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Wstęp
Przedstawiamy Państwu artykuły przygotowane przez uczestników kolejnej konferencji poświęconej zarządzaniu strategicznemu, organizowanej w roku 2016 przez
Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Tak jak w poprzednich latach koncentrujemy się na zarządzaniu strategicznym
i szczególnie eksponujemy relacje w tym zakresie między teorią i praktyką.
Zarządzanie strategiczne staje przed nowymi wyzwaniami współczesnej gospodarki. W związku z tym dynamicznie ewoluuje, a kierunki tej ewolucji są dziś
trudne do przewidzenia i jednoznacznego zaprojektowania. Zdaniem organizatorów
konferencji jest to mocny argument, by cyklicznie organizować spotkania osób zajmujących się tą problematyką. Uważamy, że to jedna z nielicznych okazji w naszym
kraju, by specjaliści zarządzania strategicznego spotkali się w tak szerokim gronie, wymienili poglądy i zainspirowali się wzajemnie do dalszych badań. Sądzimy,
że przyczyniamy się w ten sposób do rozwoju tej ważnej i wciąż przyszłościowej
dyscypliny nauk o zarządzaniu. Tradycyjnie ukierunkowujemy naszą konferencję
na poszukiwanie związków pomiędzy praktyką i teorią. Jesteśmy przekonani, że
zarządzanie strategiczne – jako nauka stosowana – wymaga swego rozwoju inspiracji z praktyki gospodarczej i musi być przez nią weryfikowane. Stąd w publikacji
eksponujemy opracowania naukowe oparte na rozpoznaniu praktyki gospodarczej.
A podczas samej konferencji staramy się konfrontować teoretyków z praktykami
zarządzania strategicznego.
Bardzo liczymy, że tegoroczna konferencja, a także publikacja będąca jej rezultatem, dostarczą cennych inspiracji dla uczestników i czytelników. Gorąco zachęcamy do dyskusji z autorami artykułów – zarówno za pośrednictwem naszej katedry,
jak i bezpośrednio z twórcami. Będzie to najcenniejszy plon naszego wspólnego
przedsięwzięcia oraz wkład do rozwoju nauk o zarządzaniu.
Andrzej Kaleta
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Streszczenie: Celem artykułu jest identyfikacja nowych wątków w dyskusji nad zarządzaniem wartością projektów. Badania zaprezentowane w pracy zostały oparte na przeglądzie
literatury przedmiotu. W pierwszej części, po krótkim wprowadzeniu do tematyki zarządzania wartością projektów, zamieszczono syntetyczną prezentację wyników dotychczasowych
badań nad tworzeniem i przejmowaniem wartości, które były przeprowadzone w formie
systematycznych przeglądów literatury. W kolejnej części, na podstawie analizy tak zgromadzonego materiału badawczego, wykazano potencjał badawczy problematyki zarządzania
wartością projektów.
Słowa kluczowe: wartość, zarządzanie projektami, tworzenie wartości, przejmowanie wartości.
Summary: The aim of this paper is to identify new streams of discussions about project value
management. The research presented in the paper is based on literature review. In the first
part, after a short introduction to the subject of project value management, the very concise
presentation of the results of so far literature research is demonstrated. In the next part, on the
basis of the analysis of gathered material, the research potential for further studies on project
value management is discussed.
Keywords: value, project management, value creation, value capture.

1. Wstęp
Zarządzanie projektami jest obecnie bardzo dynamicznie rozwijającym się obszarem wiedzy, oferującym badaczom różnorodność możliwych orientacji badawczych
i tematów. Jednym z interesujących wątków badań jest problematyka zarządzania
wartością projektów. Należy podkreślić, że w zarządzaniu projektami orientacje
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badawcze skierowane na rozważania dotyczące tworzenia wartości przez projekty mają długą historię, a różne szczegółowe zagadnienia stanowiły temat wielu
interesujących dyskusji [Male i in. 2007]. Podobnie jak w innych obszarach nauk
ekonomicznych, badacze zajmujący się projektami dostrzegają znaczenie terminu
„wartość projektu”, wskazują na wielość definicji, rolę różnych interesariuszy, złożoność pomiaru wartości oraz procesów jej tworzenia i dostarczania [Gillier i in.
2015; Laursen, Svejvig 2016].
Najważniejszym źródłem motywacji do napisania tego artykułu jest kontynuacja
wcześniejszych prac autorki, w tym przede wszystkim monografii poświęconej problematyce wartości projektów oraz instrumentów wspierających kreowanie i pomiar
tej wartości [Łada, Kozarkiewicz 2010]. W ostatnim rozdziale książki wskazano na
nowe, ważne problemy zarządzania wartością, m.in. znaczenie współkreowania
i sieci wartości. Od czasu tworzenia wspomnianej pracy minęło już kilka lat. Co
zmieniło się w badaniach nad wartością projektów? Jakie inne paradygmaty, koncepcje, modele okazały się istotne dla rozwoju tego obszaru wiedzy?1
Celem pracy jest odpowiedź na tak postawione pytania, czyli identyfikacja nowych wątków dyskusji nad wartością projektów, w tym nad procesami i metodami zarządzania tą wartością. Prezentowane w artykule badania zostały oparte na
przeglądzie literatury przedmiotu. Ponieważ w trakcie literaturowych badań własnych zidentyfikowano interesujące prace oparte na systematycznym przeglądzie literatury, postanowiono skorygować, a w zasadzie ograniczyć procedurę badawczą
do analizy wyników wskazanych prac przeglądowych, a następnie do ich syntezy
i identyfikacji kolejnych luk badawczych lub nowych potencjalnie nośnych wątków
tematycznych.
Konstrukcja artykułu odpowiada temu postępowaniu badawczemu – w pierwszej
części pracy, po krótkim wprowadzeniu do tematyki zarządzania wartością projektów, zamieszczono syntetyczną prezentację wyników dotychczasowych badań, które
były przeprowadzone w formie systematycznych przeglądów literatury. W kolejnej
części, na podstawie analizy tak zgromadzonego materiału badawczego, wykazano
potencjał badawczy problematyki zarządzania wartością projektów.

1
Należy jednak wyjaśnić, że w badaniach nad zarządzaniem projektami i literaturze z tego zakresu
w wielu przypadkach problemy i koncepcje znane w naukach o zarządzaniu pojawiają się z pewnym
opóźnieniem. Na przykład problematyka modeli biznesowych w zarządzaniu projektami została po
raz pierwszy zaprezentowana w „International Journal of Project Management” ‒ prestiżowym piśmie
naukowym poświęconym zarządzaniu projektami – dopiero w 2010 r. [Wikström i in. 2010]. Jak twierdzą autorzy wspomnianego opracowania, była to pierwsza praca poświęcona badaniom nad modelami
biznesu w organizacjach projektowych. Podobne wnioski można wysnuć, analizując problematykę sieci projektów. O ile badania nad relacjami z dostawcami czy outsourcingiem w projektach pojawiały
się od lat, o tyle prace dotyczące sieci projektów międzyorganizacyjnych (interorganizational project
networks) stały się przedmiotem zainteresowania i tematem większej liczby publikacji po 2010 roku.
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2. Wartość projektu i procesy jej kreowania
Jak wskazuje bardzo wielu autorów (np. [Zarzecki 1999; Bowman, Ambrosini 2000;
Lepak i in. 2007; Łada, Kozarkiewicz 2010; Della Corte, Del Gaudio 2014; Laursen,
Svejvig 2016]), pojęcie „wartość” ma wiele znaczeń i kontekstów, cechuje je wieloznaczność, złożoność i wielowymiarowość. Różnorodność znaczeń związana jest
z faktem, że definiowanie wartości jest przedmiotem rozważań prac z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, w tym prawa, psychologii czy ekonomii. Należy zwrócić uwagę, że rozważania na temat wartości można prowadzić na różnych
poziomach: indywidualnym, zespołów, organizacji czy całych społeczeństw [Lepak
i in. 2007]. Ponadto wartość nie jest kategorią obiektywną, istnieje wiele czynników,
które wpływają na wyniki oceny wartości, np. czas, cel, podmiot oceniający, sytuacja rynkowa itp. [Łada, Kozarkiewicz 2010]. Co więcej, złożoność problematyki
badań nad wartością wiąże się z koniecznością uwzględniania adresatów wartości
(interesariuszy), z różnorodnością źródeł wartości, a także procesami kreowania,
ochrony, apropriacji i destrukcji wartości [Lepak i in. 2007; Michel 2015].
Ze szczególnym zainteresowaniem badaczy spotyka się proces tworzenia wartości. Tworzenie wartości związane jest z kreowaniem wartości dla klienta ‒ w tej
sferze szczególne znaczenie mają m.in. takie kategorie, jak wartość użytkowa, wartość wymienna, wartość realizowana w procesach użytkowania jakiegoś dobra lub
wartość postrzegana (subiektywnie) przez klienta [Lepak i in. 2007; Bowman, Ambrosini 2000]. W przypadku tworzenia wartości dla właścicieli znacznie częściej
pojawiają się kategorie wartości księgowej [Zarzecki 1999] czy też wymiennej wartości monetarnej [Lepak i in. 2007].
Obok procesów kreowania wartości, coraz większym zainteresowaniem badaczy cieszą się procesy apropriacji i przechwytywania wartości. Organizacje, które
tworzą wartość, dzielą się nią z różnymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a co ważne, czasami tracą wartość na korzyść innych. Izolowanie wartości
i jej ochrona są rozpatrywane zarówno jako procesy zapobiegania destrukcji wartości [Kozarkiewicz 2014], jak i jako element logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa
‒ przechwytywanie części wartości tworzonej dla klienta jest podstawą idei modeli
biznesowych [Osterwalder, Pigneur 2010; Michel 2015].
Przytoczone powyżej rozważania nad wartością można odnieść do obszaru zarządzania projektami. Definiując pojęcie wartości projektu, można stwierdzić, że
jest ona związana z korzyściami wynikającymi z jego realizacji, sensem podejmowania działań związanych z projektem, z jego znaczeniem, opłacalnością i ważnością
w szerokim kontekście ekonomicznym i pozaekonomicznym. Projekt ma określoną wartość użytkową, która wynika ze zdolności do zaspokajania ludzkich potrzeb,
wartość wymienną, gdy produkt projektu może być przedmiotem wymiany na inne
dobro, wartość monetarną ‒ w przypadku realizacji kontraktu, a także wartość likwidacyjną w przypadku jego zakończenia. Kolejne ważne kategorie pojawiają się
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w odniesieniu do różnych interesariuszy, przede wszystkim wartość dla właścicieli
(sponsorów, inwestorów) oraz klientów i odbiorców produktu projektu.
Zarządzanie wartością projektów obejmuje szereg procesów decyzyjnych związanych z tworzeniem, pomiarem czy też ochroną i zatrzymywaniem wytworzonej
wartości. Procesy planowania i monitorowania realizacji projektów w praktyce
i w badaniach naukowych są powiązane z dostarczaniem nie tylko produktu jako
takiego, ale i wartości [Łada, Kozarkiewicz 2010].

3. Przyjęta metoda badawcza i przebieg badań
Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w otoczeniu organizacji, w tym zmian technologicznych i społecznych, a także nowych koncepcji w obszarze zarządzania organizacjami (np. paradygmat sieciowy, modele biznesu). Wpłynęły one na wzrost
znaczenia strategicznych orientacji badawczych, w tym skierowanych na problemy
tworzenia wartości projektów. W efekcie pojawia się wiele pytań badawczych związanych z ich konsekwencjami ‒ czy i w jaki sposób wpłynęły one na badania nad
wartością projektów? Czy zainteresowanie nowymi koncepcjami zarządzania stało
się impulsem do pojawienia się nowych wątków badawczych w sferze badań nad
wartością projektów? Które z nich stały się szczególnie istotne dla rozwoju tego
obszaru wiedzy? Jaki jest dalszy potencjał badawczy obszaru zarządzania wartością
projektów?
Metodą badań, która służy do sformułowania odpowiedzi na postawione pytania badawcze, jest systematyczny przegląd literatury. W pierwszym kroku badań,
ze względu na dostęp do publikacji (baz e-źródeł), nieustrukturyzowane (swobodne) podejście badawcze oraz szeroko sformułowany przedmiot badań, odnaleziono kilka tysięcy prac, w których słowa kluczowe związane są z takimi terminami,
jak value, worth, evaluation, value creation, value capture, benefit management,
project success, performance itp. Jak się okazało, w tej bardzo licznej grupie prac
zidentyfikowano trzy opracowania, których autorzy podjęli się podobnego zadania,
tzn. przeprowadzili badania literaturowe. Ze względu na ograniczenia związane z objętością tej pracy postanowiono dokonać korekty modelu badawczego oraz zawęzić
zakres prezentowanych wyników badań literaturowych do analizy porównawczej
tych trzech wybranych przeglądów literatury przedmiotu dotyczących tworzenia
i przechwytywania wartości: przeglądu literatury z zakresu zarządzania strategicznego (badania nad wartością w zarządzaniu strategicznym), zarządzania systemami
IT (badania nad wartością w sektorze o orientacji projektowej) oraz z zakresu zarządzania projektami (badania nad wartością projektów).

4. Wyniki badań literaturowych
Pierwszy z analizowanych przeglądów literatury wykonany przez Della Corte i Del
Gaudio [2014] dotyczył prac poświęconych problematyce tworzenia i przechwyty-
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wania wartości, które zostały opublikowane w literaturze z zakresu zarządzania strategicznego. Zgodnie z zamierzeniami autorek prezentowane badania pełniły funkcję
zarówno wyjaśniającą, czyli były skierowane na opis stanu istniejącego, jak i potwierdzającą, czyli uzasadniały istnienie określonych luk badawczych. W przyjętym
modelu badań kreowanie wartości było analizowane na trzech poziomach: indywidualnym, czyli poszczególnych uczestników organizacji, na poziomie organizacji
oraz na poziomie sieci. W przypadku przechwytywania wartości analizowano również trzy sfery: interesariuszy wewnętrznych, firmy i interesariuszy zewnętrznych.
Wyniki przeprowadzonych badań, obok wielu interesujących zestawień o charakterze statystycznym i opisowym (liczby prac, trendy, tytuły pism naukowych,
ujęcia metodologiczne, obszary badań itp.), wykazały m.in., że większość prac dotyczących problematyki tworzenia wartości dotyczy analiz na poziomie indywidualnym, następnie sieci, a w trzeciej kolejności na poziomie organizacji. W przypadku
literatury dotyczącej przechwytywania wartości dominuje tematyka odnosząca się
do ujęć diadycznych.
Najbardziej interesujące z punktu widzenia tych badań były wskazane przez
Della Corte i Del Gaudio luki badawcze. Dotyczyły one przede wszystkim potrzeby
kontynuacji badań empirycznych, koncentracji tematyki badań na relacjach pomiędzy tworzeniem a przechwytywaniem wartości, związków pomiędzy indywidualnym poziomem tworzenia i przechwytywania wartości (np. reprezentowanym przez
CEO) a poziomem sieci, a także rozszerzeniem zakresu analiz przechwytywania
wartości na bardziej złożone układy wielu aktorów.
Kolejny interesujący przegląd literatury, którego podstawą było pojęcie wartości, zaprezentowano w pracy Schryena [2013]. Praca dotyczyła specyficznego sektora IT, czyli ‒ co ważne z perspektywy tej pracy ‒ sektora o wysokim poziomie
orientacji projektowej. Należy podkreślić, że rozważania przedstawione w artykule
wnoszą także ważne wątki do badań nad tworzeniem wartości na różnych poziomach organizacji. Ogólnie rzecz biorąc, autor pracy za podstawę do swoich badań
przyjął założenie, że inwestowanie w systemy IT wymaga określonych kryteriów
decyzyjnych, a jednym z najważniejszych jest wartość biznesowa takich systemów.
Dlatego badania nad stanem wiedzy na temat wartości systemów IT oraz nad istniejącymi perspektywami badawczymi zostały uznane za aktualny i ważny problem.
Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że podstawowym problemem jest
niejednoznaczność, a w zasadzie wieloznaczność pojęcia ,,wartość systemu IT”.
Termin „wartość” jest zastępowany przez różnych autorów innymi kategoriami,
np. „korzyść” lub „wynik”, a jej pomiar jest powiązany m.in. z oceną wyników
w postaci wzrostu produktywności, rozwoju kompetencji lub zwiększania przewagi konkurencyjnej. Tu również badania dotyczące wartości odnoszono do poziomu indywidualnych pracowników, przedsiębiorstw, branży oraz całej gospodarki.
W pracach nad wartością systemów IT przeważają prace empiryczne i ekonometryczne, analizy wykonywane ex post, dominuje wartość biznesowa na poziomie
przedsiębiorstwa, a najważniejszym nurtem rozważań jest analiza wpływu syste-
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mów IT na osiągnięcia organizacji w postaci produktywności, wyników rynkowych
i księgowych z uwzględnieniem uwarunkowań kontekstowych (sektorowych, ekonomicznych) oraz opóźnień efektów w stosunku do nakładów. Co do przyszłych
perspektyw badawczych – Schryen proponuje kontynuację dyskusji skierowanej na
wypracowanie spójnego i jednoznacznego rozumienia terminu „wartość biznesowa systemu IT”, a ponadto uwzględnianie w badaniach różnorodności systemów IT
i analizowanie wartości w odniesieniu do różnych kategorii systemów informatycznych. Autor określa proces tworzenia wartości jako „szarą skrzynkę”, podkreślając
potrzebę badań nad tym, w jaki sposób, kiedy i dlaczego kreowana jest wartość.
Autor proponuje również prace nad teorią wyjaśniającą proces kreowania wartości
biznesowej systemów informatycznych.
W przypadku badań literaturowych prowadzonych na podstawie prac dotyczących problematyki zarządzania projektami [Laursen, Svejvig 2016] należy podkreślić interesujące podejście badawcze stanowiące połączenie badań nieustrukturalizowanych, eksplorujących i ustrukturalizowanych. Wykorzystano trzy powszechnie
znane bazy e-źródeł: EBSCO, ProQuest i ScienceDirect. Autorzy wyselekcjonowali
spośród 5741 potencjalnych prac 111 spełniających założone kryteria wyszukiwań,
które w następnym kroku poddali kodowaniu i analizie bazującej na teorii ugruntowanej. Prezentując bardzo syntetycznie wyniki badań Laursena i Svejviga, należy wskazać, że autorom udało się zidentyfikować kilka dominujących wątków
rozważań na temat kreowania wartości projektów: rozwój terminologii i dyskusje
nad definiowaniem pojęć, definiowanie sukcesu projektu i relacji pomiędzy wartością a sukcesem, interesariuszy i tworzenia wartości dla interesariuszy projektów,
korzyści i zarządzania korzyściami w projektach. Ponadto wskazano na grupę prac
bazujących na aplikacji wybranych teorii do badań nad wartością projektów. Autorzy zaproponowali rozszerzenie dotychczasowych perspektyw badawczych w kierunku zarządzania wartością projektów przez integrację koncepcji kosztów, korzyści
i wartości, analizę wartości na poziomie konstelacji wartości, a nie tylko łańcucha,
orientację w kierunku strategicznego zarządzania projektami i portfelami projektów oraz zwiększenie zakresu badań bazujących na ujęciach teoretycznych, zarówno przez aplikację istniejących teorii, jak i tworzenie nowych modeli i konstruktów
teoretycznych.
Przeglądy literatury (por. tab. 1), które zostały wykonane przez badaczy zainteresowanych trzema różnymi obszarami wiedzy: zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem systemami informatycznymi oraz zarządzaniem projektami – mimo tej
pozornej odmienności zakresów – mogą prowadzić do sformułowania wspólnych
wniosków. Po pierwsze, we wszystkich podkreśla się wieloznaczność i złożoność
pojęcia ,,wartość”, a w konsekwencji proponuje się prace obejmujące dyskusje terminologiczne, skierowane na wypracowanie szerzej akceptowanej definicji. Każdy
z przeglądów literatury wskazuje na różnorodność poziomów tworzenia lub przechwytywania wartości, a co interesujące, przegląd literatury z zakresu zarządzania
strategicznego wykazuje przewagę prac poświęconych tworzeniu wartości na po-

Metoda badań, postępowanie
badawcze
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Tabela 1. Porównanie wyników dotychczasowych badań literaturowych
Proponowane perspektywy (wątki) badawcze

Della Corte i Del Gaudio [2014]
Tematyka badań: tworzenie i przechwytywanie wartości w badaniach z zarządzania strategicznego
Badania na podstawie 4 baz;
słowa kluczowe obejmowały 9
złożonych terminów bazujących
na kategoriach value i rent

przewaga tematyki dotyczącej indywidualnego
poziomu tworzenia wartości oraz relacji
diadycznych;
potrzeba kontynuacji badań konceptualnych
i empirycznych

relacje pomiędzy tworzeniem a przechwytywaniem
wartości;
związki pomiędzy indywidualnym poziomem tworzenia
i przechwytywania wartości a poziomem sieci;
rozszerzenie zakresu analiz przechwytywania wartości na
złożone układy wielu aktorów

Schryen [2013]
Tematyka badań: stan wiedzy i perspektywy badań nad wartością systemów informatycznych
Analiza 200
wyselekcjonowanych
recenzowanych artykułów
naukowych

dominacja badań empirycznych i ekonometrycznych,
przewaga analiz ex post oraz analiz na poziomie
przedsiębiorstwa;
tematyka najczęściej dotyczy zmiany wyników
przedsiębiorstwa w różnych uwarunkowaniach
kontekstowych i przy opóźnieniu wyników
w stosunku do inwestowania w systemy IT

prace semantyczne nad pojęciem wartości zorientowane
na wypracowanie wspólnej definicji;
uwzględnianie różnych kategorii systemów IT;
badania nad procesem kreowania wartości („szara
skrzynka”) zmierzające do opracowania teorii
wyjaśniającej ten proces.

Laursen, Svejvig [2016]
Tematyka badań: kreowanie wartości projektów
dotychczasowa tematyka badań nad tworzeniem
wartości projektów dotyczyła: terminologii, sukcesu
projektu, interesariuszy, korzyści;
w badaniach aplikowano wybrane teorie nauk
ekonomicznych i społecznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazanej literatury.

zarządzanie wartością projektów, a nie tylko tworzenie;
tworzenie wartości w konstelacjach wartości, nie tylko
w łańcuchach;
orientacja strategiczna;
szersze wykorzystanie istniejących i nowych teorii
i modeli.

Alina Kozarkiewicz

Badania eksploracyjne
i ustrukturalizowane,
wykorzystujące podejście teorii
ugruntowanej

Zarządzanie wartością projektów – aktualne kierunki badań i nowe wyzwania

259

ziomie indywidualnym i sieciowym, natomiast badania literatury z zakresu systemów IT wskazują na dominację rozważań na poziomie przedsiębiorstw. Autorzy
wskazują na potrzebę badań bardziej kompleksowych, łączących np. problematykę
tworzenia i przechwytywania wartości, zwiększenie zakresu badań poprzez odejście od analiz sieci diadycznych i uwzględnianie złożonych układów wielu aktorów.
Ponadto sugeruje się zwiększenie orientacji badawczej w kierunku tworzenia teorii
wyjaśniających procesy tworzenia i przechwytywania wartości.

5. Propozycje kolejnych kierunków badań
nad zarządzaniem wartością projektów
Wyniki badań literaturowych, opartych na trzech wyselekcjonowanych pracach
przeglądowych, wskazały, że tematyka tworzenia i przechwytywania wartości jest
aktualnym i nośnym poznawczo problemem dostrzeganym w ostatnich kilku latach
przez badaczy różnych obszarów. Czy sformułowane powyżej propozycje badawcze wyczerpują potencjał możliwych tematów w zarządzaniu wartością projektów?
Wydaje się, że odpowiedź na tak sformułowane pytanie jest negatywna. Spośród kolejnych możliwych obszarów tematycznych warto przeanalizować potencjał pięciu
kolejnych pytań badawczych:
1. Czy i w jaki sposób powstanie i dynamiczny rozwój koncepcji modeli biznesowych wpłynęły na zmiany myślenia o konieczności przechwytywania wartości przez projekty? W modelach biznesowych logika wartości jest logiką nie tylko
tworzenia, ale też dostarczania i przechwytywania wartości. Rozważania o przejmowaniu wartości są szczególnie istotne w sytuacji, gdy pojawia się coraz więcej
sposobów związanych na przykład za zmianą nośnika ceny [Michel 2015].
2. Czy rozwój paradygmatu sieciowego zmienił myślenie o współtworzeniu
wartości przez projekty? Badania nad portfelami projektów prowadzone z perspektywy sieciowej mogą oferować nowe podejście do analizy takich zagadnień, jak
koordynacja, uczenie się oraz kreowanie wartości. Koordynowanie wielu projektów nie polega wyłącznie na ustalaniu kolejności ich realizacji, może być istotnym
elementem tworzenia zasobów relacyjnych organizacji, a w konsekwencji źródłem
wartości portfela projektów [Kozarkiewicz 2015a].
3. Na ile istotny w procesach tworzenia wartości jest rozwój outsourcingu i pracy kontraktowej? Jest to ważne zjawisko współczesnych środowisk projektowych,
np. projektów IT lub nowych technologii, w których elastyczność zatrudnienia, brak
identyfikacji organizacyjnej itp. wpływają na procesy tworzenia wartości na poziomie indywidualnym. Ten poziom tworzenia wartości wydaje się niedoceniany w obszarze badań nad zarządzaniem projektami.
4. Czy i w jaki sposób zmienia się tworzenie i przechwytywanie wartości w warunkach rozwoju e-gospodarki, Internetu, technologii telekomunikacyjnych oraz Big
Data? Wartość projektu jest uwarunkowana zarówno zasobami, jak i kompetencjami
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organizacji w zakresie nowych technologii, umiejętnościami analitycznymi istotnymi
w warunkach nadmiaru informacji, a także zdolnościami absorpcji i rozwoju wiedzy.
5. Czy istnieje i na czym polega odmienność tworzenia wartości projektów
w projektach kreatywnych? Rozwój sektorów kreatywnych oraz coraz większe znaczenie projektów innowacyjnych wymagają nowego podejścia do procesów zarządzania w warunkach eksperymentowania, dominującej roli zasobów niematerialnych
i zewnętrznych oraz niejednoznacznej roli klienta. Wartość projektów kreatywnych
powinna wynikać z efektywności ekonomicznej, zadowolenia klienta i nowatorstwa
produktu, a to często stanowi wykluczającą się triadę [Kozarkiewicz 2015b].
Obok tych wybranych pięciu zagadnień dotyczących zarządzania wartością projektów można zapewne sformułować kolejne interesujące pytania badawcze. Potwierdzają one potrzebę kontynuacji badań nad tworzeniem wartości projektów, jej
ochroną i przechwytywaniem.

6. Podsumowanie
Zarządzanie wartością projektów jest interesującym i ważnym obszarem badań dotyczącym zarówno kontekstów, procesów, jak i sposobów pomiaru wartości. Przegląd prac, które ukazały się w ostatnich latach, pokazuje zarówno aktualność, jak
i potencjał badawczy tej problematyki. Jak pokazano w pracy, istnieje wiele nowych
pól badawczych związanych z rozwojem zarządzania strategicznego i orientacji
strategicznej w zarządzaniu projektami, rozwojem technologii, w tym informatycznych, czy, w końcu, z rozwojem teorii i poszukiwań ich aplikacji w obszarze zarządzania projektami. Zidentyfikowane w pracy luki badawcze oraz postawione pytania
badawcze pozwalają na stwierdzenie, że badania nad wartością projektów powinny
być kontynuowane, a wielość potencjalnych nowych tematów pokazuje, że mogą
być inspiracją do licznych kolejnych analiz prowadzonych na różnych poziomach,
za pomocą różnych metod oraz na gruncie różnych teorii.
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