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Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 

! - macierz odpowiedzi respondentów uzyskanych w badaniu empirycznym 

" - częstość, stosunek liczby obserwacji spełniających przyjęte kryteria do 

liczebności całej próby 

Oj - zbiór obserwacji uzyskanych w badaniu empirycznym 

cbx - wektor opisu przypadku generycznego 

cbbr_I - wektor opisu przypadku organizacji w badaniu BR_I 

cbbr_II - wektor opisu przypadku organizacji w badaniu BR_II 

cbbr_III - wektor opisu przypadku organizacji w badaniu BR_III 

cbap - wektor opisu przypadku organizacji w eksperymencie EP_I 

c - zmienna pewności (ang. confidence) dla metody reguł asocjacyjnych 

eij - zmienna poziomu dojrzałości procesu  

pb - zmienna stanu proces organizacyjny 

p1 - zmienna stanu proces organizacyjny - monitoring i kontrola projektu 

p2 - zmienna stanu proces organizacyjny - rozwój wymagań 

p3 - zmienna stanu proces organizacyjny - planowanie projektu  

p4 - zmienna stanu proces organizacyjny - zarządzanie konfiguracją 

p5 - zmienna stanu proces organizacyjny - szkolenia organizacyjne  

prd - zmienna stanu problem transformacyjny 

pr1 - zmienna stanu problem - niechęć pracowników do zmian 

pr2 - zmienna stanu problem - niski poziom wiedzy o wybranym podejściu 

pr3 - zmienna stanu problem - niskie zaangażowanie kierownictwa 

pr4 - zmienna stanu problem - brak opisu transformacji 

pr5 - zmienna stanu problem z dostępnością członków zespołu 

pr6 - zmienna stanu problem - brak narzędzi 

pr7 - zmienna stanu problem - brak wspólnej wizji 

pr8 - zmienna stanu problem - zmiana sposobu myślenia 

s - zmienna wsparcia (ang. support) dla metody reguł asocjacyjnych 

tc - zmienna stanu trigger transformacyjny 

t1 - zmienna stanu trigger - potrzeba reorganizacji 

t2 - zmienna stanu trigger - przekraczanie trójkąta projektowego 

t3 - zmienna stanu trigger - poprawa wydajności 

t4 - zmienna stanu trigger - decyzja decydentów 

t5 - zmienna stanu trigger - oddolna inicjatywa pracowników 

t6 - zmienna stanu trigger - zmiana filozofii firmy (bycie Agile) 

va - zmienna stanu charakterystyki organizacji 

v1 - zmienna stanu charakterystyki organizacji - wielkość organizacji 

v2 - zmienna stanu charakterystyki organizacji - rozproszenie geograficzne 



 

 

v3 - zmienna stanu charakterystyki organizacji - środowisko międzynarodowe 

v4 
- zmienna stanu charakterystyki organizacji - liczba zespołów 

deweloperskich 

v5 - zmienna stanu charakterystyki organizacji - typ klienta 

v6 - zmienna stanu charakterystyki organizacji - typ organizacji 

v7 - zmienna stanu charakterystyki organizacji - wykorzystywane podejście 

v8 - zmienna stanu charakterystyki organizacji - wybrane podejście 

v9 - zmienna stanu sukces transformacji 

ztj - zmienna stanu zwinnej transformacji 

  

Agile - zwinne podejście do wytwarzania oprogramowania 

CBR - metoda wnioskowania w oparciu o przypadki (ang. Case Based Reasoning) 

CMMI - model oceny dojrzałości organizacji (ang. Capability Maturity Model Integration) 

ITIL - standard dla zarządzania usługami informatycznymi 

(ang. Information Technology Infrastructure Library) 

PRINCE2 - metodyka zarządzania projektem  

(ang. Project in Controlled Enviroment) 

SLA - typ umowy na świadczenie usług na określonym poziomie 

(ang. Service Level Agreement) 

SCRUM - metodyka zarządzania projektem 

XP - metodyka zarządzania projektem  

(ang. Extreme Programming) 

ZT - zwinna transformacja 
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1. Wprowadzenie 
 

Rynek IT (ang. Information Technology) należy do najszybciej rozwijających  

i zmieniających się sektorów. W 2021 roku aż 21%1 firm w Europie oraz Stanach Zjednoczonych, 
osiągających największe wzrosty działało właśnie w tej branży (Merchant Machine, 2021).  Sektor 

IT nieustannie stawia nowe wyzwania przed decydentami w firmach z tej branży. Szybki postęp 

technologiczny, rosnące wymagania klientów oraz zmieniające się modele biznesowe wymagają 

od organizacji informatycznych szybkiego dostosowywania się do wymogów rynku. 

Transformacje, które zachodzą w organizacjach z tego sektora są przejawem aktywnej postawy 

osób decyzyjnych oraz pracowników, ale także istotnym elementem ich rozwoju. Lata 2020 oraz 

2021 są szczególne dla rozwoju firm IT ze względu na pandemię COVID-19. Nagła konieczność 

zmiany sposobu pracy mająca na uwadze bezpieczeństwo pracowników przy jednoczesnym 
zachowaniu ciągłości biznesowej postawiła nowe, niespotykane dotychczas wyzwania przed 

firmami z sektora informatycznego tj.: podwojenie wysiłków w zakresie cyfrowej transformacji, 

reorientacja i przekwalifikowanie siły roboczej oraz przegląd sposobów wytwarzania (Deloitte, 

2021).  

Tempo zachodzących obecnie zmian wymusza na organizacjach wprowadzanie  

usprawnień w celu pozostania konkurencyjnymi i minimalizowania liczby nieudanych projektów. 

Jak pokazują wskaźniki, aż 51% projektów informatycznych kończy się porażką  

tj. przekroczeniem trójkąta projektowego, ze względu na nieefektywne zarządzanie przez 
interesariuszy (Nelson, 2007). Jednym z rozwiązań, które może doprowadzić do poprawy 

wartości tego wskaźnika jest zmiana sposobu zarządzania projektami. Począwszy od 2001 roku, 

czyli ogłoszenia tzw. Manifestu Agile (Kent Beck, 2001), wśród organizacji rośnie popularność 

zwinnego podejścia do zarządzania projektami i metodyk takich jak Scrum czy XP (ang. Extreme 

Programming) (Olteanu, 2018). Najczęściej wybieranym wśród firm informatycznych podejściem 

jest Scrum, na wdrożenie, którego decyduje się aż 77% organizacji (Sutherland, The Spirit of 

Scrum: How Agile Companies Get Twice the Market Share in Half the Time, 2020). Wydaje się, 
że firmy podejmują decyzję o zmianie podejścia do wytwarzania oprogramowania, ponieważ, jak 

wskazuje raport Forbes Insights oraz Scrum Alliance, powoduje to skrócenie czasu dostarczenia 

na rynek (ang. Time to market) w 60% organizacji, w 59% zauważa się większą innowacyjność, 

w 58% firm odnotowuje się poprawę wyników niefinansowych a 81% uznaje zwinność za 

najważniejszą cechę organizacji odnoszących sukces (Forbes Insights, Scrum Alliance, 2018). 

Dowodem popularności i skuteczności podejść zwinnych jest ich aktywne wykorzystywanie przez 

największe organizacje na świecie, takie jak: Apple, Microsoft, Alphapet (Google), Amazon czy 

Facebook. Co więcej, w pierwszej połowie 2020 roku aż 3600 firm notowanych na amerykańskiej 
giełdzie, które nie stosowały podejść zwinnych, upadło w czasie pandemii COVID-19  

i zamrożenia gospodarki. Organizacje te, ze względu na niski poziom zwinności, nie były w stanie 

szybko wprowadzić zmian w swojej działalności i zaadaptować się do nowej rzeczywistości 

 
1 289 na 1360 przedsiębiorstw przeanalizowanych w raporcie Merchant Machine 



 

 7 

(Sutherland, The Spirit of Scrum: How Agile Companies Get Twice the Market Share in Half the 

Time, 2020). Coraz więcej badań i raportów opisuje korzyści płynące  

z podejść zwinnych. Stąd też wiele organizacji decyduje się na transformację swojego podejścia 

do zarządzania projektami z klasycznego, kaskadowego na iteracyjny i zastosowanie zwinnych 

podejść (ang. Agile). Taka zmiana nazywana jest zwinną transformacją (ZT) (ang. Agile 

Transformation) lub transformacją do zwinności. Obejmuje ona swoim zakresem nie tylko zmiany 

w sposobach zarządzania projektami, ale powoduje także zmiany organizacyjne związane  
z zarządzaniem, przywództwem oraz nadzorem na wszystkich poziomach organizacji [ (Orłowski 

C. C. B., 2016), (Gandomani T.J. Z. H., 2013), (Gurd B., 2014), (Gandomani T.J. N. M., 2015), 

(Gandomani T.J. N. M., 2016), (Dikert K., 2016), (Hoda R., 2017), (Moe, 2017)].  
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2. Obserwacje, problem badawczy oraz cel pracy 
 
  Praca zawodowa autora w organizacjach informatycznych w latach 2012 – 2017, a także 

zarządzanie firmą IT od 2018 roku pozwoliła autorowi na prowadzenie bezpośrednich obserwacji 
funkcjonowania organizacji informatycznych. Na przestrzeni lat, autor był bezpośrednio 

zaangażowany w transformację dużej organizacji wytwarzającej oprogramowanie  

i dostarczającej usługi informatyczne. Był także obserwatorem transformacji w wielu 

organizacjach jak np. banki czy też firmy wytwarzające oprogramowanie. Autor zaobserwował  

w tych organizacjach pewne grupy problemów: problemy związane ze zmianą sposobów 

zarządzania projektami (brak odpowiednich narzędzi, niechęć pracowników do zmian, niski 

poziom wiedzy o podejściu zwinnym), problemy przy współpracy z klientami zewnętrznymi 

(różnica w sposobie funkcjonowania organizacji klienta i dostawcy), a także problemy związane 
ze współpracą wewnętrzną (różnica w sposobie funkcjonowania działów wytwórczych  

i pozostałych). Na tej podstawie autor zdefiniował następujące problemy praktyczne związane 

z transformacjami organizacji informatycznych:  

 

§ Organizacje informatyczne rozpoczynają procesy zwinnej transformacji bez uprzedniej 

analizy lub prowadzone analizy mają ograniczony charakter.  

§ W organizacjach informatycznych nie analizuje się poziomu dojrzałości procesów oraz 

gotowości w tym zakresie do transformacji. 
§ Transformacje rozpoczęte bez uprzedniej analizy gotowości mają charakter 

niekontrolowany. 

§ Organizacje, które poprzedzają podjęcie decyzji analizą gotowości,  

nie weryfikują całościowo (holistycznie) gotowości do zwinnej transformacji. 

§ Zdarza się, że decyzje o rozpoczęciu transformacji są wymuszane – przez czynniki 

wewnętrzne jak np. subiektywna decyzja kierownictwa lub zewnętrzne jak  

np. pandemia COVID-19 i konieczność dostosowania modelu pracy. 
§ Brakuje narzędzi audytorskich pozwalających odpowiedzieć na pytanie,  

czy organizacja jest gotowa do rozpoczęcia zwinnej transformacji. 

§ Dostępne modele oceny gotowości do zwinnej transformacji skupiają się na zespołach 

wytwórczych.  

 

 Zdefiniowane problemy utylitarne występujące w organizacjach, do których autor miał 

dostęp, uzmysłowiły autorowi potrzebę poszerzenia wiedzy z tego zakresu.  

W związku tym autor podjął decyzję o przeprowadzeniu analizy literatury z zakresu problemu 
utylitarnego i badań dotyczących uwarunkowań oraz procesów zwinnej transformacji dla 

zidentyfikowania kluczowych problemów badawczych lub postawienia najważniejszych pytań 

badawczych pozwalających na poszukiwanie rozwiązań wskazanych problemów utylitarnych. 

Autor przeanalizował bazy ResearchGate oraz Scholar Google wykorzystując przy tym 

następujące słowa kluczowe takie jak: „Agile Transformation”, „Agile Transformation Models”, 

„Agile Transformation Readiness” oraz „Agile Project Management”.  
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 W pracy „Obstacles in moving to agile software development methods” (Taghi Javdani 

Gandomani, 2013) autorzy traktują zwinną transformację jako proces złożony, trudny i długi, 

ponieważ wpływa ona na wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji, takie jak: technologia, 

zarządzanie, kultura organizacyjna czy ludzie. Stwierdzają, że napotykanie barier i przeszkód jest 

nieuniknione, a brak wiedzy o złożoności procesu transformacji sprawia, że transformacja może 

być zbyt trudna do przeprowadzenia zarówno dla małych, średnich jak i dużych firm. Autorzy 

wskazują także, że każdy członek organizacji przechodzącej transformację powinien być gotowy 
do skonfrontowania się z wieloma wyzwaniami związanymi z kulturą organizacyjną, sposobami 

zarządzania, aspektami ludzkimi oraz procesami w trakcie trwania transformacji. W pracy 

stwierdza się, że decydenci powinni być ostrożni w podejmowaniu decyzji o tym, kiedy i w jaki 

sposób przeprowadzić transformację.  

 Z kolei w raporcie wydanym przez firmę konsultingową KPMG „Agile Transformation – 

From Agile experiments to operating transformation: How do you compare to others” (KPMG, 

2019) opisano pięć największych wyzwań, z którymi mierzą się organizacje przechodzące do 

zwinności. Według tego raportu aż 59% firm mierzy się z problemami dotyczącymi zarządzania 
wydajnością, a 48% z wyzwaniami operacyjnymi, 44% z wyskalowaniem podejścia Agile ponad 

poziom zespołów. W raporcie stwierdza się, że 41% organizacji dotyka problem ograniczonej 

przydatności posiadanych systemów, a 39% mierzy się z dostępnością zasobów. 

 W kolejnej pracy „Agile problems, challenges and failures” (Miller, 2013)  autorstwa Glorii 

Miller wskazuje się, że wyzwania oraz problemy transformacyjne są unikalne dla każdej 

organizacji z powodu różnic w kulturze organizacyjnej czy też stosowanych praktykach. Z tego 

powodu nie ma jednego przewodnika, który opisywałby w jaki sposób przejść przez proces 

transformacji oraz jak wyeliminować problemy występujące w trakcie jej trwania. Autorka opisuje 
także trzy główne powody, dla których zwinna transformacja się nie udaje: niewystarczające 

doświadczenie w podejściach zwinnych, brak zrozumienia, że w trakcie ZT szerokie zmiany 

organizacyjne są niezbędne oraz fakt, że kultura organizacyjna jest sprzeczna  

z wartościami agile.  

 W raporcie „Why Agile Transformations Fail” (Adaptovate, 2021) przygotowanym przez 

firmę Adaptovate głównymi przyczynami porażki ZT są: brak przywództwa, brak przejrzystej 

komunikacji, brak zrozumienia procesu transformacji oraz problem ze zmianą sposobu myślenia. 
 Organizacja CA Technologies, w raporcie „Recognizing the 12 Failure Modes  

in Agile Transformation” (CA Technologies, 2016) definiuje aż 12 powodów, dla których 

transformacje kończą się porażką: brak wsparcia decydentów, problem ze zmianą zachowań 

decydentów, brak zmian w strukturze organizacyjnej, brak spojrzenia biznesowego na strumień 

wartości, problem z decentralizacją kontroli, niechęć do zajmowania się zespołami 

rozproszonymi, brak osoby odpowiedzialnej za proces transformacji, brak informacji zwrotnej na 

temat procesu, brak współpracy w zespołach, nieefektywne planowanie, postrzeganie 

transformacji wyłącznie jako procesu oraz ignorowanie konieczności zmian pojedynczych osób.  
 W raporcie „Agile and Lean Transformation: Creating a Foundation for Success” 

(Cognizant, 2015) firmy Cognizant czytamy z kolei, że główna przyczyna porażek procesów 
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transformacji to postrzeganie jej tylko jako narzędzia do osiągania celów związanych z redukcją 

kosztów i pominięcie aspektów organizacyjnych czy też kulturowych, które nie tylko są kluczowe 

dla ZT, ale też pomagają w tworzeniu całego ekosystemu dla kolejnych procesów 

transformacyjnych.  

 W pracy “Agile problems, challenges and failures” (Miller, 2013) Gloria Miller wskazuje, że 

ze względu na złożoność procesu zwinnej transformacji, problemy i tak najprawdopodobniej 

wystąpią, ale dobrze przeprowadzona całościowa analiza organizacji, odpowiednio dobrane 
podejście zwinne oraz wyedukowane i zmotywowane zespoły mogą znacząco przyczynić się do 

sukcesu procesu transformacji.  

 Jak wskazują autorzy raportu „Why Companies Fail at Digital Transformation. Clearing the 

Road to the Intelligent Enterprise” (IDC Market Spotlight, 2019) jednym  

z największych wyzwań procesu przejścia od klasycznych do zwinnych sposobów zarządzania 

projektami jest zapewnienie integracji i zrozumienia pomiędzy zespołami (szczególnie back-office 

i front-office) w organizacji. Potwierdzają to autorzy raportu „Leading an Agile Transformation” 

(Celerity, 2017), którzy wskazują, że problem napięć między członkami różnych działów dotyczy 
aż 70% organizacji przechodzących zwinną transformację. 

 Przeprowadzona analiza stanu literatury potwierdza występowanie przedstawionych przez 

autora powyżej problemów utylitarnych. Ponadto przegląd źródeł pozwala wskazać dodatkowy 

problem utylitarny, który zostały przez autora dodany do listy: w organizacjach przechodzących 

transformację pomija się konieczność zapewnienia integracji i zrozumienia pomiędzy zespołami 

(szczególnie między zespołami wytwórczymi i pozostałymi). 

 Przedstawiony przegląd literatury pozwolił autorowi nie tylko na potwierdzenie 

występowania opisanych problemów utylitarnych, ale także dostarczenie informacji o nowych. 
Ponadto analiza stanu literatury utwierdziła autora w tym, że problemy te zostały prawidłowo 

zdefiniowanie. Na tej podstawie można wyodrębnić główny problem utylitarny, który wydaje się 

najważniejszy: 

 

W organizacjach informatycznych nie prowadzi się analizy gotowości  
przed przystąpieniem do zwinnej transformacji, co prowadzi do porażek projektów 

zwinnej transformacji. 
 

 Przeprowadzone w trakcie procesu badawczego badania empiryczne oraz analiza 

literatury mająca na celu pogłębienie postawionego głównego problemu utylitarnego wzbudziły 

ciekawość autora w zakresie związku pomiędzy analizą gotowości do zwinnej transformacji, a jej 

sukcesem. Z tego też powodu autor rozpoczął poszukiwanie czynników, które wpływają na 

sukces zwinnej transformacji, traktując, że szukanie relacji pomiędzy gotowością organizacji do 

zwinnej transformacji, a sukcesem zwinnej transformacji jest istotnym problemem badawczym. 

Dlatego też rozpoczęto szczegółowe poznanie kluczowych składowych zwinnej transformacji  
i ich wypływu na przebieg i sukces zwinnej transformacji. Może bowiem się okazać, że efektem 

rozpoczęcia zwinnej transformacji bez uprzedniej oceny gotowości może być wydłużony czas lub 
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konieczność zawieszenia procesu ZT w trakcie jej trwania ze względu na problemy 

transformacyjne. Według badań Forbes Insights i MIT Sloan Management Review, aż 47% 

zwinnych transformacji kończy się porażką, z czego w 67% przypadków niemożliwe jest pełne 

powrócenie do stanu sprzed ZT (Sutherland, Why 47% of Agile Transformation Fail, 2020).  

Z kolei z publikacji Maarten Kossen „The Data-Driven Agile Transformation” wynika, że  

50% transformacji kończy się porażką ze względu na brak jasnego celu oraz uprzedniej analizy 

gotowości (Kossen, The Data-Driven Agile Transformation, 2017). Zdarza się, że organizacje 
decydują się na podjęcie decyzji o zwinnej transformacji, bez żadnej analizy tylko po to, aby 

przejść przez modną ostatnio „cyfrową rewolucję”. W takim przypadku szacuje się, że między 

50%, a 90% transformacji kończy się porażką (Morris, 2015).  Ponadto ograniczona dostępność 

gotowych modeli oceny gotowości do ZT wskazuje na fakt, że badania nad możliwością oceny 

gotowości do zwinnej transformacji organizacji informatycznych ograniczają się do prac 

teoretycznych lub analiz poszczególnych przypadków (ang. Case Studies). Propozycje modeli, 

które mogą być wykorzystane przy implementacji podejść zwinnych w organizacjach 

informatycznych przedstawiono w pracach m. in. Artursa Rasnacisa oraz Solvita Berzisa 
(Rasnacis A., 2017), Maarit Laanti (Laanti M., 2017) czy Cristiana Olteanu (Olteanu C., 2019).  

Opisane przez autorów powyżej podejścia to modele o charakterze przepływowym pokazujące 

głównie etapy transformacji i skupiające się na rolach w ramach zespołów wytwórczych. Nieco 

inne podejście zaproponowali Daniel Brosseau, Sherina Ebrahim, Christopher Handscomb i Shail 

Thaker (Brosseau D., 2019) czy też Christoph Fuchs i Thomas Hess (Christoph Fuchs, 2018), 

którzy w swoich pracach wskazują na dużą złożoność procesu zwinnej transformacji oraz wiele 

obszarów funkcjonowania organizacji, w których należy wprowadzić zmiany. Wszystkie opisane 

jednak powyżej podejścia to modele wysokopoziomowe, których głównym celem jest 
uszczegółowienie procesu transformacji i gromadzenie wiedzy eksperckiej. To także zbiory 

dobrych praktyk sugerujących potencjalne zachowania kierujących procesami transformacji 

(szczegółowa analiza wszystkich wymienionych powyżej modeli została zawarta w rozprawie).  

 Analiza opisanych powyżej modeli doprowadziła autora do zdefiniowania problemu 
badawczego, za który uznano potrzebę całościowej analizy stanu organizacji przed zwinną 

transformacją oraz luki badawczej, którą określono jako niedostosowanie istniejących modeli 

zwinnej transformacji do złożoności procesu ZT. Modele, które są dostępne, skupiają się na 
rolach w zespołach wytwórczych, nie analizując całej organizacji.  

 Na podstawie tak postawionej diagnozy wyodrębniono następujące  

pytania badawcze (PB): 
§ PB1: Jakie są kluczowe elementy zwinnej transformacji oraz które z nich wypływają na jej 

przebieg? 

§ PB2: Które cechy organizacji informatycznej należy poddać analizie dla oceny jej 

gotowości do zwinnej transformacji? 

§ PB3: Jakie znaczenie dla sukcesu zwinnej transformacji organizacji informatycznej ma 
zastosowanie danych historycznych? 

§ PB4: Na ile zastosowanie modelu opartego na wnioskowaniu przez przypadki (ang. Case-
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Based Reasoning) może podnieść efektywność procesu transformacji? 

§ PB5: Jakie znaczenie dla przebiegu zwinnej transformacji ma wstępna ocena gotowości 

organizacji informatycznej przed jej rozpoczęciem? 

 

Postawienie powyższych pytań badawczych pozwoliło na postawienie hipotezy głównej: 

 

Wykorzystując dane historyczne i wnioskowanie przez przypadki możliwe jest określenie 
sukcesu lub porażki zwinnej transformacji oraz potencjalne  

problemy transformacyjne. 
 

Na podstawie tak postawionych pytań oraz hipotezy określono cel główny pracy oraz cele 

teoretyczne i aplikacje. Za cel główny postawiono: 

 

Zbudowanie modelu oceny gotowości organizacji informatycznych  
do zwinnej transformacji. 

 
Model ten ma służyć zarządom oraz strategom w organizacjach informatycznych, którzy 

podejmują decyzje o przeprowadzeniu zwinnej transformacji. Do osiągnięcia powyższego celu 

postawiono cztery cele teoretyczne (CT): 

 

§ CT1: Zdefiniowanie kluczowych pojęć związanych z zwinną transformacją. 

§ CT2: Określenie procesów o kluczowym wpływie na efektywność procesu transformacji. 

§ CT3: Określenie możliwości wykorzystania wnioskowania przez przypadki  
(ang. Case-Based Reasoning) do wsparcia procesu decyzyjnego w zakresie zwinnej 

transformacji. 

§ CT4: Opracowanie modelu teoretycznego oceny gotowości do zwinnej transformacji. 

 

oraz trzy cele aplikacyjne (CA): 

 

§ CA1: Zbudowanie opartego na przypadkach modelu oceny gotowości organizacji 
informatycznych do zwinnej transformacji. 

§ CA2: Określenie przypadku generycznego oraz zbudowanie bazy przypadków. 

§ CA3: Wykorzystanie modelu do oceny gotowości organizacji informatycznych  

do zwinnej transformacji. 

 

 Odpowiedź na postawione pytania badawcze oraz realizacja celu głównego, celów 

teoretycznych i aplikacyjnych opierała się o opisany w kolejnym rozdziale proces oraz metody 

badawcze. 
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3. Proces oraz metody badawcze 
 

Realizacja celu głównego pracy tj. zbudowanie modelu oceny gotowości organizacji 

informatycznych do zwinnej transformacji została zaplanowana jako proces składający się  
z pięciu etapów. W większości miał on charakter iteracyjny, zakładający ciągłą weryfikację 

poszczególnych wersji (prototypów) modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do 

zwinnej transformacji. Proces powstawania modelu prowadzony był dwutorowo - z jednej strony 

prowadzono badania empiryczne, podczas których weryfikowano elementy decydujące  

o sukcesie bądź porażce zwinnej transformacji oraz sam jej przebieg  

i występujące w jej trakcie problemy. Z drugiej zaś strony wyniki badań organizacji, zarówno te 

zbierane podczas prowadzonych obserwacji organizacji informatycznych jak i te pochodzące  

z badań ilościowych i jakościowych zbierano w postaci bazy przypadków, która następnie miała 
posłużyć jako podstawa do zasilenia modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do 

zwinnej transformacji danymi oraz jego weryfikacji. Przebieg procesu badawczego przedstawiono 

na Rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Graficzna prezentacja procesu badawczego 

Źródło: opracowanie własne 
 

Analiza Rys. 1. pozwala stwierdzić, że proces badawczy składał się z pięciu etapów: 

 

§ Etap pierwszy - analiza literatury – w ramach tego etapu przeprowadzono 

analizę baz ResearchGate oraz Scholar Google wykorzystując przy tym 

następujące słowa kluczowe takie jak: „Agile Transformation”, „Agile 

Transformation Models”, „Agile Transformation Readiness” oraz „Agile Project 

Management”. W efekcie dokonano analizy dostępnych modeli 

wykorzystywanych przy ocenie gotowości organizacji informatycznych do 
zwinnej transformacji oraz wyodrębniono komponenty oraz kluczowe pojęcia 

związane z zwinną transformacją. Przeprowadzono także analizę bazy 

projektowej ISBSG (ang.  The International Software Benchmarking Standards 

Group Limited (Release 12 February 2011)2. 

 

 
2 Baza zawierająca szczegółowe informacje o zrealizowanych w przeszłości 1582 projektach 
informatycznych.  
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§ Etap drugi – opracowanie założeń do modelu oceny gotowości organizacji 

informatycznych do zwinnej transformacji – etap ten miał charakter iteracyjny  

i oparty był na określaniu kolejnych prototypów założeń do modelu oraz ich 

weryfikacji. W ramach każdej iteracji realizowano następujące prace: 

o Prototyp założeń 

o Badania empiryczne 

o Weryfikacja założeń 
o Redukcja lub rozszerzenie prototypu 

W ramach tego etapu zrealizowano trzy iteracje: 

o Iteracja pierwsza - jej efektem było opracowanie pierwszego prototypu 

założeń do modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej 

transformacji (Prototyp IM_I). Założenia opracowano  

w oparciu o obserwacje własne autora oraz analizę literatury.  

W ramach tej iteracji przeprowadzono badania empiryczne: obserwacje, 

badania ilościowe (badanie ankietowe) oraz jakościowe (wywiady 
pogłębione).  

o Iteracja druga - jej efektem było opracowanie drugiego prototypu założeń do 

modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej 

transformacji (Prototyp IM_II). Prototyp ten opracowano na podstawie 

produktu iteracji pierwszej. W tej iteracji ponownie przeprowadzono badania 

empiryczne: obserwacje, badania ilościowe (badanie ankietowe) oraz 

jakościowe (wywiady pogłębione).  

o Iteracja trzecia: jej efektem było opracowanie trzeciego prototypu założeń 
do modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej 

transformacji (Prototyp IM_III). Prototyp ten opracowano na podstawie 

produktu iteracji drugiej. W tej iteracji wykorzystano metodę reguł 

asocjacyjnych w celu wyodrębnienia procesów, które mają kluczowy 

przebieg na proces zwinnej transformacji. Decyzję  

o wykorzystaniu tej metody podjęto z uwagi na fakt, że pozwala ona na 

wyodrębnienie z danych często występujących zestawów elementów.  
 

§ Etap trzeci - budowa modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do 

zwinnej transformacji (Model IM_III) – w ramach tego etapu dokonano wyboru 

metody modelowania oraz implementacji modelu. Powstałe prototypy założeń 

pozwoliły na wskazanie dwóch ścieżek, które można zastosować w budowie 

modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. 

Pierwsza to implementacja podejścia procesowego, w którym do opisu procesów 

zwinnej transformacji stosowane byłyby standardy modelowania procesów. 
Drugie z podejść sugeruje potrzebę innego spojrzenia na procesy ZT - patrzenia 

na te procesy z perspektywy wiedzy eksperckiej zapisywanej na podstawie 
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przypadków. W toku badań podjęto decyzję o zastosowaniu podejścia drugiego. 

W ramach prac badawczych rozważano zatem stosowanie metod, w ramach 

których analizuje się przypadki. Brano pod uwagę dwie z nich: metoda analizy 

przypadku oraz metoda wnioskowania w oparciu o przypadki (ang. Case Based 

Reasoning (CBR)). Z uwagi na fakt, że autorowi pracy zależało na zbudowaniu 

modelu wspierającego procesy decyzyjne, wydaje się, że bardziej adekwatny do 

zastosowania był model bazujący na wnioskowaniu w oparciu o przypadki. To od 
liczby tych przypadków i możliwości gromadzenia wiedzy zależeć będzie 

użyteczność proponowanego modelu oceny gotowości organizacji 

informatycznych do zwinnej transformacji. Im więcej przypadków będzie 

gromadzonych i zapisywanych, tym model będzie bardziej dostosowany do 

analizowanego w danej chwili procesu zwinnej transformacji. Metoda ta może 

być stosowana przy próbach uogólnienia przypadków oraz przy wyborze takich, 

które mogą być wykorzystane dla wsparcia procesu decyzyjnego w organizacji 

poddawanej ocenie (Soumitra Dutta, 1997). Wówczas metoda CBR może być 
stosowana we wspieraniu decyzji w pracach projektowych nie na poziomie 

projektu, czy pojedynczego przypadku, ale całej organizacji i odpowiedzi na 

pytanie czy dana organizacja jest gotowa do rozpoczęcia zwinnej transformacji, 

a jeśli nie, jakie usprawnienia należy wprowadzić, aby osiągnąć stan gotowości 

do zwinnej transformacji. Wówczas model ten jest próbą wypełnienia luki w 

zakresie wsparcia organizacji informatycznych w procesach decyzyjnych w 

zakresie zwinnej transformacji.  

 
§ Etap czwarty - weryfikacja replikatywna (diagnostyczna) modelu – w ramach tego 

etapu przeprowadzono trzy badania (BR_I, BR_II oraz BR_III)  

tj. zastosowano model w organizacjach informatycznych, które przeszły wcześniej 

zwinną transformację. Na podstawie otrzymanych wyników porównano rzeczywisty 

przebieg transformacji jaki miał miejsce z predykcją modelu IM_III. Na tej podstawie 

określono skuteczność predykcji modelu IM_III. 

 
§ Etap piąty - weryfikacja prognostyczna modelu – w ramach tego etapu zastosowano 

model IM_III w organizacji, w której podjęto decyzję o zwinnej transformacji, ale nie 

rozpoczęto procesu transformacji. Wykorzystując model IM_III określono stan zwinnej 

transformacji oraz potencjalne problemy transformacyjne. Uzyskane wyniki następnie 

porównano z rzeczywistym przebiegiem transformacji.  

  

Realizacja powyższego procesu badawczego pozwoliła autorowi na odpowiedź na 

zadane pytania badawcze.  
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4. Układ pracy 
 

 W związku z realizacją postawionych celów, rozprawę podzielono na cztery części.  

 Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do tematyki pracy tj. opis problemu 
utylitarnego, wskazanie luki badawczej, problemu oraz pytań badawczych, a także celu głównego 

oraz celów aplikacyjnych i teoretycznych. 

 Rozdział drugi zawiera analizę literatury i przegląd stanu badań  

w zakresie transformacji organizacji informatycznych. Uporządkowano wiedzę z zakresu 

dostępnych modeli wykorzystywanych do oceny gotowości do zwinnej transformacji organizacji 

informatycznych. Zweryfikowano także wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień związanych  

z transformacjami organizacji informatycznych oraz zdefiniowano komponenty oraz kluczowe 

pojęcia związane z zwinną transformacją. 
 Rozdział trzeci zawiera opis przyjętych założeń do budowy modelu oceny gotowości 

organizacji informatycznych do zwinnej transformacji oraz stanowi opis jego budowy. W rozdziale 

tym opisano kolejne prototypy założeń do modelu oraz pokazano ich ewolucję - od pierwszego 

prototypu założeń - IM_I, przez drugi prototyp założeń – IM_II aż do ostatniego prototypu 

założeń– IM_III. Ponadto dokonano wprowadzenia do metody wnioskowania w oparciu  

o przypadki – CBR oraz opisano przypadek generyczny i bazę przypadków, a także dokonano 

implementacji modelu oraz przeanalizowano możliwości weryfikacji modelu.  
 Rozdział czwarty stanowi opis procesu weryfikacji opracowanego modelu.  

W ramach tego procesu przeprowadzono weryfikację replikatywną (diagnostyczną) oraz 

prognostyczną. Dla procesu weryfikacji replikatywnej opisano trzy badania przeprowadzone na 

organizacjach informatycznych, które przeszły już proces zwinnej transformacji. W ramach 

każdego badania opisano rzeczywisty przebieg ZT jaki miał miejsce i porównano go z predykcją 

modelu. W ramach weryfikacji predykcyjnej zastosowano model w organizacji, która podjęła 

decyzję o rozpoczęciu procesów transformacyjnych, ale nie rozpoczęła jeszcze ZT.  

 Rozprawę zakończono podsumowaniem zawierającym wnioski oraz założenia 
dotyczące dalszych badań. 
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5. Stan badań w zakresie transformacji organizacji informatycznych 
 

W ramach prac nad budową modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do 

zwinnej transformacji celem autora była także prezentacja i uporządkowanie stanu wiedzy  
z zakresu zwinnej transformacji. Ten etap pracy był niezbędny do określenia założeń  

do modelu, co z kolei umożliwiło jego budowę oraz weryfikację postawionej hipotezy  

i realizację celu pracy. Autor, w pierwszej kolejności uporządkował wiedzę  

z zakresu dostępnych obecnie modeli wykorzystywanych do oceny gotowości do zwinnej 

transformacji organizacji informatycznych. W tym celu dokonano analizy modeli dochodzenia do 

zwinności, które zostały przedstawione w pracach Artursa Rasnacisa oraz Solvit Berzisa 

(Rasnacis A., 2017), Maarit Laanti (Laanti M., 2017), Cristiana Olteanu (Olteanu C., 2019) czy 

też Daniela Brosseau, Sheriny Ebrahim, Christophera Handscomb i Shail Thaker (Brosseau D., 
2019). Przeprowadzona analiza pozwoliła określenie różnic oraz podobieństw między nimi oraz 

na wyodrębnienie następujących typów modeli dochodzenia do zwinności: 

§ Pierwszy typ – to modele koncentrujące się na rolach w zespołach oraz analizie 

zgodności wybranego podejścia z charakterystyką organizacji. W modelach tych zakłada 

się adaptację wybranego podejścia w celu dostosowania go do organizacji (Model 

Artursa Rasnacisa i Solvit Berzis). 

§ Drugi typ – prezentuje iteracyjne podejście w dochodzeniu do zwinności.  

W modelach tych zakłada się, że wdrożenie podejścia zwinnego nie następuje w drodze 
rewolucji a ewolucji. Zakłada się pięciostopniowe dochodzenie do zwinnego podejścia – 

od istnienia w organizacji podstawowych zasad stosowania podejść zwinnych aż do 

pełnej sprawności w ich stosowaniu (Model Maarit Laanti). 

§ Trzeci typ – koncentruje się na rolach w zespołach oraz zgodności wybranego podejścia 

z charakterystyką organizacji z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia zmian  

w wielu obszarach funkcjonowania organizacji. W modelach tych zwraca się uwagę na 

zmiany zachodzące w procesach, narzędziach, komunikacji, relacji z klientami, strukturze 
organizacyjnej kulturze organizacyjnej oraz technologii (Model Cristiana Olteanu). 

§ Typ czwarty – koncentruje się na fazie przygotowania do zwinnej transformacji oraz 

spojrzenia na transformację z czterech perspektyw: struktura, ludzie, technologia oraz 

procesy. Modele te to zbiory dobrych praktyk, których wdrożenie, w każdym obszarze 

działania organizacji, może przyczynić się do sukcesu transformacji (Model Daniela 

Brosseau, Sheriny Ebrahim, Christophera Handscomba i Shail Thaker). 

 

Przeanalizowane modele prezentują wysokopoziomowe podejście do procesów zwinnej 
transformacji. Modele te zakładają dwa, różne podejścia do ZT – nagłe porzucenie 

dotychczasowego podejścia do zarządzania projektami na rzecz zwinnego oraz iteracyjne, 

stopniowe dochodzenie do zwinności. Zakłada się w nich także,  

że organizacja nie musi implementować wszystkich praktyk danego podejścia zwinnego 

podejścia. Można bowiem dokonać adaptacji wybranego zwinnego podejścia  

do charakterystyki organizacji. W modelach tych nie uwzględniono jednak ani analizy procesów, 
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ani oceny gotowości organizacji do zwinnej transformacji. Dlatego też autor podjął się próby 

analizy perspektywy procesowej, czyli wpływu poziomu procesów w organizacji na jej gotowość 

do zwinnej transformacji. Z tego też powodu, dokonano uzupełnienia wiedzy z zakresu modeli 

oceny dojrzałości organizacji, która nie została ujęta w prezentowanych modelach. Z uwagi na 

to, że transformacja do zwinności dotyczy dwóch typów organizacji: produktowych i usługowych, 

w rozprawie przedstawiono reprezentatywne modele: CMMI (ang. Capability Maturity Model 

Integration) dla organizacji produktowych oraz ITIL (ang. Information Technology Infrastructure 

Library) dla organizacji usługowych.   

 Modele CMMI oraz ITIL umożliwiają ocenę poziomu dojrzałości organizacji. Skupiają się 

one na procesach, dzięki czemu mogą stanowić uzupełnienie stanu wiedzy  

o procesach w organizacji oraz modeli oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej 

transformacji, które z kolei uwzględniają podejście syntetyczne pomijając szczegółową analizę 

procesową. CMMI oraz ITIL są to także zbiory dobrych praktyk, których stosowanie w organizacji 

przed zwinną transformacją może mieć wpływ na jej późniejszy przebieg. Można założyć, że im 

wyższy poziom dojrzałości procesowej organizacji, tym większa będzie wiedza na temat 
procesów i możliwym będzie dokonanie analizy, które procesy mają wpływ na przebieg ZT,  

a które nie. Stąd też może się to przełożyć na sukces lub porażkę zwinnej transformacji.  

 Bazując na przeprowadzonej analizie stanu wiedzy dotyczącej modeli oceny gotowości 

do zwinnej transformacji oraz modeli oceny dojrzałości autor uznał, że w procesie budowania 

modelu oceny gotowości do zwinnej transformacji w organizacjach informatycznych niezbędne 

jest także przeprowadzenie analizy komponentów zwinnej transformacji mających znaczenie dla 

oceny jej sukcesu lub porażki.  

Aby zidentyfikować komponenty zwinnej transformacji, autor uznał, że w pierwszej 
kolejności konieczna jest prezentacja sektora ICT (ang. Information and Communication 

Technology), w którym procesy tych zmian zachodzą. Przeprowadzenie analizy rynku umożliwiło 

pokazanie dynamiki tego sektora, jego znaczenia dla rozwoju gospodarczego oraz znaczenia 

zmian dla transformacji organizacji na nim funkcjonujących. Pokazano jak istotne  

z punktu widzenia rozwoju współczesnej gospodarki jest rozwój tego rynku. Sektor ten jest 

najbardziej dynamicznie rozwijającym się spośród wszystkich sektorów, co w efekcie wymaga od 

organizacji z tego rynku szybkiego i częstego wprowadzania zmian organizacyjnych. Z uwagi na 
to, dokonano także szerokiej analizy zmian w organizacjach.  Opisano ich rodzaje oraz znaczenie 

dla organizacji. Jednym z rodzajów zmian są zmiany związane z podejściem do zarządzania 

projektami, tak istotne z punktu widzenia badań autora. Z uwagi na to scharakteryzowano 

klasyczne i zwinne podejście do zarządzania projektami oraz pokazano przykłady takich podejść 

– SCRUM i PRINCE2 (ang. Project in Controlled Environment). Dokonano także ich porównania 

w celu zdefiniowania różnić oraz podobieństw.  

Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że samo zrozumienie znaczenia zmian dla 

transformacji organizacji informatycznych, poznanie charakterystyki podejść klasycznych  
i zwinnych oraz różnic i podobieństw między nimi może nie być wystarczające dla budowy modelu 
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oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. Dlatego też, niezbędne 

było przedstawienie komponentów ZT. 

 

Definicja: Komponenty zwinnej transformacji – agregatory procesów zmian, które 

mają kluczowe znaczenie dla przebiegu zwinnej transformacji. (Opracowanie własne na podstawie: 

[ (Brosseau D., 2019), (Accenture Consulting, 2017), (KPMG, 2019)]) 
 

Autor dokonał analizy komponentów zwinnej transformacji jakimi są triggery oraz 

perspektywy. Dokonano ich wyodrębnienia oraz poddano charakterystyce, aby pokazać ich 

wpływ na przebieg zwinnej transformacji.  

 

Definicja: Trigger transformacyjny – czynnik, który spowodował podjęcie decyzji  

o porzuceniu dotychczasowych sposobów wytwarzania na rzecz podejścia zwinnego. 

(Opracowanie własne na podstawie: [ (Paterek P., 2018), (Berkani A., 2019), (Orłowski C. D. T., 
Trigger-based Model to Assess the Readiness of IT Organizations to Agile Transformation; 

Software Engineering: Improving Practice through Research, 2016)]) 

 

Definicja: Perspektywa zwinnej transformacji – obszar funkcjonowania organizacji,  

w którym zachodzi proces zwinnej transformacji. (Opracowanie własne na podstawie: [ (Brosseau 

D., 2019), (Manninen, 2018), (Orłowski C. C. B., 2016)]) 

 
Analiza zmian z perspektywy komponentów dała autorowi sygnał do możliwości agregacji 

procesów zmian i ich analizy z punktu widzenia budowy modelu oceny gotowości organizacji 

informatycznej do zwinnej transformacji. Agregacja komponentów zwinnej transformacji pozwoliła 

także na wysokopoziomowe patrzenie na ZT oraz odejście od dobrych praktyk, które stosowane 

są w modelach dochodzenia do zwinności, na rzecz oceny gotowości organizacji do zwinnej 

transformacji. Umożliwiła także pokazanie wpływu triggerów oraz perspektyw na przebieg ZT.  

Po zagregowaniu procesów zmian do modeli procesowych oraz charakterystyce 

komponentów zwinnej transformacji, autor za konieczne uznał prezentację wiedzy dotyczącą 
stanów procesu ZT. Było to konieczne dla identyfikacji takich stanów zwinnej transformacji jak 

sukces i porażka.  Rozpatrując zwinną transformację jako układ, który można opisać za pomocą 

wektora stanu, można przyjąć, że układ ten w dowolnym momencie przyjmuje jakiś stan, który 

można opisać za pomocą zmiennych stanu.  

 

Definicja: Zmienne stanu – bieżące wielkości odnoszące się do zarządzania 

przedsięwzięciem. (Orłowski, 2004) 

 
Charakterystyka stanów z jednej strony pozwoliła na oszacowanie wpływu 

poszczególnych komponentów na proces zwinnej transformacji, a z drugiej strony umożliwiła 

weryfikację głównej hipotezy badawczej pracy. Uwzględnienie stanów zwinnej transformacji 

stworzyło także możliwość bieżącej oceny procesu ZT i podejmowanie adekwatnych działań do 
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zaistniałej sytuacji. Z uwagi na to, że w rozprawie stany są wykorzystywane w celu opisania tego 

co jest przed, w trakcie oraz po zwinnej transformacji, autor zdecydował się nie 

wykorzystywać pojęcia zmiennych stanów, a stan zwinnej transformacji. 

 

Definicja: Stan zwinnej transformacji – bieżąca wartość semantyczna odnosząca się 

do zwinnej transformacji. (Opracowanie własne na podstawie: (Sowa, 2012), (PWN, 2021), 

(Orłowski, 2004)) 
 

W trakcie zwinnej transformacji możemy wyróżnić pięć stanów (Rys. 2.),  

w których może znajdować się organizacja informatyczna, przy czym może być ona tylko  

w jednym stanie w każdym momencie zwinnej transformacji.  

 

Proces zwinnej transformacji został przedstawiony na Rys. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Deregowski T., 2014) 

 
 

Analiza Rys. 2. umożliwia wyodrębnienie następujących stanów zwinnej transformacji: 

 

§ Stan początkowy – na tym etapie organizacja stosuje nadal klasyczne podejście 

do zarządzania projektami. W organizacji podjęta została już decyzja o zmianie 

podejścia tj. porzuceniu klasycznych podejść do zarządzania projektami na rzecz 

zwinnych. Dla tego stanu kluczowe jest określenie komponentów zwinnej 

transformacji jakimi są triggery oraz perspektywy transformacji. To od nich 
zależeć będzie dalszy przebieg procesu zwinnej transformacji oraz szybkość 

przechodzenia przez kolejne stany (Deregowski T., 2014). W tym stanie 

organizacja powinna podjąć decyzję o sposobie prowadzenia zwinnej 

transformacji – ewolucyjny lub rewolucyjny oraz ocenić gotowość wszystkich 

aspektów funkcjonowania organizacji (perspektyw) do zmiany podejścia na rzecz 

zwinnego. To na tym etapie kluczowe znaczenie ma zastosowanie modeli oceny 

gotowości do zwinnej transformacji organizacji informatycznych oraz 
wprowadzanie poprawek i usprawnień w celu osiągnięcia stanu gotowości.  

§ Stan gotowości – stan, w którym przeprowadzona analiza organizacji oraz 

komponentów zwinnej transformacji wskazuje na gotowość do zwinnej 

transformacji (osiągnięcie stanu gotowości)  

Stan początkowy Stan rozpoczęcia Stan końcowy 

Stan 
gotowości 

Stan 
zakończenia 

Rys. 2. Stany zwinnej transformacji 

Czas 
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§ Stan rozpoczęcia – jest to stan, w którym proces zwinnej transformacji został 

rozpoczęty.  

§ Stan zakończenia - jest to stan, w którym w organizacji powinny zostać 

zaimplementowane procesy, role oraz artefakty podejścia zwinnego.  Jest to 

stan, w którym następuje ocena sukcesu lub porażki zwinnej transformacji, przy 

czym ZT może zakończyć się porażką, częściowym lub pełnym sukcesem.  

 
Definicja: Porażka zwinnej transformacji – to stan organizacji, w którym nie wdrożono 

podejścia zwinnego do zarządzania projektami i powrócono do stanu sprzed transformacji. 

(Opracowanie własne na podstawie: [ (Adaptovate, 2021), (Forbes Insights, Scrum Alliance, 

2018), (Brosseau D., 2019)]) 

 

Definicja: Częściowy sukces zwinnej transformacji – to stan organizacji,  

w którym wdrożono podejście zwinne do zarządzania projektami, ale nie wdrożono wszystkich 

pryncypiów, artefaktów, praktyk lub procesów zwinnego podejścia. (Opracowanie własne na 

podstawie: [ (Adaptovate, 2021), (Forbes Insights, Scrum Alliance, 2018), (Brosseau D., 2019)]) 

 

Definicja: Sukces zwinnej transformacji – to stan organizacji, w którym  

wdrożono zwinne podejście do zarządzania projektami wraz z wszystkimi pryncypiami, 

artefaktami, praktykami oraz procesami zwinnego podejścia. (Opracowanie własne na podstawie:  

[ (Adaptovate, 2021), (Forbes Insights, Scrum Alliance, 2018), (Brosseau D., 2019)]) 

 

§ Stan końcowy – jest to stan, w którym: 
o Dla sukcesu zwinnej transformacji następuje podnoszenie poziomu 

dojrzałości stosowanego podejścia zwinnego (dochodzenie do zwinnej 

perfekcji). 

o Dla częściowego sukcesu zwinnej transformacji następuje wdrażanie 

pryncypiów, artefaktów, praktyk, procesów czy też ról, które nie zostały 

zaimplementowane w trakcie stanu rozpoczęcia.  

o Dla porażki zwinnej transformacji następuje powrót  
do stanu sprzed zwinnej transformacji.  

 

Celem przeprowadzonej analizy była możliwość wykorzystania podejścia stanowego do 

opisu stanu procesów zwinnej transformacji. Taki opis stanowy jest wygodny z punktu widzenia 

identyfikacji stanu jakim jest gotowość, sukces i porażka, ale także pozwala na precyzyjne 

przedstawienie definicji wszystkich stanów zwinnej transformacji. W trakcie analizy stwierdzono, 

że stan początkowy oraz stan gotowości mają kluczowe znaczenie dla przebiegu zwinnej 

transformacji. To od poprawnej oceny gotowości organizacji, analizy procesów, identyfikacji 
potencjalnych problemów oraz wprowadzonych na tym etapie usprawnień zależeć będzie stan 

zwinnej transformacji jakim jest gotowość, sukces i porażka. W rzeczywistości zdarza się, że 
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organizacji informatyczne, które nie osiągnęły stanu gotowości rozpoczynają zwinną 

transformację (przejście do stanu rozpoczęcia). W takim przypadku zwinna transformacja jest 

tylko środkiem do celu jakim jest osiągnięcie określonych korzyści biznesowych np. poprawa 

terminowości realizowanych projektów. Opis stanowy procesów zwinnej transformacji jest istotny 

także z punktu widzenia budowy modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej 

transformacji. Pozwolił nie tylko na identyfikację procesów, ale także na określenie stanów tych 

procesów, co jest ważne z punktu widzenia efektów zwinnej transformacji.  
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6. Budowa modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej 
transformacji 

 
Przeprowadzona przez autora analiza stanu literatury stanowiła podstawę do 

rozpoczęcia procesu budowy modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej 

transformacji. Model ten ma służyć zarządom w organizacjach, decydentom, kierownikom oraz 

członkom zespołów projektowych w podjęciu decyzji o rozpoczęciu zwinnej transformacji lub 

też odroczeniu zmiany sposobu zarządzania projektami. Celem pracy jest opracowanie założeń 
do budowy modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji, jego 

budowa oraz implementacja. Dlatego też, prace nad modelem podzielono na dwa, główne etapy: 

 

§ Opracowanie założeń do budowy modelu. 

§ Budowa i implementacja modelu oceny gotowości do zwinnej transformacji. 

 

Celem pierwszego etapu było opracowanie założeń do budowy modelu oceny gotowości 
organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. Wydaje się, że to od poprawności 

przyjętych założeń zależeć będzie późniejsza skuteczności jego predykcji oraz możliwość jego 

praktycznego zastosowania w organizacjach informatycznych. Z uwagi na to, etap określania 

założeń do budowy modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej 

transformacji miał charakter iteracyjny, który oparty był na budowie kolejnych prototypów założeń 

do modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. W związku  

z tym, w pierwszej kolejności przedstawiono proces badawczy, który został zastosowany dla 

budowy kolejnych prototypów założeń do modelu. Następnie przedstawiono kolejne prototypy 
założeń – od wersji pierwszej do trzeciej. 

Celem etapu drugiego była budowa i implementacja modelu oceny gotowości organizacji 

informatycznych do zwinnej transformacji. Z uwagi na to, w pierwszej kolejności dokonano 

wprowadzenia do metody wnioskowania w oparciu o przypadki. Następnie przedstawiono 

założenia do modelu opisując każdą z warstw – wejściową, przetwarzania oraz wyjściową. 

Kolejno przedstawiono przypadek generyczny oraz bazę przypadków.  

 

6.1.    Prototypowanie jako proces budowy założeń do modelu oceny gotowości 
 

Etap określania założeń do budowy modelu miał charakter iteracyjny, który oparty był na 

budowie kolejnych prototypów założeń do modelu oceny gotowości organizacji informatycznych 

do zwinnej transformacji. Na tym etapie wydaje się zatem koniecznie wprowadzenie definicji 
prototypu założeń do modelu. 

 

Definicja: Prototyp założeń do modelu – artefakt o określonej strukturze, na którą 

składają się warstwy: wejściowa, przetwarzania oraz wyjściowa. Służy jako wzorzec 

doświadczalny odtwarzający pełny zakres funkcjonalny modelu oceny gotowości organizacji 
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informatycznych do zwinnej transformacji w celu weryfikacji poprawności przyjętych założeń 

teoretycznych. (Opracowanie własne na podstawie: [ (Tokarski, 1980), (PWN, 2021)) 

 

Autor uznał, że zastosowanie zwinnego podejścia i budowa kolejnych prototypów założeń 

oraz ich weryfikacja, ze względu na wysoki poziom złożoności procesu zwinnej transformacji, 

sprawdzi się lepiej niż zastosowanie klasycznego, kaskadowego podejścia. Zwinne podejście 

umożliwia strojenie prototypów założeń na każdym etapie prowadzonych prac badawczych, 
podczas gdy podejście kaskadowe wymusiłoby przygotowanie wszystkich założeń już na 

początku i ich weryfikację na ostatnim etapie prac. Na tym etapie koniecznym wydaje 

się wprowadzenie definicji strojenia prototypu założeń do modelu. 

 

Definicja: Strojenie prototypu założeń do modelu – określenie takiej struktury warstw: 

wejściowej, przetwarzania oraz wyjściowej, która minimalizuje błąd prototypu założeń do modelu 

oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. (Opracowanie własne na 

podstawie: [ (Piegat, 1999), (Orłowski, 2004)]) 
 

Z uwagi na to, że podjęto decyzję o zastosowaniu podejścia zwinnego, niezbędnym 

wydaje się przedstawienie sposobu prowadzenia procesu badawczego w cyklu iteracyjnym.  

Przeprowadzona przez autora analiza literatury oraz obserwacje przebiegu ZT  

w organizacjach informatycznych pozwalają na stwierdzenie, że w znaczącym stopniu  

o powodzeniu zwinnej transformacji decyduje poziom gotowości organizacji, w tym identyfikacja 
potencjalnych problemów transformacyjnych, ocena poziomu dojrzałości procesów w organizacji 

oraz wdrożenie usprawnień przed rozpoczęciem ZT. Organizacja informatyczna, która zamierza 

dokonać zmiany dotychczasowego sposobu realizacji projektów, od kaskadowego do zwinnego, 

powinna być do tej zmiany odpowiednio przygotowana.  Rozpoczęcie ZT bez uprzedniej analizy 

i oceny organizacji lub też przeprowadzenie oceny w nieprawidłowy sposób powoduje, że 

procesy te mogą mieć charakter niekontrolowany, co może prowadzić do osiągnięcia stanu jakim 

jest porażka zwinnej transformacji (Manninen, 2018).Z uwagi na to, tak kluczowe jest poprawne 

określenie założeń do budowy modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej 
transformacji. W niniejszym rozdziale opisano proces badawczy, którego zastosowanie pozwoli 

na budowę prototypów założeń do modelu.  

Proces badawczy, którego celem była budowa i implementacja modelu oceny gotowości 

organizacji informatycznych do zwinnej transformacji, prowadzony był według pięcioetapowego 

schematu. Pierwszym etapem procesu badawczego było przeprowadzenie dogłębnej analizy 

literatury. Z uwagi na to, w rozprawie przedstawiono przegląd dostępnych modeli dochodzenia 

do zwinności oraz modeli dojrzałości a także uporządkowano pojęcia związane z zwinną 

transformacją i ustalono jej komponenty oraz stany. Tak przeprowadzona analiza pozwoliła na 
stwierdzenie, że w dużym stopniu o osiągnięciu stanu zwinnej transformacji jakim jest sukces 

decyduje poziom dojrzałości procesowej organizacji przed rozpoczęciem ZT. Na przebieg 

procesu zwinnej transformacji wpływ ma komponent zwinnej transformacji - trigger 

transformacyjny. Przegląd modeli dochodzenia do zwinności pozwala natomiast zauważyć, że 
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zwinna transformacja jest procesem złożonym i możliwym jest wyodrębnienie komponentu 

zwinnej transformacji jakim są perspektywy ZT. Tak przeprowadzona analiza pozwoliła na 

przejście do kolejnego etapu procesu badawczego jakim było określenie założeń do modelu 

oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. Etap ten, ze względu na 

złożoność procesu zwinnej transformacji, miał charakter iteracyjny oraz oparty był na budowie  

i weryfikacji kolejnych prototypów założeń do modelu oceny gotowości organizacji 

informatycznych do zwinnej transformacji (Rys. 3.). 
 

 
Rys. 3. Iteracyjny proces opracowywania założeń do modelu  

Źródło: opracowanie własne 
  

 

Analiza Rys. 3. pozwala stwierdzić, że zgodnie z zaprezentowanym schematem procesu 
badawczego, opracowywanie założeń do modelu oceny gotowości organizacji informatycznych 

do zwinnej transformacji miał charakter iteracyjny. Produktem każdego sprintu było opracowanie 

prototypu założeń do modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej 

transformacji. Każdy prototyp składa się z trzech warstw: wejściowej, przetwarzania oraz 

wyjściowej. W pierwszej kolejności następuje opracowanie prototypu założeń. W iteracji pierwszej 

podstawą do jego opracowania była analiza literatury oraz obserwacje własne autora.  

W kolejnych iteracjach podstawę stanowił produkt poprzedniej iteracji (np. prototyp I stanowi 
podstawę dla budowy prototypu II).  Następnie prowadzono badania empiryczne (badania 

ankietowe oraz wywiady pogłębione. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do weryfikacji 

prototypu założeń do modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej 

transformacji. Ostatnim etapem każdej iteracji była redukcja lub rozszerzenie prototypu założeń 

poprzez zastosowanie na nim procesów przetwarzania  

W ten sposób przeprowadzono trzy iteracje i zbudowano trzy prototypy założeń do modelu oceny 

gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji:  
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§ Pierwszy prototyp założeń do modelu oceny gotowości - Prototyp IM_I 
 

Pierwszy prototyp założeń do modelu oceny gotowości do zwinnej transformacji 

organizacji informatycznych (Prototyp IM_I) powstał na bazie obserwacji własnych autora, analizy 

literatury, analizy opisów transformacji firm informatycznych oraz analizy bazy danych projektów 

ISBSG. Baza ISBSG jest to baza, która zawiera szczegółowe informacje o zrealizowanych  

w przeszłości 1582 projektach informatycznych. Bazując na przeprowadzonej analizie założono, 

że głównym elementem modelu powinien być poziom dojrzałości procesowej organizacji. Na tym 
etapie badań nie zdecydowano się na próbę samodzielnego zdefiniowania procesów  

w organizacjach i wykorzystano definicje opisane w ramach standardów jakimi są CMMI oraz 

ITIL. Warstwy prototypu IM_I przedstawiono na Rys. 4. 

 

 
Rys. 4. Prototyp założeń IM_I – Warstwy: wejściowa, przetwarzania oraz wyjściowa 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

Przedstawiony na Rys. 4. prototyp IM_I zawiera założenia, które zostały poddane 

weryfikacji podczas badań prowadzonych w organizacjach informatycznych.  

W celu weryfikacji prototypu IM_I podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań empirycznych – 

badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych. W tym celu przygotowano kwestionariusz 

badania ilościowego oraz scenariusz badania jakościowego. Kwestionariusz badania ilościowego 

znajduje się w Załączniku 5 do rozprawy, scenariusz badania jakościowego natomiast  

w Załączniku 7. W efekcie przeprowadzonych badań uzyskano odpowiedzi od 22 organizacji 
informatycznych. W wyniku badań ustalono, że w 20% organizacji należało wprowadzić po 

zwinnej transformacji nowe procesy, a w przypadku 33% należało zreorganizować już te 

istniejące. Szczegółowe wyniki uzyskane w trakcie badań empirycznych znajdują się w 

Załączniku 8 do rozprawy. Taki stan rzeczy pozwolił stwierdzić, że ocena dojrzałości procesowej 

organizacji przez rozpoczęciem zwinnej transformacji może mieć kluczowy wpływ na późniejszy 

przebieg ZT i słusznym jest pozostawienie poziomu dojrzałości procesów jako elementu 

wejściowego w kolejnym prototypie – IM_II. Ponadto w wyniku przeprowadzonego badania 
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ustalono najczęściej występujące problemy transformacyjne a także stwierdzono, że zwinna 

transformacja może mieć różny przebieg w przypadku różnych czynników powodujących podjęcie 

decyzji o jej rozpoczęciu. Tak przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że komponent 

zwinnej transformacji jakim są triggery transformacyjne może mieć kluczowy wpływ na ocenę 

gotowości organizacji informatycznej do zwinnej transformacji i powinien zostać uwzględniony  

w kolejnej wersji prototypu. Produktem iteracji pierwszej był prototyp IM_I rozszerzony  

o komponent zwinnej transformacji jakim są triggery transformacyjne, które zostały uwzględnione 
w warstwie wejściowej oraz przetwarzania. Prototyp IM_I po zastosowaniu na nim procesów 

przetwarzania oraz uwzględnieniu nowych elementów w warstwach wejściowej oraz 

przetwarzania został przekształcony w prototyp IM_II. 

 

§ Drugi prototyp założeń do modelu oceny gotowości - Prototyp IM_II 
 

  Na bazie uzyskanych wyników w trakcie badania jakościowego oraz ilościowego, które 

przeprowadzono w trakcie weryfikacji prototypu pierwszego, zauważono,  
że znaczący wpływ na przebieg procesów zwinnej transformacji ma komponent ZT jakim są 

triggery, czyli czynniki, które powodują podjęcie decyzji o porzuceniu dotychczasowego podejścia 

do zarządzania projektami na rzecz podejścia zwinnego. Bazując na tym założeniu podjęto 

decyzję o ich uwzględnieniu w warstwie przetwarzania prototypu IM_II. Założono także, że  

w warstwie przetwarzania, kluczowe jest zmapowanie zarówno triggerów jak i procesów 

opisanych w ramach CMMI lub ITIL na procesy zwinnej transformacji. Podejście takie gwarantuje 

uwzględnienie dwóch kluczowych aspektów – poziomu i stopnia dopasowania procesów 

organizacji do procesów kluczowych dla przebiegu zwinnej transformacji oraz czynników 
decydujących o rozpoczęciu transformacji, które mają wpływ np. na poziom motywacji. Warstwy 

prototypu IM_II przedstawiono na Rys. 5. 

 

 
Rys. 5. Prototyp założeń IM_II - Warstwy: wejściowa, przetwarzania oraz wyjściowa 

Źródło: opracowanie własne 
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Przedstawiony na Rys. 5. prototyp IM_II zawiera założenia, które następnie zostały 

poddane weryfikacji podczas badań prowadzonych w organizacjach informatycznych. W ramach 

prac nad prototypem IM_II, w kolejnym etapie prowadzonych badań, dokonano weryfikacji 

wpływu bądź braku wpływu poszczególnych procesów na proces zwinnej transformacji 

(wyodrębnienie procesów o kluczowym znaczeniu dla przebiegu procesu zwinnej transformacji). 

Na tym etapie zrezygnowano z dalszego analizowania procesów opisanych w ramach standardu 

ITIL, ze względu na fakt, iż w toku badań ustalono, że nie są one skorelowane z procesami 
zwinnej transformacji lub korelacja jest na tyle niewielka, że mogą one zostać pominięte w dalszej 

analizie (szczegółowe wyniki zostały przedstawione w arkuszu stanowiącym Załącznik nr 8 do 

rozprawy). W związku z powyższym skupiono się na definicjach procesów opisanych w ramach 

standardu CMMI.  Podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego badania ilościowego w postaci 

ankiety skierowanej do team leaderów, managerów, dyrektorów oraz członków zarządów 

organizacji informatycznych. Kwestionariusz drugiego badania ilościowego stanowi Załącznik 6  

do rozprawy. W efekcie przeprowadzonego badania uzyskano odpowiedzi z 12 organizacji 

informatycznych, wśród których 9 zakończyło transformację (z sukcesem lub nie). Szczegółowe 
wyniki drugiego badania ilościowego znajdują się w Załączniku 9 do rozprawy.  

Na bazie zebranych odpowiedzi dokonano redukcji liczby procesów (z 22 początkowych) 

i wyodrębnienia tych, które miały rzeczywisty wpływ na przebieg zwinnej transformacji. W tym 

celu zastosowano metodę reguł asocjacyjnych. Jest to metoda, która pozwala na wyodrębnienie 

z danych często występujących zestawów elementów (Osowski, 2013). Definiuje się w niej zbiory 

obserwacji (Oj), w niniejszej rozprawie j = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}, jako zbiory 

elementów: 

 
Oj = {eij, ztj} 

 

gdzie: 

 

j – oznaczenie organizacji poddanej ocenie w badaniu empirycznym, j = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12} 

i – oznaczenie procesu, i = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22} 
Oj – zbiór obserwacji uzyskanych w badaniu empirycznym dla organizacji j 

eij – zmienna oceny poziomu dojrzałości procesu dla organizacji j, eij Î{0,1} 

ztj – zmienna stanu zwinnej transformacji dla organizacji j, ztj Î{0,1} 

 
W niniejszej pracy i = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22}, 

gdzie: 

 

1 - proces „Monitoring i kontrola projektu”  

2 - proces „Rozwój wymagań”  

(1) 
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3 - proces „Planowanie Projektu”  

4 - proces „Zarządzanie konfiguracją”  

5 - proces „Zapewnianie jakości procesu i produktu”  

6 - proces „Zarządzanie umowami z dostawcami”  

7 - proces „Miary i analizy”  

8 - proces „Definicja procesu organizacyjnego”  

9 - proces „Koncentracja na procesie organizacyjnym”  
10 - proces „Szkolenia organizacyjne”  

11 - proces „Zintegrowane zarządzanie projektem”  

12 - proces „Zarządzanie ryzykiem”  

13 - proces „Integracja produktu”  

14 - proces „Zarządzanie wymaganiami”  

15 - proces „Rozwiązania techniczne”  

16 - proces „Walidacja”  

17 - proces „Weryfikacja”  
18 - proces „Analiza decyzji i rozwiązań”  

19 - proces „Wydajność procesu organizacyjnego”  

20 - proces „Ilościowe zarządzanie projektem”  

21 - proces „Analiza przyczyn i rozwiązań”  

22 - proces „Zarządzanie wydajnością organizacji”  

 

Zmienna eij przyjmuje wartości ze zbioru {0, 1}, które odpowiadają wartościom 

lingwistycznym:  
0 = „Proces nie jest zdefiniowany” lub „Proces jest zdefiniowany, ale nie jest 

zaimplementowany” 

1 = „Proces jest zdefiniowany i zaimplementowany częściowo” lub „Proces jest 

zdefiniowany i w pełni zaimplementowany” 

 

Zmienna ztj przyjmuje wartości ze zbioru {0, 1}, które odpowiadają wartościom 

lingwistycznym: 
0 = „Organizacja jest przed zwinną transformacją” lub „Organizacja przeszła 

transformację, ale ta zakończyła się porażką” 

1 = „Organizacja przeszła transformację i ta zakończyła się częściowym sukcesem” lub 

„Organizacja przeszła transformację i ta zakończyła się sukcesem” 

 

Zbiory te tworzą zbiory obserwacji (O): 

 

O = {O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11, O12} 
 

, które następnie zostały przekształcone są do postaci macierzy odpowiedzi respondentów  

(2) 
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o wymiarach 23 x 12 (Π): 
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gdzie: 
 
j - oznaczenie organizacji poddanej ocenie w badaniu empirycznym, j = 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

i - oznaczenie procesu, i = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22} 

Oj - zbiór obserwacji uzyskanych w badaniu empirycznym dla organizacji j 

eij - zmienne oceny poziomu dojrzałości procesów dla organizacji j, eij Î{0,1} 

ztj - zmienna stanu zwinnej transformacji dla organizacji j, ztj Î{0,1} 

 
 
  Wartość „0” zmiennej eij oznacza, że respondent w pytaniu o dany proces udzielił 

odpowiedzi: „Proces nie jest zdefiniowany” lub „Proces jest zdefiniowany, ale nie jest 

zaimplementowany”. Wartość „1” natomiast oznacza odpowiedź „Proces jest zdefiniowany  
i zaimplementowany częściowo” lub „Proces jest zdefiniowany i w pełni zaimplementowany”.  

  Wartość „0” zmiennej ztj oznacza odpowiedź „Organizacja jest przed zwinną 

transformacją” lub „Organizacja przeszła transformację, ale ta zakończyła się porażką” (w trakcie 

lub po transformacji powrócono do pierwotnych sposobów wytwarzania). Wartość „1” natomiast 

oznacza, że „Organizacja przeszła transformację i ta zakończyła się częściowym sukcesem” lub 

„Organizacja przeszła transformację i ta zakończyła się sukcesem”. 

 
W kolejnym etapie stworzono pojedynczą regułę asocjacyjną, która ma postać: 

 

(3) 
 

(4) 
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-%& = 1 → /0& = 1 

 

co oznacza, JEŻELI -%& równie jest jeden TO /0& równe jest jeden. Powyższa reguła powinna być 

rozumiana jako: 

 
JEŻELI proces ei  w organizacji j jest zdefiniowany i zaimplementowany częściowo lub proces ei 

w organizacji j jest zdefiniowany i w pełni zaimplementowany  

TO sukces zwinnej transformacji. 

 

Przykładowo dla e10: JEŻELI w organizacji proces „Szkolenia organizacyjne” jest zdefiniowany  

i w pełni zaimplementowany TO sukces zwinnej transformacji.  

 

 W kolejnym kroku, dla każdego procesu (eij) policzono wartość parametrów Wsparcia (ang. 
Support) oraz Pewności (ang. Confidence). Wsparcie (s) określa jak często dana reguła ma 

zastosowane w zbiorze. Pewność (c) natomiast określa jak często dany Y występuje w transakcji 

z zestawu elementów. W Tabeli 1 przedstawiono policzone wartości Wsparcia oraz Pewności dla 

każdego procesu.  

 
Tabela 1 Wartości Wsparcia oraz Pewności dla poszczególnych elementów 

eij !(#!") !(#!"
∪ &'") 

((#!" → &'") *(#!" → &'") eij !(#!") !(#!"
∪ &'") 

((#!" →
&'") 

*(#!" →
&'") 

e1j 3 2 0,1667 0,6667 e12j 2 0 0,0000 0,0000 
e2j 3 2 0,1667 0,6667 e13j 0 0 0,0000 N/A 
e3j 4 3 0,2500 0,7500 e14j 2 1 0,0833 0,5000 

e4j 3 2 0,1667 0,6667 e15j 1 1 0,0833 1,0000 
e5j 1 0 0,0000 0,0000 e16j 1 1 0,0833 1,0000 
e6j 0 0 0,0000 N/A e17j 1 1 0,0833 1,0000 

e7j 3 1 0,0833 0,3333 e18j 0 0 0,0000 N/A 
e8j 1 0 0,0000 0,0000 e19j 0 0 0,0000 N/A 
e9j 0 0 0,0000 N/A e20j 0 0 0,0000 N/A 
e10j 6 4 0,3333 0,6667 e21j 0 0 0,0000 N/A 
e11j 0 0 0,0000 N/A e22j 0 0 0,0000 N/A 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Jako minimalne wartości współczynników, dla których można uznać, że dana reguła jest 

prawdziwa przyjęto wartości 0,15 dla Wsparcia oraz 0,6 dla Pewności. Bazując na wynikach 

przedstawionych w Tabeli 1 możliwym było ograniczenie liczby procesów mających wpływ na 

sukces transformacji z 22 do 5 oraz stworzenie nowego zbioru obserwacji: 

 

Oj = {eij, ztj} 
 
gdzie: 

 

(5) 
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j – oznaczenie organizacji poddanej ocenie w badaniu empirycznym, j = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12} 

i – oznaczenie procesu, i = {1, 2, 3, 4, 10} 

Oj – zbiór obserwacji uzyskanych w badaniu empirycznym dla organizacji j 

eij – zmienna oceny poziomu dojrzałości procesu Zintegrowane zarządzanie projektem” dla 

organizacji j, eij Î{0,1} 

ztj – zmienna stanu zwinnej transformacji dla organizacji j, ztj Î{0,1} 

 

 

W celu weryfikacji prototypu IM_II podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań 

empirycznych – badań ankietowych oraz wywiadów pogłębionych. W efekcie przeprowadzonych 
badań uzyskano odpowiedzi od 12 organizacji informatycznych, które przeszły proces zwinnej 

transformacji. Celem badania było ustalenie procesów, których wysoki poziom dojrzałości może 

mieć wpływ na późniejszy przebieg procesu zwinnej transformacji. W efekcie, na podstawie 

odpowiedzi respondentów, ustalono, że poziom dojrzałości procesów opisanych  

w ramach standardu ITIL nie ma wpływu na późniejszy przebieg zwinnej transformacji lub wpływ 

ten jest stosunkowo niewielki. Z uwagi na to, uznano, że kolejny prototyp może zostać 

zredukowany o procesy opisane w ramach tego standardu. W efekcie,  
z początkowych (uwzględnionych w prototypie IM_I) 48 procesów opisanych w ramach 

standardów ITIL oraz CMMI dokonano redukcji do 22 procesów opisanych tylko  

w ramach standardu CMMI. Następnie, dzięki wykorzystaniu otrzymanych wyników  

w toku badania empirycznego oraz zastosowaniu metody reguł asocjacyjnych dokonano kolejnej 

redukcji liczby procesów. W wyniku przeprowadzonych prac wyodrębniono procesy, które mają 

wpływ na przebieg procesu zwinnej transformacji. Ustalono, że tymi procesami są: Monitoring  

i kontrola projektu (PMC), Rozwój wymagań (RD), Planowanie projektu (PP), Zarządzanie 

konfiguracją (CM), Szkolenia organizacyjne (OT). Takie podejście oznacza, że w ocenie 
gotowości organizacji informatycznej do zwinnej transformacji nie ma potrzeby oceny poziomu 

dojrzałości wszystkich procesów organizacyjnych, a wystarczającym jest ocena kluczowych 

pięciu. Szczegółowe wyniki badania ilościowego oraz zastosowania metody reguł asocjacyjnych 

zostały przedstawione w arkuszu stanowiącym Załącznik 5 do rozprawy. 

Przeprowadzenie badania ilościowego oraz wykorzystanie metody reguł asocjacyjnych 

pozwoliło na ograniczenie zbioru analizowanych procesów. Produktem iteracji drugiej jest 

prototyp IM_II, w którym dokonano zmian w warstwie przetwarzania poprzez redukcję 
początkowych 48 procesów do 5, które mają kluczowe znaczenie dla późniejszego przebiegu 

zwinnej transformacji. Pozostałe elementy prototypu nie uległy zmianie. Prototyp IM_II po 

zastosowaniu na nim procesów przetwarzania oraz redukcji został przekształcony w prototyp 

IM_III. 
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§ Trzeci prototyp założeń do modelu oceny gotowości - Prototyp IM_III 
 

Iteracja trzecia prac nad założeniami do modelu oceny gotowości organizacji 

informatycznych do zwinnej transformacji swoim zakresem obejmowała przygotowanie  

i opisanie ostatecznych założeń do budowy modelu tj. opracowanie prototypu IM_III.  

W tej iteracji nie prowadzono już badań empirycznych a skupiono się na przygotowaniu opisu 

prototypu IM_III, który następnie zostanie wykorzystany do budowy modelu oceny gotowości 

organizacji informatycznych do zwinnej transformacji.  
Na bazie uzyskanych wyników w trakcie iteracji pierwszej oraz drugiej zauważono, że 

wpływ na przebieg procesów transformacyjnych mają: charakterystyka organizacji, komponent 

zwinnej transformacji jakim są triggery, czyli czynniki, które powodują podjęcie decyzji  

o porzuceniu dotychczasowych sposobów wytwarzania na rzecz podejścia zwinnego oraz poziom 

dojrzałości następujących procesów: Monitoring i kontrola projektu (PMC), Rozwój wymagań 

(RD), Planowanie projektu (PP), Zarządzanie konfiguracją (CM) oraz Szkolenia organizacyjne 

(OT). Bazując na wynikach uzyskanych w iteracjach pierwszej i drugiej, podjęto decyzję  

o uwzględnieniu w prototypie IM_III tych elementów w warstwach wejściowych oraz 
przetwarzania. Warstwy prototypu IM_III przedstawiono na Rys. 6. 

 

 
Rys. 6. Prototyp założeń IM_III - Warstwy: wejściowa, przetwarzania oraz wyjściowa 

Źródło: opracowanie własne 

 
Przedstawiony na Rys. 6. prototyp IM_III zawiera założenia do budowy modelu oceny 

gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. Jest to ostatni prototyp założeń, 

który powstał w ramach trzech iteracji prac badawczych. Posłużył on do budowy modelu oceny 

gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. Realizacja badań empirycznych 

oraz zastosowanie mechanizmów redukcji takich, jak metoda reguł asocjacyjnych umożliwiły 

ustalenie kluczowych dla oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji 

oraz budowy samego modelu elementów warstw: wejściowej, przetwarzania oraz wyjściowej.  

W prototypie IM_III, w warstwie wejściowej znajduje się instrument pomiarowy umożliwiający 

ocenę poziomu dojrzałości procesów w organizacji, stosowanego oraz wybranego podejścia do 
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zarządzania projektami, charakterystykę organizacji oraz komponent zwinnej transformacji jakim 

są triggery. W warstwie przetwarzania znajdują się: komponenty zwinnej transformacji (tiggery) 

oraz procesy, o kluczowym wpływie na przebieg zwinnej transformacji. W warstwie wynikowej 

znajduje się stan zwinnej transformacji. Iteracja trzecia swoim zakresem obejmowała prace  

Tak przeprowadzona analiza pozwala na przejście do kolejnego etapu prac badawczych 

tj. budowy modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji.  

 

6.2.     Model oceny gotowości do zwinnej transformacji 
 

Punktem wyjścia do budowy modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do 

zwinnej transformacji była analiza literatury przedstawiona w rozdziale drugim niniejszej rozprawy 

oraz prototypy założeń opisane w niniejszym rozdziale. Analiza ta oraz powstałe prototypy 
założeń pozwoliły na wskazanie ścieżki, którą można zastosować w budowie proponowanego 

modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji.  W toku badań 

podjęto decyzję o patrzeniu na procesy zwinnej transformacji z perspektywy wiedzy eksperckiej. 

W ramach prac badawczych rozważano zatem stosowanie metod, w ramach których analizuje 

się przypadki. Brano pod uwagę dwie z nich: metoda analizy przypadku oraz metoda 

wnioskowania w oparciu o przypadki (ang. Case Based Reasoning (CBR)). Ponieważ autorowi 

pracy zależy na zbudowaniu modelu wspierającego procesy decyzyjne stąd też wydaje się, że 

bardziej adekwatne do zastosowania powinien być model bazujący na wnioskowaniu w oparciu 
o przypadki.   

Dzięki bazowaniu na doświadczeniach historycznych, a także ciągłemu uczeniu  

i zasilaniu bazy nowymi przypadkami podjęto decyzję o wykorzystaniu tej metody do wsparcia 

procesu decyzyjnego w zakresie zwinnej transformacji. Celem autora było przygotowanie modelu 

oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji wykorzystującego 

wnioskowanie oparte na przypadkach, który może stanowić wsparcie decydentów  

w organizacjach przy podejmowaniu decyzji związanych z gotowością organizacji do ZT. Na 
etapie prowadzenia procesu badawczego, testowania oraz prób weryfikacyjnych prototypów 

założeń IM_I, IM_II oraz IM_III zdefiniowano sygnały wejściowe jako: charakterystyka organizacji, 

komponent zwinnej transformacji: triggery transformacyjne, poziom dojrzałości procesów 

kluczowych dla przebiegu procesu zwinnej transformacji oraz stosowane podejście klasyczne  

i wybrane podejście zwinne. W ramach przeprowadzonych badań empirycznych tj. badań 

ilościowych (ankiety) oraz jakościowych (wywiady pogłębione z decydentami w organizacjach)  

a także zastosowaniu metody reguł asocjacyjnych dokonano redukcji 22 procesów opisanych  

w ramach modelu CMMI. W toku prac badawczych ich liczbę zredukowano do kluczowych 5, 
które mają wpływ na przebieg procesów transformacyjnych. W toku dalszych badań uznano 

metodę wnioskowania przez przypadki (ang. Case Based Reasoning) jako najbardziej 

odpowiedni mechanizm wnioskowania dzięki wykorzystywaniu wiedzy historycznej tj. danych 

pochodzących z organizacji, które transformację już przeszły – zakończoną sukcesem lub 

porażką. Dodatkowo metoda CBR pozwala na ciągłe gromadzenie nowych przypadków oraz 
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może być stosowana we wspieraniu decyzji na poziomej całej organizacji dzięki odpowiedzi na 

pytanie czy dana organizacja jest gotowa do rozpoczęcia procesów transformacyjnych. Założenia 

do modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji (Model IM_III), 

w tym warstwy: wejściowa, przetwarzania oraz wyjściowa, zostały przedstawione na Rys. 7.  

 

 
Rys. 7. Model IM_III - Warstwy: wejściowa, przetwarzania oraz wyjściowa 

Źródło: opracowanie własne 

 

Dzięki zastosowaniu modelu IM_III możliwe jest dokonanie predykcji stanu zwinnej 

transformacji (jej sukcesu) oraz potencjalnych problemów transformacyjnych. Problemy te zostały 
zdefiniowanie podczas prowadzonych w drugiej fazie procesu badawczego badań empirycznych. 

W toku badania ilościowego (22 organizacje) oraz jakościowego ustalono procent organizacji,  

w których dane problemy wystąpiły problemy. Szczegółowe wyniki przedstawiono w arkuszu 

stanowiącym Załącznik 9 do rozprawy. 

 

Zastosowanie metody CBR jako mechanizmu wnioskowania implikowało w kolejnych 

etapach przygotowanie przypadku generycznego oraz bazy przypadków. Wszystkie organizacje 

poddawane ocenie powinny być bowiem opisane za pomocą tych samych zmiennych oraz 
składowane będą w tej samej bazie. Jest to kluczowy proces dla budowy modelu oceny gotowości 

organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. Przypadek generyczny jest to niezbędny 

element metody Case-Based Reasoning (CBR), ponieważ aby możliwe było wyszukiwanie 

podobieństwa między przypadkiem analizowanym a przypadkami znajdującymi się w bazie 

przypadków, wszystkie te powinny być opisane tym samym zestawem cech i parametrów. 

Przypadek generyczny opisano jako wektor cbx składający się z 28 zmiennych, pogrupowanych 

w cztery kategorie: charakterystyka organizacji (va), proces (pb), trigger transformacyjny (tc), 
problem transformacyjny (prd). 
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gdzie:  
cbx – wektor opisu przypadku generycznego (składany z elementów: va, pb, tc, prd) 

va – zmienna charakterystyki organizacji, a = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}– zmienna procesu, b 

= {1, 2, 3, 4, 5} 

pb – zmienna procesu, b = {1, 2, 3, 4, 5} 

tc – zmienna triggera transformacyjnego, c = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

prd – zmienna problemu transformacyjnego, d = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 

 

Opracowanie przypadku generycznego stanowiło kolejny etap budowy modelu oceny 

gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji.  Był on kluczowy dla zachowania 

spójności opisu przypadków w bazie. Każdy przypadek (case) został opisany zestawem 28 

zmiennych, które zostały pogrupowane w cztery kategorie – charakterystyka organizacji, proces, 

trigger oraz problem. Aby zbudować model oceny gotowości organizacji informatycznych do 

zwinnej transformacji, który wykorzystuje mechanizm wnioskowania przez przypadki niezbędne 
jest także zbudowanie bazy przypadków. Bazę przypadków stanowi zbiór organizacji, które 

zostały opisane za pomocą cech zdefiniowanych dla przypadku generycznego. Organizacje 

znajdujące się w bazie przypadków (case’y) są wykorzystywane w procesach predykcji modelu 

oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji.  

Baza przypadków zawiera 10 organizacji opisanych za pomocą 28 zmiennych 

zdefiniowanych dla przypadku generycznego (Case). Przypadki te zostały uzyskane podczas 

badań empirycznych (badania ilościowe) dla procesu weryfikacji prototypów IM_I oraz IM_II. Trzy 

spośród organizacji, dla których uzyskano dane nie zostały zapisane w bazie przypadków, 
ponieważ zostaną wykorzystane na późniejszym etapie badań w celu przeprowadzenia 

weryfikacji replikatywnej modelu IM_III.  
 Opracowanie założeń do modelu, przypadku generycznego oraz bazy przypadków były 

kluczowe dla budowy modelu wykorzystującego wnioskowanie przez przypadki.  

W ramach prac badawczych opracowano specyfikację modelu, opisano przypadek generyczny 

składający się z 28 zmiennych oraz zbudowano bazę przypadków, którą zasilono dziesięcioma 

przypadkami. Ze względu na fakt, że praca ma nie tylko charakter naukowy, ale także praktyczny, 
podjęto decyzję o zaimplementowaniu modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do 

zwinnej transformacji.  

Dla implementacji modelu przeprowadzono analizę dostępnego oprogramowania 

wykorzystującego wnioskowanie oparte o przypadki. Przeanalizowano narzędzia: jColibri (Group 

AIA, 2021), EasyCBR (EasyCBR, 2021) oraz FreeCBR (Johanson, 2021). Ze względu na łatwość 

użytkowania oraz brak ograniczeń licencyjnych podjęto decyzję o wykorzystaniu silnika FreeCBR. 

Oprogramowanie to pozwala na dokonanie implementacji modelu tzn.: przygotowanie przypadku 

generycznego oraz bazy przypadków a także przeprowadzenie wnioskowania zgodnie z cyklem 
CBR – 4R. 

(6) 
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Dzięki wykorzystaniu oprogramowania FreeCBR możliwe było wdrożenie modelu oceny 

gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. Takie podejście pozwoliło na 

realizację celu niniejszej rozprawy jakim jest dostarczenie narzędzia dla decydentów  

w organizacjach wspierającego procesy decyzyjne. Implementacja modelu umożliwiła także 

przejście do kolejnego etapu prac badawczych jakim była weryfikacja modelu IM_III. To od 

poziomu skuteczności jego predykcji zależeć będzie możliwość jego praktycznego 
wykorzystania.  
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7. Procesy weryfikacji replikatywnej i prognostycznej opracowanego modelu  
 

Kluczowym elementem w procesie budowy modelu była ocena skuteczności jego 

predykcji oraz możliwości wykorzystania przez decydentów w organizacjach informatycznych.  
Z uwagi na to, autor za kluczowe działanie uznał zweryfikowanie poprawności predykcji modelu 

oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji w procesie weryfikacji 

replikatywnej (diagnostycznej) oraz prognostycznej. Dlatego też, niniejszy rozdział zawiera dwie, 

główne części: 

§ Weryfikacja replikatywna (diagnostyczna) modelu. 

§ Weryfikacja prognostyczna modelu. 

 

7.1.    Weryfikacja replikatywna (diagnostyczna) modelu  
 

Celem weryfikacji repliaktywnej było zweryfikowanie skuteczności modelu oceny 

gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji bazując na przykładach 

organizacji, które procesy transformacyjne już zakończyły W tym celu, w trakcie badań 
empirycznych, wyodrębniono trzy organizacje, które proces zwinnej transformacji już przeszły  

i jej przebieg jest znany. Każda z organizacji została opisana za pomocą przypadku 

generycznego oraz następnie wprowadzona do modelu IM_III. W wyniku zastosowania 

mechanizmów wnioskowania, dla tych organizacji, model oceny gotowości organizacji 

informatycznych do zwinnej transformacji dokonał predykcji stanu zwinnej transformacji oraz 

potencjalnych problemów transformacyjnych. Następnie dokonano zostanie porównanie 

przebiegu rzeczywistego ZT z predykcją modelu. W ramach prac weryfikacyjnych 

przeprowadzono trzy badania – BR_I, BR_II oraz BR_III. Każde z badań prowadzone będzie 
według cyklu CBR – 4R: Wyszukiwanie, Adaptacja, Walidacja oraz Zapamiętanie. Takie 

podejście umożliwiło nie tylko weryfikację skuteczności predykcji modelu IM_III, ale także 

zapisanie badanych organizacji w bazie przypadków. Ich zapamiętanie umożliwi ich późniejsze 

wykorzystanie do rozwiązywania kolejnych problemów.  

W badaniu BR_I model IM_III prawidłowo przewidział stan zwinnej transformacji oraz 

poprawnie wytypował dwa problemy transformacyjne, które w rzeczywistości wystąpiły. 

Nadmiarowo przewidział wystąpienie problemu związanego z niskim zaangażowaniem 

kierownictwa. Poziom zgodności między predykcją modelu oceny gotowości organizacji 
informatycznych do zwinnej transformacji, a rzeczywistym przebiegiem zwinnej transformacji  

w tej organizacji wynosi 88%.  

W badaniu BR_II model IM_III poprawnie przewidział stan zwinnej transformacji oraz 

wytypował jeden problem transformacyjny. Model oceny gotowości organizacji informatycznych 

do zwinnej transformacji nie przewidział jednak wystąpienia problemów związanych z niskim 

poziomem wiedzy pracowników na temat wybranego podejścia, niskim zaangażowaniem 

kierownictwa w proces ZT oraz brakiem opisu transformacji, które w rzeczywistości wystąpiły. 
Taki stan rzeczy pozwala stwierdzić, że predykcja modelu IM_III była prawidłowa w 61%  

w porównaniu do rzeczywistego przebiegu zwinnej transformacji.  
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W badaniu BR_III model IM_III poprawnie przewidział stan zwinnej transformacji oraz dwa 

problemy transformacyjne, które w rzeczywistości wystąpiły. Model oceny gotowości organizacji 

informatycznych do zwinnej transformacji nie przewidział jednak wystąpienia problemów 

związanych z brakiem odpowiednich narzędzi. Poziom zgodności między predykcją modelu 

IM_III, a rzeczywistym przebiegiem zwinnej transformacji w tej organizacji wynosi 88%. Jest to 

wynik podobny do uzyskanego w badaniu BR_I. 

 

7.2.    Weryfikacja predykcyjna modelu 
 

Proces weryfikacji modelu IM_III został podzielony na dwie części – diagnostyczną oraz 

prognostyczną. W ramach części replikatywnej (diagnostycznej) przeprowadzono badanie na 

trzech organizacjach informatycznych, które proces transformacji już przeszły i jej przebieg jest 
znany.  Dzięki przeprowadzonym badaniom uzyskano średni poziom skuteczności predykcji 

stanu zwinnej transformacji oraz problemów transformacyjnych na poziomie 79,62%. Wynik ten 

został wyrażony jako analiza porównawcza predykcji modelu IM_III z rzeczywistym przebiegiem 

zwinnej transformacji, który był wcześniej znany. Wynik ten uznano za zadawalający  

i pozwalający stwierdzić, że bazując na weryfikacji replikatywanej można uznać, że model IM_III 

może być stosowany w organizacjach informatycznych w celu oceny gotowości do zwinnej 

transformacji lub też jako narzędzie wsparcia w trakcie przygotowań do ZT. W kolejnym kroku 

należało przeprowadzić weryfikację predykcyjną modelu IM_III.  
W procesie weryfikacji prognostycznej przeprowadzono eksperyment  

w średniej wielkości organizacji informatycznej, w której podjęto decyzję  

o rozpoczęciu zwinnej transformacji. W październiku 2019 roku, przed rozpoczęciem zwinnej 

transformacji w tej organizacji przy wykorzystaniu modelu IM_III przygotowano predykcję stanu 

zwinnej transformacji oraz potencjalnych problemów transformacyjnych. W wyniku 

przeprowadzonego wnioskowania model oceny gotowości organizacji informatycznych do 

zwinnej transformacji przewidział częściowy sukces transformacji (w organizacji nie zostaną 
wdrożone wszystkie artefakty wybranego podejścia do zarządzania projektami) oraz wystąpienie 

problemów transformacyjnych związanych z niechęcią pracowników do zmian oraz niskim 

poziomem wiedzy wśród personelu o wybranym podejściu. Zgodnie z predykcją modelu,  

w organizacji należałoby podnieść poziom dojrzałości procesu „Szkolenia organizacyjne” oraz 

zadbać o zaangażowanie w proces zwinnej transformacji wszystkich pracowników. W 

rzeczywistości szkolenia na temat wybranego podejścia zostały przeprowadzone dopiero kilka 

miesięcy po zwinnej transformacji tj. w listopadzie 2020 roku. Zadbano natomiast o większe 

zaangażowanie pracowników w proces zwinnej transformacji. W styczniu 2020 roku spółka 
zakończyła proces wdrożenia Scrum. Zwinna transformacja zakończyła się częściowym 

sukcesem oraz wystąpiły oba problemy, które przewidział model IM_III – niechęć pracowników 

do zmian oraz niski poziom wiedzy o wybranym podejściu.  

W przypadku pierwszego problemu wystąpił on w ograniczonym zakresie tj. tylko wśród 

pracowników działów, z którymi nie przeprowadzono rozmów przed rozpoczęciem zwinnej 
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transformacji. Model IM_III nie przewidział wystąpienia problemu związanego z brakiem 

odpowiednich narzędzi, który w rzeczywistości wystąpił. Po zwinnej transformacji, w spółce 

wystąpiła potrzeba zakupu nowych narzędzi (oprogramowania wspierającego pracę w podejściu 

zwinnym). Analiza porównawcza predykcji modelu IM_III oraz rzeczywistego przebiegu zwinnej 

transformacji w organizacji wskazuje na skuteczność modelu na poziomie 88%. Jest to wynik 

zbliżony do tego, jaki uzyskano w trakcie weryfikacji replikatywnej. Wynik ten mógłby być wyższy, 

gdyby w organizacji, zgodnie z predykcją modelu IM_III, zdecydowano się na podniesienie 
dojrzałości procesu „Szkolenia organizacyjne” przed rozpoczęciem zwinnej transformacji. 

 

Najwyższą skuteczność przewidywania otrzymano dla badań BR_I oraz BR_III, a także 

eksperymentu EP_I. Niższy wynik model IM_III uzyskał dla predykcji  

w badaniu BR_II. Taki stan rzeczy może wynikać z niewielkiej ilości przypadków  

w bazie i braku podobnego przypadku do analizowanego. Dla badania BR_II podobieństwo 

najbardziej zbliżonego przypadku z bazy przypadków do organizacji BR_II wyniosło 54%, 

podczas gdy dla badania BR_I współczynnik podobieństwa wynosił 76%. Wraz z rozwojem 
modelu IM_III i jego stosowaniem w organizacjach liczba przypadków w bazie przypadków 

ulegnie zwiększeniu co spowoduje także podniesienie poziomu skuteczności predykcji. 

 Pomimo niższego wyniku dla badania BR_II, średnia skuteczność prognozy modelu 

IM_III wyrażona jako porównanie przebiegu przewidywanego zwinnej transformacji do 

rzeczywistego wyniosła 81,93%. Jest to wynik zadawalający  

i pozwalający stwierdzić, że model IM_III może być stosowany w organizacjach informatycznych 

w celu oceny gotowości do zwinnej transformacji lub też jako narzędzie wsparcia w trakcie 

przygotowań do ZT. 
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8. Podsumowanie, wnioski z pracy oraz kierunki dalszych badań 
 

Celem pracy było zbudowanie modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do 

zwinnej transformacji. Cel ten udało się zrealizować poprzez budowę, implementację oraz 
weryfikację modelu IM_III. Przeprowadzone badania oraz eksperymenty pozwoliły także na 

weryfikację postawionej hipotezy: 

 

Wykorzystując dane historyczne i wnioskowanie przez przypadki możliwe jest określenie 
sukcesu lub porażki zwinnej transformacji oraz potencjalne  

problemy transformacyjne.  
 

Hipoteza ta została potwierdzona dzięki zrealizowaniu celu głównego tzn. zbudowaniu 
modelu oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. W ramach prac 

badawczych zrealizowano także postawione cele teoretyczne oraz aplikacyjne. 

Po opracowaniu oraz weryfikacji modelu IM_III autorowi nasunęło się kilka uwag 

dotyczących możliwości jego rozwoju oraz szerokiego zastosowania w praktyce. 

Pierwsza, wskazująca na ile model IM_III jest rozwiązaniem kompletnym. Autor 

zdecydował się bowiem na zastosowanie pięciu procesów, które w toku przeprowadzonych 

badań zostały wyodrębnione jako te, które mają kluczowy wpływ na późniejszy przebieg zwinnej 
transformacji. W tym miejscu należy postawić pytanie, czy nie byłoby zasadnym mierzyć także 

poziom dojrzałości całej organizacji? Autor uznał, że dla przebiegu transformacji kluczowa jest 

jednak ocena występowania w organizacji procesów istotnych z punktu widzenia przebiegu 

transformacji. Potwierdzeniem prawidłowości tego podejścia były wywiady pogłębione 

przeprowadzone z kierownikami i decydentami w organizacjach informatycznych.  

Drugą uwagą jaka nasunęła się autorowi podczas opracowywania i weryfikacji modelu 

IM_III jest znaczenie gotowości do zwinnej transformacji nie tylko zespołów wytwórczych, ale 

także wszystkich pozostałych działów w organizacji. W zaproponowanym modelu nie analizuje 
się bowiem gotowości organizacji pod względem ról w odniesieniu do nowego podejścia. Uznano 

bowiem, że zwinna transformacja jest procesem na tyle złożonym, że skupiono się na 

perspektywie procesowej oraz komponentach i stanach zwinnej transformacji. W ramach 

kolejnych badań oraz prac nad rozwojem modelu IM_III autor ma zamiar podjąć próbę 

uwzględnienia także pozostałych perspektyw tj. technologicznej, projektowej oraz kultury 

organizacyjnej. 

Zwrócono także uwagę na kwestie implementacji modelu. Jest on bowiem oparty na 

wnioskowaniu przez przypadki, więc dla jego skuteczności kluczowa jest liczba przypadków  
w bazie.  Autor zamierza udostępnić model bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej. 

Pozwoli to na jego szerokie wykorzystanie przez decydentów  

w organizacjach informatycznych oraz budowanie bazy przypadków, zwiększając tym samym 

poziom skuteczności predykcji modelu IM_III.  

Reasumując, w odczuciu autora opisany w rozprawie model oceny gotowości organizacji 

informatycznych do zwinnej transformacji stanowi uzupełnienie luki badawczej oraz odpowiedź 
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na realne problemy i potrzeby decydentów w organizacjach informatycznych. Opracowany model 

oceny gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji jest narzędziem, które 

może być z powodzeniem wykorzystywane przez kierowników projektów, dyrektorów, członków 

zarządu czy też właścicieli w organizacjach informatycznych.  
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