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Streszczenie 

 

Rynek IT należy do najszybciej rozwijających i zmieniających się sektorów. Tempo 
zachodzących w nim zmian wymusza na organizacjach wprowadzanie usprawnień w celu pozostania 

konkurencyjnymi i minimalizowania liczby nieudanych projektów. Jak pokazują wskaźniki, ponad połowa 

projektów informatycznych kończy się porażką tj. przekroczeniem trójkąta projektowego, ze względu na 

nieefektywne zarządzanie przez interesariuszy. Jednym z rozwiązań, które może doprowadzić do 

poprawy wartości tego wskaźnika jest zmiana sposobu zarządzania projektami. Stąd też wiele 

organizacji decyduje się na transformację swojego podejścia do zarządzania projektami z klasycznego, 

kaskadowego na iteracyjny i zastosowanie podejścia zwinnego. Taka zmiana nazywana jest zwinną 
transformacją lub transformacją do zwinności.  

Głównym celem podejmowanym w rozprawie było zbudowanie modelu oceny gotowości 

organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. Proces badawczy prowadzony był według 
pięcioetapowego schematu. W pierwszym etapie dokonano dogłębnej analizy literatury. Następnie, 

wykorzystując podejście iteracyjne, zbudowano trzy prototypy założeń do modelu. W celu weryfikacji 

ich poprawności dwukrotnie przeprowadzono badania empiryczne - ilościowe oraz jakościowe. 

Wykorzystano także metodę reguł asocjacyjnych w celu wyodrębnienia procesów o kluczowym wpływie 

na proces zwinnej transformacji. Następnie zbudowano oraz zaimplementowano model oceny 

gotowości organizacji informatycznych do zwinnej transformacji. W tym celu wykorzystano metodę 

wnioskowania w oparciu o przypadki (Case-Based Reasoning) - określono przypadek generyczny oraz 
zbudowano bazę przypadków. Następnie dokonano weryfikacji replikatywnej oraz prognostycznej 

zbudowanego modelu realizując trzy badania oraz jeden eksperyment w organizacjach 

informatycznych.  

Wyniki badań wskazują, że zbudowany model oceny gotowości organizacji informatycznych  

do zwinnej transformacji stanowi odpowiedź 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.  

 


