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Zwinne podejĞcie do zarządzania procesem
badawczo-rozwojowym

Istnieje wiele charakterystyk gospodarki opartej na wiedzy. Niekiedy
zwraca siĊ uwagĊ na rosnącą dysproporcjĊ pomiĊdzy wartoĞcią aktywów
materialnych przedsiĊbiorstw a ich szeroko rozumianym kapitaáem intelektualnym i wáasnoĞcią intelektualną (aktywami niematerialnymi), innym
razem na rosnące wskaĨniki inwestycji w zaawansowane technologie,
rozwijające siĊ spoáeczeĔstwo informacyjne czy – wreszcie – na zacieĞniającą siĊ wiĊĨ miĊdzy Ğrodowiskiem naukowym a gospodarką, bez wzglĊdu
na to, czy byáaby ona jedynie postulowana, czy teĪ faktyczna.
W tle niniejszego artykuáu znajduje siĊ jednak inna konstytutywna cecha wspóáczesnej gospodarki – praca oparta na wiedzy (knowledge work),
którą Peter Drucker zdefiniowaá jako aktywnoĞü polegającą na „stosowaniu teoretycznej i analitycznej wiedzy (zdobytej w toku formalnej edukacji) w celu rozwijania nowych usáug i produktów” [Drucker, 1992, s. 96].
Definicja zaproponowana przez Druckera uwydatnia kluczową dla wspóáczesnych czasów relacjĊ pomiĊdzy „stosowaniem wiedzy”, pojĊciem
o proweniencji metodologicznej, a zaczerpniĊtymi ze studiów marketingowych pojĊciami „usáugi” i „produktu”. Relacja ta stanowi takĪe punkt wyjĞcia dla uĞciĞlenia znaczenia terminu „dziaáalnoĞü badawczo-rozwojowa”.
Zgodnie z definicjami, które powszechnie stosuje siĊ w badaniach statystycznych nad innowacyjnoĞcią, „dziaáalnoĞü badawcza i prace rozwo-
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jowe, w skrócie B+R, obejmuje pracĊ twórczą podejmowaną w sposób
systematyczny w celu zwiĊkszenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy
o czáowieku, kulturze i spoáeczeĔstwie, oraz wykorzystanie tych zasobów
wiedzy do tworzenia nowych zastosowaĔ” [OECD, 2002, s. 30]. Prowadzenie dziaáalnoĞci badawczej w przypadku przedsiĊbiorstwa moĪe zatem
przybieraü formĊ badaĔ podstawowych lub stosowanych, które zmierzają
do wygenerowania lub pozyskania nowej wiedzy. Ta moĪe byü w dalszym
ciągu zaaplikowana w celu opracowywania (rozwijania) nowych produktów (new product development). WáaĞnie w ten sposób w polskim ustawodawstwie przez prace rozwojowe rozumie siĊ „nabywanie, áączenie, ksztaátowanie i wykorzystywanie dostĊpnej aktualnie wiedzy i umiejĊtnoĞci
z dziedziny nauki, technologii i dziaáalnoĞci gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejĊtnoĞci planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania
nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usáug”
[UZFN, 2010, rozdz. 1, art. 2, pkt 4].
W dalszej czĊĞci artykuáu analizie poddane zostaną wybrane aspekty
zarządzania procesami badawczo-rozwojowymi, w szczególnoĞci „podejĞcie tradycyjne”, które charakteryzowaáo organizacje B+R w początkowych stadiach rozwoju tej formy dziaáalnoĞci, a takĪe zwinne podejĞcie
do zarządzania, w literaturze przedmiotu traktowane jako zbiór zasad
i standardów, których stopniowe wdraĪanie do praktyki organizacji ma
stanowiü synonim postĊpu metod zarządczych. W odwoáaniu do zagadnieĔ
związanych z zarządzaniem projektem informatycznym zostanie przedyskutowana kwestia, w jaki sposób zaáoĪenia zwinnego podejĞcia tworzą
koncepcjĊ organizacji opartej na normie przetwarzania informacji w celu
dostosowywania procesu rozwojowego do zmieniającego siĊ otoczenia
(w tym rynku docelowego dla rozwijanych produktów i usáug).

Tradycyjne podejĞcie do B+R
Dennis Nobelius przedstawiá swego czasu szeĞcioetapową periodyzacjĊ
rozwoju metod zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi [Nobelius,
2004]. Wedáug jego ustaleĔ etap pierwszy przypada na lata piĊüdziesiąte
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i pierwszą poáowĊ lat szeĞüdziesiątych ubiegáego wieku. Charakterystyczną
cechą podejĞcia do B+R w tym okresie byáo programowe oddzielanie procesów badawczo-rozwojowych od pozostaáych obszarów dziaáalnoĞci organizacji. Kolejne etapy prac byáy wiĊc realizowane przez wąsko wyspecjalizowane grupy zadaniowe o wyraĨnie zdefiniowanych kompetencjach.
PodejĞcie to reprezentowaáy w pierwszych latach dziaáalnoĞci takie amerykaĔskie jednostki badawczo-rozwojowe jak Xerox PARC (Palo Alto Research Center), Bell Labs i centra badawcze Lockheed Martin. Proces B+R
byá ukierunkowany w pierwszym rzĊdzie na przeáomy technologiczne
i naukowe, których rezultaty byáy nastĊpnie – w zaleĪnoĞci od popytu –
wprowadzane na rynek z wyĪyn „wieĪy z koĞci sáoniowej” [Nobelius,
2004, s. 370–371]. W dziaáalnoĞci B+R dominowaá zatem aspekt badaĔ
podstawowych i stosowanych. Prace rozwojowe byáy traktowane jedynie
jako eksploracja ewentualnych moĪliwoĞci komercyjnych wynikających
z typowych odkryü naukowych w danej dziedzinie. W rezultacie innowacyjnoĞü produktowa stanowiáa w najlepszym razie jedynie konsekwencjĊ
odkryü naukowych. Strategia wdraĪania na rynek wypracowanych w takim
modelu rozwiązaĔ jest wspóáczeĞnie okreĞlana mianem „podaĪowej”
(market-push).
Ten model zarządzania procesem badawczo-rozwojowym znajduje
swoje odzwierciedlenie w metodykach zarządzania projektami. W przypadku projektów z zakresu branĪy informatycznej zaáoĪenia tego podejĞcia
ilustruje chociaĪby tak zwany model kaskadowy (waterfall model). Zakáada on nastĊpowanie po sobie, zawsze w tej samej kolejnoĞci, precyzyjnie zdefiniowanych etapów, wĞród których wymieniü naleĪy: gromadzenie
wymagaĔ, analizĊ systemu, projekt programu, prace programistyczne,
testowanie i wdroĪenie oprogramowania do dziaáalnoĞci operacyjnej [Royce, 1970, s. 328]. Zespoáy projektowe są w tym przypadku zazwyczaj bardzo liczne, ich kompetencje dobiera siĊ ze wzglĊdu na zadania związane
z architekturą systemu, projektowaniem i testowaniem, a sam proces rozwojowy ma charakter sekwencyjny, wynikający ze szczegóáowego planowania projektu w jego początkowej fazie [Holmström Olsson, Bosch, Alahyari, 2013].
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Znamienną cechą podejĞcia sekwencyjnego są dáugie cykle rozwojowe
oraz sztywny podziaá kompetencji [Nonaka, Takeuchi, 1986, s. 138]. Nonaka i Takeuchi takĪe podkreĞlają fakt, Īe w modelu tym ĞciĞle izoluje siĊ
kolejne fazy pracy nad nowym produktem, obejmujące rozwój koncepcji,
studium wykonalnoĞci, projektowanie produktu, prace rozwojowe, produkcjĊ pilotaĪową i produkcjĊ wáaĞciwą. Jak przekonują autorzy, dopiero
po rozpoznaniu potrzeb konsumenckich przez specjalistów ds. marketingu
i stworzeniu ogólnej koncepcji produktu rozpoczyna siĊ prace projektowe
i inĪynierskie [Nonaka, Takeuchi, 1986, s. 138].
H. Holmström Olsson, J. Bosch i H. Alahyari uwaĪają, iĪ gáówną wadą
tego podejĞcia jest to, Īe uĪytkownik uzyskuje dostĊp do produktu dopiero
po zakoĔczeniu wszystkich faz prac badawczych i rozwojowych. Oznacza
to, Īe informacja zwrotna dociera do zespoáu projektowego z duĪym opóĨnieniem, a ewentualne zmiany w projekcie wiąĪą siĊ z koniecznoĞcią wyasygnowania dodatkowych Ğrodków na ich wprowadzenie, co zwykle okazuje siĊ dla projektu katastrofalne pod wzglĊdem tak finansowym, jak
i organizacyjnym [Holmström Olsson, Bosch, Alahyari, 2013].
Nobelius argumentuje jednak, Īe począwszy od lat szeĞüdziesiątych aĪ
do początku lat siedemdziesiątych – na kiedy to przypadaü ma drugie stadium ewolucji organizacji B+R – praktyki badawczo-rozwojowe wchodziáy w coraz wiĊkszą interakcjĊ z realiami gospodarczymi i rynkowymi.
Projekty tego typu byáy czĊĞciej i programowo orientowane na realizacjĊ
potrzeb komercyjnych [Nobelius, 2004, s. 370]. AktywnoĞci B+R inicjowano zatem w wiĊkszym stopniu przez wzgląd na czynniki rynkowe, a nie
na priorytety naukowe. W tym modelu prace badawcze i rozwojowe sáuĪyáy rozwiązaniu problemów, które rodziáy siĊ w kontekĞcie rynkowym, a ich
komercjalizacja stanowiáa tym samym element strategii popytowej (market-pull). Druga poáowa lat siedemdziesiątych i pierwsza poáowa lat
osiemdziesiątych (stadium trzecie) to z kolei okres znacznego pogáĊbiania
siĊ tej tendencji. Zdaniem Nobeliusa badania naukowe i prace rozwojowe
byáy wówczas konsekwentnie integrowane z caáoĞciowym planowaniem
strategicznym organizacji [Nobelius, 2004, s. 370–371].
Lata osiemdziesiąte i pierwsza poáowa dziewiĊüdziesiątych (faza
czwarta) to okres silnego wpáywu japoĔskich firm, takich jak Honda, Toyota
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i Sony. Ten etap rozwoju sposobów zarządzania pracami badawczo-rozwojowymi bardzo dobrze dokumentują prace Ikujiro Nonaki i Hirotaki
Takeuchiego [Nonaka, Takeuchi, 2000; Nonaka 2006]. Ich badania nad
innowacyjnoĞcią ówczesnych japoĔskich i amerykaĔskich przedsiĊbiorstw
pokazują, Īe przy opracowywaniu nowych produktów kaĪdorazowo brano
pod uwagĊ modele biznesowe, w których obok segmentów odbiorców
i kanaáów sprzedaĪy danego produktu uwzglĊdniano komplementarne
usáugi lub nawet caáe linie produktowe [Nonaka, Takeuchi, 1986, s. 138].

Zwinne zarządzanie pracami badawczo-rozwojowymi
Zmienne czynniki rynkowe, najczĊĞciej skutkujące zmianami wymagaĔ
funkcjonalnych lub stanem zasobów przeznaczonych na realizacjĊ projektu, w wysokim stopniu ingerują w procesy rozwojowe. Z punktu widzenia
teorii sterowania proces taki opisaü moĪna jako niepoddający siĊ peánej
kontroli. Badania nad procesem produkcji oprogramowania doprowadziáy
ostatecznie do wniosku, Īe jest on procesem empirycznym, dla którego nie
mamy wyczerpującego czy nawet zadowalającego modelu teoretycznego
[Schwaber, 1997].
Badania nad dynamiką i sterowaniem procesami pokazują, Īe model
procesu empirycznego powstaje na podstawie korelacji danych wejĞciowych i wyjĞciowych: „identyfikacja procesu oznacza konstruowanie modelu procesu wyáącznie w oparciu o uzyskane eksperymentalnie dane wejĞciowe i wyjĞciowe, bez odwoáywania siĊ do Īadnych praw opisujących
naturĊ i wáasnoĞci systemu” [Ogunnaike, Ray, 1994, s. 410]. Tworzenie
tego typu modelu nie zakáada zatem Īadnej uprzedniej wiedzy na temat
funkcjonowania samego procesu. Jest on traktowany w tej perspektywie
jako „czarna skrzynka”. Informacja uzyskana na wyjĞciu procesu (rezultat
funkcjonowania systemu) jest wykorzystana do wnioskowania, co dzieje
siĊ z wielkoĞciami, które wprowadzone zostają do procesu. Tabela 1 ilustruje piĊü gáównych róĪnic w podejĞciu do modelowania procesów w
trybie teoretycznym (definiowanym) i empirycznym.
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Tabela 1. Teoretyczne i empiryczne modelowanie procesu
Modelowanie teoretyczne

Modelowanie empiryczne

Zwykle wymaga mniejszej iloĞci pomiarów. CzynnoĞci eksperymentalne są
konieczne tylko dla estymacji nieznanych parametrów modelu.
Dostarcza informacji o wewnĊtrznym
stanie procesu.

Wymaga szeroko zakrojonych czynnoĞci
pomiarowych, gdyĪ opracowanie modelu
w caáoĞci opiera siĊ na danych uzyskanych
eksperymentalnie.
Dostarcza informacji tylko o takim zakresie
procesu, który podlega bezpoĞredniej
kontroli.
Proces jest traktowany jako „czarna
skrzynka”.

Uwydatnia podstawowe zrozumienie
wewnĊtrznych mechanizmów samego
procesu.
Wymaga dokáadnej i peánej wiedzy na
temat sposobu funkcjonowania procesu.
Niezbyt uĪyteczne w zastosowaniu do
sáabo rozpoznanych lub záoĪonych
procesów.

Nie wymaga szczegóáowej wiedzy o procesie, a jedynie danych uzyskiwanych na
wyjĞciu procesu wskutek wprowadzenia
zmian na wejĞciu.
CzĊsto okazuje siĊ jedynym rozwiązaniem
dla potrzeb modelowania zachowania sáabo
rozpoznanych lub záoĪonych procesów.

ħródáo: Ogunnaike, Ray, 1994

ZaáoĪenie, Īe system (organizacja) odpowiedzialny za proces wytwarzania oprogramowania jest tego typu „czarną skrzynką” ze wzglĊdu na
zaangaĪowaną weĔ kreatywnoĞü zasobów ludzkich, wewnĊtrzną záoĪonoĞü
projektowanego produktu, wysoki stopieĔ ryzyka zmieniających siĊ czynników zewnĊtrznych i otoczenia procesu, stanowiáo punkt zwrotny w myĞleniu o metodykach projektów informatycznych [Schwaber, 1997],
w podejĞciu do inĪynierii oprogramowania bardzo dáugo pokutowaáo bowiem przekonanie, Īe projekt informatyczny, jeĞli tylko byáby odpowiednio zarządzany, moĪna traktowaü jako sekwencjĊ w peáni przewidywalnych zdarzeĔ [Sutherland, 1998, s. 157]. PodejĞcie to jest báĊdne, gdyĪ
tworzenie oprogramowania naleĪy traktowaü jako „proces chaotyczny”,
o czym Ğwiadczyü mają dobrze znane w literaturze przedmiotu ustalenia
takie jak „zasada niepewnoĞci” Hadara Ziva, zgodnie z którą niepewnoĞü
jest nieodáącznym i immanentnym czynnikiem, „zasada niepewnoĞci wymagaĔ” Wattsa H. Humphreya, gáosząca, iĪ w przypadku tworzonego sys-
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temu informatycznego nakáadane naĔ wymagania nie bĊdą caákowicie
znane, dopóki system nie zostanie oddany do uĪytkowania, czy wreszcie
tak zwany lemat Petera Wegnera, w myĞl którego kompletna specyfikacja
systemu interaktywnego jest z gruntu niemoĪliwa [Sutherland, 1998,
s. 157–158].
NiepewnoĞü, która charakteryzuje proces produkcji oprogramowania,
jest teĪ znamienna dla znakomitej wiĊkszoĞci procesów badawczo-rozwojowych, w szczególnoĞci tych ukierunkowanych na dostarczenie na
rynek nowego produktu. Badając procesy innowacyjne w Fuji-Xerox
w latach osiemdziesiątych ubiegáego wieku, Nonaka i Takeuchi odnotowali specyficzne podejĞcie, dziĊki któremu japoĔskim przedsiĊbiorstwom
udawaáo siĊ dostosowaü do „niepewnoĞci” i obróciü ją na swoją korzyĞü.
Studia przypadków dostarczone przez badaczy pokazują, Īe kadra zarządcza najwyĪszego szczebla jedynie inicjowaáa proces rozwojowy, „sygnalizując zarys celu lub ogólny kierunek strategii”, i nader rzadko „dostarczaáa
koncepcjĊ nowego produktu lub szczegóáowy plan pracy” [Nonaka, Takeuchi, 1986, s. 139]. Odpowiedzią na tĊ niestabilnoĞü byáa zagwarantowana
przez zarządy i dziaáy B+R autonomia zespoáów, która przekáadaáa siĊ na
zdolnoĞü do generowania innowacyjnych rozwiązaĔ.
To miĊdzy innymi ustalenia Kena Schwabera dotyczące empirycznego
charakteru procesów rozwojowych w inĪynierii oprogramowania skáoniáy
w roku 2001 grupĊ wpáywowych praktyków i teoretyków zarządzania
projektami informatycznymi do podpisania Manifesto for Agile Software
Development [Agile Manifesto, 2001]. Dokument ten postuluje wprowadzenie i propagowanie dwunastu zasad, które tworzą „filozofiĊ” zwinnego
podejĞcia do projektu. Do najwaĪniejszych proponowanych w nim standardów naleĪą: satysfakcja klienta, otwartoĞü na zmianĊ wymagaĔ, wysoka
czĊstotliwoĞü dostarczania rezultatu, intensywna i codzienna wspóápraca
zespoáów i biznesu (klienta, uĪytkownika koĔcowego), Ğrodowisko motywujące jednostki do pracy, konwersacja twarzą w twarz czy samoorganizujące siĊ zespoáy. Twórcy manifestu przekonują, Īe wprowadzenie
rekomendowanych standardów do wáasnej organizacji ma bezpoĞrednie
przeáoĪenie na konkurencyjnoĞü biznesu.
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Jedną ze zwinnych (agile) metodyk zarządzania projektem IT – skądinąd opracowaną wáaĞnie przez Kena Schwabera – jest Scrum [Schwaber,
Beedle, 2002]. Obok niej do zwinnych metodyk zalicza siĊ takĪe inne podejĞcia: Adaptive Software Development (ASD), Dynamic System Development Method (DSDM), Extreme Programming (XP), Feature-Driven
Development (FDD) oraz Lean Software Development (LD) [Koch, 2005,
s. 7–8]. Schwaber [1997] przyznaje otwarcie, Īe podstawowe idee podejĞcia zwinnego, a takĪe samo okreĞlenie „Scrum”, zastosowane do realiów
zarządzania projektem, wywodzą siĊ z koncepcji Nonaki i Takeuchiego
[1986].
Zasada, która leĪy u podstaw Scrum, gáosi, Īe im dáuĪszy jest cykl prac
rozwojowych, tym wiĊksze prawdopodobieĔstwo rozbieĪnoĞci pomiĊdzy
aktualnym stanem produktu a specyfikacją wymagaĔ konsumenckich
i ogólną wizją produktu finalnego. Dlatego teĪ gáównym zadaniem metodyki Scrum jest skrócenie tego cyklu do minimum. Z tego wáaĞnie powodu
prace programistyczne realizuje siĊ w stosunkowo krótkich (zazwyczaj
dwutygodniowych) etapach nazywanych „sprintami”. Prace te realizuje
zespóá programistyczny (czĊsto dwuosobowy), odpowiedzialny za wdroĪenie funkcjonalnoĞci, która po zakoĔczeniu sprintu moĪe zostaü oddana
do sprawdzenia (uĪytkowania) przez klienta reprezentowanego w projekcie
– zgodnie z zaáoĪeniami Scrum – przez tak zwanego wáaĞciciela produktu
(product owner). W tym punkcie procesu rozwojowego organizacja otrzymuje informacjĊ zwrotną od koĔcowego uĪytkownika.
Dodatkowym elementem wspomagającym bieĪącą optymalizacjĊ procesu produkcyjnego jest wprowadzenie punktów (zdarzeĔ) „kontrolnych”
pozwalających na efektywne monitorowanie zgodnoĞci kierunku prac
z wizją produktu, która moĪe i zazwyczaj ulega zmianie. Do punktów tych
naleĪą, przykáadowo, codzienne, ale krótkie (trwające zazwyczaj nie dáuĪej
niĪ 15 minut) spotkania zespoáu (tzw. daily scrum), w trakcie których
czáonkowie grupy zdają sprawĊ ze swoich postĊpów, okreĞlają plan pracy
na dzieĔ bieĪący i sygnalizują problemy, z którymi zetknĊli siĊ w pracy
rozwojowej.
Odpowiedni podziaá ról, zdarzenia kontrolne i wysoka czĊstotliwoĞü
odbioru informacji zwrotnej od uĪytkownika gwarantują responsywnoĞü
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organizacji w odniesieniu do zmiennych czynników otoczenia projektu.
W perspektywie zwinnych metodyk projektowych czynniki te reprezentowane są jako zmienne wpáywające na proces produkcji oprogramowania,
wĞród których wymienia siĊ wymagania uĪytkownika, ramy czasowe, dane
dotyczące konkurencji, charakterystykĊ jakoĞci produktu, wizjĊ produktu
oraz dostĊpnoĞü zasobów [Schwaber, 1997, s. 178].
Tabela 2. Zmienne procesu produkcji oprogramowania
Zmienna procesu

Opis

Wymagania uĪytkownika

specyfikacja wáasnoĞci funkcjonalnych systemu z punktu
widzenia uĪytkownika koĔcowego (klienta).

Ramy czasowe

okreĞlenie terminów, których dotrzymanie bĊdzie warunkiem uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Konkurencja

rezultat analizy otoczenia konkurencyjnego, obejmujący
informacje na temat cech i parametrów produktu, których
wdroĪenie pozwoli uzyskaü przewagĊ nad konkurencją.

JakoĞü

charakterystyka parametrów jakoĞci produktu, jaką moĪna
osiągnąü, uwzglĊdniając pozostaáe zmienne.

Wizja produktu

sprecyzowanie zmian, które naleĪy wprowadziü, aby produkt finalny zgadzaá siĊ z caáoĞciową wizją systemu.

Zasoby

informacja dotycząca tego, jakimi zasobami dysponuje
organizacja na potrzeby realizacji projektu.

ħródáo: Schwaber, 1997

Ciągáe dostosowywanie zachowania systemu odpowiedzialnego za proces rozwojowy do zmiennych czynników oznacza, Īe w ramach tak zwanego zwinnego podejĞcia do zarządzania projektem stosuje siĊ pewne rozstrzygniĊcia teorii záoĪnych systemów adaptacyjnych (complex adaptive
systems). Organizacja wytwarzająca oprogramowanie jest tu traktowana
jako ukáad otwarty, który odpowiada na bodĨce docierające do niego
z otoczenia i dostosowuje wáasne zachowanie w zaleĪnoĞci od charakteru
(jakoĞci) i natĊĪenia tych bodĨców. W teorii systemów samoorganizacja
traktowana jest jako zdolnoĞü záoĪonego systemu adaptacyjnego do doko-
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nania wewnĊtrznej przemiany w rezultacie szeregu interakcji zachodzących pomiĊdzy autonomicznymi aktorami skáadającymi siĊ na caáoĞciową
strukturĊ organizacji [Anderson, 1999], dla Nonaki i Takeuchiego zdolnoĞü
zespoáu projektowego (systemu) do samoorganizacji oznacza zaĞ umiejĊtnoĞü pracy w trybie „zero informacji”, tj. w sytuacji, gdy jego czáonkowie
nie dysponują Īadnym odgórnie zakreĞlonym, szczegóáowym planem realizacji koncepcji produktu [Nonaka, Takeuchi, 1986, s. 139]. W przypadku metodyki Scrum mamy natomiast do czynienia ze spáaszczoną hierarchią organizacyjną, tradycyjne miejsce kierownika projektu zajmuje tu
bowiem rola „mistrza máyna” (scrum master), którego podstawową odpowiedzialnoĞcią jest eliminowanie przeszkód i tworzenie Ğrodowiska pracy
sprzyjającego autonomicznemu stawianiu celów, dekompozycji wymagaĔ
czy formuáowaniu zadaĔ technicznych.
Pozyskiwanie i zastosowanie wszystkich informacji dotyczących gáównych zmiennych procesu produkcyjnego (tabela 2) jest zadaniem bardzo
záoĪonym. Staje siĊ ono jeszcze bardziej skomplikowane, jeĞli informacje
te miaáyby zostaü przetworzone i wykorzystane przez konkretny zespóá
projektowy odpowiedzialny za rozwój nowego produktu.
Kluczem do reagowania na miĊdzydziedzinowe informacje páynące
z otoczenia są twórcze idee wynikające z áączenia róĪnych dyscyplin wiedzy (cross-fertilization), które konstytuują wewnĊtrzną dynamikĊ grupy.
W rezultacie rozwój nowego produktu staje siĊ zadaniem zespoáu projektowego skáadającego siĊ z przedstawicieli zróĪnicowanych funkcji, specjalizacji, procesów myĞlowych i wzorców zachowaĔ [Nonaka, Takeuchi,
1986, s. 140]. Dopiero tak zdywersyfikowany pod wzglĊdem posiadanego
kapitaáu intelektualnego zespóá, stworzony z indywiduów przejawiających
komplementarne kompetencje, stanowi o zdolnoĞci systemu do przetwarzania informacji koniecznej dla realizacji procesu. Kompetencje i wiedza
jednostek stanowią w ten sposób narzĊdzie wychwytywania i translacji
danych docierających do zespoáu projektowego z otoczenia. W rezultacie
warunkiem zwinnoĞci, responsywnoĞci i adaptacyjnoĞci procesu produkcyjnego jest interdyscyplinarnoĞü zasobów ludzkich zaangaĪowanych
w proces. Adaptacja okazuje siĊ funkcją zdolnoĞci informacyjnych i kompetencji do przetwarzania wiedzy miĊdzydziedzinowej. Koncepcja interdy-
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scyplinarnych zespoáów B+R opracowana przez NonakĊ i Takeuchiego
przyczynia siĊ zatem do lepszego sproblematyzowania i zrozumienia specyfiki dostarczania informacji do systemu produkcyjnego. Dodatkowo,
przy takich zaáoĪeniach postawiü moĪna pytanie o to, jaką rolĊ w procesach rozwojowych odgrywają kompetencje infobrokerskie bądĨ – szerzej –
informacyjne [Wojewódzki, 2005; Cisek, Krakowska, Próchnicka, 2008].
W konsekwencji, wĞród najistotniejszych wáasnoĞci podejĞcia zwinnego (agile) wymieniü moĪna wydajnoĞü, elastycznoĞü i prĊdkoĞü [Abbas,
Gravell, Wills, 2008]. Wynika to z samoorganizacji, adaptacyjnoĞci, radykalnego skrócenia czasu cyklu rozwojowego i wprowadzenia zdarzeĔ kontrolnych, zapewniających wysoką czĊstotliwoĞü informacji zwrotnej od
klienta lub uĪytkownika koĔcowego, a takĪe od innych elementów skáadających siĊ na wewnĊtrzne i zewnĊtrzne otoczenie projektu.

W kierunku systemu innowacyjno-eksperymentalnego
W periodyzacji Nobeliusa po modelu, z którym wiązaü naleĪy zwinne
metodyki projektowe, nastĊpuje faza piąta. RozpoczĊáa siĊ ona w poáowie
lat dziewiĊüdziesiątych XX wieku, przypadáa na okres wzmoĪonej globalnej konkurencji i gwaátownych zmian technologicznych. Procesy badawczo-rozwojowe wchodzą tu w interakcje z konkurencją, dystrybucją,
uwzglĊdniają specyfikĊ áaĔcucha dostaw. Przy takim rozumieniu B+R
proces rozwojowy polega na koordynowaniu dziaáaĔ wielu podmiotów,
które dostarczają komplementarne technologie [Nobelius, 2004, s. 371].
Konsekwencją tego stanu rzeczy miaáy byü dalsze, charakterystyczne dla
fazy szóstej, przeksztaácenia organizacji badawczo-rozwojowych, które
angaĪowaü miaáy w procesy B+R szerokie spektrum aktorów oraz uwzglĊdniaü caáy szereg záoĪonych czynników, wĞród których moĪna wymieniü
wzornictwo przemysáowe, standardy ekologiczne, kompatybilnoĞü i interoperacyjnoĞü konkurencyjnych technologii [Nobelius, 2004, s. 373–374].
Biorąc pod uwagĊ wzmoĪone wspóáczeĞnie procesy sieciowania organizacji B+R, moĪna przypuszczaü, Īe pomostem áączącym fazĊ piątą i szóstą
jest zaproponowana swego czasu przez Henry’ego Chesbrougha idea
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„otwartej innowacji”. W myĞl tej koncepcji w przypadku dostarczania
innowacyjnych produktów na rynek firmy są zmuszone wykorzystywaü wáasne, opracowane wewnątrz organizacji, jak i pochodzące od zewnĊ-trznych podmiotów, technologie oraz metody otwierania rynków
[Chesbrough, 2003].
Studia przypadków – opracowane na podstawie szeregu wywiadów
z reprezentantami organizacji specjalizujących siĊ w pracach badawczo-rozwojowych w branĪy informatycznej – pokazują jednak, Īe zasady
zwinnych organizacji nie są wprowadzane konsekwentnie i w odpowiedniej skali. Dostosowywanie produkcji i projektowania do standardów
zwinnych metodyk ma w wiĊkszoĞci przypadków jedynie charakter wybiórczy. Autorzy tych studiów, czyli Holmström Olsson, Bosch i Alahyari,
sugerują, Īe ewolucja metodyk projektowych i produkcyjnych zmierza ku
systemowi innowacyjno-eksperymentalnemu, gdzie system (organizacja)
badawczo-rozwojowa w trybie ciągáym reaguje na informacjĊ zwrotną
pochodzącą od klienta, przez co wdraĪanie funkcjonalnoĞci jest traktowane
jako forma eksperymentalnego sprawdzania oddawanych klientowi funkcjonalnoĞci [Holmström Olsson, Bosch, Alahyari, 2013].
Stadiami poĞredniczącymi pomiĊdzy inicjacją zwinnego podejĞcia
a wypracowaniem struktur systemu innowacyjno-eksperymentalnego są:
faza ciągáej integracji (continuous integration), gdzie kod integruje siĊ
w trybie codziennym, co skraca czas dzielący ideĊ od dziaáającego oprogramowania, oraz faza ciągáego wdraĪania (continuous deployment), polegająca na ustawicznym oddawaniu klientowi kolejnych, gwarantujących
wartoĞü biznesową moduáów produktu [Holmström Olsson, Bosch, Alahyari, 2013]. DrogĊ od modelu tradycyjnego do systemu innowacyjno-eksperymentalnego przedstawia rysunek 1:

Rys. 1. Etapy ewolucji organizacji B+R. ħródáo: Holmström Olsson, Bosch, Alahyari,
2013

Zarówno periodyzacja Nobeliusa, jak i schemat rozwoju organizacji
B+R z branĪy informatycznej zaproponowany powyĪej pokazują, Īe „logi-
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ka” tego postĊpu tkwi w dostosowywaniu procesów rozwojowych do
zmiennych i róĪnorodnych czynników konstytuujących otoczenie projektu.
Ustalenia tych badaczy oparte są na zaáoĪeniu, Īe postĊp metod zarządczych w dziedzinie B+R polega na stopniowym wdraĪaniu i konsekwentnym stosowaniu zasad zwinnych metodyk projektowych.

Podsumowanie
Otwartym pozostaje pytanie, w jakim stopniu zasady zwinnoĞci organizacji zespoáów programistycznych mogą byü stosowane w innych dziedzinach wiedzy lub przemysáu. Holmström Olsson, Bosch oraz Alahyari koncentrują siĊ na zwiĊkszaniu czĊstotliwoĞci i poprawie jakoĞci interakcji
z klientem – odbiorcą produktu (w ich badaniach – uĪytkownika oprogramowania). Schwaber zwraca zaĞ uwagĊ na wiĊkszą liczbĊ czynników,
wĞród których zmieniające siĊ wymagania oraz informacja zwrotna od
klienta stanowią tylko niektóre rodzaje zmiennych wpáywających na proces rozwojowy.
Odpowiedzią na te wyzwania są: samoorganizacja, spáaszczona hierarchia organizacyjna oraz szybkie procesy generowania, przyswajania, stosowania i rozpowszechniania nowej wiedzy, o których mówią Nonaka
i Takeuchi. Prace tych autorów sugerują, Īe zwinne podejĞcie do zarządzania organizacją badawczo-rozwojową wymaga stworzenia takiej struktury
organizacji i zarazem takiego zarządzania kompetencjami kadr, które
wspieraü bĊdą interdyscyplinarnoĞü zespoáów, zdolnoĞü szybkiego przetwarzania wielodziedzinowej informacji i uwzglĊdniania jej na kaĪdym
etapie procesu rozwoju nowego produktu.
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Agile Approach to Research and Development Process Management
ABSTRACT. This paper analyzes the evolution of research and development management methods. The so-called agile approach to project management is considered to
have a great influence on knowledge-work organization and new product development
methods. It is argued that agile organizations shape their R&D processes in accordance
with the theory of complex adaptive systems and the principles of empirical process
modeling in order to improve their responsiveness to market conditions or changing
client requirements. Organizational agility is therefore conceived here as a function of
interdisciplinary processing and the use of cross-domain knowledge about relevant
factors that are present in a project’s external environment.
KEY WORDS: research and development, agile, software development, scrum, complex
adaptive system
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