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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono charakterystykę przedsięwzięć innowacyjnych zgodnie z za- 
leceniami Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Omówiono 
koncepcje zarządzania projektami wg procedur opracowanych przez PMI oraz IPMA. 
Zdefiniowano główne mierniki sukcesu, którymi są: zakres, termin, budżet, jakość, zasoby. 
Zestawiono innowacyjność produktu wraz z obszarami wymaganej wiedzy dla różnych 
poziomów innowacyjności produktu IT. 
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1. Zarządzanie projektami 

Obecnie dla długookresowego rozwoju przedsiębiorstw projekty stanowią istotną część 
ich aktywności. Wzrost ilości projektów oraz ich rosnąca złożoność, przy jednoczesnym 
ograniczeniu dostępności zasobów, stawia przed organizacjami coraz wyższe wymagania 
dotyczące zarówno kompetencji, jak również metod monitorowania oraz koordynacji wielu 
projektów. Stąd też konieczne jest poszukiwanie metod oraz sposobów sprawnego i sku- 
tecznego zarządzania różnorodnymi projektami. W latach 90. XX w. z ogólnej teorii za- 
rządzania wyodrębniła się nowa nauka zarządzanie projektami (Project Management – 
PM). Uznanymi światowymi organizacjami opracowującymi formalne wytyczne i pow- 
szechnie przyjęte standardy zarządzania projektami są Project Management Institute (PMI) 
oraz International Project Management Assiociaton (IPMA). 

 

 
Rys. 1. Koncepcja zarządzania projektami 
Fig. 1. The concept of project management 
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1.1. Koncepcja tradycyjnego zarządzania projektami (TPM) 

PMI zdefiniował projekt jako ograniczone w czasie działanie podejmowane w celu 
stworzenia niepowtarzalnego wyrobu lub usługi. Natomiast wśród polskich praktyków PM 
można spotkać się z określeniem, że projekt to jednorazowe, wielozadaniowe zlecenie, ze 
ściśle określonym zakresem (specyfikacją), budżetem (przewidywanymi i zaplanowanymi 
kosztami), czasem wykonania przy założonej wydajności i jakości. Zatem charaktery- 
stycznymi cechami projektu są: unikalność, jednorazowość, ścisłe określenie celu, ram cza- 
sowych, limitu budżetowego oraz zużycie zasobów. 

The Project Management Body of Knowledge (PMBoK) [1] przedstawił zakres i zło- 
żoność wiedzy z zakresu zarządzania projektem w formie wyodrębnionych w logicznej 
kolejności dziewięciu obszarów, z których z kolei wyodrębniono 37 procesów. Wyodręb- 
nione obszary to: zarządzanie integracją, zarządzanie zakresem czynności, zarządzanie 
czasem, zarządzanie kosztami, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, za- 
rządzanie komunikacją, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zaopatrzeniem. 

Dzięki ich zastosowaniu można w sposób uporządkowany analizować i kierować pro- 
cesami zarządzania projektów (tj. rozpoczęcia, planowania, realizacji, kontroli, zakończe- 
nia), a także poprzez lepsze poznanie istniejących uwarunkowań realizacji projektu podjąć 
odpowiednie działania korygujące w sytuacji zagrożenia jego realizacji. 

Na rysunku 1 zobrazowano elementy i cechy charakterystyczne dla zarządzania pro- 
jektami, od idei powstania produktu/projektu, przez plan, realizację i dystrybucję produktu. 

1.2. Mierniki sukcesu projektu 

Zarządzanie projektami jest dziedziną zarządzania zajmującą się zastosowaniem dos- 
tępnej wiedzy, umiejętności, narzędzi i metod do sprawnego i skutecznego osiągnięcia 
celów projektów, tj.: 
– uzyskania założonych rezultatów projektu (zakres), 
– realizacji projektu w wyznaczonym czasie (termin), 
– utrzymania kosztów projektu w wyznaczonym limicie (budżet), przez harmonizację 

współdziałania uczestników i innych interesariuszy projektu. 
Często wymienia się również dodatkowe mierniki realizacji projektu, którymi są: 

– jakość (czy klienci są zadowoleni?), 
– zasoby (czy nie wystąpiły straty w zespole lub relacjach pomiędzy pracownikami?). 

Większość koncentruje się przede wszystkim na pierwszych trzech miernikach – czasie, 
budżecie i zakresie – zaniedbując pozostałe dwa. O ile w krótkim okresie nie pociąga to  
za sobą niekorzystnych konsekwencji, o tyle długoterminowy efekt takiego postępowania 
może generować straty. Graficzną prezentację relacji pomiędzy pięcioma wymienionymi 
miernikami sukcesu projektu zawiera tzw. trójkąt zarządzania projektem (rys. 2) [2]. Strona 
zakresu projektu reprezentuje uzgodnione działania projektu oraz wymagania, strona ko- 
sztu oznacza ogólny koszt projektu wyrażony w gotówce, natomiast strona czasu wyraża 
czas trwania projektu. Wewnątrz trójkąta jakość wyraża stopień zaspokojenia oczekiwań 
klientów, a zasoby odnoszą się do ludzi i niezbędnego wyposażenia w trakcie realizacji 
projektu. 

Analizując rysunek 2 można zaobserwować, jak dochodzi do przeciążenia zasobów, 
prowadzących do strat lub spadku jakości i niezadowolenia klienta. Jeśli w podobnych 
warunkach czas i koszt projektu pozostają niezmienne, a zakres zaczyna się rozszerzać 
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(w wyniku nieustającego dodawania niezaplanowanej pracy włożonej w projekt), jego 
wpływ na pozostałe czynniki jest bardzo niekorzystny. 

 

 
Rys. 2. Trójkąt zarządzania projektem klasycznym [2] 

Fig. 2. Triangle classic project management [2] 
 

W przypadku projektów innowacyjnych (projektów o dużym stopniu złożoność i trudno 
przewidywalnych, jakimi są projekty informatyczne), ze względu na ich odmienny cha- 
rakter, zakres został umiejscowiony wewnątrz koła wpisanego w trójkąt (rys. 3). Jeśli  
w podobnych warunkach, czas i jakość projektu mają być zachowane, a zasoby zaczną się 
rozszerzać, następuje zawężenie zakresu. Wśród mierników sukcesów projektów inno- 
wacyjnych nie wymienia się kosztów, ze względu na duże i najczęściej ciągle rosnące  
w trakcie realizacji projektu, nakłady finansowe na innowacje [3]. 

 

 
Rys. 3. Trójkąt zarządzania projektem innowacyjnym [3] 

Fig. 3. Triangle of project management innovation [3] 

2. Poziomy innowacyjności projektów 

Innowacyjność – rozumiana jako wprowadzenie czegoś nowego (produktu, procesu), 
zmian, prowadząca do udoskonalenia – określa, w jakim zakresie nabywcy i użytkow- 
nicy zapoznali się z danym rodzajem produktu, ukazuje jego zalety i sposób użytkowania. 
Innowacyjność kryje też w sobie pewien poziom niepewności rynkowej oraz niepew- 
ność zewnętrzną, wpisaną w cel projektu. Są to zatem informacje, które są wskazówką,  
w jakim stopniu można zdefiniować wyniki i cel projektu. Przy tworzeniu nowych pro- 
duktów korzysta się z trzech kategorii opisujących portfel projektów firm, tworzących plan 
projektu: projekty pochodne, platformy oraz punkty przełomowe [4]. 

Każdy z trzech poziomów innowacyjności projektów w różnym stopniu wpływa na 
proces definiowania wymagań dotyczących produktu, jak i na działania związane z ryn- 
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kiem. W szczególności innowacyjność produktu pozwala na uzyskanie odpowiedzi na py- 
tania: co należy zrobić, co zbudować i jak reklamować swój produkt nabywcom. Są to 
zadania, które obejmują główne aspekty zarządzania projektami [5]: 
– na ile można polegać na danych związanych z badaniem rynku, 
– jak dobrze można zdefiniować wymagania dotyczące produktu i cele projektu, 
– jaki czas jest niezbędny na zamrożenie wymagań dotyczących produktu, 
– jakie techniki marketingowe oraz analiza rynku powinny zostać zastosowane? 

Każdy z projektów o różnym poziomie innowacyjności charakteryzuje się unikatowymi 
elementami, które znacznie odróżniają go od innych projektów. Kierownicy projektów 
muszą rozumieć te różnice i przystosować swoje działania do poziomu innowacyjności 
projektu. 

Projekty pochodne to modyfikacje, rozszerzenia i ulepszenia istniejących produktów 
które mogą obejmować obniżanie kosztów, ulepszanie produktu, modyfikację produktu lub 
dodatki do istniejących linii. Dla tego rodzaju produktów przewidywania kosztów oraz 
innych wymagań mogą być stosunkowo dokładne. Strategia marketingowa może być na- 
kierowana na zalety produktu w porównaniu z poprzednimi modelami i powinna być 
skierowana zarówno do dotychczasowych, jak i do potencjalnych klientów, wskazując  
ich nowe cechy i zróżnicowanie produktu. 

Projekty platformowe wymagają więcej czasu na zdefiniowanie wymagań doty- 
czących produktu niż projekty pochodne. Należy to robić na podstawie wnikliwych badań 
rynku i danych na temat poprzednich generacji produktu. Produkty określane jako plat- 
formowe to nowe generacje dotychczasowych produktów dla nowych lub istniejących 
rynków i nabywców. 

Projekty buduj ące nowe produkty platformowe zwykle tworzą nowe rodziny 
produktów, będące podstawą dla produktów pochodnych. Produkty takie wypierają po- 
przednie w dobrze ugruntowanym sektorze rynku. Firmy powinny wykonywać intensywne 
badania rynkowe, analizować dane dotyczące poprzednich generacji produktu i ostroż- 
nie planować cenę produktu. Ostateczne ustalenia wymagań dotyczących produktu do- 
konuje się wtedy, gdy realizacja projektu jest już znacznie zaawansowana. 

Dla projektów przełomowych badania rynkowe są zwykle nieskuteczne, a definicja 
produktu musi być oparta na przewidywaniach, intuicji oraz rynkowych próbach i błędach. 
Dlatego wymagania muszą pozostać elastyczne aż do czasu, gdy produkt zostanie wpro- 
wadzony na rynek i uzyska zwrotne opinie od klientów. Produkty przełomowe reprezen- 
tują na rynku radykalne innowacje (czyli odejście od znanych rynków i znanych rozwią- 
zań lub technologii). Projekty tworzące takie produkty przekształcają nowe koncepcje lub 
idee na produkty, których klienci dotychczas nie znali. Przykładem projektu przełomo- 
wego może być pierwszy pakiet planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), pierwsza 
kuchenka mikrofalowa, badanie przestrzeni kosmicznej. 

Badania marketingowe są nieefektywne, a definicja produktu musi opierać się na 
przewidywaniach, intuicji oraz na próbach i błędach [6]. Dlatego wymagania muszą 
pozostać elastyczne aż do wprowadzenia produktu na rynek i otrzymania pierwszych opinii 
klientów. W związku z tym ważne jest szybkie tworzenie prototypów przed ustaleniem 
ostatecznych wymagań. Organizacje zarządzające przełomowymi projektami zmuszone  
są do ścisłej współpracy z klientami, którzy testują pierwsze prototypy i pomagają firmie  
w ukształtowaniu ostatecznych wymagań dotyczących produktu. Marketing takiej nowości 
rynkowej często wiąże się ze sprzedażą poniżej kosztów produkcji, a nawet ich rozdawa- 
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nia w celu zaznajomienia się z jak najszerszą grupą klientów. Często nowy produkt staje się 
standardem w nowej branży – przykład PC firmy IBM. Umiejętność usytuowania swojej 
technologii jako standardu branżowego stanowi krytyczny element długoterminowej kon- 
kurencyjności i sukcesu [5]. 

3. Innowacyjność projektu a tradycyjne zarządzanie projektami 

Tradycyjne planowanie projektu zaczyna się od określenia jego zakresu definiującego 
pracę, która powinna być wykonana. Zakres ten jest dzielony na elementy zwane pakieta- 
mi pracy, które są wbudowane w sposób hierarchiczny w tak zwaną strukturę podziału 
pracy (Work Breakdown Structure – WBS). 

Następnie buduje się strukturę podziału organizacyjnego (Organizational Breakdown 
Structure – OBS) i diagram sieciowy; a potem przydziela się wymagane zasoby, opra- 
cowuje budżet i układa wiele innych części planu. Tak więc każdy projekt zawiera przy- 
najmniej deklarację zakresu WBS, OBS, harmonogram i budżet. Niektóre mogą również 
posiadać plan zarządzania ryzykiem i plan rozwiązania ewentualnych problemów. Naj- 
ważniejszym zamierzeniem konwencjonalnego planu projektu jest ukończenie projektu  
na czas, w ramach budżetu i zgodnie z wymaganiami. 

Każdy z trzech typów poziomów innowacyjności projektu w różnym stopniu wpływa  
na klasyczny proces zarządzania projektami, oparty na dziewięciu różnych obszarach 
wiedzy PMBoK. Im wyższa jest innowacyjność produktu, tym więcej niejasności jest na 
początku projektu, a co za tym idzie – oszacowania są mniej dokładne, zaś ryzyko wyż- 
sze. W takim przypadku potrzeba większej elastyczności i kreatywności, aby doprowa- 
dzić projekt do jego zakończenia z sukcesem. Tabela 1 pokazuje, jak różne poziomy in- 
nowacyjności produktu wpływają na obszary wiedzy: integrację, zakres, czas, koszty, 
jakość, zasoby ludzkie, komunikację, ryzyko i zamówienia. 

 
 

T a b e l a  1 

Innowacyjność produktu a obszary wiedzy PMBoK [5] 
Obszary 
wiedzy 
PMBoK  

Poziom innowacyjności projektu  

Pochodny Platformowy Przełomowy 

in
te

gr
ac

ja
 

prosta integracja 
oparta na poprzednich 

doświadczeniach, 
skupienie uwagi na 

wartościach dodanych 
do poprzednich 

produktów i szybkim 
rozpoczęciu działania 

 i sprzedaży 

intensywny udział klienta  
i współdziałanie funkcji i skupienie 

uwagi na nowych elementach  
i możliwościach w nowej 

generacji, intensywne testowanie 
podczas okresu iteracji 

integracja skupiona na 
podstawowych funkcjach, aby 

wykazać poprawność koncepcji, 
wykorzystanie informacji 

zwrotnych od klienta dzięki 
szybkiemu prototypowaniu; 

integracja funkcji 
organizacyjnych w celu 
stworzenia świadomości 

rynkowej 

za
kr

es
 skupienie uwagi na 

pracy potrzebnej do 
wdrążenia do produktu 

wartości dodanej 

ponowne zdefiniowanie działania 
w sposób zstępujący, ścisła 

kontrola zakresu, aby umożliwi ć 
płynne wprowadzenie produktu 

elastyczne zarządzanie 
zakresem, aby umożliwi ć 

zmiany oparte na reakcji rynku  
i testowaniu 
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cd. tab. 1 

cz
as

 

zarządzanie z szybką 
kontrolą czasu, aby 
zapewnić szybkie 
wejście na rynek 

zaplanowanie odpowiedniego 
czasu na maksymalizację nowych 
możliwości produktu i eliminację 
jego błędów, jednak czas wejścia 
na rynek jest ważny ze względu  

na konkurencyjność 

pozwolenie na wykonanie tylu 
wersji produktu, aby końcowy 

produkt był dobrze 
zdefiniowany; elastyczność  

w rozważaniu nowych 
pomysłów, plany awaryjne  
na wypadek ewentualnych 

trudności 

ko
sz

ty
 

projektowanie przy 
ścisłej kontroli 

kosztów i czasu, 
poprawa efektywności 

kosztów 

szczegółowe planowanie i uważna 
kontrola, alokacja budżetu na 

szczegółowe testowania, należy 
uważać na ewentualne 

przekroczenia spowodowane 
zbędnymi dodatkami 

elastyczna kontrola kosztów do 
momentu ostatecznej definicji 
produktu, alokacja zasobów na 

prototypy i testy rynkowe 

ja
ko
ść

 skupienie się na stałej 
przyrostowej poprawie 

jakości produktu 

intensywne planowanie jakości i jej 
zapewnienie, usuwanie błędów 
przez cały czas trwania projektu 

jakość jest mniej krytyczna, 
gdyż produkt jest nowością,  
w dalszych etapach projektu 

planowanie jakości 

za
so

by
 lu

dz
ki

e ludzie świadomi 
efektywności, kosztów 
i czasu; bez zbędnych 

działań; ścisły styl 
zarządzania 

dobrze zorganizowani członkowie 
zespołu pełniący różne funkcje, 
ludzie którzy ogarniają całość 

projektu; częściowo ograniczony 
styl zarządzania 

poszukiwane osoby kreatywne  
z zdolnością do innowacji  
w różnych dziedzinach, 

swoboda wyrażania i testowania 
nowych pomysłów, bardzo 
elastyczny styl zarządzania 

ko
m

un
ik

ac
ja

 skrócony i szybki 
kanał komunikacyjny, 

minimalny stopień 
sformalizowania 

intensywne i różnorodne kanały 
komunikacji w różnych obszarach 

funkcjonowania, formalne 
komunikowanie się i dokumentacja 

uzupełnione przez nieformalne 
kontakty 

intensywna i częsta 
komunikacja nieformalna, 

a w miarę możliwości wspólna 
lokalizacja, formalne 

dokumentowanie końcowych 
decyzji 

ry
zy

ko
 

minimalne ryzyko, 
zarządzanie ryzykiem 
skupia się na zmianach 

w produkcie 

bogaty plan zarządzani ryzykiem, 
wczesna identyfikacja 

ewentualnych obszarów ryzyka, 
tworzenie planów awaryjnych  

i nadmiarowości, aby chronić się 
przed niepowodzeniem 

wysokie ryzyko ze względu  
na wiele niewiadomych, różne 

podejście do projektowania 
wraz z planami awaryjnymi 

za
m

ów
ie

ni
a 

w miarę możliwości 
korzystanie z goto- 
wych elementów, 

wykorzystanie wielu 
źródeł, aby obniżyć 

koszty i uniknąć 
opóźnień 

dostawy muszą być uwzględniane 
w definicji i projektowaniu 

podstawowych komponentów  
i podsystemów, wykorzystanie 

wielu źródeł dla innych 
komponentów 

wykorzystanie wszelkich 
dostępnych źródeł, w tym wersji 
próbnych aby zagwarantować 

istotne zalety produktu  
w pierwszych prototypach, 
zapewnienie źródeł dostawy  

dla ostatecznej wersji 

4. Wnioski 

Zarządzanie innowacyjnymi projektami jest złożonym przedsięwzięciem organiza- 
cyjnym, wymagającym interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności pracy w zespole. Od 
sprawności działania tego zespołu zależy w znacznej mierze powodzenie projektu od eta- 
pu jego przygotowania do wdrożenia. Trudno jest wskazać jednoznaczną procedurę, któ- 
ra byłaby przydatna do wszystkich typów projektów. Dlatego też podejmując innowa- 
cyjny projekt, należy najpierw krytycznie prześledzić, która ze sprawdzonych już metod  
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w innych przedsięwzięciach może być przydatna do realizacji własnego projektu. Na ogół 
znane metody wymagają pewnej modyfikacji, do której mogą być pomocne analizy  
i uwagi przedstawione w referacie. Należy jednak podkreślić, że znalezienie w pełni sku- 
tecznych metod zarządzania innowacyjnymi projektami, jakimi również są projekty in- 
formatyczne, jest wciąż otwartym problemem ze względu na różnorodność i szeroki obszar 
potencjalnych zagadnień [3]. W tabeli 2 przedstawiono cechy charakterystyczne meto- 
dyk stosowanych w zarządzaniu projektami. 

 

T a b e l a  2 
Analiza metodyk PM 

 Ilo ść cykli Zakres Budżet i czas Plan Zmiana 

TPM  (Tradycyjne Zarządzanie 
Projektami) 

jeden określony określony kompletny nieakceptowana 

APF 
(Adaptive Project Framework) 

określona 
ilość cykli 

zmienny zmienny ustalany 
na bieżąco 

wkalkulowana 

SCRUM nieokreślona 
ilość cykli 
(Sprintów) 

zmienny zmienny ustalany 
na bieżąco 

niezbędna 

xPM  
(Extrema Project Management) 

nieokreślona 
ilość cykli 

nieznany zmienny ustalany 
na bieżąco 

niezbędna 

 

W produkcji oprogramowania wykorzystuje się projekty do stworzenia produktu lub 
systemu. Wtedy definicja projektu obejmuje opis tego, co ma powstać, plan, jak coś 
wytworzyć, opis prac wykonywanych według tego planu oraz produkt końcowy. Każdy 
projekt ma horyzont, czyli zaakceptowane ramy czasowe. Jeśli horyzont jest zbyt odległy, 
może zdarzyć się, że w międzyczasie zmieni się definicja produktu, pojawi się zbyt dużo 
zmiennych, ryzyko będzie zbyt duże, itd. Wtedy należy zastosować jedną z nowoczesnych 
metodyk zarządzania projektami innowacyjnymi (projektami na tyle złożonymi, że przy- 
gotowanie planów o horyzoncie czasowym dłuższym niż jeden miesiąc byłoby dla nich 
zbyt ryzykowne), tj. SCRUM, xPM, czy APF. Przewidywalność projektu musi być kon- 
trolowana przynajmniej co miesiąc, a ryzyko, że projekt może wymknąć się spod kontroli 
lub stanie się nieprzewidywalny, powinno być kontrolowane i minimalizowane nie rzadziej 
niż raz w miesiącu. 
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