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Wstêp
Identyfikowanie kluczowych czynników sukcesu projektów jest
jednym z g³ównych nurtów badawczych podejmowanych w literaturze
z dziedziny zarz¹dzania projektami [Shenhar, Dvir, 2008, s. 38–58; Crawford, Pollack, 2004; McElroy, 1996, s. 326–327; Payne, Turner, 1999; Evaristo, van Fenema, 1999, s. 275; Cui, Olsson, 2009; Gelbard, Karmeli, 2009;
The Standish Group, 2009; Wong, Tein, 2004; INTOSAI Working Group
on IT Audit, 2008, s. 16; Reel, 1999, s. 19; Kronbichler i inni, 2009, s. 14–25;
Milis, Mercken, 2002, s. 105–117]. Prace realizowane w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku skoncentrowane by³y na uwypukleniu ró¿nic miêdzy projektami oraz znalezieniu dostosowanego do ich cech sposobu
realizacji. Opracowywano wtedy liczne zbiory czynników sukcesu, które
mia³y pokazaæ, ¿e identyczny sposób realizacji wszystkich projektów
prowadzi do pora¿ek. D¹¿enie do wskazania determinantów sukcesu
projektu jest wyrazem podejœcia pozycyjnego w zarz¹dzaniu, rozwijanego w drugiej po³owie XX wieku. Obecnie coraz istotniejsze staj¹ siê pogl¹dy charakterystyczne dla zasobowej szko³y zarz¹dzania, zwi¹zane
z wyró¿niaj¹cymi kompetencjami oraz budowaniem zdolnoœci dynamicznych z uwzglêdnieniem zwinnego podejœcia do zarz¹dzania projektem.
Rozszerza to kontekst analizy uwarunkowañ powodzenia projektu na
elementy wa¿ne nie tylko z perspektywy zespo³u projektowego, ale ca³ego przedsiêbiorstwa. W nurt ten wpisuje siê postawiony tutaj cel, jakim
jest wskazanie determinantów powodzenia organizacji projektowej.
W artykule zdefiniowano pojêcie projektu oraz organizacji projektowej, jak równie¿ podjêto rozwa¿ania na temat ró¿nych sposobów rozumienia pojêcia sukcesu projektu. Zdefiniowano pojêcie sukcesu organizacji projektowej oraz wskazano jego determinanty. Ostatnia czêœæ artyku³u
zawiera podsumowanie. Do realizacji postawionego celu wykorzystano
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analizê literatury z okresu ostatnich dwudziestu lat oraz wyniki badañ
w³asnych wykonanych w polskim sektorze ICT w 2011 roku.

1. Projekt a organizacja projektowa
Pojêcie projektu mo¿na zdefiniowaæ na bardzo wiele ró¿nych sposobów. W jêzyku technicznym projekt to plan, szkic, wykonywany w celu
rozpoczêcia pracy nad konstrukcj¹ techniczn¹ [Villemain, 1991, za: Brandenburg, 2002, s. 19–20]. Z punktu widzenia dziedziny zarz¹dzania projekt okreœlany jest jako z³o¿one dzia³anie lub sekwencja niepowtarzalnych
i zwi¹zanych ze sob¹ zadañ, które posiadaj¹ wspólny cel i maj¹ byæ
wykonane w ustalonym terminie, bez przekraczania ustalonego bud¿etu,
zgodnie z wymaganiami [Wysocki, McGary, 2005, s. 47]. Pod pojêciem
projektu rozumie siê unikatowy proces, anga¿uj¹cy zasoby do wykonania
ustalonych celów, uwzglêdniaj¹c przy tym ograniczenia czasu i kosztów
[PN-ISO, 2005, s. 12; Szyjewski, 2001, s. 16; Strategor, 1999, s. 365]. Inne
Ÿród³a literaturowe definiuj¹ projekt jako unikatowe, wzglêdnie odseparowane od podstawowej dzia³alnoœci firmy przedsiêwziêcie [Trocki,
2009, s. 17–18; Wrzosek, 2009, s. 14]. Z kolei przedstawiciele skandynawskiej szko³y zarz¹dzania projektami definiuj¹ projekt jako tymczasow¹
organizacjê, powo³an¹ do osi¹gniêcia wyznaczonego celu, jakim jest wy³onienie nierutynowego procesu lub produktu [Packendorff, 1995, za:
Kozakiewicz i inni, 2008, s. 29]. Rozumienie to pokrywa siê z definicj¹
organizacji projektowej, która stanowi instancjê organizacyjn¹, w obrêbie
której realizowany jest projekt. Je¿eli wykonywanie projektu jest jednym
z wielu obszarów dzia³ania firmy, projekt realizowany jest w wyodrêbnionej strukturze organizacyjnej, która nazywana jest organizacj¹ projektow¹. Jeœli jednak dzia³alnoœæ projektowa stanowi podstawê funkcjonowania firmy, wtedy ca³e przedsiêbiorstwo okreœlane jest mianem organizacji
projektowej. Tego typu firma posiada w³asne struktury i procesy, w których obrêbie wykorzystywane s¹ okreœlone metodyki realizacji projektów. Zapewnienie skutecznoœci i efektywnoœci zarz¹dzania procesami
realizacji projektów jest g³ównym celem organizacji projektowej.

2. Sukces projektu a sukces organizacji projektowej
Projekt zakoñczony powodzeniem powinien byæ wykonany w zaplanowanym czasie, zmieœciæ siê w za³o¿onym bud¿ecie, a podjête dzia³ania powinny doprowadziæ do osi¹gniêcia zdefiniowanych celów [Spa³ek, 2004, s. 12]. W praktyce do oceny tego, czy projekt zakoñczy³ siê
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powodzeniem ustala siê kryteria sukcesu. H. Kerzner sformu³owa³ te kryteria, przyjmuj¹c perspektywê klienta oraz przedsiêbiorstwa realizuj¹cego projekt. W pierwszym przypadku miar¹ sukcesu projektu jest skutecznoœæ realizacji celów projektu, wyra¿ona stopniem wype³nienia
wszystkich istotnych z punktu widzenia klienta za³o¿eñ. W drugim przypadku kryteria sukcesu odzwierciedlaj¹ korzyœci wykonawcy, takie jak:
mo¿liwoœæ wykonywania dalszej pracy u klienta oraz uzyskania referencji, minimalne zmiany podstawowych za³o¿eñ projektowych, brak zak³óceñ bie¿¹cej pracy, brak zmian w kulturze korporacyjnej, brak naruszenia
bezpieczeñstwa i higieny pracy, zapewnienie efektywnoœci i wydajnoœci
procesów, etycznoœæ, zgodnoœæ ze strategi¹ korporacyjn¹, utrzymanie
reputacji firmy, dobre relacje z instytucjami regulacyjnymi [Kerzner, 2001,
s. 152–153; Jasiñska, Szapiro, 2014, s. 73].
Wprowadzenie dodatkowych wymiarów do oceny sukcesu projektu
burzy tradycyjne podejœcie do oceny projektów. W ujêciu klasycznym nie
s¹ brane pod uwagê przysz³e potencjalne korzyœci zwi¹zane z wykonaniem projektu, cele przedsiêbiorstwa ani ¿adne inne uwarunkowania.
Projekt traktowany jest jako odseparowane przedsiêwziêcie, którego powodzenie oznacza realizacjê pocz¹tkowych za³o¿eñ. W takim przypadku
definicja jego sukcesu jest klarowna i zamyka siê w okreœleniu skutecznoœci i efektywnoœci wykonywanych przez zespó³ prac. Podejœcie to pozwala szybko zaklasyfikowaæ przedsiêwziêcie jako udane lub nie. Dla
twardych projektów technicznych takie postêpowanie jest jak najbardziej
adekwatne. Jednak¿e w przypadku projektów komercyjnych, które s³u¿¹
wypracowaniu zysku wykonawcy, wystêpuje wiele ró¿nych dodatkowych uwarunkowañ sukcesu.
Traktowanie projektu jako odseparowanego przedsiêwziêcia co
prawda upraszcza³oby kwestiê oceny jego sukcesu, lecz jak podkreœli³
M. Engwall – „¿aden projekt nie jest wysp¹”, co oznacza, ¿e jest on
wpisany w zespó³ uwarunkowañ charakteryzuj¹cych dan¹ organizacjê
oraz jej otoczenie [Engwall, 2003, s. 790]. Dodatkowo, wychodz¹c naprzód nowoczesnemu zwinnemu podejœciu do realizacji projektów, które
dopuszcza dryfowanie zakresu, modyfikacjê celu oraz uwzglêdnia wp³yw
czynników miêkkich, sprowadzenie sukcesu projektu jedynie do wyegzekwowania stopnia realizacji pierwotnych za³o¿eñ by³oby niewystarczaj¹ce. Id¹c tym tropem, A. J. Shenhar i D. Dvir wskazuj¹ na potrzebê oceny
wp³ywu projektu na klienta, przez co rozumie siê spe³nienie jego potrzeb
oraz zmiany, jakie wprowadzi³ projekt w jego przedsiêbiorstwie. Nie bez
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znaczenia pozostaje równie¿ wp³yw realizowanego przedsiêwziêcia na
zespó³, czyli satysfakcja jego cz³onków, morale i ogólna lojalnoœæ. Autorzy
ci zwracaj¹ uwagê, ¿e sukces realizacji projektu mo¿e byæ rozpatrywany
w kontekœcie teraŸniejszoœci oraz przysz³oœci. Po pierwsze, projekt wywiera natychmiastowy wp³yw na organizacjê, w której jest wykonywany.
Zwi¹zane jest to z poniesieniem pewnych nak³adów i wytworzeniem
dziêki nim zysków. Po drugie, efekty realizacji projektu odnosz¹ siê do
d³ugoterminowych korzyœci, które zwi¹zane s¹ z tym, w jakim stopniu
projekt pomo¿e organizacji w przygotowaniu infrastruktury na przysz³e
potrzeby i jak bêdzie tworzy³ nowe mo¿liwoœci [Shenhar, Dvir, 2008,
s. 27–30; Jasiñska, Szapiro, 2014, s. 72–73].
Warto jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e przy ocenie projektów znaczenie
ma nie tylko to, jakimi kryteriami oceny siê pos³u¿ymy, lecz równie¿ i to,
jaki poziom satysfakcji danego kryterium zostanie przez nas ustalony.
Zbyt ostre ustalenie kryteriów sukcesu projektów mo¿e prowadziæ do
przek³amañ w interpretacji ich rzeczywistych rezultatów. Na przyk³ad
organizacja The Standish Group, która tworzy raporty na temat pora¿ek
i sukcesów projektów w sektorze ICT, jest krytykowana za niew³aœciwy
dobór kryteriów sukcesu badanych projektów, co skutkuje zawy¿aniem
negatywnych rezultatów [The Standish Group, 2009]. Krytyczne opinie
dotycz¹ przede wszystkim przyjêcia zbyt restrykcyjnych kryteriów, co
prowadzi do zawy¿ania statystyki pod wzglêdem niepowodzeñ [Glass,
2006, s. 15–16; Eveleens, Verhoef, 2010, s. 30–36]. Potwierdzaj¹ to badania
J. L. Eveleens i C. Verhoefa, którzy przeprowadzili symulacjê, w której
wykazali, ¿e stosuj¹c inaczej skonstruowane definicje, otrzymali odmienne wyniki, wskazuj¹ce na wy¿sz¹ skutecznoœæ realizacji projektów [szerzej: Eveleens, Verhoef, 2010, s. 30–36].
Uwzglêdnienie szerokiego kontekstu realizacji projektu w formu³owaniu definicji sukcesu wi¹¿e siê z wypracowaniem kompromisu miêdzy
uwzglêdnieniem za³o¿eñ charakterystycznych dla powodzenia jednostkowego przedsiêwziêcia, a uwarunkowaniami sukcesu ca³ej organizacji
projektowej. Zgodnie z tym podejœciem sukces realizacji projektu oznacza, ¿e przy zapewnieniu oczekiwanego poziomu efektywnoœci i skutecznoœci procesu realizacji spe³nione zosta³y ustalone dodatkowe, rozszerzone kryteria sukcesu [Jasiñska, Szapiro, 2014, s. 74]. Stosowanie tej
definicji pozawala poza elementami œciœle projektowymi uwzglêdniæ
aspekty zwi¹zane z procesem wykonywania pracy projektowej. Proces
ten osadzony jest w organizacji projektowej, która wywiera na niego
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wp³yw. Jeœli organizacja projektowa osi¹ga sukcesy i zaimplementowane
w niej rozwi¹zania instytucjonalne wspieraj¹ wykonywanie projektów,
wp³yw ten mo¿na okreœliæ jako pozytywny.
Sukces organizacji projektowej nie mo¿e byæ uto¿samiany jednie
z sukcesem realizacji pojedynczych projektów. P. Drucker ogólnie definiuje sukces organizacji jako zapewnienie zdolnoœci organizacji do rozwoju w d³ugiej perspektywie [Drucker, 2000, s. 71]. Sukces przedsiêbiorstwa projektowego wi¹¿e siê wiêc z zapewnieniem sukcesu zarz¹dzania
struktur¹ organizacyjn¹, procesami organizacyjnymi oraz procesami projektów, tak aby stworzone zosta³y mo¿liwoœci rozwojowe. Sukces organizacji projektowej to stan, w którym osi¹gane jest powodzenie zarz¹dzania
procesami realizacji projektów w ca³ym przedsiêbiorstwie. Oznacza to, ¿e
przy zapewnieniu skutecznoœci i efektywnoœci ogó³u procesów zwi¹zanych z realizacj¹ projektów osi¹gane s¹ sukcesy projektów [Jasiñska,
Szapiro, 2014]. Organizacja przedsiêbiorstwa projektowego powinna
podlegaæ ci¹g³emu doskonaleniu, tak aby osi¹gn¹æ najwy¿szy poziom dojrza³oœci projektowej. Oznacza to d¹¿enie do wytworzenia zdolnoœci do
efektywnego, zgodnego ze strategi¹ i celami organizacji doboru portfela
projektów oraz profesjonalnego stosowania technik, narzêdzi i metodyk
zarz¹dzania projektami, które maj¹ doprowadziæ do zakoñczenia projektu z sukcesem i pozwalaj¹ prze³o¿yæ ten sukces na kolejne projekty [Juchniewicz, 2009, s. 45].
Podsumowuj¹c, na zapewnienie powodzenia organizacji projektowej sk³ada siê wiele elementów zwi¹zanych z samym projektem, z osadzeniem tego projektu w strukturach organizacyjnych przedsiêbiorstwa
oraz z charakterystyk¹ systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Dalej
przedstawione zostan¹ determinanty sukcesu organizacji projektowej,
które wskazano z uwzglêdnieniem przedstawionych w tej czêœci artyku³u
definicji. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ wp³yw czynników otoczenia i to jak sama organizacja reaguje na ten wp³yw.

3. Determinanty sukcesu organizacji projektowej
W literaturze podawane s¹ ró¿ne zbiory determinantów sukcesu
realizacji projektów [m.in. Belassi, Tukel, 1996, s. 143–145; Haffer, 2009,
s. 162–163]. Ró¿nice miêdzy zidentyfikowanymi w przytoczonych Ÿród³ach czynnikami zwi¹zane s¹ z odmiennym postrzeganiem terminu sukcesu w odniesieniu do projektu lub ca³ej organizacji projektowej.
W zwi¹zku z tym, w celu zachowania zgodnoœci z przytoczonymi w tym
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artykule definicjami sukcesu projektu oraz sukcesu organizacji projektowej, opracowano w³asny podzia³, wskazuj¹cy na obszary potencjalnego
wystêpowania czynników powodzenia zrz¹dzania procesami realizacji
projektów. Do tego celu wykorzystano zmodyfikowany model podzia³u
czynników sukcesu projektów Belassiego i Tukela [1996], który przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Obszary wystêpowania czynników powodzenia zarz¹dzania
procesami realizacji projektów w przedsiêbiorstwie
Otoczenie

Czynniki zwi¹zane z otoczeniem przedsiêbiorstwa

Przedsiêbiorstwo

Czynniki zwi¹zane
z elementami przedsiêbiorstwa

Zarz¹dzanie procesami
Czynniki zwi¹zane
w przedsiêbiorstwie
z zarz¹dzaniem procesami
Zarz¹dzanie procesami realizacji projektów
Proces realizacji projektu
Projekt 1

1…N

Projekt N

Czynniki zwi¹zane z projektem

ród³o: [Jasiñska, Szapiro, 2014, s. 76; por. Belassi, Tukel, 1996].

Na rysunku 1 wyodrêbnione zosta³y nastêpuj¹ce grupy czynników
sukcesu [Jasiñska, Szapiro, 2014, s. 76–77]:
– czynniki zwi¹zane z projektem, których oddzia³ywanie zwi¹zane jest
bezpoœrednio z charakterystyk¹ samego przedsiêwziêcia, czyli z zespo³em projektowym i kierownikiem projektu oraz cechami samego
przedsiêwziêcia;
– czynniki zwi¹zane z zarz¹dzaniem procesami, które ³¹cz¹ siê z systemem procesów przedsiêbiorstwa oraz dotycz¹ obszaru wspó³dzia³ania miêdzy procesami zarz¹dzania projektami a procesami opisuj¹cymi rutynow¹ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa;
– czynniki zwi¹zane z elementami przedsiêbiorstwa, które wi¹¿¹ siê
z charakterystyk¹ instytucji, w której realizowany jest projekt; dotycz¹
struktur organizacyjnych, kultury organizacyjnej i innych standardów
zdefiniowanych w obrêbie systemu zarz¹dzania;
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czynniki zwi¹zane z otoczeniem przedsiêbiorstwa, które zwi¹zane s¹
z charakterystyk¹ otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiêbiorstwo
(sektora i uwarunkowañ makroekonomicznych).
W wymienionych obszarach, na podstawie analizy Ÿróde³ literaturowych zidentyfikowane zosta³y czynniki wywieraj¹cych wp³yw na
powodzenie zarz¹dzania procesami realizacji projektów, które zgodnie
z przyjêt¹ definicj¹ jest uto¿samiane z powodzeniem organizacji projektowej [Shenhar, Dvir, 2008, s. 38–58; Crawford, Pollack, 2004; McElroy,
1996, s. 326–327; Payne i inni, 1999, s. 275; Cui, Olsson, 2009; Gelbard, Karmeli, 2009; The Standish Group, 2009; Wong, Tein, 2004; INTOSAI Working Group on IT Audit, 2008, s. 16; Reel, 1999; s. 19; Kronbichler i inni,
2009, s. 14–25; Milis, Mercken, 2002, s. 105–117; Belassi, Tukel, 1996,
s. 143–145; Haffer, 2009, s. 162–163; patrz szerzej: Jasiñska, Szapiro, 2014,
s. 75–98]. Zosta³y one zaprezentowane w tablicach 1–2.
Zbiory przedstawione w tablicach 1 i 2 sta³y siê podstaw¹ do przeprowadzenia badañ w³asnych w okresie od marca do grudnia 2011 roku
w polskim sektorze ICT. Badanie zosta³o zrealizowane metod¹ wywiadu
telefonicznego. Do wywiadu pos³u¿y³ kwestionariusz wywiadu zawieraj¹cy 44 pytania, g³ównie o charakterze zamkniêtym. Respondenci zostali
poproszeni o ocenê stopnia wp³ywu poszczególnych czynników na
powodzenie organizacji projektowej. W badaniu wziê³o udzia³ 30 praktyków zajmuj¹cych siê realizacj¹ projektów z 12 przedsiêbiorstw ICT. Zestawienie czynników, które okreœlone zosta³y przez badanych jako najistotniejsze, zawiera tablica 3.
Wyniki badania zaprezentowane w tablicy 3 wskazuj¹ na najwiêkszy
wp³yw czynników otoczenia sektorowego na sukces organizacji projektowej. Uzyskanego wyniku nie nale¿y interpretowaæ bez analizy kontekstu wykonanego badania. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e oddzia³ywanie zewnêtrznych elementów otoczenia pojmowane jest w ka¿dej firmie podobnie,
natomiast kwestie zwi¹zane z zarz¹dzaniem procesami i projektami oraz
elementy przedsiêbiorstwa mog¹ byæ rozumiane bardzo ró¿nie. Dlatego
badani mogli chêtniej ni¿ pozosta³e czynniki wybieraæ w³aœnie czynniki
zwi¹zane z otoczeniem zewnêtrznym. Rezultaty badania wskazuj¹, ¿e
czynniki wywieraj¹ce wp³yw na realizacjê projektu wystêpuj¹ w wielu
ró¿nych obszarach i ich poszukiwania nie nale¿y zawê¿aæ jedynie do
elementów zwi¹zanych z samym projektem.

Istnienie
w przedsiêbiorstwie
procesu realizacji
projektu

Kompletnoœæ
procesów realizacji
projektów pod k¹tem
wykorzystania
procesów metodyk

Wysoki poziom
dojrza³oœci
projektowej
organizacji

Wdro¿enie
standaryzacji
procesów

Dostosowanie
procesów realizacji
projektów do
uwarunkowañ
organizacji

Wdro¿enie
standaryzacji
procesów

Uwzglêdnienie
wp³ywu metodyk
zarz¹dzania
procesami
w zarz¹dzaniu
procesami realizacji
projektów

Stosowanie metodyk
zarz¹dzania
procesami
w przedsiêbiorstwie
oraz jego zakres

Uwzglêdnienie cech
charakterystycznych
projektów
w zarz¹dzaniu
projektem, m.in.:
– zakresu i z³o¿onoœci
Dostosowanie
metodyk zarz¹dzania – niepewnoœci
technologicznej
projektem do realiów
przedsiêbiorstwa oraz – nowoœci
(innowacyjnoœci)
cech projektu
– stopnia
zdefiniowania celu
projektu
– miêkkoœci/ twardoœci
projektu
– tempa realizacji
– rozproszenia
geograficznego

Stosowanie metodyk
zarz¹dzania
projektem

Czynniki dot.
Czynniki dot.
metodyki zarz¹dzania charakterystyki
projektem
projektu

Czynniki zwi¹zane z projektem

Czynniki zwi¹zane
– z kierownikiem
projektu (jego
wiedz¹,
umiejêtnoœciami
i stylem kierowania)
– z zespo³em
projektowym
(zgodnoœci¹ jego
umiejêtnoœci
z wymogami
projektu, motywacji)
– z interesariuszami
projektu
(identyfikacj¹
interesariuszy, ich
oczekiwañ,
wyp³ywu,
zapewnienia ich
zaanga¿owania)

Czynniki zwi¹zane ze Czynniki ludzkie
„stanem” organizacji
procesowej
przedsiêbiorstwa

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Jasiñska, Szapiro, 2014, s. 98].

Czynniki zwi¹zane
z procesami
zarz¹dzania
projektem

Czynniki zwi¹zane
z procesami
zarz¹dzania
projektem

Czynniki zwi¹zane z zarz¹dzaniem procesami

Czynniki powodzenia zarz¹dzania procesami realizacji projektów

Tablica 1. Czynniki powodzenia zarz¹dzania procesami realizacji projektów zwi¹zane z zarz¹dzaniem procesami oraz
zarz¹dzaniem projektem
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Uwzglêdnienie
w zarz¹dzaniu procesami
realizacji projektów cech
specyficznych struktury,
w której realizowany jest
projekt
Dobór struktury
projektowej
z uwzglêdnieniem
wymogów projektu
i realiów organizacji
Integracja struktury
projektowej ze struktur¹
przedsiêbiorstwa

Kultura organizacyjna
wspieraj¹ca wartoœci
wspó³pracy i to¿samoœci
grupowej

Niski stopieñ odchylenia
miêdzy zasadami pracy
w organizacji a praktykami
stosowanymi w projekcie

Wdro¿enie kultury
projektu

Wysoki stopieñ wsparcia
systemu organizacyjnego
dla procesów realizacji
projektów

Czynniki zwi¹zane
z systemem
organizacyjnym

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Jasiñska, Szapiro, 2014, s. 98].

Czynniki zwi¹zane
ze struktur¹ organizacyjn¹

Czynniki zwi¹zane
z kultur¹ organizacyjn¹

Czynniki zwi¹zane z elementami przedsiêbiorstwa

Uwzglêdnienie
w zarz¹dzaniu procesami
realizacji projektów
wp³ywu:
– oddzia³ywania
nabywców
– oddzia³ywania
dostawców
– groŸby pojawienia siê
nowych produktów
i sybstytutów
– groŸby pojawienia siê
nowych konkurentów
– oddzia³ywania
rywalizacji konkurentów
wewn¹trz sektora

Czynniki zwi¹zane
z otoczeniem sektorowym

Uwzglêdnienie
w zarz¹dzaniu procesami
realizacji projektów
wp³ywu:
– norm kulturowych
– przepisów prawnych
– stopnia stabilnoœci
otoczenia
– tempa wzrostu
gospodarczego
– zmian technologicznych

Czynniki zwi¹zane
z makrootoczeniem

Czynniki zwi¹zane z otoczeniem

Czynniki powodzenia zarz¹dzania procesami realizacji projektów

Tablica 2. Czynniki powodzenia zarz¹dzania procesami realizacji projektów zwi¹zane z elementami przedsiêbiorstwa
i z otoczeniem

Sukces organizacji projektowej czy sukces projektu…
165

166

Katarzyna Jasiñska

Tablica 3. Czynniki sukcesu organizacji projektowej
Identyfikator
grupy

Czynnik

Liczba badanych,
którzy okreœlili
wp³yw czynnika
jako najwiêkszy
[%]

D

Uwzglêdnienie w zarz¹dzaniu
procesami realizacji projektów
wp³ywu oddzia³ywania nabywców

100%

D

Uwzglêdnienie w zarz¹dzaniu
procesami realizacji projektów
wp³ywu oddzia³ywania dostawców

87%

D

Uwzglêdnienie w zarz¹dzaniu
procesami realizacji projektów
wp³ywu oddzia³ywania rywalizacji
konkurentów wewn¹trz sektora

87%

C

Dobór struktury projektowej
z uwzglêdnieniem wymogów
projektu i realiów organizacji

53%

A

Dostosowanie metodyk zarz¹dzania
projektem do realiów
przedsiêbiorstwa

47%

C

Uwzglêdnienie w zarz¹dzaniu
procesami realizacji projektów cech
specyficznych struktury, w której
realizowany jest projekt

40%

B

Istnienie w firmie procesu realizacji
projektu

37%

A

Zaanga¿owanie i zmotywowanie
cz³onków zespo³u

30%

B

Dostosowanie procesów realizacji
projektów do uwarunkowañ
organizacji

23%

B

Dostosowanie procesów w organizacji
do procesów realizacji projektów

23%

Legenda:
A – grupa czynników zwi¹zanych z projektem
B – grupa czynników zwi¹zanych z zarz¹dzaniem procesami
C – grupa czynników zwi¹zanych z elementami przedsiêbiorstwa
D – grupa czynników zwi¹zanych z otoczeniem przedsiêbiorstwa
ród³o: [Jasiñska, Szapiro, 2014, s. 178].
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Zakoñczenie
Celem artyku³u by³o wskazanie determinantów powodzenia organizacji projektowej. Cel ten osi¹gniêto poprzez sformu³owanie na podstawie przegl¹du literatury obszernego zbioru czynników wywieraj¹cych
wp³yw na powodzenie zarz¹dzania procesami realizacji projektów, a nastêpnie jego empiryczn¹ weryfikacjê. Pozwoli³o to wskazaæ zbiór czynników sukcesu organizacji projektowej, które respondenci uznali za najbardziej istotne. Dodatkowo w artykule zdefiniowano pojêcie projektu oraz
organizacji projektowej, przy czym podkreœlono znacz¹c¹ rolê, jak¹ odgrywaj¹ aspekty instytucjonalne w osi¹ganiu sukcesu projektów.
Przeprowadzona analiza sk³ania do sformu³owania nastêpuj¹cych
wniosków:
1. Czynniki chrakteryzuj¹ce organizacjê wewnêtrzn¹ przedsiêbiorstwa
projektowego oraz jego otoczenie wywieraj¹ znacz¹cy wp³yw na powodzenie realizacji podejmowanych przez nie projektów.
2. Definicja pojêcia sukcesu projektu powinna byæ rozpatrywania w szerokim kontekœcie obejmuj¹cym czynniki instytucjonalne oraz sektorowe.
3. Definicja pojêcia sukcesu pojedynczego projektu powinna byæ zgodna
z ustanowion¹ w przedsiêbiorstwie definicj¹ sukcesu organizacji projektowej.
Ograniczeniem podjêtej analizy by³a zauwa¿alna odmiennoœæ w rozumieniu pojêæ opisuj¹cych organizacjê projektow¹ w badanych przedsiêbiorstwach. Terminy nale¿a³o wielokrotnie precyzowaæ, co utrudnia³o
prowadzenie wywiadu telefonicznego. Podjêcie dalszych badañ ukierunkowanych na doskonalenie organizacji projektowej mo¿e dostarczyæ wartoœciowych wniosków zarówno o wymiarze naukowym, jak i praktycznym.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest wskazanie determinantów powodzenia organizacji projektowej. W artykule zdefiniowano pojêcie projektu oraz organizacji projektowej,
jak równie¿ podjêto rozwa¿ania na temat ró¿nych sposobów rozumienia tych
terminów. Zdefiniowano pojêcie sukcesu organizacji projektowej oraz wskazano
jego determinanty.

S³owa kluczowe
projekt, organizacja, zarz¹dzanie projektami, sukces

The success of the project organization or success of the project –
success determinants (Summary)
The main goal of this article is to identify the determinants of the project organization success. The concept of the project success and project organization
success are defined. Different ways of understanding of these terms are shown.
On the basis of results of the empirical measurements the specific group of success parameters is constructed.
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project, organization, project management, success

