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Streszczenie: W artykule scharakteryzowano projekty mające na celu 
wprowadzenie zaawansowanych technologii informatycznych do 
przedsiębiorstwa. Przedstawiono uczestników projektów oraz zdefiniowano 
poszczególne etapy przedsięwzięcia. Omówiono czynniki determinujące 
powodzenie projektów oraz przedyskutowano ich wpływ na sukces projektu 
w zależności od czasu trwania przedsięwzięcia oraz wielkości przedsiębiorstwa. 

 

 

Abstract: This paper characterises the projects introducing advanced information 
technologies into the enterprise. Project participants were described and the 
successive stages of the project were defined. The determinants of project 
success were examined and their influence on the project outcome was discussed. 
While analysing this influence, the study took into consideration project duration 
time and company size. 
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Wstęp 
 

Wprowadzanie zaawansowanych technologii informatycznych do 
przedsiębiorstwa jest skomplikowanym i często niezwykle pracochłonnym 
procesem. Złożoność tego procesu jest spowodowana nie tylko samym faktem, iż 
systemy oparte na współczesnych zaawansowanych technologiach 
informatycznych stanowią niezwykle skomplikowane aplikacje, ale także tym, iż 
wdrażanie oprogramowanie ma być użytkowane przez ludzi. To drugie 
zagadnienie stanowi samo w sobie źródło wielu potencjalnych zagrożeń dla 
poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracownicy korzystający 
z oprogramowania komputerowego mogą poprzez nieumiejętną obsługę aplikacji 
doprowadzić do poważnych zaburzeń w działaniu firmy. Błędy w korzystaniu 
z oprogramowania mogą mieć szereg różnych przyczyn, do których można 
zaliczyć m.in. niedostateczne przeszkolenie czy też nieodpowiedzialne postawy 
i niezdawanie sobie sprawy z konsekwencji swoich działań. 

Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) stanowią najbardziej 
zaawansowaną grupę zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie 
przedsiębiorstwem. Systemy tej klasy zawierają oparte na planowaniu 
i prognozowaniu mechanizmy wspierające zarządzanie całym przedsiębiorstwem 
oraz integrują wszystkie obszary jego działalności. Skuteczne wdrożenie systemu 
tej klasy może nieść ze sobą szereg korzyści, począwszy od najbardziej ogólnych 
i niewymiernych, w postaci usprawnienia zarządzania całością przedsiębiorstwa 
i polepszenia obiegu informacji, poprzez korzyści mierzalne znajdujące 
odzwierciedlenie w poprawie wskaźników aktywności gospodarczej, co 
prowadzi ostatecznie do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa (por. m.in. 
Soja 2001, 2005a). 

Systemy ERP wykorzystują zaawansowane technologie informatyczne 
i stanowią przykład bardzo skomplikowanego oprogramowania. Jest to 
spowodowane m.in. ich drogą ewolucji, która głównie polegała na rozszerzaniu 
funkcjonalności systemów istniejących wcześniej. Dodatkowym mechanizmem 
powodującym komplikację systemu był zamiar dostosowania funkcjonalności 
systemu do potrzeb przedsiębiorstw reprezentujących jak największą ilość branż. 
W efekcie powstały systemy, których wdrażanie, użytkowanie 
i wykorzystywanie jest procesem bardzo złożonym. Przykładowo, pakiet R/3 
produkowany przez niemiecką firmę SAP (www.sap.com), światowego lidera na 
rynku systemów zarządzania przedsiębiorstwem, posiada ponad trzy tysiące tabel 
wymagających konfiguracji w procesie wdrożenia (Davenport 1998). Fakt ten 
stanowi dobrą ilustrację, jak złożone są współczesne systemy klasy ERP. 

Obserwacja wdrożeń systemów tej klasy stanowi dobry przykład do nauki 
jak wprowadzać zaawansowane technologie informatyczne do przedsiębiorstwa. 
Naturalnie, wdrożenia ERP mają swoją specyfikę wynikającą przede wszystkim 
z konieczności zastosowania gotowego pakietu oprogramowania w całym 
kontekście organizacyjnym przedsiębiorstwa. Jednak cała gama uwarunkowań w 
procesie wdrożeń ERP wydaje się wspólna dla przedsięwzięć mających na celu 
wprowadzenie zaawansowanych technologii informatycznych do firmy. 

http://www.sap.com)
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Celem niniejszego artykułu jest sformułowanie zaleceń dotyczących 
usprawnienia procesu wprowadzania zaawansowanych technologii 
informatycznych do przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza bazuje na 
doświadczeniach przedsiębiorstw wdrażających pakiety oprogramowania klasy 
ERP oraz czerpie z obszernej literatury zajmującej się problematyką wdrożeń 
ERP. Analizowane prace opisują uwarunkowania wdrożeń ERP oraz badają 
projekty zakończone sukcesem, jak i te kończące się niepowodzeniem. 
Uczestnicy projektu 

Ludzie biorący udział w projekcie stanowią najważniejszy element często 
decydujący o sukcesie przedsięwzięcia. W zaawansowanych projektach 
zaangażowanych jest zwykle wiele osób, które pełnią różne role podczas 
projektu. Kluczową rzeczą dla przebiegu projektu jest zaangażowanie ludzi o 
odpowiednich kompetencjach do pełnienia poszczególnych ról w czasie trwania 
przedsięwzięcia. W modelowym projekcie można wyróżnić kilka grup i ról, które 
pełnią uczestnicy projektu (por. m.in. Soja 2001; Somers i Nelson 2004; Wallace 
1990). 
 Komitet sterujący – składający się przedstawicieli zarządu firmy, kierownika 

projektu oraz innych osób powołanych przez zarząd. Jego zadaniem jest 
kierowanie pracami projektowymi, przydzielanie wymaganych zasobów oraz 
podejmowanie najważniejszych (strategicznych) decyzji w projekcie. 
Komitet monitoruje prace projektowe, ocenia i zatwierdza poszczególne 
etapy przedsięwzięcia. 

 Kierownik projektu – jest osobą prowadzącą projekt na poziomie 
operacyjnym. Kierownik projektu stoi na czele zespołu projektowego 
i powinien być obdarzonym dużym zaufaniem przez pracowników. 
W związku z tym wskazane jest, aby posiadał on duże doświadczenie i długi 
staż pracy w przedsiębiorstwie. Do zadań kierownika projektu należy 
opracowanie i aktualizacja harmonogramu prac projektowych, 
monitorowanie postępu prac w całym przedsiębiorstwie oraz raportowanie 
poważniejszych problemów komitetowi sterującemu. 

 Zespół projektowy – stanowi grupę ludzi odpowiedzialnych za projekt na 
poziomie operacyjnym. W skład zespołu wchodzą pracownicy działów 
zaangażowanych w projekt, najlepiej, jeśli są nimi kierownicy. W pracach 
zespołu biorą również udział specjaliści w zakresie stosowanych technologii 
informatycznych oraz pracownicy działu informatyki. Ta ostatnia grupa ludzi 
może być niekiedy wyodrębniona jako osobny zespół wsparcia 
technologicznego. Zadaniem zespołu projektowego jest stworzenie 
harmonogramu prac, raportowanie jego wykonania, identyfikacja problemów 
oraz podejmowanie kroków w celu ich rozwiązania. 

 Zespół wsparcia technologicznego – jest to grupa ludzi posiadających 
specjalistyczną wiedzę w zakresie wprowadzanej technologii. Ich zadaniem 
jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem wykorzystywanego 
oprogramowania, identyfikacja i usuwanie błędów oraz wspieranie 
działalności szkoleniowej dotyczącej wdrażanego 
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systemu / oprogramowania. W skład tej grupy powinni wejść przedstawiciele 
działu informatyki, ponieważ nawet jeśli nie są ekspertami w zakresie 
wprowadzanej technologii w trakcie trwania projektu, ostatecznie to oni będą 
odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie wdrażanych aplikacji po 
zakończeniu projektu. 

Etapy projektu 

Projekt mający na celu wprowadzenie zaawansowanych technologii 
informatycznych do przedsiębiorstwa wygodnie jest podzielić na kilka etapów. 
Pomaga to w skupieniu się na celach cząstkowych i uwarunkowaniach, które są 
specyficzne dla poszczególnych faz przedsięwzięcia. Etapowe podejście jest 
szczególnie użyteczne, gdy mamy do czynienia z projektami długo trwającymi 
oraz odbywającymi się w wielu jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa. 
Poniżej są przedstawione proponowane etapy projektu wraz z krótką 
charakterystyką poszczególnych faz. Naturalnie, obecność poszczególnych faz 
projektu zależy od rodzaju konkretnego przedsięwzięcia. Projekty długie 
i skomplikowane będą zawierać większość przedstawionych etapów, natomiast 
działania prostsze będą obejmować pewien podzbiór etapów. 
 Organizacja projektu – w etapie tym ma miejsce powołanie komitetu 

sterującego i zespołu projektowego oraz rozpoczęcie prac związanych 
z projektem. Utworzone zespoły stanowią siłę napędową projektu i zajmują 
się koordynacją całego przedsięwzięcia. W etapie tym powstaje ogólny plan 
zadań stojących przed przedsiębiorstwem w ramach projektu. 

 Analiza przedsiębiorstwa – jej celem jest określenie stanu przedsiębiorstwa 
oraz możliwości usprawnienia jego działalności poprzez wprowadzenie 
nowej technologii informatycznej. Do badanych zagadnień powinny należeć: 
wykorzystywane uprzednio technologie, organizacja pracy, struktura 
organizacyjna, wskaźniki ekonomiczne obrazujące kondycję firmy, potrzeby 
użytkowników itp. Analiza powinna obejmować także studium wykonalności 
i opłacalności projektu, jak również rozpoznanie jego uwarunkowań 
i zagrożeń. Przeprowadzona analiza powinna być podstawą do decyzji 
o uruchomieniu przedsięwzięcia bądź też odstąpieniu od projektu. 

 Definicja projektu – ma postać harmonogramu prac, który powinien zawierać 
dokładne definicje poszczególnych kroków z konkretnymi datami oraz 
osobami odpowiedzialnymi za ich realizację. Definicja projektu bazuje na 
dokonanej uprzednio analizie przedsiębiorstwa i zawartych w niej 
postulatach dotyczących usprawnienia działalności firmy. Określona zostaje 
wizja projektu oraz jego cele wraz z konkretnymi miernikami ich 
osiągnięcia. 

 Szkolenie zespołu projektowego – celem tego etapu jest wykształcenie 
członków zespołu projektowego, aby mogli oni szkolić dalszych 
użytkowników. Szkolenie powinno obejmować wszystkie aspekty związane 
z nową technologią, bardzo istotne jest, aby było ono przeprowadzone 
w otoczeniu jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. W szczególności powinno się odbywać przy 
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wykorzystaniu rzeczywistych danych operacyjnych firmy. Podczas szkolenia 
nowa technologia jest weryfikowana pod kątem dopasowania do potrzeb 
przedsiębiorstwa i użytkowników, odbywa się parametryzacja i kastomizacja 
nowego oprogramowania. 

 Pilotaż i uruchomienie oprogramowania / systemu – zasadniczym celem tej 
fazy jest wprowadzenie nowej technologii informatycznej (uruchomienie 
systemu) we wszystkich planowanych obszarach przedsiębiorstwa 
i wykorzystywanie nowych programów przez użytkowników w codziennej 
pracy. Etap ten jest szczególnie trudny, gdy nowa technologia ma zastąpić 
systemy wykorzystywane do tej pory. W takiej sytuacji najbardziej 
zalecanym sposobem podejścia jest uruchomienie pilotażowe, polegające na 
wykorzystaniu nowej technologii w świecie rzeczywistym. Użycie to 
w początkowej fazie odbywa się równolegle z dotychczasowymi systemami 
informatycznymi, które sukcesywnie zostają porzucane. 

 Przegląd końcowy – podczas tego etapu dokonuje się weryfikacji 
wprowadzonego rozwiązania, szacuje się jego przydatność dla 
przedsiębiorstwa i stopień osiągnięcia założonych celów, identyfikuje się 
obszary wymagające zmian i usprawnienia. W efekcie mogą zostać 
uruchomione dodatkowe projekty mające na celu wprowadzenie 
zidentyfikowanych usprawnień oraz przeszkolenie użytkowników. 

Determinanty powodzenia projektu 

Projekt mający na celu wprowadzenie zaawansowanych technologii 
informatycznych do przedsiębiorstwa podlega wielu uwarunkowaniom. Istnieje 
dużo czynników mających potencjalny wpływ na sukces przedsięwzięcia, są one 
związane z różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa. Sytuację 
komplikuje dodatkowo zróżnicowanie projektów, które różnią się od siebie ze 
względu na rodzaj wprowadzanej technologii, a także z powodu różnorodności 
środowiska organizacyjnego konkretnej firmy. Zatem projekty mogą się różnić 
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, rozproszenia terytorialnego 
oddziałów firmy, rodzaju i zakresu wprowadzanej technologii, wymaganych 
zmian organizacyjnych, koniecznych zmian we wprowadzanym 
oprogramowaniu / systemie oraz czasu trwania projektu (por. m.in. Parr i Shanks 
2000, Soja 2005b). 

Czynniki warunkujące powodzenie projektu można podzielić na grupy 
związane z wprowadzanym systemem (oprogramowaniem, technologią), 
uczestnikami projektu oraz organizacją przedsięwzięcia (por. Parr i in. 1999; 
Soja 2005b). Podział taki daje możliwość lepszego zrozumienia i ogarnięcia 
mechanizmów warunkujących przebieg projektu. Jednak należy pamiętać, że 
stanowi on ogólne ramy postrzegania uwarunkowań projektu i nie należy go 
traktować jako sztywny rozdział zagadnień na rozłączne podzbiory. Istnieją, 
bowiem zagadnienia obejmujące problemy z kilku grup i w związku z tym dające 
się zaklasyfikować nie tylko do jednego podzbioru zagadnień. Poniżej są 
zaprezentowane zagadnienia, które wydają się posiadać największy wpływ na 
powodzenie projektu. 
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System / oprogramowanie 

 Niezawodność – wprowadzana technologia powinna się cechować 
niezawodnym działaniem, powinno to być zweryfikowane przed decyzją 
o wprowadzeniu oprogramowania do firmy, a najpóźniej przed 
wprowadzeniem do operacyjnego działania. Cecha ta ma znaczący wpływ na 
powodzenie projektu i wydaje się naturalna, jednak jak pokazuje praktyka, 
bywa czasem niedoceniana czy wręcz bagatelizowana przez uczestników 
projektów. Dotyczy to szczególnie osób reprezentujących dostawców 
oprogramowania (por. Soja 2004). 

 Dopasowanie – wdrażane oprogramowanie powinno być dopasowane do 
potrzeb przedsiębiorstwa, zgodne z jego celami i wspierające jego 
działalność. W oszacowaniu dopasowania wprowadzanej technologii do 
potrzeb i uwarunkowań konkretnego przedsiębiorstwa powinno się rozważyć 
wiedzę i wykształcenie pracowników, którzy będą wykorzystywali system 
w codziennej pracy. Dobre dopasowanie oprogramowania do potrzeb i stanu 
firmy pozwoli uniknąć późniejszej kastomizacji i modyfikacji systemu, co 
zazwyczaj powoduje zaburzenia w trakcie projektu i duże kłopoty w dalszym 
utrzymywaniu oprogramowania oraz aktualizacji jego wersji. 

Uczestnicy projektu 

 Skład zespołu – uczestnicy projektu wchodzący w skład powołanych grup 
roboczych powinni posiadać wysokie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną na 
temat działalności przedsiębiorstwa. W skład zespołu powinny wejść osoby 
o różnorodnych kwalifikacjach i reprezentujące wszystkie obszary 
przedsiębiorstwa zaangażowane w projekt. Należy podkreślić, że w prace 
powinny być zaangażowane osoby będące specjalistami w zakresie 
wprowadzanej technologii. 

 Zaangażowanie uczestników – członkowie grup roboczych powinni być 
zaangażowani w prace projektowe w znacznym wymiarze swojego czasu 
pracy. Powinni również liczyć się z koniecznością pracy w godzinach 
nadliczbowych i wykazać odpowiednią gotowość do poświęcenia 
dodatkowego czasu na obowiązki związane z pracami w projekcie. 

 Poparcie i zaangażowanie zarządu – członkowie najwyższego kierownictwa 
firmy powinni czynnie zaangażować się w projekt, może to być wyrażone 
poprzez objęcie funkcji w ramach komitetu sterującego i aktywny udział w 
jego pracach. Zarząd przedsiębiorstwa powinien w sposób wyraźny wyrażać 
swoje poparcie dla projektu, powinno to być widoczne w całym 
przedsiębiorstwie. Sytuacja taka podnosi rangę projektu i mobilizuje 
pracowników do większego zaangażowania. 

 Współpraca z producentem / dostawcą – w przypadku gdy wprowadzana jest 
technologia pochodząca od zewnętrznego dostawcy, współpraca z nim staje 
się szczególnie ważna. Powinien on zapewnić wysoki poziom usług 
i odpowiednie kompetencje przedstawicieli oddelegowanych do współpracy 
z firmą-klientem. Szczególnie ważne jest, aby dostawca zagwarantował 
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dostępność usług w istotnych dla projektu momentach, jak np. uruchomienie 
nowego systemu. 

 Doświadczenie IT – korzystne jest, aby uczestnicy projektu posiadali 
doświadczenie w zakresie wprowadzania technologii informatycznych do 
firmy. Wskazane jest, aby wśród osób biorących udział w projekcie były 
takie, które zajmowały się w przeszłości wdrażaniem systemów 
informatycznych. 

Organizacja projektu 

 Czas pracy – w czasie trwania projektu powinna być zapewniona 
odpowiednia organizacja czasu pracy dla pracowników biorących udział 
w projekcie. Powinni oni mieć możliwość wykonywania obowiązków 
związanych z projektem, ale również powinni wykonywać swoje 
podstawowe czynności w firmie. Zadaniem kierownictwa jest odpowiednie 
pogodzenie tych zadań, w razie konieczności delegowanie innych 
pracowników oraz zapewnienie odpowiedniej gratyfikacji za pracę 
w godzinach ponadwymiarowych. 

 Budżet – w czasie trwania projektu powinny być zabezpieczone odpowiednie 
zasoby finansowe. Powinno się przewidzieć wszystkie wydatki związane 
z projektem, nie tylko koszt nowego oprogramowania / systemu, ale także 
koszt zewnętrznych usług doradczych czy szkoleniowych, jak również 
wydatki związane z gratyfikacją pracowników za dodatkowy wysiłek. 

 Harmonogram – projekt powinien posiadać szczegółowy harmonogram prac 
zawierający wykaz zadań, terminy wykonania i osoby odpowiedzialne za 
poszczególne odcinki prac. Zadania, osoby i terminy występujące 
w harmonogramie powinny być znane w całym przedsiębiorstwie, nie tylko 
wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w projekt. 

 Infrastruktura – projekt wymaga odpowiedniej infrastruktury systemowo-
sprzętowej. Należy zapewnić obecność wymaganego sprzętu, 
oprogramowania oraz łączy teleinformatycznych. Naturalnie, konieczne jest 
zabezpieczenie niezawodnego działania całej infrastruktury, czego należy 
dokonać poprzez odpowiednie testowanie w warunkach maksymalnie 
zbliżonych do rzeczywistych. 

Determinanty w zależności od rodzaju projektu 
Projekty wprowadzające zaawansowane technologie informatyczne do 

przedsiębiorstwa stanowią bardzo zróżnicowaną grupę przedsięwzięć. Badania 
przeprowadzone wśród przedsiębiorstw wdrażających pakiety ERP sugerują, że 
czynniki warunkujące powodzenie projektów wdrożeniowych powinny być 
rozpatrywane w zależności m.in. od wielkości przedsiębiorstwa oraz czasu 
trwania projektu (Soja 2005b). Tabela 1 podsumowuje implikacje płynące 
z projektów wdrożeniowych ERP dla szerszego spektrum przedsięwzięć 
polegających na wprowadzaniu technologii informatycznych do przedsiębiorstw. 
Kolejne kolumny obrazują wpływ poszczególnych determinant na powodzenie 
projektów w ogólnym ujęciu (kolumna Ogólnie), w zależności od wielkości 
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przedsiębiorstwa (kolumna Rozmiar firmy oraz kolumny Małe i Duże) oraz 
z uwzględnieniem czasu trwania projektu (kolumna Czas trwania oraz kolumny 
Krótkie i Długie). 

 
Tabela 1.Wpływ czynników na powodzenie projektów 

 
Niezawodność wprowadzanej technologii ma duże znaczenie dla 

projektów dowolnego rodzaju. Czynnik ten wydaje się mieć średni wpływ 
jedynie na powodzenie projektów odbywających się w małych 
przedsiębiorstwach. Natomiast w ogólnym ujęciu oraz dla pozostałych grup 
projektów niezawodność oprogramowania / systemu ma duże znaczenie dla 
powodzenia przedsięwzięcia. 

Skład zespołu projektowego ma duży wpływ na sukces projektu 
w ogólnym ujęciu. Jest on szczególnie silny dla projektów prowadzonych 
w małych firmach oraz tych długo trwających. Natomiast w przypadku 
projektów krótkich oraz odbywających się w dużych przedsiębiorstwach czynnik 
ten ma umiarkowane znaczenie. 

Z kolei zaangażowanie uczestników w projekcie ma duże znaczenie dla 
powodzenia przedsięwzięcia praktycznie niezależnie od rodzaju projektu. 
Jedynie w przypadku projektów najbardziej rozległych, tj. długo trwających oraz 
odbywających się w dużych firmach, zaangażowanie uczestników ma nieco 
mniejsze znaczenie. 

Znaczenie poparcia zarządu wydaje się zróżnicowane w zależności od 
rodzaju przedsięwzięcia. W ogólnym ujęciu czynnik ten ma znaczenie 
umiarkowane, niemniej ma duży wpływ na projekty prowadzone w dużych 
firmach, natomiast nie ma większego znaczenia w przypadku małych 
przedsiębiorstw. Czynnik ten ma większe znaczenie dla projektów długo 
trwających niż dla tych o krótkim czasie trwania. 



 

 207 

Dobra współpraca z dostawcą technologii jest szczególnie istotna dla 
projektów krótkich, a więc w sytuacji, kiedy nie ma wystarczająco dużo czasu na 
wykształcenie specjalistów w zakresie wprowadzanej technologii wśród 
pracowników przedsiębiorstwa. Czynnik ten ma średni wpływ na powodzenie 
przedsięwzięć prowadzonych w dużych firmach oraz umiarkowane znaczenie dla 
projektów długich.  

Doświadczenie uczestników we wdrażaniu systemów informatycznych ma 
największe znaczenie dla projektów najmniej rozległych, a więc dla tych 
odbywających się w małych firmach i krótko trwających. Dla pozostałych typów 
przedsięwzięć czynnik ten nie wydaje się mieć wielkiego znaczenia. 

Pierwsza z determinant organizacyjnych, tj. czas pracy uczestników 
projektu, ma umiarkowane znaczenie w ogólnym ujęciu oraz w przypadku 
projektów prowadzonych w dużych przedsiębiorstwach. W pozostałych 
przypadkach wpływ tego czynnika jest większy. 

Budżet projektu ma dość znaczny wpływ w ogólnym ujęciu oraz dla 
projektów odbywających się w dużych przedsiębiorstwach, a także tych krótko 
trwających. Posiada także umiarkowany wpływ na powodzenie długich 
projektów, natomiast wydaje się, że nie ma wielkiego znaczenia dla 
przedsięwzięć prowadzonych w małych firmach. 

Podobnie jak budżet, harmonogramu projektu nie ma większego znaczenia 
dla przedsięwzięć krótko trwających oraz odbywających się w małych firmach. 
Natomiast ma duży wpływ na powodzenie projektów najbardziej rozległych, 
a więc prowadzonych w dużych przedsiębiorstwach oraz długo trwających.  

Również infrastruktura systemowo-sprzętowa ma największe znaczenie 
dla projektów najbardziej rozległych. Jej wpływ na powodzenie projektu jest 
nieco słabiej zależny od wielkości przedsiębiorstwa i jest średni dla dużych firm 
oraz umiarkowany dla przedsiębiorstw mniejszych. 

Wnioski 
W niniejszym opracowaniu przedyskutowano zagadnienia związane 

z czynnikami determinującymi powodzenie projektów mających na celu 
wprowadzenie zaawansowanych technologii informatycznych do 
przedsiębiorstwa. Wyniki badań ilustrują, że powodzenie tych projektów zależy 
nie tylko od niezawodności samej technologii, ale także w znacznym stopniu 
uzależnione jest od postaw i umiejętności uczestników oraz od organizacji prac 
w projekcie. Przedstawione rezultaty pokazują także, iż rozmiar przedsiębiorstwa 
oraz czas trwania projektu mają wpływ na determinanty powodzenia 
przedsięwzięcia.  

Niezawodność wprowadzanej technologii ma znaczny wpływ na 
powodzenie projektów niezależnie od wielkości firmy czy też czasu trwania 
projektu, natomiast zagadnienia związane z organizacją projektu są najbardziej 
istotne dla rozległych przedsięwzięć, czyli odbywających się w dużych firmach 
i długo trwających. Również znaczenie zagadnień związanych z uczestnikami 
projektu zależy od czasu trwania projektu oraz od wielkości przedsiębiorstwa, 
w którym odbywa się przedsięwzięcie.  
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Na podstawie niniejszego opracowania można sformułować zalecenia dla 
osób zajmujących się prowadzeniem projektów wprowadzających zaawansowane 
technologie informatyczne do przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiono 
zestawienie najważniejszych zaleceń. 
 Wskazane jest ustalenie rodzaju projektu (czas trwania, wielkość firmy) oraz 

oszacowanie posiadanych zasobów obejmujących: pracowników dostępnych 
do prac w projekcie, infrastrukturę systemowo-sprzętową oraz budżet 
finansowy. Należy także dokonać oceny wprowadzanej technologii pod 
kątem jej niezawodności i dopasowania do potrzeb firmy. 

 Konieczne jest oszacowanie prawdopodobieństwa sukcesu projektu oraz 
identyfikacja zagrożeń i słabych punktów w projekcie. W zależności od 
rodzaju projektu należy wykonać czynności w celu zapewnienia 
odpowiednich uwarunkowań przedsięwzięcia. 

 W przypadku projektów prowadzonych w małych firmach duże znaczenie 
ma skład zespołu projektowego oraz zaangażowanie jego członków w prace 
w projekcie. Duży wpływ ma także doświadczenie uczestników w zakresie 
wdrażania systemów informatycznych. W zakresie organizacji projektu 
należy zwrócić uwagę na właściwy rozkład czasu pracy uczestników 
projektu oraz na zapewnienie odpowiedniej infrastruktury systemowo-
sprzętowej. 

 Projekty w dużych przedsiębiorstwach powinny mieć przede wszystkim 
zagwarantowane wyraźne poparcie zarządu firmy. Ważne jest także 
zaangażowanie uczestników oraz, w nieco mniejszym stopniu, skład zespołu 
projektowego. Ponadto należy podkreślić dosyć duże znaczenie dobrej 
współpracy z dostawcą nowej technologii. Bardzo ważna jest organizacja 
pracy w projekcie, ze szczególnym naciskiem na harmonogram prac. Należy 
także zapewnić odpowiedni budżet dla projektu oraz infrastrukturę 
systemowo-sprzętową. 

 W przypadku projektów krótko trwających należy przede wszystkim 
zagwarantować udział właściwych osób w projekcie i ich odpowiednie 
postawy. Dotyczy to szczególnie zaangażowania uczestników, ich 
doświadczenia w zakresie wdrażania systemów informatycznych oraz 
współpracy z dostawcą technologii. W zakresie organizacji projektu należy 
zagwarantować odpowiedni budżet oraz dobrze zaplanować czas pracy 
uczestnikom prac. 

 W projektach długich należy przede wszystkim zadbać o skład zespołu 
projektowego i jego zaangażowanie w prace. Należy również zapewnić 
poparcie zarządu dla projektu oraz zadbać o dobrą współpracę z dostawcą 
nowej technologii. Bardzo duże znaczenie ma organizacja projektu, ze 
szczególnym naciskiem na harmonogram prac oraz odpowiednią 
infrastrukturę.  

Podsumowując należy podkreślić, iż zdefiniowane w opracowaniu wnioski 
powinno się traktować jako zalecenia, nie zaś jako kompletną listę elementów 
warunkujących sukces przedsięwzięcia. Niezwykle istotne jest, aby nie 
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lekceważyć innych czynników, które w konkretnej sytuacji mogą mieć 
decydujący wpływ na powodzenie projektu. 
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