżetem umożliwiającym ich realizację pokazujące wszystkim 

pracownikom organizacji sposób, w jaki chce realizować cele określone są przez 

misję, wizję oraz strategię przedsiębiorstwa. 

• Właściwe zarządzanie procesem zmian przy wdrożeniu metody Scrum  

na poziomie całej organizacji – jak wynika z przeprowadzonych badań w niniejszej 
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pracy wśród pracowników istnieje duża potrzeba uwidocznienia korzyści oraz 

ewentualnych problemów przy przejściu całej organizacji na zarządzanie zgodne  

z metodą Scrum. Chodzi tu przede wszystkim o pokazanie korzyści biznesowych 

dla organizacji oraz tego jak będzie ona postrzegana na zewnątrz przez jej klientów 

po przejściu na metodę Scrum. Korzyści płynące z funkcjonowania zespołów 

zgodnie z metodą Scrum są widoczne przez nich samych w ramach ich codziennej 

pracy. Wspólna diagnoza problemów firmy oraz wspólna wizja nowego 

funkcjonowania organizacji znacznie może zwiększyć zaangażowanie załogi przy 

wprowadzaniu zmian. Bardzo pożądanym pomysłem byłaby seria szkoleń, spotkań 

lub dyskusji z kierownictwem organizacji oraz ekspertami od metody Scrum 

pokazująca przykładowe korzyści, ewentualne problemy i sposoby ich rozwiązania 

przy przejściu całej organizacji na nowa metodę oraz role, jakie wszyscy będą 

pełnić w nowej strukturze organizacji. Spotkania te powinny odbyć się przed 

rozpoczęciem zmian i powinny być kontynuowane na etapie wdrożenia w celu 

podsumowania na bieżąco efektów i korzyści dla całej organizacji. W przypadku 

wdrożenia metody w całej organizacji to zespoły powinny być agentami zmian na 

poziomie organizacji. Zmiany te, tak jak w przypadku stosowania metody Scrum  

w zespołach projektowych powinny angażować wszystkich członków organizacji, 

powinny mieć charakter ewolucyjny, powinny być jasno komunikowane  

na poziomie całej organizacji i najlepiej gdyby wychodziłyby z inicjatywy 

oddolnej, ze wsparciem kierownictwa, integratorów wiedzy i liderów organizacji 

oraz z wykorzystaniem własnych ekspertów w organizacji. 

• Stosowanie technik interwencyjnych ułatwiających zmianę kultury 

organizacyjnej, takich jak (Sobka, 2014, s. 34): kreowanie lidera w roli wzorca, 

lidera, jako integratora wiedzy, lidera, jako osoby inspirującej do tworzenia 

nowych pomysłów oraz innowacji, lidera w roli agenta zmian, lidera 

transformacyjnego, który zapewnia środki na realizację zmian, tworzenie 

odpowiedniej struktury organizacyjnej wspierającej uczestnictwo i zaangażowanie 

całej załogi, rekrutacja nowych pracowników pod kątem umiejętności współpracy 

w zespole projektowym oraz tworzenie systemów motywacyjnych, systemów 

promowania oraz wynagradzania pracowników opartych na osiąganych efektach  

i wynikach zgodnie z priorytetami organizacji. 
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Potwierdzenie znaczenia budowania odpowiedniej kultury organizacyjnej umożliwiającej 

skuteczne wdrażanie zmian możemy również znaleźć wśród wypowiedzi uznanych 

liderów organizacji. 

„Nadeszły czasy fundamentalnych zmian, w których stwierdzenie “zaadaptować się lub 

zginąć” nabrało szczególnego znaczenia. Przygotuj organizację na drastyczną zmianę. 

Wiele przedsiębiorstw nie popada w ruinę pomimo tego, że są źle zarządzane. Ale są i 

takie, które bankrutują, chociaż nie przyznają się do tego przed sobą. Największe 

niebezpieczeństwo to trwanie w takim stanie!” (Andy Grove, Intel Corporation) – lider 

Intela jasno pokazuje, że organizacja cały czas powinna być gotowa na możliwość zmian 

w obliczu możliwości utraty przewagi konkurencyjnej, a tym samym możliwości utraty 

zysków. Takie spostrzeżenie powinno motywować i angażować cała organizację  

do otwartości na zmiany, wdrażanie nowych pomysłów, a tym samym do generowania 

nowych zysków dla organizacji i dla nich samych. 

„Jeżeli chcesz być prawdziwym menedżerem to pamiętaj, że tytuły i pozycja są mniej 

istotne, niż jakość przywództwa. Stwórz kulturę zachęcającą do działania. Kieruj przez 

służenie. Nie bądź chciwy. Jeżeli ktoś ma pomysł – odczytaj go szybko i reaguj 

natychmiast.” (Herb Kelleher, Southwest Airline). Kelleher kładzie bardzo duży nacisk na 

właściwą kulturę organizacyjną i korzyści z niej płynące dla organizacji. Wskazuje na 

potrzebę dbania o odpowiedni poziom współpracy pomiędzy menedżerami, ograniczanie 

hierarchii i nadmiernej biurokracji, tworzenie przez liderów przyjaznej atmosfery  

w miejscu pracy, która będzie sprzyjać tworzeniu innowacji. 

4.4 Struktura organizacyjna 

Wdrożenie metody Scrum na poziomie całej organizacji wymaga dostosowania zarówno 

wspomnianej już kultury organizacyjnej, jak też i struktury organizacyjnej 

przedsiębiorstwa. Metoda Scrum w znaczący sposób zmienia strukturę zespołów, które 

wcześniej pracowały w tradycyjnym modelu zarządzania projektami, zmienia zarówno 

sposób ich działania związany z wewnętrzną organizacją pracy, jak i sposób 

funkcjonowania w ramach organizacji. Zespoły pracujące zgodnie z metodą Scrum zyskują 

bardzo dużą autonomię, która to z kolei przynosi organizacji bardzo wymierne korzyści. 

Zmiana struktury organizacyjnej zespołów z pewnością wymusza dostosowanie istniejącej 

struktury na poziomie całej organizacji. Nowa struktura jest też bardzo ważna  

z perspektywy poziomu strukturalnego zarządzania wiedzą w organizacji. Struktura ta 
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powinna wspierać procesy związane z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem 

najcenniejszej wiedzy w całej organizacji i tworzonych przez nią produktach,  

w szczególności powinna zapewniać mechanizmy przepływu wiedzy pomiędzy 

autonomicznymi zespołami pracujący zgodnie z metodą Scrum. Tak jak w przypadku 

kultury organizacyjnej, tak i w przypadku struktury organizacyjnej nie jest możliwe 

zaproponowanie jedynego słusznego sposobu lub jedynego słusznego wzorca struktury 

organizacyjnej, która zapewni skuteczny proces zarządzania wiedzą dla wszystkich 

przedsiębiorstw wdrażających metodę Scrum. 

Podobnie jak w przypadku kultury organizacyjnej, tak i dla usprawnień w obszarze 

struktury organizacyjnej możemy podać jedynie zbiór wskazówek lub proponowany 

kierunek zmian. Każda organizacja musi jednak stworzyć własny „przepis” na to jak 

najskuteczniej zapewnić realizowanie procesów zarządzania wiedzą. Zespoły pracujące 

zgodnie z metodą Scrum powinny mieć zapewnioną możliwość korzystania  

z najcenniejszej wiedzy pochodzącej z całej organizacji oraz z zewnątrz organizacji  

w najbardziej efektywny sposób w tworzonych przez nich produktach. Kilka 

przykładowych propozycji, które można przedstawić na bazie przeprowadzonych badań to: 

• Spłaszczenie wielopoziomowych struktur hierarchicznych, w szczególności 

piramid. Zmiana sposobu działania całej firmy, omówiona w ramach zmian 

proponowanych dla kultury organizacyjnej (4.3) wymaga spłaszczania struktur 

hierarchicznych w organizacji oraz rozmycia granic pomiędzy ich funkcjami w celu 

efektywniejszego i kompleksowego zarządzania wiedzą (Nogalski, 2007, s. 118). 

Struktura hierarchiczna w dużej mierze blokuje lub utrudnia kreatywność, nie 

toleruje uczenia się na błędach, co z kolei ogranicza innowacyjność. W strukturze 

hierarchicznej nie wykorzystuje się efektywnie wiedzy posiadanej przez 

pracowników w procesie podejmowania decyzji. Metoda Scrum już na poziomie 

zespołów projektowych decentralizuje i deleguje uprawnienia do wszystkich 

członków zespołu, czyniąc ich odpowiedzialnymi za całość działań, które zespół 

musi wykonać, aby dostarczyć działający produkt do klienta. Takie podejście 

powinno się przekładać na całą strukturę organizacji angażując wszystkich 

pracowników organizacji w procesy zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą nie 

może pozostać domeną jedynie kilku zainteresowanych osób, ponieważ każdy  

w organizacji potrzebuje dostępu do najcenniejszej wiedzy, to też każdy powinien 

czuć się zobowiązany i zmotywowany do dzielenia się wiedzą. Głównym zadaniem 
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• Ograniczenie rozmiaru całej organizacji lub podział na samodzielne i niezależne 

departamenty o maksymalnej liczbie pracowników w organizacji  

lub departamencie nieprzekraczającej 150 osób. Jest to maksymalna liczba 

pracowników w organizacji, która umożliwia budowanie relacji i więzi, które 

cementują pracowników. Te silne więzi są rzeczą niezbędną w utrzymaniu 

dyscypliny, solidności i lojalności. Więzi wynikają z presji grupy, której nikt nie 

chce zawieść w małych zespołach. Presja grupy spełnia znacznie lepszą funkcję niż 

bezpośredni nadzór szefa (150 pracowników w firmie, nie więcej). Tworzenie 

małych zespołów, zmniejszenie rozmiaru lub dokonanie podziału organizacji może 

docelowo znacznie zwiększyć jej efektywność. Taka organizacja struktury powinna 

być również pomocna we wdrożeniu metody Scrum na poziomie całej organizacji 

oraz powinna znacznie ułatwić działanie procesów związanych z zarządzaniem 

wiedzą. W mniejszej organizacji transfer wiedzy pomiędzy zespołami 

projektowymi powinien być znacznie efektywniejszy, co pomogłoby zaadresować 

kluczowy problem wskazywany przez ankietowanych w przeprowadzonym 

badaniu w ramach niniejszej pracy. 

• Zarządzanie zmianą struktury organizacji  – podobnie jak zmiany w kulturze 

organizacyjnej nie powinny być wprowadzane rewolucyjnie, tak i zmiany  

w strukturze organizacyjnej powinny mieć charakter ewolucyjny i adaptacyjny. 

Prawdopodobnie można by przeprowadzić eksperyment i zmienić cała strukturę 

organizacyjną kilkoma decyzjami kierownictwa, jednak jest bardzo duże ryzyko,  

że eksperyment zakończyłby się niepowodzeniem, cel nie zostałby osiągnięty,  

a przedsiębiorstwo mogłoby znaleźć się w dużo większym kryzysie. Wprowadzenie 

metody Scrum na poziomie całej organizacji oraz dokonywanie usprawnień  

w ramach struktury organizacyjnej wspierającej zarządzanie wiedzą zazwyczaj 

przeprowadza się w celu lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa i uzyskania 

większej przewagi konkurencyjnej na rynku, a nie, dlatego, że przedsiębiorstwo 

znajduje się na granicy bankructwa. Jednym słowem w większości przypadków 

zmiana w strukturze organizacyjnej musi być przeprowadzona w najbardziej 

bezpieczny sposób, tak, aby nie wprowadzić chaosu w bieżących działaniach  

i zobowiązaniach przedsiębiorstwa. W szczególności zmiany związane z procesami 

zarządzania wiedzą wymagają dłuższego horyzontu czasu, aby móc ocenić ich 

efektywność. Przykładem może być wprowadzenie nowych narzędzi na poziomie 
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strukturalnym, które będzie wymagać pewnego okresu czasu od pracowników  

do zapoznania się z nimi oraz efektywnego wykorzystania ich w codziennej pracy. 

• Przekształcenie stylu zarządzania i kierowania organizacją na bardziej otwarty 

na ludzi oraz na bardziej otwarty na zmiany i usprawnienia, które będą tworzyć 

wspierająca kulturę organizacyjną oraz przyjazne, stabilne i bezpieczne miejsce 

pracy. Skuteczni liderzy organizacji, którzy będą chcieli pełnić rolę agentów zmian 

przy wdrożeniu metody Scrum lub adaptowaniu jej do struktur organizacji powinni 

mieć na uwadze od samego początku potrzebę zapewnienia mechanizmów 

skutecznego zarządzania wiedzą i jej transferu pomiędzy zespołem, a organizacją 

oraz pomiędzy zespołami projektowymi w całej organizacji. Skuteczny lider zna 

misję, wizję i cele organizacji, potrafi przekazać je zespołowi oraz wie, dokąd 

poprowadzić zespół. Potrafi przekonać swoich zwolenników, co do słuszności 

wybranej drogi, patrząc często na przedsiębiorstwo z zewnątrz, z perspektywy 

rynku, zapewnia transfer wiedzy z zewnątrz. Posiada kompetencje przywództwa, 

opartego na kulturze wiedzy, wdraża najlepsze pomysły dla zespołu lub 

organizacji, potrafi wzbudzić ducha kreatywności oraz innowacyjności w zespole, 

przyciąga talenty. Skuteczny lider potrafi wprowadzać w życie decyzje trudne  

i bolesne, lecz konieczne dla prawidłowej pracy zespołu lub przedsiębiorstwa. 

Umiejętnie wdraża koncepcję organizacyjnego uczenia się, dba o rozwój ludzi  

i dąży do tego, aby jego ludzie wiedzieli więcej niż on sam. Dba o to, aby 

współpraca i dzielenie się wiedzą z zespołem oraz organizacją było dla ludzi 

istotniejsze od jej posiadania. Jasno ustanawia oczekiwania i cele, nagradza 

bardziej za efekty, niż plany i wysiłek. 

• Zmiana sposobu funkcjonowania organizacji poprzez transformację, czyli 

przeprowadzenie zasadniczych i kluczowych zmian w sposobie funkcjonowania 

organizacji umożliwiających wdrożenie filozofii Agile oraz metody Scrum na 

poziomie całej organizacji. W pewnym sensie jest to zmiana „systemu 

operacyjnego” danej organizacji. W przypadku dużych organizacji proces ten 

powinien mieć charakter ewolucyjny, długofalowy. Kolejne etapy takiej 

transformacji mogą polegać na: obserwacji oraz identyfikacji bieżących problemów 

w organizacji (jednocześnie warto zwrócić uwagę na istniejące procesy i metody 

zarządzania wiedzą oraz problemy z nimi zawiązane), przygotowanie wizji  

i strategii działania (w tym strategii zarządzania wiedzą na poziomie 
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integracyjnym, strategii dzielenia się wiedzą), wdrożenie zmiany – preferowane 

podejście iteracyjne oraz najważniejszy ostatni etap – utrwalenie zmiany w kulturze 

organizacyjnej. Zmiany będą trwałe i skuteczne wtedy, kiedy zapiszą w umysłach  

i stylu pracy wszystkich członków organizacji, kiedy staną się częścią ich norm  

i wartości. W przeciwnym wypadku bardzo łatwo o zniwelowanie wysiłku i powrót 

do sytuacji wyjściowej. Kluczem do sukcesu we wdrożeniu tej zmiany na poziomie 

organizacji jest praca nad jej kulturą organizacyjną (Chrapko, 2014, s. 6-7). 
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ROZDZIAŁ V – EWALUACJA ZAPROPONOWANYCH 
USPRAWNIEŃ 

W poprzednim rozdziale (Rozdział III) przedstawiono propozycje usprawnień, rozwiązań 

oraz kierunków działań mających na celu zaadresowanie obszarów problemowych 

zidentyfikowanych za pomocą przeprowadzonych badań oraz późniejszej analizy wyników 

(Rozdział III). W tym rozdziale przedstawiona zostanie ocena omówionych wcześniej 

pomysłów i rozwiązań przez czterech niezależnych ekspertów oraz praktyków metody 

Scrum. Ocena została uzyskana w ramach przeprowadzonych wywiadów z tymi osobami. 

Wywiady miały formę bezpośrednich spotkań z ekspertem lub praktykiem metody Scrum 

lub formę korespondencyjną poprzez kanał Internetowy. W trakcie wywiadów 

przedstawiany był cel prowadzonych badań oraz uzyskane wyniki. Następnie na podstawie 

przygotowanej analizy wyników omawiane były poszczególne obszary problemowe wraz z 

propozycją usprawnień i rozwiązań. Po każdym omówionym obszarze osoba, z którą 

przeprowadzany był wywiad miała czas na ustosunkowanie się do przedstawionych 

pomysłów, czas na własne komentarze i propozycje oraz czas na sesje pytań i odpowiedzi. 

Uzyskane wypowiedzi i oceny były na bieżąco notowane w celu późniejszego ich 

przedstawienia w ramach niniejszego rozdziału. 

Zamierzeniem prowadzonych badań było określenie możliwości usprawnień metody 

Scrum w kontekście metod zarządzania i transferu wiedzy w ramach zespołów 

projektowych, które korzystają z tej metody. Ankieta została przygotowana znacznie 

szerzej, tak, aby zbadać obszar zarządzania wiedzą na wszystkich jej poziomach zarówno 

w zespołach projektowych, jak i w całej organizacji. Wyniki przeprowadzonych badań 

oraz ich analiza pokazały, jak bardzo ważny jest kontekst organizacji dla pracy zespołów. 

Wszystkie zidentyfikowane obszary problemowe omówione w poprzednim rozdziale 

dotyczyły poziomów strukturalnego oraz integracyjnego zarządzania wiedzą oraz poziomu 

megaprocesowego w odniesieniu do całej organizacji. Wnioski te stanowią bardzo cenną 

informację dla organizacji, które wdrażają lub planują wdrożenie metody Scrum na 

poziomie całego przedsiębiorstwa i jednocześnie są ciekawym dowodem wnikliwości 

procesu badawczego. 

Klucz do wdrożenia metody Scrum wraz z zapewnieniem skutecznych procesów 

przepływu wiedzy tkwi w zmianach na poziomie całej organizacji. Samą metodę Scrum 

należy traktować bardziej jak filozofię myślenia niż metodykę zarządzania. Kompleksowe 

wdrożenie tej metody w dużej organizacji wymaga zmian w jej filozofii działania -  
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w kulturze organizacyjnej, która ma bardzo duży wpływ na jej funkcjonowanie i której  

to zmiana jest sporym wyzwaniem dla dużych organizacji. 

5.1 Ucząca się organizacja 

W ramach obszaru problemowego uczącej się organizacji głównymi propozycjami 

usprawnień są: zwiększenie intensywności oraz lepsze przygotowanie planu szkoleń oraz 

spotkań służących wymianie wiedzy, zarówno wewnętrznych jak zewnętrznych, aktywny 

udział w środowisku naukowym lub środowisku praktyków podczas różnego rodzaju 

konferencji i warsztatów oraz możliwości rotacji na stanowiskach w ramach 

długofalowego rozwoju uczestników zespołów zadaniowych (Podrozdział 4.1). 

Wszystkie cztery przeprowadzone wywiady potwierdziły słuszność, celowość i potrzebę 

poszukiwania rozwiązań w obszarze rozwoju uczestników zespołów projektowych, 

rozwoju całych zespołów, jak i transferu wiedzy pomiędzy tymi zespołami w strukturze 

organizacji. W szczególności zwrócono uwagę na problemy motywacji oraz własnej 

inicjatywy uczestników zespołów projektowych oraz samych zespołów projektowych  

do pozyskiwania wiedzy, a przede wszystkim do dzielenia się tą wiedzą, którą już 

posiadają. Dzielenie się wiedzą, zarówno jawną, jak i ukrytą znacznie ułatwiłoby jej 

weryfikację oraz kodyfikację tej części, która jest najbardziej wartościowa i cenna  

dla organizacji. Wywiady dostarczyły ciekawej informacji zwrotnej w postaci kolejnych 

pomysłów oraz pokazały, że istnieje dużo więcej możliwości i kierunków działań, które 

można podjąć w celu usprawnienia procesów zarządzania wiedzą w zespołach i organizacji 

stosującej metodę Scrum. Skorzystanie z tych pomysłów lub przygotowanie własnych 

powinno znacząco ułatwić przedsiębiorstwu realizację koncepcji uczącej się organizacji. 

Kilka wybranych, najciekawszych spostrzeżeń oraz komentarzy odnotowanych podczas 

przeprowadzonych wywiadów z ekspertami i praktykami metody Scrum to: 

• Zaaranżowanie tematycznych spotkań nieformalnych, na których poruszane byłyby 

wspólne problemy zespołów wdrażających i korzystających z metody Scrum oraz 

dyskutowane byłyby możliwości potencjalnych rozwiązań lub konkretnych potrzeb 

ze strony organizacji. 

• Zwiększenie intensywności działań organizacji motywujących członków zespołów 

projektowych do brania udziału w konferencjach i warsztatach dotyczących metody 
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Scrum, jej problemów i zastosowań oraz do dzielenia się pozyskaną tam wiedzą  

z pozostałymi członkami i zespołami w organizacji. 

• Budowanie zespołów zadaniowych w zgodności z założeniem Scruma o 

multidyscyplinarności członków zespołu oraz długofalowo przekształcenie obecnie 

funkcjonujących zespołów w zespoły multidyscyplinarne w celu osiągnięcia 

korzyści z wymiany wiedzy dotyczącej poszukiwania najlepszych rozwiązań 

problemów zadaniowych z różnych perspektyw członków zespołu. Jest to także 

jedna z form realizacji pomysłu dotyczącego długofalowej rotacji na stanowiskach. 

• Przygotowanie odpowiedniego systemu motywacji oraz wynagrodzeń  

w organizacji, który zapewni, że tworzone idee pozyskiwania i dzielenia się wiedzą 

wpiszą się na stałe w jej strategie zarządzania wiedzą, a nie będą tylko 

krótkoterminowym lub jednorazowym zrywem na fali entuzjazmu płynącego  

z nowości oraz potencjalnych korzyści z wprowadzanych rozwiązań. 

• Poszukiwanie oraz praca nad identyfikacją skutecznych metod zarządzania wiedzą 

ukrytą i niejawną, która to jest trudna do kodyfikacji, a jednocześnie niezmiernie 

istotna w funkcjonowaniu zespołów i całej organizacji. 

• Uczestnictwo w stowarzyszeniach na wzór Gildie, zrzeszających ludzi-entuzjastów, 

fanatyków, praktyków, ekspertów i specjalistów z określonego tematu na przykład: 

Agile w organizacji, skalowalny Scrum w zarządzaniu dużymi i skomplikowanymi 

projektami lub Test Driven Development, którzy regularnie spotykają się, 

dyskutują, prezentują to, co stanowi dla nich największe problemy i wyzwania. 

• Wspólne retrospektywy międzyzespołowe mogą stanowić bardzo dobre 

rozwiązanie problemu transferu wiedzy pomiędzy zespołami. Takie retrospektywy 

(lub inaczej przeglądy po działaniu) mogą być organizowane na przykład po 

każdym Sprincie lub na koniec wydania. 

• Zastosowanie grywalizacji, czyli wykorzystanie idei działania pochodzącej z gier 

fabularnych i komputerowych w celu modyfikacji zachowań ludzi w rzeczywistych 

sytuacjach zawodowych poprzez zwiększenie ich zaangażowania. Technika opiera 

się na wywołaniu poczucia satysfakcji i przyjemności, jaka płynie z pokonywania 

kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji lub współpracy. Grywalizacja pozwala 

zaangażować ludzi do zadań, które są planowane do wykonania w projekcie, nawet, 

jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe (Grywalizacja). 
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5.2 Strategia zarządzania wiedzą 

W ramach obszaru problemowego dotyczącego strategii zarządzania wiedzą głównymi 

propozycjami usprawnień są: określanie celów oraz opracowywanie strategii organizacji  

z uwzględnieniem elementów zarządzania wiedzą, przygotowanie planu działań oraz 

budżetu umożliwiającego realizowanie takiej strategii, zwiększenie intensywności działań 

związanych z innowacjami, wykorzystanie strategii zarządzania najcenniejsza wiedzą  

w tworzonych projektach i produktach oraz zwiększenie skuteczności pozyskiwania 

wiedzy z zewnątrz organizacji oraz od jej klientów (Podrozdział 4.2). 

W przypadku strategii zarządzania wiedzą przeprowadzone wywiady również potwierdziły 

słuszność, celowość i potrzebę tworzenia takiej strategii organizacji pracującej zgodnie z 

metodą Scrum, która zapewni i jasno sprecyzuje, jakie działania są potrzebne i niezbędne, 

żeby móc skutecznie realizować procesy zarządzania wiedzą, przede wszystkim procesy 

generowania i pozyskiwania nowej wiedzy (tworzenie innowacji) oraz procesy dzielenia 

się wiedzą. Osoby biorące udział w wywiadach dobrze oceniły przedstawione pomysły 

oraz rozwiązania służące tworzeniu strategii uwzględniającej zarządzanie wiedzą. Osoby te 

jednocześnie wskazały na trudności w przygotowaniu skutecznej strategii, która będzie 

dobrze funkcjonowała w organizacji stosującej metodę Scrum. W porównaniu do dyskusji 

na temat problemu uczącej się organizacji padło więcej pytań i wątpliwości, co do tego jak 

przygotować taka strategię, niż konkretnych pomysłów, co świadczy o tym, że sam 

problem jest trudniejszy do zaadresowania. Niemniej jednak wykorzystanie pomysłów 

przedstawionych w pracy, jak też i nakreślonych kierunków rozwoju przez praktyków  

i ekspertów Scruma powinno pomóc liderom organizacji w tworzeniu ich własnej wizji  

i strategii zarządzania wiedzą w organizacji. 

Zebrane opinie, komentarze oraz uwagi odnotowane podczas przeprowadzonych 

wywiadów z ekspertami i praktykami metody Scrum to: 

• Zagwarantowanie przez przedsiębiorstwo i jej liderów zasobów potrzebnych 

ludziom do pracy nad innowacjami oraz do realizacji koncepcji uczącej się 

organizacji, tj. wygospodarowanie odpowiedniego czasu i budżetu w ramach ich 

codziennych obowiązków oraz usunięcie wszelkich przeszkód zarówno fizycznych, 

jak i psychicznych związanych z bezpieczeństwem i stabilizacją w miejscu pracy. 

• Wprowadzenie jasnego i motywującego systemu premiowania lub wynagrodzeń, 

zapewniającego skuteczne mechanizmy dzielenia się wiedzą oraz powstawanie 
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inicjatyw umożliwiających dzielenie się wiedzą w ramach codziennych 

obowiązków i zadań. W szczególności dotyczy to dzielenia się wiedzą ukrytą  

w umysłach ludzi związaną z ich doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów  

i zadań. Wspólne lub podobne systemy powinny dotyczyć sposobu wynagradzania 

związanego z tworzeniem własnych inicjatyw i innowacji, patentów oraz nowej 

wartościowej wiedzy, którą organizacja mogłaby wykorzystać do tworzenia lub 

ulepszania swoich produktów dostarczanych do klienta, tym samym zwiększając 

ich rentowność. 

• Budowanie kultury pracy sprzyjającej tworzeniu innowacyjności w ramach 

bieżących obowiązków i zadań realizowanych w zespole Scrum. Jest to trudne 

wyzwanie w obliczu różnic międzyludzkich dotyczących podejścia do sposobu  

i jakości wykonywania pracy oraz jej postrzegania. Dotyczy to także 

indywidualnych różnic w rozumieniu oczekiwanych efektów, przy czym sama 

metoda umożliwia lepsze ich określenie poprzez Definition of Done. Podejście 

innowacyjne jest jedynym znaczącym sposobem tworzenia nowej pracy i szansą na 

powstanie nowych możliwości uzyskania korzyści finansowych dla organizacji, a 

także budowania jej przewagi konkurencyjnej na rynku. Powinien to być kluczowy 

i nierozłączny element wpisany w strategii zarządzania wiedzą w organizacji. 

• Wprowadzenie przez liderów określonego standardu przygotowania strategii 

zarządzania wiedzą w organizacji stosującej metodę Scrum. Standard ten powinien 

polegać na prostym i jednocześnie dokładnym opisaniu dwóch kluczowych 

procesów w firmie: zarządzania wiedzą oraz zarządzania innowacjami. Standard 

ten powinien również pokazywać przykłady, w jaki sposób można to realizować, 

czyli jakie konkretne narzędzia i jakie działania mogłyby być wykorzystane w tym 

celu. Dla przykładu zarządzania innowacjami w metodzie Scrum można by 

skorzystać z pomysłów: Ship it Day lub Hackatonów, następnie ludzie mogliby 

zgłaszać swoje pomysły w wybranym narzędziu przez określony z góry czas,  

po czym pomysły te byłyby klasyfikowane i kwalifikowane pod kątem wybranych 

celów biznesowych firmy. Podobnie w zarządzaniu wiedzą w strategii powinny być 

podane konkretne przykłady narzędzi możliwych do zastosowania. Takie podejście 

zapewniłoby znacznie lepsze przełożenie z poziomu strategii do poziomu 

codziennych działań i zadań zespołów projektowych oraz byłoby dla nich swoistym 

hiperłączem. 



 „Zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metodę Scrum” 

 69

5.3 Kultura organizacyjna 

W poprzednim rozdziale na podstawie wyników badań oraz ich analizy wskazane zostały 

możliwości przeprowadzenia zmian w kulturze organizacyjnej polegające na: kreowaniu 

kultury opartej na ciągłym doskonaleniu oraz przedsiębiorczości, właściwym zarządzaniu 

procesem zmian podczas wdrażania metody Scrum, stosowaniu odpowiednich technik 

interwencyjnych ułatwiających zmianę kultury organizacyjnej oraz na gruntownej zmianie 

sposobu działania całej organizacji (Podrozdział 4.3). 

Na podstawie wszystkich przeprowadzonych wywiadów można bez wątpienia powiedzieć, 

że obszar dotyczący kultury organizacyjnej jest najtrudniejszym z obszarów 

problemowych zidentyfikowanych podczas badań w ramach niniejszej pracy i jest 

jednocześnie najbardziej ciekawym obszarem do dalszych badań w kwestii wdrożenia 

metody Scrum na poziomie całej organizacji z uwzględnieniem procesów i metod 

zarządzania wiedzą. 

Wnioski te potwierdzają eksperci, jak i praktycy mający, na co dzień do czynienia  

z wdrażaniem metody Scrum oraz metod zwinnych Agile w dużych organizacjach  

i korporacjach, w których zmiana kultury jest prawdziwym wyzwaniem: 

„Scrum zbudowany jest na kompletnie nowym modelu myślowym, często nazywanym 

‘paradygmatem’, który bardzo mocno wymusza zmianę modelu myślowego, na którym 

operuje cała organizacja. Jednak sama metoda nie załatwi problemu. Na co dzień pracuje 

z dużymi organizacjami i za każdym razem jest bardzo podobnie - Scrum pokazuje 

potrzebę zmiany systemu operacyjnego organizacji. Za każdym kolejnym wdrożeniem 

uświadamiam sobie to coraz mocniej. Scrum & Kanban to ‘aplikacje’, które muszą być 

osadzone na odpowiedniej platformie. Zadaniem firmy jest taką platformę stworzyć. 

Składa się na nią właśnie kultura organizacyjna, świat wartości, język, style przywództwa - 

elementy, które Scrum domyślnie zakłada, ale nie mówi jak sobie z nimi poradzić. A przy 

wdrożeniach w dużych organizacjach właśnie tutaj jest zawsze najwięcej do zrobienia. 

Niestety firmy najczęściej skupiają się na technikaliach, rolach, artefaktach, 

ceremoniach... Za pomocą tych narzędzi można osiągać naprawdę fantastyczne rezultaty, 

muszą być jednak osadzone na odpowiedniej platformie. Inaczej często dochodzi do 

zjawiska, które A. Toffler nazywa ‘szokiem kulturowym’.”  (Mariusz Chrapko). 

W trakcie przeprowadzonych wywiadów z ekspertami i praktykami metody Scrum 

zanotowano najciekawsze pomysły, spostrzeżenia oraz kierunki możliwych zmian  
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w kulturze organizacyjnej w celu łatwiejszej adaptacji i wdrożenia metody na poziomie 

całej organizacji z wykorzystaniem procesów zarządzania wiedzą. Są to: 

• Regularne przedstawianie wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa korzyści  

z wdrożenia metod Agile na poziomie całej organizacji. Potrzeba ta wynika 

bezpośrednio z wywiadów przeprowadzonych z członkami zespołów Scrumowych. 

Przykładowym rozwiązaniem może być przekazywanie informacji o sukcesach 

organizacji we wdrażaniu metody Scrum na spotkaniach retrospektywy. Mogą to 

być na przykład usprawnienia procesu wraz z pokazaniem osiągniętych  

lub spodziewanych korzyści na poziomie całej organizacji. Znacząca część 

pracowników dużych organizacji ma poczucie przynależności do niej oraz 

odpowiedzialności za organizację, jako całość i chciałoby znać jej plany  

i oczekiwania. 

• Podkreślanie korzyści, które z założenia metoda Scrum dostarcza uczestnikom 

zespołów projektowych oraz wszystkim zainteresowanym, którzy z tym zespołem 

współpracują. Korzyści te powodują, że ludziom pracuje sie przyjemniej, lepiej, 

mniej stresująco i tym samym z chęcią przychodzą do pracy i realizują postawione 

przed nimi cele i zadania, a także dzielą się wiedzą między sobą, szczególnie  

tą najcenniejszą - wiedzą ukrytą. Dzieje się tak, ponieważ zależy im na realizacji 

celów, jako zespół, a nie, jako zbiór indywidualistów. Takie zachowania budują  

i znacząco wzmacniają istniejącą kulturę organizacyjną. Dobrym przykładem może 

być też samorganizacja zespołu Scrum, dzięki czemu rodzi się pewnego rodzaju 

przywiązanie i zaangażowanie w realizację zadań, które ludzie sami chcą 

wykonywać, ponieważ je sobie wybrali na forum zespołu. Samorganizacja 

zespołów ma bardzo pozytywny wpływ na kulturę pracy w zespole. 

• Narzędzia i artefakty Scruma powodują, że przepływ wiedzy związanej  

z raportowaniem statusu realizacji zadań i projektu znacznie się upraszcza. Dzięki 

temu zespół może skupić się wyłącznie na realizacji zadań i tworzeniu wartości 

dodanej do produktu. Takie podejście również przekłada się na większy spokój  

w pracy, co z kolei powoduje większą efektywność i jest znacznie bardziej 

skuteczne niż stres i presja ze strony kierownictwa w tradycyjnie zarządzanych 

projektach. Skalowalność metod zwinnych Agile umożliwia przełożenie tych zalet 

na poziom organizacji, choć jest to oczywiście trudniejsze do realizacji. 
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• Inicjatywy zmian w kulturze organizacyjnej powinny wychodzić z dołu  

od najniższego poziomu – inżynierów, ludzi pracujących w zespole projektowym. 

Kierownictwo powinno umożliwiać wybór najbardziej wartościowych inicjatyw  

i dawać ku nim swoje wsparcie. Liderzy powinni przekazywać ludziom większą 

odpowiedzialność i okazywać zaufanie do ludzi, w kwestii realizacji zobowiązań - 

bez ścisłej ich kontroli. Powinny to być jednak zobowiązania, z których pracownik 

jest zdecydowanie rozliczany - musi istnieć sposób rozliczania tych zobowiązań,  

na każdym poziomie organizacji od pracowników zespołów po najwyższe 

kierownictwo organizacji, nawet, jeśli w szczególnych przypadkach będzie  

to zwolnienie lub odsunięcie od obowiązków. Poprawa umiejętności skutecznej 

komunikacji na wszystkich poziomach organizacji powinna być stałym punktem 

pracy nad kulturą organizacyjną w danym przedsiębiorstwie. 

• Głębokie zmiany w sposobie funkcjonowania organizacji - metoda Scrum zakłada 

istnienie wielu wartości, których w wielu organizacjach nie ma. Żeby te wartości 

powstały potrzeba dużo bardziej złożonych działań niż tylko wdrożenie Scruma  

do codziennej pracy. Samo wdrożenie Scruma wymusza jednak wprowadzenie tych 

„nowych” wartości. Jedną z propozycji może być praca w oparciu o „model 

wartości konkurujących” (Cameron, Quinn, 2011). Najpierw przeprowadza się 

ocenę bieżącej kultury organizacyjnej za pomocą odpowiednio przygotowanego 

kwestionariusza. Celem kwestionariusza do oceny kultury organizacji jest 

określenie sześciu podstawowych wymiarów tej kultury, dzięki czemu otrzymamy 

obraz tego, jak funkcjonuje nasza organizacja i jakie wartości ją charakteryzują. 

Ocenę najlepiej przeprowadzić dla wybranej jednostki w organizacji. Otrzymane 

wyniki będą dla każdej organizacji inne. Nie ma wyników dobrych, ani złych, tak 

jak nie ma dobrej i złej kultury organizacyjnej. Kwestionariusz daje możliwość 

oceny zarówno stanu obecnego, jak i pożądanego. Następnie pracuje się nad 

wybranymi obszarami oraz profilem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.  

W celu efektywnego wdrożenia metody Scrum organizacja powinna bardziej 

skupiać swoją uwagę na sprawach wewnętrznych i własnej pozycji w otoczeniu, 

powinna wykazywać dużą elastyczność, indywidualny styl oraz troszczyć się  

o ludzi i być wrażliwa na potrzeby swoich klientów. Takie podejście ma znacznie 

większą szansę na to, że zmiana zostanie na trwałe zakodowana w nowej kulturze 

organizacyjnej przedsiębiorstwa. 
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5.4 Struktura organizacyjna 

Zaproponowanymi usprawnieniami oraz kierunkami zmian dotyczącymi struktury 

organizacyjnej, mającymi na celu sprawniejsze wdrożenie metody Scrum na poziomie 

całej organizacji są: spłaszczenie struktur hierarchicznych, ograniczenie rozmiaru całej 

organizacji, wprowadzenie odpowiedniego sposobu zarządzania zmianą struktury 

organizacji, zmiana stylu zarządzania i kierowania organizacją oraz zmiana sposobu 

funkcjonowania organizacji poprzez jej transformację (Podrozdział 4.4). 

Przeprowadzone wywiady z ekspertami oraz praktykami metody Scrum potwierdziły 

prawidłowość otrzymanych wyników badań oraz słuszność wyciągniętych wniosków  

na podstawie ich analizy. Zebrane w wywiadach opinie i oceny dotyczące 

zaproponowanych rozwiązań oraz usprawnień były pozytywne, jednocześnie wskazały 

trudności i potencjalne wyzwania dotyczące zmian w obszarze struktury organizacyjnej, 

jak i problemów transferu wiedzy pomiędzy zespołami w strukturze organizacji. 

W szczególności zwrócono uwagę na problemy dotyczące obecnych struktur 

organizacyjnych w dużych organizacjach i ich potrzebę dostosowania do potrzeb metody 

Scrum, tak, aby mogły wspierać procesy związane z przepływem oraz efektywnym 

wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy w organizacji i tworzonych przez nią produktach. 

W przypadku dużych organizacji z rozbudowanymi strukturami problemy przepływu 

wiedzy oraz dzielenia się tą wiedzą są ściśle powiązane z problemem dotyczącym sposobu 

komunikacji w organizacji oraz sposobu wprowadzania zmian. Bardzo dużą uwagę 

zwrócono na trudność w przeprowadzeniu zmiany w strukturze organizacji, która zamierza 

wdrożyć metodę Scrum, ponieważ wymusi to głównie spłaszczenie struktur 

hierarchicznych, zwłaszcza po stronie kierowniczej. Taka zmiana będzie wymagać dużego 

wsparcia ze strony najwyższego kierownictwa organizacji oraz dogłębnego zrozumienia 

potrzeby wprowadzenia tych zmian. 

Zebrane opinie oraz komentarze z przeprowadzonych wywiadów z ekspertami  

i praktykami metody Scrum to: 

• Spłaszczenie struktury kierowniczej – przynajmniej na poziomie projektu wszyscy 

uczestnicy organizacji powinni się znać na tyle, aby móc ze sobą swobodnie 

współpracować. Dotyczy to zarówno wszystkich osób w zespole, jak i całości 

zespołów będących częścią danego projektu. Multidyscyplinarność zespołów 

Scrumowych powinna znacznie rozwiązywać ten problem, jednak w przypadku 
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wdrożenia rożnych adaptacji metody należy zapewnić na tyle bliską współpracę, 

żeby osoby z różnymi perspektywami znały się na tyle, aby znieść barierę słabej 

komunikacji w imię efektywnej współpracy nad produktem dla klienta. 

• Zastosowanie podejścia ewolucyjnego przy wprowadzaniu zmian w strukturze 

organizacyjnej. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się podejście metodą 

przyrostowa, „krok po kroku”. Można to zrobić w następujący sposób: zbadać 

dokładnie obecną strukturę organizacji oraz jej funkcjonowanie, postawić diagnozę 

w oparciu o otrzymane wyniki, zaproponować zmiany oraz wprowadzić te zmiany 

małymi krokami, obserwując rezultaty i jednocześnie wprowadzając na bieżąco 

ewentualne korekty. Jest to proces długotrwały, jednak wydaje się najbardziej 

bezpieczny, jeśli mamy na uwadze bieżące funkcjonowanie organizacji. 

• Zastosowanie gotowego rozwiązania w celu zmiany struktury organizacyjnej, 

zaproponowanego przez ekspertów i specjalistów od metod zwinnych oraz zwinnej 

transformacji w organizacji. W tym przypadku takim „gotowym” rozwiązaniem 

może być Holokracja, czyli taki system pracy, w którym nie ma tytulatury,  

ani managerów. Grupa ludzi przychodzi do pracy i pracuje razem, jako zespół nad 

projektem. Holokracja podaje szczegółowy sposób na przebudowę struktury 

organizacyjnej firmy, czytelne zdefiniowanie podziału obowiązków, konsekwentne 

ich realizowanie, a także bardzo transparentny, zintegrowany proces decyzyjny. 

Holokracja ma za cel wspierać kreatywność, efektywność, przejrzystość oraz 

innowacyjność, czyli dostarczać wszystkie te cechy, które mają bardzo duży wpływ 

na sprawne działanie procesów związanych z zarządzaniem i transferem wiedzy  

w organizacji. 

• Wykorzystanie własnych ekspertów w roli agentów zmiany w strukturach 

organizacji – jak już wcześniej wspomniano, najlepszą propozycją wdrożenia 

metody Scrum w organizacji wydaje się być zmiana przeprowadzona „od dołu”  

z jednoczesnym wsparciem ze strony kierownictwa. Podczas wdrożenia metody  

w wielu zespołach duża organizacja zyskuje bardzo cenny kapitał w postaci grona 

własnych ekspertów od metody, którzy mają już obraz większości problemów 

organizacji napotkanych podczas wdrożenia w zespołach. Ta cenna wiedza może 

posłużyć do przygotowania rozwiązania, które umożliwi wdrożenie metody Scrum 

wspierającej procesy zarządzania wiedzą na poziomie całej organizacji. 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE DO DALSZYCH BADA Ń 

Na świecie możemy zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój zaawansowanych usług 

biznesowych, utrzymujący się trend rozwoju branży IT oraz konsekwentne dążenie  

do redukcji i optymalizacji kosztów produkcji. W branżach tych możemy zaobserwować 

wzrost liczby małych, średnich i dużych przedsiębiorstw powodujący dużo większą 

konkurencyjność na rynku. Dla przedsiębiorstw konkurencyjność w tych branżach oznacza 

zarówno konkurencję w produktach dostarczanych na rynek, jak i konkurencję  

w zatrudnianiu i utrzymaniu najlepszych pracowników gwarantujących funkcjonowanie 

organizacji. Klienci przedsiębiorstwa coraz częściej oczekują od niego krótkiego terminu 

realizacji swoich oczekiwań i tym samym wymuszają potrzebę przyspieszania działań  

w organizacji. Sytuacja ta zmusza często przedsiębiorstwa do podejmowania szeregu 

zmian, a czasami nawet do restrukturyzacji przedsiębiorstwa w celu zachowania swoich 

udziałów w rynku oraz uzasadnienia biznesowego. Specyfiką branży zaawansowanych 

usług biznesowych oraz branży IT są dodatkowo: bardzo wysoki poziom zmienności  

i trudności celów oraz zadań realizowanych w przedsiębiorstwie, bardzo często wysokie 

kryteria jakości tworzonych produktów lub dostarczanych usług oraz bardzo duża 

dynamika zmian związanych z otoczeniem biznesowym, w szczególności zmian 

pochodzących od klientów przedsiębiorstwa. W trakcie długoterminowej realizacji 

zaawansowanego produktu klient dopiero wtedy zaczyna budować bardziej precyzyjną 

wizję swoich potrzeb związanych z tworzonym właśnie produktem. Oczekiwania te bardzo 

często klient przekazuje do przedsiębiorstwa wymuszając na nim wprowadzanie zmian  

w tworzonym produkcie. Mniejsze przedsiębiorstwa łatwiej reagują na takie zmiany ze 

względu na mniejszą skale działania i mniejszy stopień zaawansowania tworzonych 

produktów, większe organizacje bardzo często cechują się dużą inercją w odpowiedzi na 

zmianę oczekiwań pochodzących od klienta. Z drugiej strony oprócz klienta funkcjonuje 

całe otoczenie biznesowe i otoczenie rynkowe, które również cechuje się bardzo dużą 

dynamiką zmian i wymusza reakcję przedsiębiorstwa na te zmiany. Funkcjonowanie 

organizacji w tak dynamicznie zmieniającym się rynku nie jest łatwe. To z kolei powoduje, 

że organizacje prowadzą różnego rodzaju badania, sprawdzają różne rozwiązania oraz 

poszukują ciągle nowych metod i nowych sposobów zarządzania i organizowania pracy 

lepiej dostosowanych do ich własnych potrzeb i do ich specyfiki działania, jednocześnie 

lepiej odpowiadających na potrzeby rynku. Na rynku istnieje szereg metod i standardów 

zarządzania zaawansowanymi projektami oraz zespołami projektowymi w dużych 



 „Zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metodę Scrum” 

 75

organizacjach. Powstało i ciągle powstaje wiele metod adaptacyjnych, które dostarczają 

jedynie ogólnych ram i zasad, pozostawiając możliwość wypracowania najlepszego 

rozwiązania i implementacji metody przedsiębiorstwu lub zespołom funkcjonującym  

w jego strukturze. Przykładem takich metod są metody zwinnego zarządzania projektami. 

Metody Agile dostarczają ogólnego zbioru zasad i wartości, które muszą być bezwzględnie 

przestrzegane, natomiast sposób implementacji i realizacji pozostawiają użytkownikowi.  

Z tego powodu metody te coraz chętniej są wykorzystywane przez duże organizacje  

i korporacje, które nie mogą pozwolić sobie na szybką i rewolucyjną zmianę w sposobie 

działania. Jedną z najczęściej wybieranych metod Agile do zarządzania projektami IT,  

w szczególności do zarządzania zaawansowanymi projektami związanymi z tworzeniem 

oprogramowania jest metoda Scrum, która została przedstawiona i zbadana w ramach 

niniejszej pracy pod kątem usprawnień wykorzystujących narzędzia i metody zarządzania 

wiedzą. W dużej organizacji komunikacja, przepływ informacji oraz zarządzanie 

najcenniejszą wiedzą, pochodzącą zarówno z wewnątrz, jak i z otoczenia biznesowego jest 

kluczowym czynnikiem decydującym o efektywności działania całej organizacji i o jego 

trwałej przewadze konkurencyjnej. Zespoły projektowe stosujące metodę Scrum do 

organizacji swojej pracy mogą osiągać nieporównywalnie lepsze rezultaty od zespołów 

korzystających z tradycyjnych metod zarządzania, co zostało udowodnione w szeregu 

badań oraz w ogólnie dostępnej literaturze dotyczącej metod zwinnych. Badania 

przeprowadzone w ramach niniejszej pracy potwierdzają, że metoda Scrum bardzo dobrze 

wspiera procesy przepływu i zarządzania wiedzą w zespołach projektowych. Badania te 

jednocześnie dostarczają inną bardzo ciekawą informację oraz wniosek, który można 

sformułować następująco: kluczem do sukcesu we wdrożeniu metody Scrum nie są 

same zmiany na poziomie zespołów projektowych, ale przede wszystkim zmiany na 

poziomie całej organizacji i w jej sposobie funkcjonowania. Nie wystarczy zmienić 

sposobu organizacji pracy samych zespołów projektowych, trzeba dokonać transformacji 

całej organizacji i jej sposobu funkcjonowania, bo dopiero wtedy procesy związane z 

przepływem i zarządzaniem wiedzą będą działać w pełni efektywnie i przynosić wymierne 

korzyści z nimi związane. Jest to szczególnie istotne w przypadku dużych organizacji,  

w których badania przeprowadzone w ramach tej pracy wskazały istotne potrzeby 

związane z usprawnieniami w komunikacji i przepływie wiedzy pomiędzy zespołami 

projektowymi funkcjonującymi w ramach tej samej organizacji. Na podstawie wyników 

badań zaproponowano dokonanie usprawnień we wdrożeniu i stosowaniu metody Scrum 

na poziomie organizacji w czterech głównych obszarach: uczącej się organizacji, strategii 
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zarządzania wiedzą w organizacji, kultury organizacyjnej oraz struktury organizacyjnej. 

Wskazano konkretne propozycje, przykłady i kierunki zmian oraz udoskonaleń na 

poziomie całej organizacji wykorzystując narzędzia i metody zarządzania wiedzą, co było 

celem niniejszej pracy. Na podstawie zaproponowanych usprawnień oraz na podstawie ich 

ewaluacji z ekspertami i praktykami metody Scrum powstał kolejny ważny wniosek 

sformułowany następująco: najważniejszym obszarem zmian jest kształtowanie 

odpowiedniej kultury organizacyjnej, która zapewni pomyślne wdrożenie metody 

Scrum na poziomie całej organizacji i jednocześnie zapewni najlepsze wsparcie dla 

procesów przepływu i zarządzania wiedzą. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

dużych organizacji, w przypadku, których zmiany kultury organizacyjnej nie da się 

przeprowadzić z dnia na dzień. Należy pamiętać, że zmiana kultury organizacyjnej jest 

procesem ciągłym, który trzeba przeprowadzać w sposób ewolucyjny, jako inicjatywę 

pochodzącą od samego dołu do samej góry. Pomyślne wdrożenie zaproponowanych 

usprawnień, jak również monitorowanie i prowadzenie dalszych szczegółowych badań we 

wskazanych obszarach powinno pozwolić organizacji na pomyślne wdrożenie metody 

Scrum na poziomie całej organizacji. To z kolei powinno znacznie ułatwić organizacji 

dostarczanie produktów spełniających wysokie kryteria jakości w możliwie najkrótszym 

czasie odpowiadającym potrzebom rynku. Taki sposób działania i funkcjonowania 

organizacji powinien w rezultacie znacznie zwiększyć wartość przedsiębiorstwa oraz 

pozwolić mu na osiąganie sukcesów i budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. 

Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy dostarczyły bardzo interesującego 

dowodu wnikliwości procesu badawczego. Zamierzeniem początkowym było zbadanie 

metody Scrum w kontekście usprawnień związanych z wykorzystaniem metod i narzędzi 

zarządzania wiedzą w zespołach projektowych. Przygotowana ankieta badawcza 

umożliwiła jednak znacznie szersze spojrzenie na badaną problematykę. Z 

przeprowadzonych badań i analizy wynikło, jak ważny jest kontekst organizacji dla pracy 

zespołów projektowych. Jest to jeszcze jedno bardzo ważne odkrycie – wniosek z badań, 

którego nie było na etapie formułowania celu pracy. Na podstawie tego wniosku, jak 

również na podstawie wyników przedstawionych w niniejszej pracy można rekomendować 

dalsze bardziej szczegółowe badania zarówno we wszystkich czterech nakreślonych 

obszarach usprawnień na poziomie organizacji, jak również dużo bardziej szczegółowe 

badania w kontekście samej kultury organizacyjnej, która wydaję się być trudnym  

i jednocześnie bardzo ciekawym obszarem badań w dużych organizacjach i korporacjach. 
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ZAŁ ĄCZNIKI 

Załącznik A – Ankieta badawcza 

Część I - Doświadczenie ze Scrumem 

1. Scrum stosuję w codziennej pracy: 

a) Mniej niż rok 

b) 1 - 3 lat 

c) Więcej niż 3 lata –  ……… lat 

2. Pełnię rolę: 

a) Scrum Mastera 

b) Product Ownera 

c) Członka Zespołu Scrumowego (dewelopera/testera) 

3. Moje doświadczenie zawodowe ze Scrumem pochodzi z: 

a) Jednej firmy 

b) Dwóch lub trzech firm 

c) Więcej niż trzech firm 

4. Uczestnictwo w szkoleniach ze Scruma (wewnętrznych lub zewnętrznych): 

a) Nie brałem udziału  

b) Brałem udział w 1 – 3 szkoleń 

c) Brałem udział w więcej niż 3 szkoleniach 

5. Posiadam certyfikat potwierdzający znajomość Scruma: 

a) Tak 

b) Nie 

c) Nie, ale planuje lub jestem w trakcie szkolenia certyfikacyjnego 

Część II - Manifest Agile & założenia metody Scrum (przejrzystość, inspekcja, 

adaptacja) 

6. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają pozyskiwanie i 

rozwijanie danych oraz informacji (wraz z ich kontekstem) potrzebnych do pracy w 

zespole: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 
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7. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają pozyskiwanie i 

rozwijanie danych oraz informacji (wraz z ich kontekstem) wymienianych 

pomiędzy zespołami w tym samym lub innym projekcie: 

a) Słabo b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

8. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają gromadzenie, tworzenie 

i odkrywanie wartościowych doświadczeń powstających podczas pracy w zespole: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

9. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają gromadzenie, tworzenie 

i odkrywanie wartościowych doświadczeń powstających podczas współpracy 

pomiędzy zespołami w tym samym lub innym projekcie: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

10. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają pozyskiwanie i 

rozwijanie najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) pochodzącej z własnej struktury organizacyjnej, z otoczenia 

biznesowego organizacji oraz od jej klientów już na etapie rozwoju produktu: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

11. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają wartościowanie (ocenę) 

oraz zapis najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) powstającej podczas pracy w zespole jak i współpracy zespołu ze 

światem zewnętrznym: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

12. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają rozpowszechnianie i 

komunikację najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) w zespole oraz pomiędzy zespołami w tym samym lub innym 

projekcie: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

13. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum pozwalają na wykorzystanie 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do 

realizacji misji, wizji i celów przedsiębiorstwa: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

14. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum pozwalają na wykorzystanie 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do 

wprowadzania innowacyjności oraz działań usprawniających pracę organizacji oraz 

zespołu: 
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a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

15. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum pozwalają na budowanie i rozwój 

długofalowej strategii wykorzystania najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej 

kontekstu oraz doświadczeń) i zabezpieczenia tej wiedzy przed utratą jej wartości: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

16. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają wykorzystania 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do 

monitorowania i kontrolowania ryzyka związanego z dostarczeniem produktu o 

najwyższej jakości spełniającej oczekiwania klienta: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

17. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum pomagają w tworzeniu struktury 

organizacyjnej wspierającej procesy związane z przepływem oraz efektywnym 

wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) w organizacji i tworzonych przez nią produktach: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

18. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum  umożliwiają wykorzystanie 

rozwiązań opartych na narzędziach informatycznych oraz rozwiązań technicznych 

wspierających procesy związane z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w 

organizacji i tworzonych przez nią produktach: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

19. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum  pomagają kierownictwu organizacji 

w zarządzaniu procesami związanymi z przepływem oraz efektywnym 

wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) w organizacji i tworzonych przez nią produktach: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

20. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum  pozwalają stworzyć system 

motywacyjny i kształtować kulturę organizacyjną związaną z przepływem oraz 

efektywnym wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej 

kontekstu oraz doświadczeń) w organizacji i tworzonych przez nią produktach: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

Część III – Role w Scrumie (Scrum Master, Product Owner, Zespół Scrum) 
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21. Role w Scrumie umożliwiają gromadzenie, tworzenie i odkrywanie wartościowej 

wiedzy (danych, informacji, ich kontekstu oraz doświadczeń) niezbędnej do pracy 

w zespole i kontaktu zespołu ze światem zewnętrznym: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

22. Role w Scrumie umożliwiają gromadzenie, tworzenie i odkrywanie wartościowej 

wiedzy (danych, informacji, ich kontekstu oraz doświadczeń) pochodzącej z 

własnej struktury organizacyjnej, z otoczenia biznesowego organizacji oraz od jej 

klientów już na etapie rozwoju produktu: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

23. Role w Scrumie umożliwiają wartościowanie (ocenę) i zapis najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) powstającej podczas pracy w 

zespole jak i współpracy zespołu ze światem zewnętrznym: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

24. Role w Scrumie umożliwiają rozpowszechnianie i komunikację najcenniejszej 

wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w zespole oraz 

pomiędzy zespołami w tym samym lub innym projekcie: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

25. Role w Scrumie pozwalają na wykorzystanie najcenniejszej wiedzy (danych, 

informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do ciągłego uczenia się organizacji 

oraz rozwoju członków zespołu: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

26. Role w Scrumie pozwalają na wykorzystanie najcenniejszej wiedzy (danych, 

informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do poprawy podejmowanych działań 

oraz decyzji: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

27. Role w Scrumie pozwalają na dzielenie się i wykorzystanie najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w celu tworzenia produktu o 

najwyższych kryteriach jakości: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

28. Role w Scrumie pozwalają na identyfikacje potrzeb i rozwiązywanie problemów 

związanych z wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej 

kontekstu oraz doświadczeń) w pracy zespołu oraz kontaktach zespołu ze światem 

zewnętrznym: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 
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29. Role w Scrumie pomagają w tworzeniu struktury organizacyjnej wspierającej 

procesy związane z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem najcenniejszej 

wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w organizacji i 

tworzonych przez nią produktach: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

30. Role w Scrumie pomagają stworzyć system motywacyjny i kształtować kulturę 

organizacyjną związaną z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w 

organizacji i tworzonych przez nią produktach: 

b) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

Część IV – Aktywno ści (Planowanie Sprintu, Daily Scrums, Sprint, Przegląd 

Sprintu, Retrospektywa) i artefakty Scruma (Szacowanie złożoności, Rejestry 

produktu i sprintu, Wykresy spalania, Definition of Done) 

31. Aktywności i artefakty Scruma umożliwiają gromadzenie, tworzenie i odkrywanie 

wartościowej wiedzy (danych, informacji, ich kontekstu oraz doświadczeń) 

niezbędnej do pracy w zespole i kontaktu zespołu ze światem zewnętrznym: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

32. Aktywności i artefakty Scruma umożliwiają gromadzenie, tworzenie i odkrywanie 

wartościowej wiedzy (danych, informacji, ich kontekstu oraz doświadczeń) 

pochodzącej z własnej struktury organizacyjnej, z otoczenia biznesowego 

organizacji oraz od jej klientów na etapie rozwoju produktu: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

33. Aktywności i artefakty Scruma umożliwiają wartościowanie (ocenę) i zapis 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) 

powstającej podczas pracy w zespole jak i współpracy zespołu ze światem 

zewnętrznym: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

34. Aktywności i artefakty Scruma umożliwiają rozpowszechnianie i komunikację 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w 

zespole oraz pomiędzy zespołami w tym samym lub innym projekcie: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

35. Aktywności i artefakty Scruma pozwalają na wykorzystanie najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do rozwoju produktu o 

najwyżej jakości spełniającej oczekiwania klienta: 
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a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

36. Aktywności i artefakty Scruma ułatwiają wykorzystanie najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w „morzu” dostępnej 

informacji oraz szumu komunikacyjnego: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

37. Aktywności i artefakty Scruma pozwalają na użycie niezbędnych środków, 

narzędzi i procesów do korzystania z najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej 

kontekstu oraz doświadczeń) w pracy zespołu oraz współpracy zespołu ze światem 

zewnętrznym: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

38. Aktywności i artefakty Scruma zapewniają wsparcie ciągłego procesu polepszania 

pracy zespołu i wprowadzania zmian w celu osiągnięcia najwyższej jakości 

tworzonych produktów z wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy (danych, 

informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń): 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

39. Aktywności i artefakty Scruma umożliwiają wykorzystanie rozwiązań opartych na 

narzędziach informatycznych oraz rozwiązań technicznych wspierających procesy 

związane z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w organizacji i tworzonych 

przez nią produktach: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 

40. Aktywności i artefakty Scruma pomagają kształtować kulturę organizacyjną 

związaną z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w organizacji i tworzonych 

przez nią produktach: 

a) Słabo  b) Dostatecznie  c) Dobrze d) Bardzo dobrze 
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Załącznik B – Wyniki ankiety 

Część I - Doświadczenie ze Scrumem 

1. Scrum stosuję w codziennej pracy: 

 

Mniej niż rok 19 30% 

1 - 3 lat 26 41% 

Więcej niż 3 lata 12 19% 

Other 6 10% 

2. Pełnię rolę: 

 

Scrum Mastera 23 37% 

Product Ownera 11 17% 

Członka Zespołu Scrumowego (dewelopera/testera) 29 46% 

3. Moje doświadczenie zawodowe ze Scrumem pochodzi z: 
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Jednej firmy 46 73% 

Dwóch lub trzech firm 14 22% 

Więcej niż trzech firm 3 5% 

Other 0 0% 

4. Uczestnictwo w szkoleniach ze Scruma (wewnętrznych lub zewnętrznych): 

 

Nie brałem udziału  15 24% 

Brałem udział w 1 – 3 szkoleń 35 56% 

Brałem udział w więcej niż 3 szkoleniach 12 19% 

Other 1 2% 

5. Posiadam certyfikat potwierdzający znajomość Scruma: 

 

Tak 11 17% 

Nie 44 70% 

Nie, ale planuje lub jestem w trakcie szkolenia certyfikacyjnego 7 11% 

Other 1 2% 
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Część II - Manifest Agile & założenia metody Scrum (przejrzystość, inspekcja, 

adaptacja) 

6. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają pozyskiwanie i rozwijanie 

danych oraz informacji (wraz z ich kontekstem) potrzebnych do pracy w zespole: 

 

Słabo 5 8% 

Dostatecznie 14 22% 

Dobrze 36 57% 

Bardzo dobrze 8 13% 

7. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają pozyskiwanie i rozwijanie 

danych oraz informacji (wraz z ich kontekstem) wymienianych pomiędzy zespołami w 

tym samym lub innym projekcie: 

 

Słabo 10 16% 

Dostatecznie 25 40% 

Dobrze 24 38% 

Bardzo dobrze 4 6% 

8. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają gromadzenie, tworzenie i 

odkrywanie wartościowych doświadczeń powstających podczas pracy w zespole: 
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Słabo 2 3% 

Dostatecznie 6 10% 

Dobrze 30 48% 

Bardzo dobrze 25 40% 

9. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają gromadzenie, tworzenie i 

odkrywanie wartościowych doświadczeń powstających podczas współpracy pomiędzy 

zespołami w tym samym lub innym projekcie: 

 

Słabo 9 14% 

Dostatecznie 18 29% 

Dobrze 31 49% 

Bardzo dobrze 5 8% 

10. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają pozyskiwanie i 

rozwijanie najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) 

pochodzącej z własnej struktury organizacyjnej, z otoczenia biznesowego organizacji 

oraz od jej klientów już na etapie rozwoju produktu: 
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Słabo 7 11% 

Dostatecznie 18 29% 

Dobrze 28 44% 

Bardzo dobrze 10 16% 

11. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają wartościowanie (ocenę) 

oraz zapis najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) 

powstającej podczas pracy w zespole jak i współpracy zespołu ze światem 

zewnętrznym: 

 

Słabo 6 10% 

Dostatecznie 14 22% 

Dobrze 35 56% 

Bardzo dobrze 8 13% 

12. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają rozpowszechnianie i 

komunikację najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) w zespole oraz pomiędzy zespołami w tym samym lub innym projekcie: 
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Słabo 4 6% 

Dostatecznie 17 27% 

Dobrze 30 48% 

Bardzo dobrze 12 19% 

13. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum pozwalają na wykorzystanie 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do 

realizacji misji, wizji i celów przedsiębiorstwa: 

 

Słabo 10 16% 

Dostatecznie 16 25% 

Dobrze 29 46% 

Bardzo dobrze 8 13% 

14. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum pozwalają na wykorzystanie 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do 

wprowadzania innowacyjności oraz działań usprawniających pracę organizacji oraz 

zespołu: 
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Słabo 5 8% 

Dostatecznie 11 17% 

Dobrze 27 43% 

Bardzo dobrze 20 32% 

15. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum pozwalają na budowanie i rozwój 

długofalowej strategii wykorzystania najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej 

kontekstu oraz doświadczeń) i zabezpieczenia tej wiedzy przed utratą jej wartości: 

 

Słabo 11 17% 

Dostatecznie 20 32% 

Dobrze 24 38% 

Bardzo dobrze 8 13% 

16. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają wykorzystania 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do 

monitorowania i kontrolowania ryzyka związanego z dostarczeniem produktu o 

najwyższej jakości spełniającej oczekiwania klienta: 
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Słabo 5 8% 

Dostatecznie 12 19% 

Dobrze 27 43% 

Bardzo dobrze 19 30% 

17. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum pomagają w tworzeniu struktury 

organizacyjnej wspierającej procesy związane z przepływem oraz efektywnym 

wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz 

doświadczeń) w organizacji i tworzonych przez nią produktach: 

 

Słabo 6 10% 

Dostatecznie 20 32% 

Dobrze 29 46% 

Bardzo dobrze 8 13% 

18. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum umożliwiają wykorzystanie 

rozwiązań opartych na narzędziach informatycznych oraz rozwiązań technicznych 

wspierających procesy związane z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w 

organizacji i tworzonych przez nią produktach: 



 „Zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metodę Scrum” 

 93

 

Słabo 8 13% 

Dostatecznie 14 22% 

Dobrze 33 52% 

Bardzo dobrze 8 13% 

19. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum pomagają kierownictwu organizacji 

w zarządzaniu procesami związanymi z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w 

organizacji i tworzonych przez nią produktach: 

 

Słabo 2 3% 

Dostatecznie 26 41% 

Dobrze 26 41% 

Bardzo dobrze 9 14% 

20. Manifest Agile oraz założenia metody Scrum pozwalają stworzyć system 

motywacyjny i kształtować kulturę organizacyjną związaną z przepływem oraz 

efektywnym wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu 

oraz doświadczeń) w organizacji i tworzonych przez nią produktach: 



 „Zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metodę Scrum” 

 94

 

Słabo 13 21% 

Dostatecznie 16 25% 

Dobrze 26 41% 

Bardzo dobrze 8 13% 

Część III – Role w Scrumie (Scrum Master, Product Owner, Zespół Scrum) 

 

21. Role w Scrumie umożliwiają gromadzenie, tworzenie i odkrywanie wartościowej 

wiedzy (danych, informacji, ich kontekstu oraz doświadczeń) niezbędnej do pracy w 

zespole i kontaktu zespołu ze światem zewnętrznym: 

 

Słabo 3 5% 

Dostatecznie 16 25% 

Dobrze 31 49% 

Bardzo dobrze 13 21% 

22. Role w Scrumie umożliwiają gromadzenie, tworzenie i odkrywanie wartościowej 

wiedzy (danych, informacji, ich kontekstu oraz doświadczeń) pochodzącej z własnej 

struktury organizacyjnej, z otoczenia biznesowego organizacji oraz od jej klientów już 

na etapie rozwoju produktu: 



 „Zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metodę Scrum” 

 95

 

Słabo 4 6% 

Dostatecznie 15 24% 

Dobrze 34 54% 

Bardzo dobrze 10 16% 

23. Role w Scrumie umożliwiają wartościowanie (ocenę) i zapis najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) powstającej podczas pracy w 

zespole jak i współpracy zespołu ze światem zewnętrznym: 

 

Słabo 5 8% 

Dostatecznie 16 25% 

Dobrze 32 51% 

Bardzo dobrze 10 16% 

24. Role w Scrumie umożliwiają rozpowszechnianie i komunikację najcenniejszej 

wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w zespole oraz pomiędzy 

zespołami w tym samym lub innym projekcie: 
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Słabo 4 6% 

Dostatecznie 20 32% 

Dobrze 25 40% 

Bardzo dobrze 14 22% 

25. Role w Scrumie pozwalają na wykorzystanie najcenniejszej wiedzy (danych, 

informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do ciągłego uczenia się organizacji oraz 

rozwoju członków zespołu: 

 

Słabo 1 2% 

Dostatecznie 11 17% 

Dobrze 35 56% 

Bardzo dobrze 16 25% 

26. Role w Scrumie pozwalają na wykorzystanie najcenniejszej wiedzy (danych, 

informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do poprawy podejmowanych działań oraz 

decyzji: 

 

Słabo 1 2% 

Dostatecznie 8 13% 

Dobrze 35 56% 

Bardzo dobrze 19 30% 



 „Zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych stosujących metodę Scrum” 

 97

27. Role w Scrumie pozwalają na dzielenie się i wykorzystanie najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w celu tworzenia produktu o 

najwyższych kryteriach jakości: 

 

Słabo 2 3% 

Dostatecznie 16 25% 

Dobrze 31 49% 

Bardzo dobrze 14 22% 

28. Role w Scrumie pozwalają na identyfikacje potrzeb i rozwiązywanie problemów 

związanych z wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu 

oraz doświadczeń) w pracy zespołu oraz kontaktach zespołu ze światem zewnętrznym: 

 

Słabo 1 2% 

Dostatecznie 13 21% 

Dobrze 32 51% 

Bardzo dobrze 17 27% 

29. Role w Scrumie pomagają w tworzeniu struktury organizacyjnej wspierającej 

procesy związane z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem najcenniejszej 

wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w organizacji i 

tworzonych przez nią produktach: 
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Słabo 3 5% 

Dostatecznie 18 29% 

Dobrze 36 57% 

Bardzo dobrze 6 10% 

30. Role w Scrumie pomagają stworzyć system motywacyjny i kształtować kulturę 

organizacyjną związaną z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w 

organizacji i tworzonych przez nią produktach: 

 

Słabo 11 17% 

Dostatecznie 17 27% 

Dobrze 29 46% 

Bardzo dobrze 6 10% 

 

Część IV – Aktywno ści (Planowanie Sprintu, Daily Scrums, Sprint, Przegląd Sprintu, 
Retrospektywa) i artefakty Scruma (Szacowanie złożoności, Rejestry produktu i 
sprintu, Wykresy spalania, Definition of Done) 

31. Aktywności i artefakty Scruma umożliwiają gromadzenie, tworzenie i odkrywanie 

wartościowej wiedzy (danych, informacji, ich kontekstu oraz doświadczeń) niezbędnej 

do pracy w zespole i kontaktu zespołu ze światem zewnętrznym: 
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Słabo 4 6% 

Dostatecznie 11 17% 

Dobrze 31 49% 

Bardzo dobrze 17 27% 

32. Aktywności i artefakty Scruma umożliwiają gromadzenie, tworzenie i odkrywanie 

wartościowej wiedzy (danych, informacji, ich kontekstu oraz doświadczeń) 

pochodzącej z własnej struktury organizacyjnej, z otoczenia biznesowego organizacji 

oraz od jej klientów na etapie rozwoju produktu: 

 

Słabo 4 6% 

Dostatecznie 15 24% 

Dobrze 30 48% 

Bardzo dobrze 14 22% 

33. Aktywności i artefakty Scruma umożliwiają wartościowanie (ocenę) i zapis 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) powstającej 

podczas pracy w zespole jak i współpracy zespołu ze światem zewnętrznym: 
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Słabo 4 6% 

Dostatecznie 13 21% 

Dobrze 36 57% 

Bardzo dobrze 10 16% 

34. Aktywności i artefakty Scruma umożliwiają rozpowszechnianie i komunikację 

najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w zespole 

oraz pomiędzy zespołami w tym samym lub innym projekcie: 

 

Słabo 6 10% 

Dostatecznie 16 25% 

Dobrze 31 49% 

Bardzo dobrze 10 16% 

35. Aktywności i artefakty Scruma pozwalają na wykorzystanie najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) do rozwoju produktu o najwyżej 

jakości spełniającej oczekiwania klienta: 
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Słabo 5 8% 

Dostatecznie 10 16% 

Dobrze 32 51% 

Bardzo dobrze 16 25% 

36. Aktywności i artefakty Scruma ułatwiają wykorzystanie najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w „morzu” dostępnej informacji 

oraz szumu komunikacyjnego: 

 

Słabo 5 8% 

Dostatecznie 7 11% 

Dobrze 39 62% 

Bardzo dobrze 12 19% 

37. Aktywności i artefakty Scruma pozwalają na użycie niezbędnych środków, 

narzędzi i procesów do korzystania z najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej 

kontekstu oraz doświadczeń) w pracy zespołu oraz współpracy zespołu ze światem 

zewnętrznym: 

 

Słabo 3 5% 

Dostatecznie 15 24% 

Dobrze 34 54% 
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Bardzo dobrze 11 17% 

38. Aktywności i artefakty Scruma zapewniają wsparcie ciągłego procesu polepszania 

pracy zespołu i wprowadzania zmian w celu osiągnięcia najwyższej jakości tworzonych 

produktów z wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy (danych, informacji, jej kontekstu 

oraz doświadczeń): 

 

Słabo 3 5% 

Dostatecznie 6 10% 

Dobrze 37 59% 

Bardzo dobrze 17 27% 

39. Aktywności i artefakty Scruma umożliwiają wykorzystanie rozwiązań opartych na 

narzędziach informatycznych oraz rozwiązań technicznych wspierających procesy 

związane z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w organizacji i tworzonych przez 

nią produktach: 

 

Słabo 6 10% 

Dostatecznie 13 21% 

Dobrze 35 56% 

Bardzo dobrze 9 14% 
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40. Aktywności i artefakty Scruma pomagają kształtować kulturę organizacyjną 

związaną z przepływem oraz efektywnym wykorzystaniem najcenniejszej wiedzy 

(danych, informacji, jej kontekstu oraz doświadczeń) w organizacji i tworzonych przez 

nią produktach: 

 

Słabo 4 6% 

Dostatecznie 14 22% 

Dobrze 38 60% 

Bardzo dobrze 7 11% 

 


