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Wprowadzenie

Istnieje wiele opracowań w obszarze zarządzania projektami IT. Dotyczą one 
całego szeregu metodyk, technik, narzędzi wspierających efektywne tworzenie pro-
duktów lub usług IT. W niniejszym artykule, w wyniku wkomponowania projektu 
IT w model diagnozy efektywności organizacji, wskazano i przeanalizowano obszary 
zarządzania organizacją niewystępujące standardowo w opracowaniach dotyczących 
procesu zarządzania projektem IT, a mające istotny wpływ na jego przebieg i efekt 
końcowy. Pomijane mogą objawiać się jako utajony czynnik zakłócający, którego efek-
tem będzie przekroczenie zarówno klasycznych wskaźników powodzenia projektu, 
nazywanych trójkątem projektowym (tj. czasu, budżetu, zakresu) [3, s. 337–342], 
jaki i pozostałych kryteriów sukcesu. Niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie tej 
istotnej luki w obszarze zarządzania projektami IT i wskazanie podstaw do dalszych 
pogłębionych badań w tym zakresie. W procesie badawczym zadbano o zebranie 
materiałów w kontekście trzech odmiennych perspektyw dla projektu IT: menedżer 
IT – osoba kierująca projektem IT, zespół IT – osoby tworzące zespół wykonawczy 
projektu i klient – podmiot, dla którego jest realizowany projekt IT (osoby z organi-
zacji uczestniczące w realizacji projektu). W ten sposób starano się uchwycić, na ile 
to możliwe, kompletny, wielowątkowy obraz badanego zjawiska.

Artykuł ten wpisuje się w obecny trend badań dotyczący postrzegania sukcesu pro-
jektu. L. Ika analizując publikacje w prestiżowych czasopismach z zakresu zarządzania 
projektami na przestrzeni dziesiątków lat, stwierdził konieczność szerszego spojrze-
nia na tematykę sukcesu projektu, a organizacje realizujące projekt,  koncentrujące się 
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jedynie na trójkącie projektowym, uważa za niewystarczająco dojrzałe [13, s. 6–19]. 
Ponadto wciąż niski odsetek projektów IT zakończonych pełnym sukcesem, pro-
blem ich dopasowania do rzeczywistych potrzeb klienta i niewłaściwej komunikacji 
w trójkącie menedżer IT – zespół IT – klient [29; 10; 26] skłaniają do wielokierun-
kowego poszukiwania przyczyn tego zjawiska.

1.  Projekt IT w modelu diagnozy efektywności 
organizacji

Postęp w technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych jest jednym 
z głównych elementów, obok globalizacji i integracji rynków finansowych, w popu-
laryzacji koncepcji zarządzania wartością [24, s. 17–28]. Dlatego też podejście do 
realizacji projektów IT w organizacjach zarówno w sferze zarządzania, jak i wyko-
nawstwa powinno ulec znacznej zmianie. Tym bardziej, że wciąż obserwujemy ewo-
lucję kryteriów i czynników sukcesu projektów (zob. tabela 1).

Tabela 1. Kryteria i czynniki sukcesu na przestrzeni dziesięcioleci

Lata 60–80 XX w. Lata 1980–2000 XXI wiek

Kryteria 
sukcesu

Żelazny trójkąt (czas, 
koszt, zakres) 

 � Żelazny trójkąt
 � Satysfakcja klienta
 � Korzyści dla organizacji
 � Satysfakcja użytkowników 

końcowych
 � Korzyści dla interesariuszy
 � Korzyści dla personelu 

projektowego

 � Żelazny trójkąt
 � Cele strategiczne organizacji klienta 

oraz sukces operacyjny
 � Satysfakcja użytkowników końcowych
 � Korzyści dla interesariuszy
 � Korzyści dla personelu projektowego
 � Symboliczna i retoryczna ocena 

kryteriów sukcesu i niepowodzenia

Czynniki 
sukcesu

Pobieżna lista Listy i struktury krytycznych 
czynników sukcesu (KCS) 

Bardziej globalna struktura KCS oraz 
symboliczne i retoryczne czynniki sukcesu

Obszar 
skupienia

Sukces w zarządzaniu 
projektem

Sukces projektu i jego 
rezultatu/produktu

Sukces projektu, produktu, programu 
i portfolio; narracja sukcesu i porażki

Źródło: [13, s. 11].

Jednym z głównych celów podejmowania przedsięwzięć IT w firmie jest zwięk-
szenie efektywności organizacji [6, s. 297–315]. Fakt ten w połączeniu z wyżej przed-
stawioną potrzebą szerszego spojrzenia na problematykę sukcesu projektu skłania do 
wpisania koncepcji realizacji projektu IT w model diagnozy efektywności organizacji 
(por. rysunek 1). Takie podejście jest kompatybilne ze zmianą w postrzeganiu suk-
cesu projektu IT w kierunku szerszej perspektywy [9, s. 1–95] niż tylko przez pry-
zmat klasycznego trójkąta projektowego [3, s. 337–342]. Spełnienie podstawowych 
parametrów projektu wyszczególnionych w założeniach trójkąta projektowego nie 
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jest bowiem warunkiem wystarczającym w kontekście celu, jakim jest zwiększenie 
efektywności organizacji przez realizację projektu IT [30, s. 83–92].

Rysunek 1. Model diagnozy efektywności organizacji – Schemat 7S Mc Kinseya

Źródło: [25, s. 41].

Model ten wyraża współzależności pomiędzy elementami twardymi i elemen-
tami miękkimi, które przenikają się wzajemnie. Elementy twarde są reprezentowane 
przez: strategię, strukturę i system, a miękkie to: ludzie, style zarządzania, umiejętno-
ści i wspólne wartości. Efektywność organizacji zależy od spójności wszystkich tych 
elementów modelu. Przy czym największy wpływ na nią autorzy modelu przypisują 
elementom miękkim. A szczególnie wspólne wartości odgrywają centralną rolę, gdyż 
to one wpływają na zachowanie i funkcjonowanie organizacji, wyznaczają kierunki 
działań i stanowią główne spoiwo wszystkich elementów organizacji.

Projekt IT, dla którego zastosuje się wielopłaszczyznową ewaluację, powinien 
być wkomponowany w misję, cele i strategie cząstkowe organizacji, generowane 
przez wspólne wartości. Efekt jego realizacji jest uzależniony od stopnia współpracy 
na wszystkich poziomach zarządzania i odpowiedzialności w firmie. Przyjęcie takiej 
koncepcji wiąże się z koniecznością analizy nie tylko poprawności odwzorowania 
procesów biznesowych w architekturze systemu IT, lecz także całego szeregu zagad-
nień związanych z samym procesem zarządzania realizacją projektu IT. Proces ten dla 
projektu IT zanurzonego w modelu diagnozy efektywności organizacji będzie dotykał 
obszarów nieporuszanych w standaryzowanych metodykach zarządzania projektami 
[16], takich jak: kultura organizacyjna, obszary wpływu wynikające z władzy, tożsa-
mość zawodowa pracowników IT oraz inne aspekty behawioralne.
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Wpisanie projektu IT w model diagnozy efektywności organizacji, a co za tym idzie, 
zwrócenie uwagi na charakter i istotność interakcji pomiędzy projektem IT a wyżej 
wymienionymi obszarami, poprawi jego wskaźniki w zakresie czterech wymiarów 
(por. rysunek 2) zaproponowanych przez uznane autorytety w dziedzinie zarządza-
nia projektami – A. Shenhar, O. Levy, D. Dvir.

Rysunek 2. Kryteria sukcesu projektu w ujęciu upływu czasu i ważności (znaczenia)

Źródło: [28, s. 12].

2. Metodyka badań

Analizie poddano wybrane zagadnienia kultury organizacyjnej łączące się z tema-
tyką realizacji projektów IT. Wybór ich jest wynikiem prowadzonych od kilku lat przez 
autorkę prac badawczych nad problematyką sukcesu projektów IT. Nabyte doświad-
czenie badawcze pozwoliło na wyselekcjonowanie istotnych dla procesu realizacji 
projektów IT aspektów, które nie są wpisane w formalne kanony zarządzania pro-
jektami IT i są pomijane w dyskusjach dotyczących tych zagadnień, jak wykazuje 
studium literatury przedmiotu.

Badania stanowiące podstawę niniejszego artykułu autorka prowadziła na prze-
strzeni lat 2012–2015. Przedmiotem były projekty IT realizowane w polskim sekto-
rze MSP, ukierunkowane na świadczenie usług oprogramowania na zamówienie. Do 
opracowania zostały wybrane te projekty, w których uczestniczyli, oprócz zespołu 
IT, również pracownicy organizacji (niebędący informatykami), dla której był reali-
zowany ten projekt. Istotne bowiem dla podjętej tematyki są zagadnienia związane 
z interakcją w układzie menedżer IT – zespół IT – klient (w rozumieniu organizacja 
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dla której jest realizowany projekt IT). Ponadto wybrano efekty tych badań, w któ-
rych autorka posłużyła się metodą wywiadu nieustrukturyzowanego i obserwacją 
uczestniczącą dokonywaną w rzeczywistym środowisku realizacji projektu IT. Takie 
podejście bowiem stwarza większe szanse na ustalenie obszarów przyczyn badanego 
zjawiska niż typowe badanie ankietowe z wykorzystaniem modelu teoretycznego 
[20]. Stanowisko, że metody ilościowe mogą być niewystarczające w sytuacji, gdy 
celem badań jest poznanie okoliczności i przyczyn występowania danego zjawiska 
[23] jest akceptowane i popularyzowane w prestiżowych czasopismach z dziedziny 
zarządzania (np.: „Academy of Management Journal”, „Academy of Management 
Review”, „Journal of Strategic Management”). Wywiady nieustrukturyzowane były 
przeprowadzane w trakcie realizacji projektów zarówno z menedżerami projektów 
IT, członkami zespołów IT, jak i osobami zwanymi klientami w projekcie. Przeważnie 
przeplatały się z obserwacją uczestniczącą, co znacznie wpłynęło na jakość badania 
(poszerzyło możliwości badawcze, obszary i precyzję badania) oraz analizę otrzyma-
nych wyników. Podstawą niniejszego opracowania jest 26 projektów spełniających 
wyżej wymienione kryteria.

Analiza wyników badań dokonanych opisanymi metodami na przestrzeni kilku 
ostatnich lat pozwoliła na wychwycenie podobieństw w problematyce realizacji pro-
jektów IT niezależnie od środowiska oraz ustalenie i lepsze zrozumienie obszarów 
przyczyn trudności ich realizacji w organizacjach, niedyskutowanych w kontekście 
zarządzania projektami IT. Artykuł jest sumarycznym ujęciem, umożliwiającym prze-
gląd tych obszarów i czynników, które mogą zakłócać przebieg realizacji projektu IT 
i w istotny sposób wpływać na jego szanse zakończenia się sukcesem.

3. Projekt IT a postrzeganie kultury organizacyjnej

Proces realizacji projektu IT powinien wpisywać się w kulturę organizacyjną. To 
w kulturze organizacyjnej upatruje się koncentracji na wspólnych wartościach [22]. 
Pojęcie kultury organizacyjnej ma swoje korzenie w wielu dyscyplinach (np. antro-
pologii, psychologii społecznej), ale najczęściej jest spotykane w socjologii organi-
zacji. Definiowane jest jako niepisane, przestrzegane często podświadomie zasady, 
które wypełniają przestrzeń między spisanymi regułami a tym, co się rzeczywiście 
dzieje [31]. Kultura ta dotyczy wspólnych poglądów, ideologii, wartości, przekonań, 
oczekiwań i norm [5].

Istotnym zagadnieniem w tym obszarze dla niniejszego opracowania jest pro-
blem braku spójnego postrzegania kultury organizacyjnej w firmie. Jest ona inaczej 
postrzegana przez osoby pełniące funkcje menedżerskie i przez pracowników. Zasad-
nicze różnice mogą również występować między różnymi grupami zawodowymi w tej 
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samej organizacji [17, s. 64–81]. Co ważniejsze, poszczególne grupy tworzą swoje kul-
tury, które mogą być w opozycji do siebie i ich postrzegania kultury organizacyjnej.

Niemal w każdej z badanych organizacji zaobserwowano konflikt między mene-
dżerami a specjalistami. Analiza wyników badań ujawniła, iż obie grupy najbardziej 
identyfikowały się z firmą, ale ich kultury były w opozycji do siebie. U podstaw tego 
konfliktu leżało złe szacowanie obowiązków przydzielanych specjalistom przez mene-
dżerów. Co z kolei wśród specjalistów rodziło poczucie „wykorzystywania”. Reali-
zacja projektu IT wiąże się z dodatkowymi obciążeniami zarówno dla menedżerów, 
jak i specjalistów, którzy obsługują w organizacji procesy włączone bezpośrednio 
lub pośrednio do projektu. To powodowało eskalację tych konfliktów i pogłębianie 
różnic kulturowych. Proces realizacji projektu IT w firmie będzie miał zatem zawsze 
charakter międzykulturowy.

W badaniach dla projektów IT realizowanych w organizacjach o dużych różni-
cach kulturowych odnotowano większą ilość i różnorodność utrudnień, które nega-
tywnie wpływały na realizację projektu, a w konsekwencji na postrzeganie sukcesu 
projektu. Zaobserwowano również powtarzalność pewnych etapów, które wystąpiły 
w tych organizacjach we wstępnej fazie określania założeń i celów projektu IT. Na 
podstawie zanotowanych obserwacji rzeczywiście przebiegających procesów etapy 
te wyszczególniono i nazwano w następujący sposób:

 � ujawnienie się różnic kulturowych;
 � brak porozumienia co do jednolitego spojrzenia na kulturę organizacyjną;
 � eskalacja różnic międzykulturowych;
 � zachwianie wizji wspólnych wartości.

Przejście fazy określenia założeń i celów projektu IT w sposób standardowy, mimo 
wyczuwalnych różnic międzykulturowych w organizacji, skutkowało z reguły nara-
stającymi trudnościami w dalszych fazach realizacji projektu, a w sytuacjach kryzyso-
wych powodowało eskalację problemów. Projekty, w realizacji których zignorowano 
procesy związane z wyżej wymienionymi etapami, także nie były postrzegane przez 
klienta jako projekty zakończone sukcesem. Natomiast te projekty, w których prze-
dłużono wstępną fazę określania założeń i celów projektu IT, miały ułatwioną dal-
szą realizację. Czas dany organizacjom na powrót do swojej misji oraz ujednolicenie 
celów i strategii cząstkowych, w kontekście realizowanego projektu IT, procentował 
lepszym wsparciem projektu na dalszych etapach ze strony organizacji. Projekty 
te również w większości przypadków odnotowały sukces w ocenie klienta.

Dalszym badaniom warto byłoby poddać przyczyny ignorowania lub dania uwagi 
wyżej wspomnianym procesom w realizacji projektów IT, szukając ich zarówno 
po stronie menedżerów oraz zespołów IT, jak i organizacji, w obszarach dojrzałości 
projektowej, doświadczenia projektowego, stosowanych metodyk projektowych itp.

Na podstawie wyżej opisanych wyników badań można stwierdzić, że realizacja 
projektu IT w organizacji niemal zawsze uruchamia szereg aspektów związanych z kul-
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turą organizacyjną i staje się weryfikatorem spójności organizacji – jej deklaratywno-
ści ze stanem rzeczywistym. Spójność ta przekłada się na późniejszą ocenę sukcesu 
projektu IT. Dla lepszego zobrazowania zilustrowano to schematem zamieszczonym 
na rysunku 3, zawierającym dodatkowo przykładowe kultury wewnętrzne organizacji.

Rysunek 3. Ocena sukcesu projektu IT a zróżnicowanie kultury organizacyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym obszarem w aspekcie różnego postrzegania kultury organizacyjnej jest 
grupa samych realizatorów projektu IT – zespół IT. Prowadzone badania wykazały, 
że im bardziej doświadczeni specjaliści, o większej wiedzy w obszarze IT, tym prze-
jawiają silniejszą tendencję do wyzwolenia spod kontroli menedżerskiej i tworzenia 
bardzo silnej kontrkultury. Zjawisko to ma istotny wpływ na proces realizacji pro-
jektu IT i stanowi dodatkowe utrudnienie dla osiągnięcia sukcesu projektu.

Podjęte projekty IT sprawiały, że relacje w badanych organizacjach stawały się 
znacznie bardziej złożone. Proces realizacji projektu „wymuszając” intensywniej-
sze współdziałanie, doprowadzał do interakcji i ścierania się różnych środowisk 
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 kulturowych reprezentowanych przez menedżerów, zespół projektowy, pracowni-
ków organizacji i często również partnerów zewnętrznych. Najczęściej generowało 
to problemy w następujących obszarach:

 � podwójne podporządkowanie (menedżerowi projektu i menedżerowi trwałej 
struktury organizacji),

 � niespójność procesu decyzyjnego,
 � implikacje społeczne wynikające z różnic kulturowych (np.: bierny opór, rozbież-

ności komunikacyjne, nieutożsamianie się z projektem).
Realizacja projektu IT, z uwagi na swoją kontekstową naturę, w obliczu pomijania 

wyżej przedstawionych zagadnień, może skutkować między innymi głębokim kry-
zysem zaufania [19] i kryzysem tożsamości [1, s. 863–886] w organizacji, a w ocenie 
samego projektu – brakiem sukcesu i niejednokrotnie porażką, włącznie z ryzykiem 
zaprzestania jego realizacji.

4. Projekt IT a problematyka władzy w organizacji

Efektywność projektu IT wychodząca poza wymiar techniczny wymaga spojrzenia 
na realizację projektu IT w kontekście problematyki władzy, odnoszącej się do róż-
nych form i obszarów wpływu w organizacji. Aspekty związane z władzą są nieodłącz-
nymi elementami kultury organizacyjnej. Dlatego też w badaną tematykę wpisuje się 
rola menedżera projektu i zakres oraz siła jego oddziaływania na organizację. Zakres 
i siła tego oddziaływania powinny być spójne z rodzajem i zakresem projektu IT.

Obszary wpływu w organizacji z wykorzystaniem typologii władzy Johna Fren-
cha i Bertrama Ravena [27, s. 217–244] oraz dwóch źródeł wyszczególnionych przez 
Kakabadse [15] uwzględniają następujące typy władzy:

 � władza nagradzania,
 � władza karania,
 � władza legalna,
 � władza kompetencji,
 � władza charyzmatyczna,
 � władza informacji,
 � władza powiązań i układów.

Wyżej wymienione typy władzy można pogrupować w dwie kategorie: władza 
formalna – wynikająca z zajmowanego stanowiska (władza nagradzania, władza 
karania, władza legalna) – i władza nieformalna (władza kompetencji, władza cha-
ryzmatyczna, władza informacji, władza powiązań i układów).

Pomijanym zarówno w praktyce, jak i literaturze przedmiotu zagadnieniem jest 
formalne, czytelne umiejscowienie menedżera projektu IT w strukturze i funkcjo-
nowaniu organizacji. W badanych projektach IT większość organizacji zadbała 
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o to umiejscowienie w postaci zakomunikowania roli menedżera projektu IT w fir-
mie, ale tylko w nielicznych odnotowano jednoznaczne rozumienie tej roli przez 
wszystkich istotnych dla projektu pracowników organizacji. Niewiele organizacji 
ustanowiło rolę menedżera projektu IT w transparentny sposób w fazie inicjacji pro-
jektu IT, w której istotne są aspekty władzy formalnej.

Na dalszych etapach realizacji projektu IT z kolei najistotniejszy wpływ mają ele-
menty władzy nieformalnej (por. tabela 2), które są pomijane i nie są dyskutowane 
w obszarze badanej dziedziny przedmiotowej. Wynika to z faktu, że problematyka 
władzy nieformalnej jest kwestią ogólnie niepodnoszoną jawnie w organizacjach, 
a jak wynika z badań opracowanych w 2014 r. przez Interim Managers typy tej wła-
dzy charakteryzują się największą siłą wpływu.

Tabela 2. Siła i zakres rodzaju władzy

Typ władzy Siła wpływu (0–3) Zakres wpływu na organizację dla menedżera IT

Władza nagradzania 1 Pośredni – przez wnioskowanie do władz formalnych

Władza karania 1 Pośredni – przez wnioskowanie do władz formalnych

Władza legalna 2

Bezpośredni autoryzowany przez władze formalne w obszarze 
zadań projektowych;
Pośredni – przez wnioskowanie do władz formalnych (w zależności 
od kultury organizacyjnej i uzgodnień kontraktowych) 

Władza kompetencji 3 Kompetencje, wiedza i doświadczenie w roli lidera, w zakresie 
obszarów objętych projektem IT, zarządzania zmianą

Władza 
charyzmatyczna 3 Naturalna umiejętność pociągania ludzi za sobą, budowanie 

koalicji zmiany

Władza informacji 3 Dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla realizacji projektu;
Transfer wiedzy i najlepszych praktyk

Władza powiązań 
i układów 2 Bezpośredni kontakt i poparcie kierownictwa najwyższego szczebla

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [21].

Wśród badanych projektów IT projekty, których menedżerowie poza nadaną 
władzą formalną umieli znaleźć się i poruszać się w obszarach należących do grupy 
władzy nieformalnej, przebiegały płynniej dla organizacji i częściej były oceniane 
przez klientów jako zakończone sukcesem. O wejściu w obszary władzy nieformalnej 
decydują jednak indywidualne umiejętności, które stają się coraz istotniejsze w dobie 
gospodarki opartej na wiedzy [11, s. 95–111].

Lance i Dorothy Berger na podstawie badania najlepszych praktyk wśród ponad 
30 wiodących na świecie firm zarządzania talentami wyróżnili 9 najbardziej istot-
nych kompetencji dla pracowników wiedzy [4], do których zaliczają się również 
menedżerowie IT [14]. Te kluczowe kompetencje to: orientacja na działanie, odpo-
wiedzialność i etyka, komunikacja, kreatywność/innowacje, orientacja na klienta, 
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umiejętności interpersonalne, przywództwo, praca zespołowa, techniczna/funk-
cjonalna ekspertyza. Posiadanie ich i rozwijanie pomaga w skutecznym sięganiu 
po władzę nieformalną.

Problematyka władzy w odniesieniu do menedżerów IT okazała się jednak bardziej 
skompilowana, bo wymagała dwupłaszczyznowo spojrzenia: menedżer IT – klient 
(tj. organizacja) i menedżer IT – zespół IT. W badanych projektach te mechanizmy 
władzy, które były efektywne na płaszczyźnie menedżer IT – klient, często okazywały 
się zupełnie bezskuteczne w relacji menedżer IT – zespół IT. Wynikało to z faktu, iż 
zespoły IT mają specyficzną kulturę, wymykającą się z tradycyjnie pojętych kano-
nów władzy [7, s. 178–194], o czym traktuje następny podrozdział. Dla członków 
tych zespołów wpływowy okazywał się jedynie autorytet wypływający ze specjali-
stycznej wiedzy, podczas gdy inne kompetencje w kontekście władzy okazywały się 
często nieistotne.

Podsumowując, z badań w tym obszarze wynika, iż menedżer projektu IT powi-
nien umieć wykorzystać takie typy władzy, które będą skuteczne i mniej kosztowne 
[8, s. 49–64] dla danego etapu czy obszaru projektu oraz kompatybilne z organiza-
cją, w której projekt jest realizowany (tj. wpisujące się w jej kulturę), a także używać 
takich instrumentów władzy, które będą efektywne w zarządzaniu danym zespołem 
IT, mając na uwadze szeroko pojęty sukces projektu IT.

5.  Projekt IT a kontrkultura zespołu IT – tożsamość 
zawodowa

Istotnym elementem podjętej problematyki jest specyficzna kultura panująca 
w zespołach IT, wynikająca z tożsamości zawodowej jej członków. Jest ona postrze-
gana nawet jako kontrkultura z perspektywy układu menedżer – zespół.

Charakterystycznym zjawiskiem w obrębie badanych zespołów IT okazało się 
negowanie władzy przejawiające się pomniejszaniem roli menedżera. Szczególnie 
widoczne było to w projektach, w których menedżer projektu nie posiadał szczegó-
łowej wiedzy technicznej. Ponadto członkowie zespołów IT w przeważającej mierze 
nie byli zainteresowani tradycyjną ścieżką kariery [2] wytyczaną w organizacjach. 
Jako często pojawiającą się przyczynę tego zjawiska zidentyfikowano w przeprowa-
dzonych wywiadach silne poczucie profesjonalizacji swojego zawodu, już począw-
szy od szeregowych pracowników IT. Poczucie to przekładało się na autorytatywne 
wyznaczanie standardów oceny produktu, abstrahujące od rzeczywistych potrzeb 
klienta. Jako skutek takiej postawy odnotowywano w obserwacjach projektów ten-
dencje do zawładnięcia kontrolą procesu tworzenia produktu przez nieuprawnionych 
członków zespołu IT, zbyt silną koncentrację na samym produkcie i bezkrytyczne 
przywiązanie do niego. Implikowało to szereg problemów związanych z niechęcią 

075_OiK_nr_3_173_2016.indb   150 25/08/16   12:00



151ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 3 / 2016 (173)

Sukces projektu IT w kontekście wybranych aspektów kultury organizacyjnej

przyjmowania uwag, trudnością egzekwowania koniecznych poprawek produktów, 
uwzględnianiem rzeczywistych potrzeb klienta.

Jako istotna dla realizacji projektów cecha tożsamości zawodowej członków 
zespołu IT ukazała się silna potrzeba budowania swojej pozycji w oczach zespołu, 
a nie menedżera czy klienta. Wewnątrz niemal każdego z badanych zespołów IT, 
nawet tych powołanych jedynie dla danego projektu IT, zaobserwowano powstawa-
nie struktur nieformalnych autorytetów. Struktury te miały większy wpływ na prze-
bieg prac w projektach niż formalnie przypisane stanowiska, nawet w organizacjach 
o typowo hierarchicznej strukturze. Ponadto wśród szeregowych pracowników IT 
często obserwowano przekraczanie swoich granic decyzyjnych, powodujące szereg 
konfliktów na linii menedżer projektu – zespół IT. Wynikało to z charakterystycz-
nego dla tej tożsamości zawodowej wysokiego poczucia niezależności, dużej, wyra-
żanej jawnie niechęci do kontroli ich pracy i procesów związanych z planowaniem.

Szczególną uwagę zwrócił również obszar relacji zespół IT – klient. Pracownicy 
IT osadzeni wewnątrz zespołu IT przejawiali ignorujący stosunek do klienta. Różne 
formy tego zjawiska zarejestrowano zarówno w wywiadach, jak i obserwacjach odby-
tych w trakcie realizacji projektów IT.

Na rysunku 4 zilustrowano najczęściej odnotowane negatywne aspekty zaburzające 
relacje w większości badanych organizacji w trakcie realizacji projektu IT w trójką-
cie menedżer projektu IT – zespół IT – klient. Kierunek strzałki oznacza postrzega-
nie przez obiekt znajdujący się na początku strzałki negatywnych aspektów relacji 
z obiektem znajdującym się na końcu strzałki.

Rysunek 4.  Schemat wzajemnego postrzegania negatywnych aspektów relacji 
w badanych projektach IT

Źródło: opracowanie własne.
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Dla zespołów IT można wyróżnić następujące grupy zagadnień mających istotny 
wpływ na efektywność ich pracy, a co za tym idzie – realizację projektu IT:

 � konflikty w trójkącie menedżer projektu IT – zespół IT – klient,
 � brak spójności grupy projektowej,
 � niejednolite aspiracje zawodowe,
 � niewłaściwa komunikacja (bez wzajemnego zrozumienia).

Tak postrzegana tożsamość zawodowa osób tworzących zespół IT nie daje pro-
jektowi IT wsparcia w obrębie lepszego zrozumienia potrzeb klienta i przedefinio-
wywania wymagań tego projektu w kierunku lepszego dopasowania do organizacji. 
Jak wynika z przeprowadzonych badań, dobrym rozwiązaniem dla problemów w tym 
obszarze jest obsadzenie w roli menedżera projektu osoby o dużej wiedzy tech-
nicznej, wyrosłej z grona pracowników IT. W takich przypadkach zaobserwowano 
w zespołach IT mniejszy opór na władzę i poprawę komunikacji na linii menedżer 
projektu IT – zespół IT. Dodatkowo istotne jest budowanie kapitału zaufania [18, 
s. 263–266] między menedżerem a zespołem, umożliwiające przyzwolenie pracow-
nikom IT na większą elastyczność pracy i potrzebę podkreślania swojej odrębności, 
co znacznie zmniejsza ich opozycję wobec menedżerów. Podsumowując, pożądany 
kierunek działań menedżera projektu IT to uświadomienie sobie cech charaktery-
stycznych dla tej silnej tożsamości zawodowej pracowników IT i umiejętne pokie-
rowania ich zastosowaniem w kontekście zespołu projektowego i samego projektu, 
a nie przeciwstawianie się im [12]. Dążenie do poprawy relacji w układzie mene-
dżer – zespół IT w świetle specyficznej tożsamości zawodowej pracowników IT jest 
zatem jednym z priorytetowych zagadnień w kontekście powodzenia projektów IT.

Podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym artykule podejście do realizacji projektu IT daje 
możliwość spojrzenia na projekt IT jako szczególną formę zespołowej organiza-
cji pracy wpisaną w większą strukturę organizacyjną i odbywającą się na jej rzecz. 
W takim ujęciu wszelkie problemy natury organizacyjnej i społecznej odbywają się 
na dwóch płaszczyznach – środowiska projektowego i środowiska organizacji jako 
całości – i wchodzą we wzajemną interakcję, powodując rzutowanie, nakładania 
i mutowanie. Dotyczą zarówno poziomu jednostkowego, grupowego, jak i organiza-
cyjnego. Ponadto należy pamiętać, że działania projektowe odbywają się w warunkach 
tymczasowości, co pociąga za sobą problematykę zmienności układów personalnych. 
W opracowaniu zwrócono uwagę na poza standardową problematykę realizacji pro-
jektu, odnoszącą się do zagadnień pomijanych w literaturze przedmiotu, wychodzą-
cych poza kwestie zarządzania i realizacji samego projektu IT, ale mających znaczny 
wpływ na niego, jak pokazały zrealizowane prace badawcze. Przedstawiono newral-
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giczne obszary dla projektu IT, wynikające z interakcji sfery projektowej i organiza-
cyjnej, wskazując na czynniki mogące zakłócać przebieg realizacji projektu i w istotny 
sposób wpływać na jego szanse zakończenia się sukcesem. Problematyka przedsta-
wiona w ramach poszczególnych obszarów może stanowić punkt wyjścia do dalszych 
pogłębionych interdyscyplinarnych badań.
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SUKCES PROJEKTU IT W KONTEKŚCIE WYBRANYCH 
ASPEKTÓW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Streszczenie

Artykuł wpisuje się w obecny trend badań dotyczący postrzegania sukcesu projektu oraz 
konieczności zmian paradygmatów zarządzania. Powstał on na bazie kilkuletnich badań 
autorki w obszarze przyczyn niepowodzeń projektów IT, obejmujących zarówno badania wła-
sne, jaki i systematyczny przegląd raportów oraz literatury przedmiotu. Wciąż obserwowany 
niski odsetek sukcesu projektów IT skłania do wielokierunkowego poszukiwania przyczyn 
tego zjawiska. W niniejszym artykule zaproponowano wkomponowanie projektu IT w model 
diagnozy efektywności organizacji. Pozwoliło to zwrócić uwagę na istotne obszary nieporu-
szane w kontekście sukcesu projektu IT w literaturze dotyczącej zarządzania projektami IT. 
Analiza literatury i wyniki prowadzonych badań wskazują na implikacje pomiędzy sukcesem 
projektu IT a kulturą organizacyjną i związanymi z nią obszarami wpływu władzy, tożsamo-
ścią zawodową pracowników IT oraz innymi aspektami behawioralnymi. Zarówno podjęte 
badania, jak również artykuł mają na celu wypełnienie istotnej luki w obszarze zarządzania 
projektami IT oraz wskazanie na pożądane kierunki zmian.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami IT, czynniki sukcesu, 
kultura organizacyjna, tożsamość zawodowa, pracownicy wiedzy

IT PROJECT SUCCESS IN THE CONTEXT OF SELECTED 
ORGANIZATIONAL CULTURE ASPECTS

Abstract

This article fits into the current trend of research on the perception of project success and 
the need to change the paradigms of management. It is based on several years of research 
of IT project failure causes, including both own research and systematic reports and litera-
ture review. Low success rate of IT projects which is continuously observed leads to multi-
directional search for the causes of this phenomenon. This article proposes incorporating IT 
project to model of diagnosis organizational efficiency. This made it possible draw attention 
to important areas, which has not been raised in the context of IT project success in the IT 
projects management literature. The obtained results indicate the implications between IT 
project success and organizational culture and related areas of authorities impact, professional 
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identity of IT staff and other behavioral aspects. The aim of my research, and this article is 
to fill an important gap in the area of IT project management and to indicate the desirable 
direction of change.

Key words: project management, success factors, organizational 
culture, professional identity, knowledge workers
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