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Poziom dojrzałości projektowej a narzędzia IT wspomagające 
zarządzanie projektami

Streszczenie

W zmiennym otoczeniu charakteryzującym się dużym poziomem niepewno-
ści zarządzanie projektami zyskuje na znaczeniu. Sposób, w jaki przedsiębiorstwa 
realizują projekty, w dużej mierze zależy od dojrzałości projektowej organizacji, 
często wskazywanej jako jeden z kluczowych czynników determinujących skutecz-
ność zarządzania projektami. Coraz wyższe poziomy dojrzałości projektowej wy-
magają odpowiedniego wsparcia narzędzi informatycznych, w celu zaspokojenia 
potrzeb informacyjnych. Celem artykułu jest przegląd narzędzi informatycznych 
towarzyszących różnym poziomom dojrzałości projektowej oraz wskazanie naj-
ważniejszych czynników wpływających na dobór tychże narzędzi.

Słowa kluczowe: narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami, systemy 
PPM, dojrzałość projektowa organizacji.

Kody JEL: M15, O22

Wstęp 

Dojrzałość projektowa organizacji wskazywana jest jako jeden z kluczowych czynników 
determinujących skuteczność zarządzania projektami oraz portfelem projektów w przedsię-
biorstwach. W literaturze przedmiotu podkreśla się cztery najważniejsze elementy definiu-
jące dojrzałość w tym aspekcie: procesy, strukturę, ludzi i systemy.

Samą dojrzałość projektową organizacji można zdefiniować jako „zdolność, gotowość 
organizacji do efektywnego doboru portfela projektów – wspierającego strategię i cele or-
ganizacji oraz stosowanie profesjonalnych technik i narzędzi, metodyk zarządzania projek-
tami, które mają doprowadzić do zakończenia projektu sukcesem i przełożyć ten sukces na 
następne projekty” (Juchniewicz 2012, s. 130-131). Zgodnie z przytoczoną definicją, doj-
rzałość projektowa organizacji zawiera odniesienie do strategicznego zarządzania portfelem 
projektów, podkreślając ważność doboru odpowiednich projektów do realizacji.

Jednym z fundamentalnych założeń związanych z poziomem dojrzałości projektowej 
jest założenie, że wraz z jej wzrostem zwiększa się efektywność zarządzania projektami, 
programami oraz portfelami projektów, co przekłada się bezpośrednio na możliwości sku-
teczniejszego osiągania celów strategicznych (Litke 2005, s. 391). Na mocy tego założenia, 
organizacje działające projektowo powinny rozwijać się w taki sposób, aby poziom doj-
rzałości projektowej osiągnął odpowiedni poziom. Ponadto, w odniesieniu do dojrzałości 
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projektowej w obszarze procesów i systemów wspomagających zarządzanie projektami, or-
ganizacja realizuje dwie dodatkowe korzyści (Kerzner 2005, s. 53):
 - prace wykonywane są przy minimalnych zmianach zakresu,
 - wdrożone procesy w minimalnym stopniu zakłócają bieżącą działalność.

Należy zwrócić uwagę, że ważne jest również zapewnienie odpowiedniej równowagi 
między wszystkimi istotnymi elementami dojrzałości projektowej (procesy, struktura, ludzie 
oraz systemy), gdyż tylko wtedy zostaną zapewnione wymierne korzyści w zarządzaniu pro-
jektami. W sytuacji braku równowagi nie będzie możliwe wykorzystanie w pełni potencjału 
najmocniejszych elementów składowych (np. najlepsze systemy bez odpowiednich proce-
sów, kompetentne osoby bez narzędzi i systemów itd.).

Niezwykle trudnym zadaniem jest wskazanie optymalnego poziomu dojrzałości pro-
jektowej. Dążenie do wyższego poziomu dojrzałości projektowej związane jest z kosztami 
usprawnień, barierami adaptacyjnymi obecnej kadry (w tym zespołu projektowego), możli-
wościami technicznymi rozwiązań wspomagających zarządzanie projektami w organizacji 
czy też ograniczeniami procesowymi. Dlatego organizacja powinna sama ocenić koszty oraz 
korzyści związane ze wzrostem dojrzałości projektowej, gdyż nie zawsze dążenie do naj-
wyższego stopnia dojrzałości jest opłacalne (Sońta-Drączkowska 2012, s. 143). Przykładem 
mogą być organizacje zarządzające niezłożonymi projektami, które nie potrzebują możliwie 
najwyższego poziomu dojrzałości projektowej i mogą pozostać na relatywnie niższym po-
ziomie dojrzałości. 

W szczególności koszty oraz korzyści związane z podnoszeniem dojrzałości projektowej 
odnoszą się do narzędzi wspierających zarządzanie projektami. Z jednej strony, badania 
wykazują pozytywny wpływ narzędzi IT na zarządzanie w przedsiębiorstwach realizują-
cych wiele projektów (Dammer 2008, s. 174), z drugiej strony podkreśla się, że narzędzia te 
powinny być adekwatne do poziomu dojrzałości projektowej. W praktyce decyzja o imple-
mentacji nowego narzędzia wspierającego zarządzanie projektami bez odpowiedniej analizy 
może okazać się chybiona (np. organizacja nie będzie gotowa wykorzystać skomplikowa-
nego rozwiązania). Dlatego warto przyjrzeć się modelowym narzędziom wspomagającym 
zarządzanie projektami występującym na różnych poziomach dojrzałości projektowej orga-
nizacji.

Modele dojrzałości projektowej

W zasadzie każda renomowana organizacja zajmująca się wytyczaniem standardów za-
rządzania projektami stworzyła swój własny model dojrzałości projektowej. Dlatego obec-
nie na rynku można znaleźć wiele modeli, które wytyczają na różne sposoby poziomy doj-
rzałości projektowej. Najbardziej znane modele zostały przedstawiono w tabeli 1.

Na przykładzie OPM3 (Project Management Institute 2008) można zidentyfikować za-
wartość jednego z najczęściej wykorzystywanych modeli dojrzałości projektowej. Model ten 
wskazuje relacje między systematycznym podejściem do zarządzania projektami, programa-
mi oraz portfelem projektów w połączeniu ze skutecznością osiągania celów strategicznych 
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organizacji. Połączenie domen zarządzania projektami, programami oraz portfelami tworzy 
podstawę całego modelu. Kluczowymi elementami wskazanymi w modelu są:
 - wiedza i najlepsze praktyki zarządzania projektami, programami i portfelami;
 - ciągła ocena obecnej sytuacji w celu zidentyfikowania obszarów, które wymagają 

usprawnienia;
 - proces ciągłego usprawniania oraz dążenie do inkrementalnego zwiększenia poziomu 

poszczególnych elementów zarządzania.

Tabela 1
Modele dojrzałości projektowej organizacji 

Nazwa 
skrócona Pełna nazwa i organizacja Organizacja

OPM3 Organizational Project Management Maturity 
Model

Project Management Institute (PMI)

PMMM Project Management Maturity Model Office for Government Commerce (OGC)
CMMI Capability Maturity Model Integrated Software Engineering Institute
PPM MM Project Portfolio Management Maturity Model Gartner

Źródło: opracowanie własne. 

Natomiast Gartner (2008) w swoim modelu zaproponował macierz składającą się z sze-
ściu poziomów dojrzałości projektowej oraz czterech najważniejszych wymiarów1. W odnie-
sieniu do poziomów, 0 oznacza brak dojrzałości natomiast najwyższy poziom 6 – optymalny 
na poziomie całego przedsiębiorstwa. Na wymiary zaproponowane przez amerykańską or-
ganizację składają się: ludzie, procesy, technologia, zarządzanie finansami.

Mniej znanym i nie należącym do wyżej wymienionych standardowych modeli, jest mo-
del zaproponowany przez J.S. Pennypackera (2005) Project Portfolio Management Maturity 
Model. Pennypacker skupia się na dojrzałości organizacji w odniesieniu do zarządzania 
portfelem projektów i programów. Sam model obejmuje sześć obszarów wiedzy oraz pięć 
poziomów dojrzałości.

Zgodnie z zaproponowanym modelem wzorowanym na modelu CMMI, Pennypacker 
zasugerował, że osiągnięcie 3. poziomu dojrzałości jest już wystarczające do przekładania 
strategii na realizowane projekty oraz działania operacyjne. Odpowiada to zaimplemento-
waniu standardów oraz zinstytucjonalizowanych procesów na poziomie organizacji. 

Modele dojrzałości projektowej można wykorzystać również jako metodę rozwoju orga-
nizacji projektowej (Trocki 2014, s. 232):
 - diagnostyczne wykorzystanie modelu dojrzałości projektowej, czyli kompleksowa anali-

za umiejętności projektowych organizacji w celu podejmowania decyzji o realizacji pro-
jektów odpowiadających tym umiejętnościom;

1  Czasami podaje się 5 wymiarów, a piątym wymiarem są relacje (relationships).
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Tabela 2
Model dojrzałości projektowej Gartnera (wersja angielska) 

Wyszczegól-
nienie

Poziom 0: brak 
dojrzałości,

ad hoc

Poziom 1: 
wstępny, reak-

tywny

Poziom 2: 
rozwój, po-

jawiająca się 
dyscyplina 
(standard)

Poziom 3: 
zdefiniowane 

standardy, 
wstępna inte-

gracja

Poziom 4: 
zarządzane 
standardy, 

wzrastająca 
efektywność

Poziom 5: 
optymalne 

standardy, cała 
organizacja

Ludzie Przypisanie 
zasobów ad 
hoc (brak 

procesów), 
indywidual-
ne działania 

pojedynczych 
menedżerów

Tylko najważ-
niejsze projek-
ty otrzymują 
odpowiednie 
zasoby, pozo-
stałe ad hoc 

(bez procesu)

Biuro zarzą-
dzania projek-
tami (PMO), 

początki 
zarządzania 
programami, 

proste procesy 
zarządzania 
zasobami

Formalni 
menedżero-

wie portfolio, 
początki 

specjalizacji, 
współdzielona 
pula zasobów

Ścisła 
współpraca 

menedżerów 
portfolio, 

centra dosko-
nalenia, zarzą-
dzanie obło-

żeniem pracy, 
szacowanie 

zapotrzebowa-
nia na zasoby 

Liderzy za-
rządzania 

projektami na 
poziomie całej 

organizacji, 
specjalizacja 

(portfolio, pro-
gramy i strate-
gia), najwyższa 

efektywność

Procesy PPM Projekty za-
rządzane przez 

liniowych 
menedżerów, 

brak procesów 
(z wyjątkiem 
budżetowania 
zewnętrznych 
dostawców), 

Wewnętrzne 
procesy sku-
pione wokół 
najważniej-

szych projek-
tów, często 
zewnętrzni 
dostawcy 

odpowiedziałni 
za inicjatywy

Pierwsze pro-
cesy zarządza-
nia projektami, 

organizacja 
PMO, rosnące 
zrozumienie 
zarządzania 

portfolio, prze-
gląd ryzyka 

projektowego 

Wprowadza-
ne funkcje 

zarządcze do 
zarządzania 
portfolio, 

zatwierdzanie 
projektów 

z punktu wi-
dzenia portfo-
lio, odniesienie 

do strategii 
organizacji

Aktywne 
zarządzanie 
portfolio, 

grupowanie 
podobnych ini-
cjatyw w pro-
gramy, „mapy 

drogowe” 
projektów

Portfolio 
projektów na 

poziomie całej 
organizacji, 

wszechstronne 
PMO, ciągłe 
zarządzanie 

portfolio

Technologia Sporadyczne 
wykorzystanie 
narzędzi har-

monogramują-
cych, arkusze 
kalkulacyjne 

oraz inne 
cząstkowe 

rozwiązania 
w zależności 
od potrzeb

Narzędzia har-
monogramu-
jące, raporto-

wanie kamieni 
milowych

Dodatkowo 
narzędzia 

kolaboracyjne 
oraz narzędzia 
wspomagające 
pracę grupową

Dodatkowo na-
rzędzia zarzą-
dzania portfo-
lio projektów, 

narzędzia 
raportujące 
i kokpity 

menadżerskie 

Dodanie 
przepływów 

pracy, wysoki 
poziom adopcji 

narzędzi

Jedno roz-
wiązanie 

wspierające 
raportowanie, 
kolaborację 
oraz analizę 

danych

Zarządzanie 
finansami

Brak formalnej 
wyceny kosz-
tów projektu, 
szacowania 

korzyści i ry-
zyka

Estymacja 
budżetu pro-
jektów oraz 

realnie ponie-
sionych wydat-
ków, arbitralne 

wskazanie 
korzyści

Śledzenie 
kosztów 

projektu oraz 
przepracowa-
nych godzin 

zasobów, esty-
macja korzyści 

projektu

Śledzenie 
kosztów oraz 
ich prognoza, 

wskazanie 
korzyści 

i odniesienie 
ich do strategii 

organizacji

Planowanie 
kosztów 

i korzyści 
na poziomie 

portfolio, 
optymaliza-

cja, śledzenie 
realizacji 
korzyści 

Zarządzanie 
finansami 

na poziomie 
programów, 
pełny proces 
zarządzania 
kosztami, 

dedykowane 
zasoby finan-

sowe

Źródło: Gartner (2008).
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 - prognostyczne wykorzystanie modeli dojrzałości projektowej w celu identyfikacji defi-
cytów umiejętności projektowych organizacji oraz planowanie ich doskonalenia w przy-
szłości. 

Tabela 3
Modele dojrzałości projektowej organizacji 

Wyszczególnienie Poziom 1:  
Proces wstępny

Poziom 2:  
Ustrukturyzo-
wany proces 
i standardy

Poziom 3:  
Organizacyjny 
standard i zin-
stytucjonalizo-
wany proces

Poziom 4:  
Proces 

zarządzany

Poziom 5:  
Proces 

optymalizowany

Nadzór nad portfelem … … … … …

Ocena potencjalnych 
projektów

…

 

Obszary zarządzania 
portfelem 

Po
zi

o-
m

y 
do

jrz
a-

ło
śc

i 

Zarządzanie komunika-
cją w ramach portfela 
projektów

…

Zarządzanie wynikami 
portfela

…

Zarządzanie zasobami 
portfela

…

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Center of Business Practices (2005); Sońta-Drączkowska (2012, s. 145).

Zastosowanie diagnostyki dojrzałości projektowej może posłużyć również jako punkt 
wyjścia do planowania wdrożenia narzędzi wspomagających zarządzanie projektami. W tym 
ujęciu „umiejętności organizacji” nakierowane są na systemy i narzędzia wykorzystywane 
w zarządzaniu projektami. Plan implementacji narzędzi IT powinien odpowiadać wcześniej 
zidentyfikowanym deficytom umiejętności projektowych organizacji. 

Narzędzia IT stosowane na różnych poziomach dojrzałości projektowej 
organizacji

W zależności od poziomu dojrzałości projektowej organizacji, można wskazać mode-
lowe narzędzia wykorzystywane na poszczególnych poziomach dojrzałości. Na potrzeby 
opracowania został przyjęty model dojrzałości zaproponowany przez Gartnera, który za-
wiera już ogólną rekomendację technologii – narzędzi IT – na odpowiednich poziomach 
dojrzałości. Ogólna rekomendacja zostanie rozwinięta o przykłady konkretnych narzędzi 
wykorzystywanych w praktyce biznesowej wraz z wyjaśniającym komentarzem.

W literaturze zazwyczaj wskazuje się trzy podstawowe typy narzędzi IT wspomagają-
cych zarządzanie projektami (OG, 2008, s. 133-136):
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 - Narzędzia indywidualne − wspierające pojedynczego użytkownika w zarządzaniu za-
zwyczaj jednym projektem w różnych aspektach, np. najczęściej w harmonogramowa-
niu. Przykładem są narzędzia planistyczne typu MS Project. 

 - Narzędzia kolaboracyjne − wspomagające pracę grupową nad projektem/projektami. 
Informacje dostępne dla wielu użytkowników, którzy raportują progres, komunikują się, 
dodają informacje w jednym centralnym miejscu dla danego projektu. Przykładem mogą 
być platformy i aplikacje internetowe budowane w oparciu o jeden centralny serwer.

 - Narzędzia zintegrowane − wspomagające wiele osób w dostępie do wielu źródeł danych 
zintegrowanych w jednym narzędziu informatycznym. Wielu użytkowników może pra-
cować nad wieloma projektami w różnych aspektach. Są to rozwiązania zaimplemento-
wane na poziomie całej organizacji (Enterprise Project Management). 
Na podstawie dojrzałości projektowej organizacji, można odpowiednio dobrać adekwat-

ne rozwiązania łącząc różne typy narzędzi, albo zastępując je jednym rozwiązaniem w pełni 
zintegrowanym. 

Tabela 4
Narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami na różnych poziomach 
dojrzałości projektowej organizacji (na podstawie modelu Gartnera)

Wyszczegól-
nienie

Poziom 0: 
brak dojrza-

łości, 
ad hoc

Poziom 1: 
wstępny, 

reaktywny

Poziom 2: 
rozwój, po-

jawiająca się 
dyscyplina 
(standard)

Poziom 3: 
zdefiniowane 

standardy, 
wstępna inte-

gracja

Poziom 4: 
zarządzane 
standardy, 

wzrastająca 
efektywność

Poziom 5: 
optymalne 

standardy, cała 
organizacja

Technologia 
(jeden z wymia-
rów dojrzałości 
projektowej 
Gartnera) 

Sporadyczne 
wykorzystanie 
narzędzi har-

monogramują-
cych, arkusze 
kalkulacyjne 

oraz inne 
cząstkowe 

rozwiązania 
w zależności 
od potrzeb

Narzędzia 
harmono-

gramujące, 
raportowanie 
kamieni milo-

wych

Dodatkowo 
narzędzia 

kolaboracyjne 
oraz narzędzia 
wspomagające 
pracę grupową

Dodatkowo 
narzędzia 

zarządzania 
portfolio pro-
jektów, narzę-
dzia raportu-
jące i kokpity 
menedżerskie 

Dodanie prze-
pływów pracy, 

wysoki po-
ziom adopcji 

narzędzi

Jedno roz-
wiązanie 

wspierające 
raportowanie, 
kolaborację 
oraz analizę 

danych

Przykładowe 
narzędzia

Excel, 
PowerPoint, 
GanttProject
itp. 

ProjectLibre
Gantter, 

MS Project, 
GanttChart, 

itp. 

SharePoint, 
Trello, 

ProjectPlace 
Asana, Podio, 
BaseCamp,

itp.

SharePoint, 
MS Project 

Server (Project 
Online), 
Innotas,

itp. 

MS Project 
Server, 

PlanView, 
CA Clarity, 
Planisware, 
Primavera,

itp.

PlanView,
Planisware, 
CA Clarity, 

itp. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gartner (2008). 

Poziom 0 oznaczający znikomy poziom dojrzałości związany jest z początkami zarzą-
dzania projektami w organizacji. Mianowani kierownicy projektu zaczynają wykorzystywać 
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standardowe aplikacje biurowe, które doskonale znają, do zarządzania projektami. Excel, 
PowerPoint czy też MS Outlook (lub ich odpowiedniki) stają się narzędziami wspomagają-
cymi kierownika projektu. Ponadto, zaczyna się wykorzystywać pierwsze narzędzia indy-
widualne wspomagające harmonogramowanie, np. GanttProject, Gantter itp. W tym przy-
padku cała praca skupiona jest na osobie kierownika projektu, a zespół i inni interesariusze 
otrzymują wgląd do cząstkowych raportów.

Przy poziomie 1. świadomość potrzeby wykorzystania narzędzi wspomagających zarzą-
dzanie projektami jest wyższa – zwłaszcza w obszarze planowania projektu. Kierownicy 
projektów zaczynają korzystać z bardziej wyrafinowanych narzędzi harmonogramujących, 
umożliwiających pracę ze ścieżką krytyczną oraz zarządzanie kamieniami milowymi. 
Zarządzanie zespołem (zasobami) odbywa się cały czas bez interakcji z członkami zespołu 
w samym narzędziu.

Poziom 2. wprowadza dodatkowo narzędzia kolaborujące, umożliwiające zespołowi 
współpracę nad projektem w jednym miejscu. Wiadomości elektroniczne oraz inne formy 
komunikacji są zastępowane w narzędziu pracy grupowej. Projekt otrzymuje swój pulpit 
zawierający wszystkie informacje projektowe wraz z dokumentacją. Kierownik projektu 
rozdziela zadania zespołowi, członkowie zespołu, pracując nad zadaniami, aktualizują ich 
progres w jednym narzędziu. W praktyce tworzone są strony projektowe skonfigurowane 
zgodnie z filozofią danego narzędzia (np. podejście kanban w Trello, integrujące kanban 
z tradycyjnym wykresem Gantta w ProjectPlace, centralny pulpit nawigacyjny w Podio itp.). 
Często na tym poziomie wprowadzane są narzędzia usprawniające komunikację – komuni-
katory zintegrowane z narzędziami kolaborującymi (np. Slack). 

Następny poziom, wymagający ustandaryzowanego podejścia do zarządzania projekta-
mi na poziomie całej organizacji, wprowadza narzędzia zarządzania portfolio projektów − 
ten sam sposób raportowania progresu projektu, zapotrzebowania na zasoby czy też ryzyka 
projektowego umożliwia agregację danych. W ten sposób informacje pochodzące z wielu 
projektów mogą zostać zaprezentowane w postaci raportów oraz kokpitów menadżerskich, 
ułatwiając decydentom podejmowanie decyzji operacyjnych i taktycznych. Wprowadzone 
zostają pierwsze narzędzia organizacyjne (Enterprise Project Management), takie jak Project 
Online (Project Server) czy Innotas. Często rozbudowywane o funkcjonalności zarządzania 
projektami są standardowe platformy kolaboracyjne, takie jak SharePoint. 

Poziom 4. łączy się zazwyczaj już z przepływami pracy (workflows), które standaryzują 
oraz automatyzują procesy w różnych obszarach zarządzania projektami i portfelem pro-
jektów. Dla przykładu, wprowadzane są ujednolicone sposoby zgłaszania pomysłów pro-
jektowych, ich ewaluacja i prioretyzacja. W ten sposób decydenci otrzymują przygotowany 
zestaw propozycji projektowych, które zostaną ocenione z punktu widzenia strategicznego. 
Poziom skomplikowania narzędzi korporacyjnych jest wysoki przez wielość różnych modu-
łów oferowanych przez tej klasy rozwiązania. Liderami, według zestawień Gartnera (2015, 
s. 3) i Forrestera (2015, s. 9), są PlanView, CA Clarity oraz Planisware.

Natomiast na poziomie 5. narzędzia IT mają na celu zintegrowanie wszystkich aspektów 
zarządzania projektami i portfolio projektów w jednym miejscu. Zintegrowane planowanie 
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projektami (Integrated Project Management) wymaga danych pochodzących często z wielu 
źródeł, dlatego ważne są interfejsy przepływu i synchronizacji danych z innymi narzędziami 
wykorzystywanymi w organizacji. Kluczowym elementem jest integracja systemów PPM 
z systemami finansowo-księgowymi, zarządzającymi dokumentacją czy też narzędziami 
wspomagającymi procesy sprzedażowe (Sales) i zakupowe (Procurement). Wykorzystywane 
są tej samej klasy narzędzia jak przy poziomie 4. wraz z odpowiednimi interfejsami do in-
nych narzędzi organizacji. Bardzo często wprowadza się również rozbudowane rozwiązania 
raportujące wykorzystujące technologie wspierające Business Intelligence. 

Rekomendacje doboru narzędzi IT wspomagających zarządzanie 
projektami

Implementacja narzędzi IT wspomagających zarządzanie projektami powinna zostać 
poprzedzona odpowiednio przeprowadzoną analizą zawierającą kryteria doboru narzędzia 
odpowiedniego do obecnego poziomu dojrzałości projektowej organizacji. Poniżej zawar-
to najważniejsze rekomendacje w procesie doboru narzędzia wspomagającego zarządzanie 
projektami w organizacji (OGC 2008, s. 94-96):
 - Skoncentrowanie na wartości dodanej dla przedsiębiorstwa zamiast na funkcjonalno-

ściach narzędzia.
 - Oszacowanie realnego poziomu dojrzałości projektowej organizacji – wraz ze wskaza-

niem najmniej dojrzałych obszarów. Dobór narzędzia adekwatnego do obecnej sytuacji 
z uwzględnieniem potencjalnych kierunków rozwoju (usprawnień).

 - Ustandaryzowanie i poprawa jakości informacji o projektach i programach w organiza-
cji. Tylko odpowiednia jakość danych zapewni akceptację narzędzia.

 - Zrozumienie silnych i mocnych stron wybieranego narzędzia wraz z domeną, do której 
jest ono kierowane. Niektóre narzędzia bardziej nadają się do zarządzania scenariuszami 
inwestycyjnymi, inne do egzekucji projektów.

 - Wdrożenie narzędzia powinno być częścią transformacji całej organizacji – jej uzupeł-
nieniem.

 - Dobór i implementacja narzędzia powinno odbywać się inkrementacyjnie, wykorzystu-
jące iteracje z użytkownikami i proces zdobywania doświadczenia.

 - Organizacja odpowiedniego wsparcia dla narzędzia z punktu widzenia utrzymania ope-
racyjnego.

Podsumowanie 

Różne modele dojrzałości projektowej organizacji wskazują najważniejsze obszary za-
awansowania organizacyjnego w dziedzinie zarządzania projektami i portfolio projektów. 
Jednym z jej istotnych elementów są narzędzia wspomagające zarządzanie projektami. Przy 
coraz większej ilości informacji, wysokim poziomie skomplikowania inicjatyw i ograniczo-
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nych zasobach, dobór odpowiednich narzędzi wspomagających zarządzanie projektami jest 
kluczowy dla efektywności zarządzania projektami w organizacji. 

Dla każdego poziomu dojrzałości projektowej istnieje zestaw przykładowych narzędzi, 
z którego należy dobrać adekwatne dla danej organizacji. Pomocą w doborze narzędzi po-
winny być najlepsze praktyki rynkowymi oraz rekomendacje udzielane przez organizacje 
tworzące powszechnie wykorzystywane metodyki zarządzania projektami. 
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Project Management Maturity Level in the Context of PPM Solutions

Summary 

In the turbulent environment characterised by a high degree of uncertainty, pro-
ject management is gaining in importance. The way companies carry out projects 
significantly depends on the project management maturity often indicated as one of 
the key factors determining the effectiveness of project management. By principle, 
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higher levels of project maturity requiring appropriate support tools, in order to 
meet higher information needs. The goal of the article is to review project portfolio 
management (PPM) tools associated with different levels of project management 
maturity and to identify the key factors influencing the selection of these tools.

Key words: project portfolio management (PPM), project maturity, portfolio matu-
rity, information systems in project management.

JEL codes: M15, O22

Уровень проектной зрелости и информатические инструменты, 
поддерживающие управление проектами

Резюме

В изменяющейся окружающей среде, для которой характерен высокий 
уровень неуверенности, управление проектами обретает особое значение. 
Способ, каким предприятия осуществляют проекты, в большой степени за-
висит от проектной зрелости организации, часто указываемой в качестве од-
ного из основных факторов, предопределяющих эффективность управления 
проектами. Все более высокие уровни проектной зрелости требуют соответ-
ствующей поддержки со стороны информатических инструментов для удов-
летворения информационных потребностей. Цель статьи – провести обзор 
информатических инструментов, сопровождающих разные уровни проектной 
зрелости, а также указать самые важные факторы, влияющие на подбор этих 
инструментов.

Ключевые слова: информатические инструменты, поддерживающие управ-
ление проектами; системы PPM; проектная зрелость организаций.

Коды JEL: M15, O22
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