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BLOCKCHAIN JAKO TECHNOLOGIA 
PRZEPŁYWU INFORMACJI I WIEDZY 
W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Jerzy Kisielnicki

Wprowadzenie

P olska jest krajem ambitnych ludzi. Jednak, jak wska-
zują statystyki międzynarodowe (The Global Innova-

tion Index 20171), nie jesteśmy państwem nowoczesnym. 
Również nie lepiej jest w rankingu DESI, przygotowanym 
przez Komisję Europejską2. Niemal cała Unia jest przed 
nami w cyfryzacyjnym wyścigu. Ranking opracowywany 
był na podstawie następujących czynników: łączność, ka-
pitał ludzki, zastosowanie Internetu, cyfryzacja przedsię-
biorstw i handel elektroniczny, cyfrowe usługi publiczne 
(rozwój e-administracji).

Artykuł dotyczy zagadnienia poszukiwania drogi do 
zmiany tego stanu. Unowocześnienie państwa, czy to 
w skali makro czy mikro, wymaga realizacji różnorodnych 
proinnowacyjnych projektów. Ich realizacja powinna po-
zwolić na to, aby organizacja stała się nowoczesna i konku-
rencyjna względem innych państw. Realizacja ich wymaga 
zaspokojenia potrzeb na informacje i wiedzę3. Tematyka 
artykułu związana jest z: problematyką zarządzania pro-
jektami, przepływem informacji i wiedzy, zastosowaniem 
technologii blockchain. 

Blockchain (łańcuch bloków) jest nową technologią 
wykorzystywaną w procesach zastosowań rozproszonych 
baz danych. Blockchain można określić jako zdecentrali-
zowany i rozproszony rejestr transakcji (nie tylko finanso-
wych). W kontekście zarządzania projektami blockchain 
jest technologią pozwalającą na tworzenie rozproszonego 
rejestru transakcji (prezentujących stany projektu) doty-
czących realizacji określonego projektu4. Rejestr ten jest 
przeprowadzany w sieci komputerowej i dostęp do niego 
mają wszyscy użytkownicy tej sieci. 

Podsumowując, technologia blockchain pozwala na 
opis realizacji projektu pod kątem wymiany informacji 
i  wiedzy. Procesy komunikacji przedstawiane są  za po-
mocą zdecentralizowanej platformy transakcyjnej funk-
cjonującej w  środowisku rozproszonej infrastruktury 
sieciowej. 

Ze względu na ściśle określoną specjalistyczną tema-
tykę artykułu nie przedstawiamy ogólnej prezentacji 
technologii blockchain, lecz tylko wybrane zagadnienia. 
Przykładowo, nie zajęto się zagadnieniem, czy propono-
wany sposób wspomagania procesu przekazu informacji 
i wiedzy w realizacji projektu jest optymalny. W końcowej 
części artykułu wskazano niektóre zagadnienia, które 
z punktu widzenia tematyki artykułu powinny zostać roz-
szerzone o przyszłe badania.

Pojawienie się technologii blockchain porównywane 
jest do pojawienia się Internetu. Przy czym Internet wpły-
nął na dzielenie się i przenoszenie informacji, a wyróżni-
kiem blockchain jest to, że pozwala rejestrować i przenosić 
wartość, jak też zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Zastosowania technologii blokchain analizowano tylko 
pod kątem zarządzania projektami. Problemy teoretyczne, 
z  których korzystano w  przedstawionych propozycjach 
zastosowań technologii blockchain, zostały opisane 
w  takich publikacjach, jak: A.M. Antonopoulos (2018), 
K.  Bheemaiah (2017), D. Tapscott, A. Tapscott (2016), 
D. Zimoch (2016), S. Taylor (2016).

Należy zaznaczyć, że mimo iż technologia blockchain 
pojawiła się wraz z  kryptowalutą bitcoin (Nakamo-
to, 2008), to jednak należy te zagadnienia rozpatrywać 
oddzielnie. 

Cel i zakres prezentacji

C elem artykułu jest uzasadnienie tezy, że technologia 
blockchain5 jest narzędziem, które może wspomagać 

w efektywny sposób system dostarczania informacji i wie-
dzy w procesach zarządzania projektami. 

Uważa się, że zastosowanie technologii blockchain 
można zaliczyć do innowacji przełomowych (disruptive 
innovation). Innowacja przełomowa (disruptive innova-
tion) jest innowacją, która znacząco wpływa na rynek 
i  działające w  nim przedsiębiorstwa. Podkreślany jest 
tutaj nie tylko aspekt nowości, ale i skutki wprowadzenia 
innowacji. Badania nad innowacjami przełomowymi pro-
wadził między innymi C.M. Christensen (2010). 

W  artykule uzasadnia się pogląd korespondujący ze 
zgłoszoną tezą, że powstanie technologii blockchain 
umożliwiło znaczące unowocześnienie procesów prze-
kazywania informacji i wiedzy w realizacji różnego typu 
przedsięwzięć, w tym w realizacji projektów stosowanych 
z użyciem metodyk zwinnych (agilowych). Właśnie tech-
nologia łańcucha danych bardzo dobrze wspomaga zarzą-
dzanie projektami metodyką agilową. Blockchain pozwala 
na pełne zastosowanie metodyk agilowych. Możemy 
stwierdzić, że między technologią blockchain a metodyką 
agilową zachodzi pełna konwergencja. Przejawia się ona 
w tym, że słabością zastosowań metodyk agilowych były 
straty w przekazie informacji i wiedzy między zespołami 
realizującymi. Dzięki technologii blockchain ta ułomność 
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została zlikwidowana, co pozwoliło na efektywniejsze 
zastosowanie metodyk agilowych w projektowaniu złożo-
nych projektów.

Prezentowane stanowisko uzasadniono zarówno 
z  punktu widzenia teorii zarządzania, jak i  praktyki. 
W pierwszym przypadku dokonano tego poprzez:

• analizę zagadnień zaspokojenia potrzeb na informację 
i wiedzę realizatorów projektów ze względu na proces 
zarządzania i stosowanej metodyki projektowania,

• prezentację technologii blockchain z punktu widzenia 
narzędzia dostarczającego informacje i  wiedzę w  pro-
cesach realizacji projektu.
 Druga część praktyczna jest analizą procesu zarządza-

nia projektami pod kątem technologii komunikacji i  za-
spokojenia potrzeb na informacje i wiedzę. Problematyka 
współczesnych projektów zostanie scharakteryzowana od 
strony ich złożoności, jak też rozwiązań dotyczących roz-
woju metodyk systemu zarządzania. Na tym tle zostaną 
przedstawione technologie wspierające procesy komuni-
kacyjne zarówno decydentów, jak i  wykonawców w  pro-
cesie realizacji projektów. Analiza dotyczyć będzie ewo-
lucji technologii komunikacyjnej stosowanej w systemach 
zarządzania projektami w  kontekście unowocześnienia 
technologii ICT. Proces ewolucji to proces zmian idący od 
zastosowań technologii klasycznej, czyli przekazywania 
informacji i wiedzy w sposób hierarchiczny, przez techno-
logię sieciową do technologii blockchain.

Zarządzanie projektem 
— charakterystyka pod kątem systemu 
zarządzania informacją i wiedzą 

R ealizacja projektów to dla kadry kierowniczej i  wy-
konawców wiele różnorodnych wyzwań. Często 

współczesny projekt powstaje w  środowiskach wielokul-
turowych. Tradycyjne procedury zarządzania, w  tym: 
rekrutacji, selekcji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 
zarządzania kompetencjami i  talentami, wymagają wie-
lopłaszczyznowego spojrzenia. Projekt należy zakończyć 
w określonym czasie przy ograniczonym budżecie i przy 
założonym zakresie i założonej jakości. Jednocześnie trze-
ba zdawać sobie sprawę, że na początku jego realizacji nie 
wszystko jest do końca określone. Uściślenie mierników 
następuje często dopiero w trakcie realizacji. W trakcie ca-
łego procesu tworzenia projektu i realizacji konieczny jest 
dostęp do różnorodnych informacji i wiedzy. Zarządzanie 
projektami określa się jako zespół logicznie uporządko-
wanych czynności, które nie są  do końca zdefiniowane, 
a niekiedy tylko zarysowane. Dlatego obserwuje się rozwój 
zwinnych metodyk w realizacji projektów. Celem projektu 
jest stworzenie czegoś nowego, czegoś niepowtarzalnego. 
Stąd też do realizacji wyznaczonych celów konieczna 
jest bardzo dobra współpraca między: zleceniodawcami, 
przyszłymi użytkownikami, wykonawcami. 

Szczególną rolę w  tworzeniu i  realizacji projektu od-
grywa kadra kierownicza projektu. Jak stwierdza J. Kisiel-
nicki (2017), kierownictwo projektu winno być zarówno 
politykami, jak i negocjatorami. Zakres informacji i wie-
dzy potrzebny do skutecznej realizacji projektu przedsta-

wiają między innymi materiały IPMA6. Prowadzone przez 
autora cytowane badania wykazują, że są  one związane 
przede wszystkim z: planowaniem, zarządzaniem czasem, 
zarządzaniem personelem, rozwiązywaniem problemów, 
skrupulatnością, zarządzaniem konfliktami, z  komuni-
kacją i  negocjacjami. Z  prowadzonych badań nad reali-
zowanymi projektami wynika, że istotna jest również 
procedura komunikacji zachodząca między wszystkimi 
uczestnikami procesów realizacji projektu. W  trakcie 
realizacji projektów odbywa się transfer i dyfuzja wiedzy. 
Transfer ten pozwala na powstanie i  uściślenie projektu, 
a w konsekwencji na to, że stanie się on bardziej przejrzy-
sty i dojrzały. Dlatego też do kreowania właściwych relacji 
między uczestnikami projektu wymagane jest stosowa-
nie odpowiedniej technologii charakteryzującej system 
komunikacji.

Ewolucja metodyk projektowania 
w kontekście stosowanych komputerowo 
wspomaganych systemów komunikacji

W   analizie modeli systemów komunikacyjnych sto-
sowanych w metodykach wspomagających system 

zarządzania skoncentrowano się na następujących typach 
(rys. 1):

• scentralizowane (centralised), do których zaliczamy 
tzw. metodyki tradycyjne sformalizowane (występują-
ce też jako metodyki ciężkie),

• zdecentralizowane (decentralised), do których zalicza-
my metodyki zwinne – agilowe, 

• rozproszone (distributed), do których zliczamy meto-
dyki stosujące technologię blockchain, czyli łańcuch 
powiązań.
Za przykład pokazany na rysunku 1 posłużyły systemy 

przekazywania informacji i wiedzy w systemach z branży 
finansowej. W  innych branżach nie ma różnic w  syste-
mach przekazywania informacji i wiedzy. Kółka oznaczają 
w zależności od kontekstu ludzi, między którymi następu-
je przepływ informacji lub wiedzy.

Wybór systemu zarządzania projektem to również 
wybór systemu komunikacji. W metodykach zaliczanych 
do metodyk tzw. ciężkich jest to system hierarchiczny 
(sformalizowany), w  zdecentralizowanych − system sie-
ciowy (mobilny), system również zdecentralizowany, ale 
w wariancie rozproszonym to technologia blockchain. Jak 
przedstawiono we wprowadzeniu, dopiero technologia 
blockchain (rys. 1 – schemat distributed), pozwala w pełni 
na uzyskanie możliwości, jakie dają metodyki zwinne.

Prezentacja metodyk stosowanych w  zarządzaniu 
projektami zawarta jest między innymi w  opracowa-
niach: M. Trockiego (2017), J. Kisielnickiego (2016; 2017), 
M. Chrapko (2015).

Metodyki tradycyjne można również określić jako 
„twarde”. Charakteryzują się sformalizowaną strategią re-
alizacji. Najczęściej są wspierane i budowane na podstawie 
sformalizowanych metod, struktur i  formalnych modeli 
przedstawiania danych. System przekazywania informacji 
i wiedzy w tych systemach zależy od posiadania ich przez 
kierownictwo projektu. Jak wykazuje analiza procedur 
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przekazywania informacji i wiedzy7, to w systemach zhie-
rarchizowanych najczęściej następują duże straty informa-
cji i wiedzy (Kisielnicki, 2016). Osoba znajdująca się na niż-
szym szczeblu w strukturze organizacyjnej najczęściej jest 
tylko odbiorcą informacji i wiedzy od osoby znajdującej się 
od niej wyżej w hierarchii. Przekazuje natomiast do góry 
informacje o realizacji projektu. Metody tradycyjne może-
my traktować jako wspomagające zarządzanie projektem 
tam, gdzie niezbędna jest formalizacja. Szczególnie dotyczy 
to realizacji projektów z  zakresu finansów i  bankowości. 
Dobrze spełniają swoją rolę, kiedy realizowane są  bezpo-
średnio w procesach kontrolnych, przykładowo w tej części 
projektu, w której przeprowadzana jest analiza kosztów.

Metodykami projektowania „zwinnego” (agilowego) 
określa się zbiór wielu różnych metodyk (Wachnik, 2016). 
Do analizy została wybrana metodyka SCRUM (Scrum 

− w  literaturze stosowane są  obie formy zapisu). Wybór 
jej spowodowany został dwoma kryteriami. Po pierwsze, 
w Polsce jest ona najczęściej stosowana z grupy metodyk 
należących do zwinnych. Po drugie, jej zasady dobrze zna-
ne są pod względem teoretycznym i praktycznym autorowi 
artykułu. W wymienionych w artykule projektach metody-
ka ta była stosowana przez autora niniejszej publikacji. Ma-
jąc w  tym zakresie doświadczenie, autor tekstu rekomen-
duje, w  sytuacjach kiedy projekt nie jest sformalizowany, 
podejście zwinne − agilowe. W prowadzonych projektach 
okazało się ono skuteczne w zakresie systemu przesyłania 
informacji i wiedzy.

Scrum (A  Guide to the Scrum Body of Knowledge 
SBOK™ Guide –  2013) jest to iteracyjna i  przyrostowa 
metodyka prowadzenia projektów zgodnych z  zasadami 
tzw. Manifestu Agile (Manifest Agile Management (2001), 
Elssamadisy, 2010). Ogólne założenia podejścia zwinnego 
zostały zaprezentowane przez H. Takeuchiego i I. Nonakę 
(1986). Zasady Scruma zostały zaś przedstawione między 
innymi przez K. Schwabera (2004). Uważa on, iż na po-
czątku realizacji projektu nie można przewidzieć wszyst-
kich etapów działania. System komunikacji przedstawio-
ny na rysunku 2 pozwala na częstą aktualizację informacji 
i wiedzy. Dzieje się to na skutek codziennych bezpośred-
nich spotkań pozwalających na stałą wymianę informacji. 

W ten sposób system komunikacji pozwala na:
• ścisły związek między użytkownikiem a realizatorami 

projektu,
• stałe zasilanie członków zespołu w informację i wiedzę, 

a w konsekwencji istnieje otwartość na zmieniające się 
wymagania. 
Te zasady realizowane są na skutek tego, iż:

1. Użytkownik jest członkiem zespołu projektującego.
2. Współpraca między sponsorami i projektantami odby-

wa się codziennie w trakcie trwania projektu.
3.  Uważa się, że najbardziej efektywnym sposobem prze-

kazywania informacji i wiedzy w ramach zespołu jest 
rozmowa bezpośrednia.
Według zasad sformułowanych w  Manifeście Agile, 

dąży się do takich działań, w których zespoły realizatorów 
powstawały w  wyniku samoorganizacji. Wynikiem jest 
utworzenie pod kątem optymalizacji systemu dzielenia się 
informacjami i wiedzą bardzo dobrych i zmotywowanych 
zespołów. Takie określenie jest prawdziwe, ale tylko wtedy, 
kiedy w  zespole istnieje dobra atmosfera, a  pracownicy 
mają wysokie kwalifikacje i  chęć dzielenia się zarówno 
informacją, jak i wiedzą.

Z  praktycznych doświadczeń z  realizacji wielu projek-
tów, w tym grantów, autor uważa, że wszystkie wymienione 
zasady są istotne, ale najbardziej ważącą jest bezpośrednia 
komunikacja między członkami zespołów realizujących. 
Służące temu spotkanie powinno odbywać się codziennie 
i  zajmować nawet parę minut w  ściśle określonej porze 
dnia. Nie powinno ono mieć cech formalnych. Realizacja 
wspomnianego postulatu daje duże efekty w  jakościowo 
lepszej realizacji projektu. Wydaje się, że trudno go wdro-
żyć podczas realizacji dużego projektu, ale między innymi 
R. Giuliani (2003) pokazał, że można go stosować w proce-
sie realizacji projektu zarządzania Nowym Jorkiem. Jednak 
w rzeczywistości taki system sprawdza się w realizacji ma-
łych projektów lub w realizacji zadań cząstkowych. Dlatego 
też do realizacji złożonych i dużych projektów obiecujące 
jest zastosowanie technologii blockchain, czyli łańcucha 
powiązań (distributed). Wtedy technologia zabezpiecza 
jakość procesu przekazywania informacji i wiedzy. Nie jest 
wówczas tak istotna charyzma przewódcy.

Rys. 1. Analizowane typy systemów komunikacji stosowane w podstawowych metodykach 
projektowania
Źródła: platforma Coinbase oraz Baran (1962, s. 4)
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Rozproszona technologia komunikacyjna 
blockchain, czyli łańcuch powiązań 
(distributed) — charakterystyka z punktu 
przesyłania informacji i wiedzy

W   artykule przedstawiono zastosowania technologii 
blockchain w realizacji projektu wg metodyki Agile-

-Scrum. Podstawowym elementem składowym w  techno-
logii łańcucha bloków jest blok (block). Pojedyncze bloki 
powiązane są  zależnościami przyczynowo-skutkowymi 
z  innymi blokami i  razem stanowią tzw. łańcuch, czyli 
blockchain. Każdy blok zawiera końcówkę poprzedniego 
bloku, umożliwiając tym samym połączenie ich w łańcuch 
(block – blok, chain – łańcuch) (Swan, 2015; Yan, Shi, 2017). 
Charakteryzuje go zapis (adres podany w  nagłówku). Za-
wiera on określone dane na temat warunków realizacji pro-
jektu. Niezbędne do zarządzania projektami informacjami 
i  wiedzą są  następujące mierniki: czas realizacji projektu 
i  poszczególnych zadań, pracochłonność, złożoność i  ry-
zyko każdego zadania projektowego. Lista zadań (zwanych 
też transakcjami) wraz z  oszacowaną czasochłonnością 
nosi nazwę rejestru przebiegu zadań (sprint backlog). W na-
główku mamy m.in. zapisane odniesienie do poprzedniego 
bloku w  łańcuchu (czyli jego skrót – hash), znacznik cza-
sowy utworzenia bloku. W  bloku danych mamy drzewo 
haszy, którego znajomość pozwala na stosowanie narzędzi 
zabezpieczających (kryptograficznych). Taki sposób zapisu 
pozwala na wyszukiwanie danego zadania po jej haszu, bez 
konieczności odczytu wszystkich danych (odczytujemy tyl-
ko nagłówki i drzewa haszy). 

Zespół realizatorów projektu pracuje w  metodyce 
Scrum w  określonym przedziale czasowym zwanym 
przebiegiem (sprint). Efektem pojedynczego przebiegu 
przedstawionym na rysunku 3  powinno być dostarcze-
nie użytkownikom kolejnej wersji wykonanego zadania 

(transakcji). Okrąg symbolizuje fakt, że każde zadanie 
stanowi pewną zamkniętą całość. Mały okrąg pokazuje, 
że w ramach określonego zadania należy wykonać podza-
danie, które również powinno być zamknięte.

Postać transakcji w  przypadku projektu tworzenia 
software jest określoną jego wersją, która może być sa-
modzielnie testowana8. Plusem zastosowania technologii 
blockchain jest pełne dzielenie się informacją i  wiedzą. 
Uzyskane nawet bardzo cząstkowe wyniki zostają dostar-
czane wszystkim realizatorom i osobom współpracującym. 
W  miarę postępu realizacji projektu łańcuch bloków się 
wydłuża, czyli pojawiają się nowe bloki. Po jednym bloku 
wypełnionym informacjami o  realizowanych zadaniach 
w  projekcie tworzy się kolejny i  później następny. Tak 
powstaje łańcuch, dlatego też nazwa „blockchain”, czyli 
łańcuch bloków. Zasadą omawianego procesu jest to, że 
zmiany wprowadzane w  jednym przebiegu powinny być 
znane wszystkim zainteresowanym.

Rys. 3. Elementy realizacji projektu czyli rejestr zadań przebie-
gu (sprint backlog)
Źródło: (Schwaber, 2004)

Legenda:

 Zespół realizujący określone zadanie projektowe

 Kierownik zespołu realizującego określone zadanie projektowe

 Członek zespołu realizującego określone zadanie projektowe

 Powiązania informacyjne i podległość organizacyjna

 Udział pracownika realizującego zadania w zespole N w pracy 
innego zespołu, na przykład zespołu M

Rys. 2. System wymiany informacji i wiedzy w metodykach zwinnych
Źródło: opracowanie własne
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Naczelną zasadą metodyki Agile-Scrum jest przepro-
wadzanie codziennych (paruminutowych) spotkań (daily 
scrum), na których omawiane są  zadania zrealizowane 
poprzedniego dnia, problemy występujące przy ich reali-
zacji oraz zadania do wykonania w dniu spotkania. Sprint 
kończy się spotkaniem będącym przeglądem przebiegu 
(sprint review), na którym prezentowany jest wynik pracy 
zespołu. Uzyskany produkt jest oceniany w  trakcie tego 
spotkania. Rezultaty są zapisane w określonym bloku. Rea- 
lizacja projektu według Scrum skupia się na:

• dostarczaniu kolejnych, coraz bardziej dopracowanych 
wyników projektu, 

• włączaniu się przyszłych użytkowników w proces two-
rzenia poprzez ocenę otrzymanych wyników i podania 
jej do widomości wszystkim uczestnikom, nie tylko 
biorącym udział w realizacji projektu. 
Informacja i wiedza o realizacji projektu jest przekazy-

wana wszystkim zainteresowanym. Każdy z uczestników 
ma takie same informacje i  wiedzę o  projekcie. To jest 
jeden z podstawowych efektów zastosowania technologii 
blockchain. 

Jeżeli chodzi o  problemy bezpieczeństwa i  odporności 
na zmiany, to blockchain jest rozproszoną bazą danych. Za-
wiera stale rosnącą ilość informacji (wiedzy) pogrupowaną 
w bloki i powiązaną ze sobą w taki sposób, że każdy następ-
ny blok zawiera oznaczenie czasu (timestamp), kiedy został 
stworzony. Ponieważ, jak wcześniej wspominano, każdy 
blok transakcji zawiera odwołanie do bloku poprzedniego, 
nie ma możliwości jednostkowej zmiany wcześniejszego 
zapisu w  bloku. Zmiany w  blokach muszą być uzgodnio-
ne ze wszystkimi uczestnikami. Modyfikacje w  jednym 
bloku są  dokonywane automatycznie we wszystkich na-
stępujących po nim blokach. W ten sposób tworzony jest 
nierozerwalny łańcuch bloków danych (czyli blockchain). 
Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w  zapisach wcześniej-
szych (bez zmiany całej historii transakcji) jest niemożliwe. 
Nowe bloki powstają w miarę potrzeb. Dzięki rozproszeniu 
i decentralizacji łańcuch jest odporny na wszelkiego rodza-
ju awarie systemów informatycznych. Technologia block- 
chain opiera się na zakodowanej strukturze kryptograficz-
nej, nie potrzebuje żadnej instytucji pośredniczącej, a wy-
miana informacji i wiedzy odbywa się bezpośrednio.

Technologia blockchain w systemie komunikacji wspo-
magającym zarządzanie projektami ma w  zależności od 
rodzaju projektu następującą organizację:
1. Publiczną, gdzie każda osoba może skorzystać z syste-

mu i dowiedzieć się o postępach prac nad projektem. 
W większości systemów cecha ta nie jest symetryczna. 
To znaczy każdy może poznać postęp prac, natomiast 
nie ma uprawnień do kreowania nowych bloków. Może 
jednak na specjalnym forum brać udział w  dyskusji 
nad realizacją projektu. Forum takie jest elementem 
specjalnej platformy dyskusyjnej, takiej jak przykłado-
wo Platforma Blockchain 3.0 HEAT.

2. Prywatną, kiedy z technologii blockchain korzysta tyl-
ko wybrana grupa osób przykładowo kierownictwo 
projektu i  eksperci. Prywatny system stosowany jest, 
gdy realizuje się projekt mający specjalne znaczenie 
dla sponsorów; przykładowo, projekty realizowane dla 

obronności kraju. Taka sytuacja ma miejsce również 
wtedy, kiedy projekt zawiera poufne dane biznesowe 
lub gdy regulacje prawne nie pozwalają realizatorom 
projektu na korzystanie z publicznego blockchain. 

3. Hybrydowy w którym stosowany jest zarówno system 
publiczny, jak i prywatny. Możliwe są w tym zakresie 
różne rozwiązania. Przykładowo blockchain hybrydo-
wy to sieć prywatna z  własnymi mechanizmami kon-
troli dostępu do rejestru, ale korzystająca z blockchain 
publicznego (rozliczeń finansowych, potwierdzenia ist-
nienia danego stanu w danym czasie (proof of existen-
ce)) lub do komunikacji z  administracją państwową. 
Wtedy proces finansowy może się odbywać w zespole 
realizacji projektu (blokchain prywatny), a już rozlicze-
nia z urzędem skarbowym (blokchain publiczny).
Istnieją też inne podziały. I  tak w  zależności od prze-

znaczenia: blockchain może być udostępniany za uprzed-
nią zgodą (permissioned), niezaprzeczalny (immutable), 
co oznacza, że można było do niego jedynie dodawać 
informacje, a  nie korygować istniejące. Pojawiła się też 
koncepcja korygowalnych (correctable, editable) block- 
chainów. Umożliwia ona ingerencję w określone wcześniej 
już zapisane dane, takie jak przykładowo dane historyczne.

Efekty i przyszłość

D ecydując się na zastosowanie technologii blockchain, 
uzyskuje się przede wszystkim korzyści, m.in. jego 

eksploatacja pozwala, że w systemie są zawarte wszystkie 
dane o realizacji zadań projektowych. Opiera się na sieci 
P2P, czyli peer-to-peer9. Technologia jest zdecentralizowa-
na, co oznacza, że każda osoba biorąca udział w realizacji 
projektu może brać udział w przesyłaniu i uwierzytelnia-
niu zadań. Nie ma centralnych komputerów, systemów 
zarządzających i  weryfikujących przesłane dane. Nie 
można więc manipulować danymi. Blockchain z punktu 
widzenia technologii informatycznej nie ma centralnego 
serwera. System komunikacyjny jest zabezpieczony przed 
niepowołanym dostępem przez narzędzia kryptograficz-
ne. Tak więc kierownictwo projektu nie może blokować 
procesu przekazywania informacji dla siebie niewygod-
nych. Jest to technologia wprowadzająca zasadę równości 
w  dostępie do informacji w  zarządzaniu projektami, co 
jest znaczącą nowością wobec dotychczasowych praktyk.

Ważne dla projektów, szczególnie realizowanych 
w sferze obronności jest to, że są one odporne na ataki ze-
wnętrzne. W systemach scentralizowanych, aby uniemoż-
liwić realizację projektu, wystarczyło „zaatakować” serwer. 
W technologii blokchain trzeba było „zaatakować” każdy 
z  komputerów systemu. Ochrona zapisanych w  bloku 
informacji i wiedzy polega na ich zaszyfrowaniu. Zapisy 
informacji i wiedzy w łańcuchu bloków są nieodwracalne. 
Modyfikacja jednego bloku narzuca zmianę całego nastę-
pującego po nim łańcucha. W sytuacji gdy ktoś spróbuje 
zmienić czy wprowadzić nieautoryzowane zapisy, wów-
czas węzły blockchain w trakcie weryfikacji i uzgadniania 
zauważą, że w  jednym z  bloków pojawia się zawartość 
niezgodna z  zapisami w  sieci transakcji. Automatycznie 
odmówią uwzględnienia jej w łańcuchu.
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Technologię blokchain od innych rozwiązań rozpro-
szonych baz dany wyróżnia to, że charakteryzuje się ona 
następującymi właściwościami (Schatsky, Muraskin, 2015, 
s. 2–3):

• niezawodnością i dostępnością – ilość uczestników sie-
ci blockchain gwarantuje, że nawet jeśli jeden uczest-
nik zawiedzie (np. zarejestruje błędne dane), pozostali 
uczestnicy nadal będą przechowywali poprawne, zwe-
ryfikowane i uwierzytelnione dane,

• przejrzystością –  operacje przeprowadzane w  block-
chain są dostępne uczestnikom w sieci, którzy mogą je 
kontrolować, zapewniając tym samym większe ich bez-
pieczeństwo i wiarygodność,

• trwałością – aby odwrócić operację, należałoby zmienić 
informację w blokach wszystkich uczestników danej sie-
ci, co jest praktycznie niemożliwe (Skinner, 2016, s. 189),

• nieodwracalnością – odwołanie zarejestrowanej opera-
cji jest praktycznie niemożliwe,

• cyfryzacją –  dokument może zostać zapisany i  prze-
chowywany w  bloku w  formie cyfrowej, uważanej za 
bardziej trwałą i bezpieczną niż forma papierowa.
Sceptycy zastosowania technologii blockchain do 

wspomagania zarządzania projektami uważają, że rozwią-
zania stosowane w klasycznych rozproszonych bazach da-
nych są tańsze10. Specyfika technologii blockchain, która 
została zaprezentowana w artykule, pokazuje, że ma ona 
przewagę nad innymi znanymi rozwiązaniami w  zakre-
sie funkcjonowania nawet bardzo złożonych technologii 
rozwiązań bazodanowych. Technologia blockchain ma 
zarazem entuzjastów, jak i sceptyków, którzy uważają, że 
to moda. Bezsporne jest to, że technologia blockchain 
posiada takie zalety i rozwiązuje kwestie, z których inne 
technologie szczególnie scentralizowane (patrz rys. 1) nie 
mogą sobie poradzić. Należy się zgodzić, że nie w każdej 
sytuacji przy zarządzaniu projektem należy stosować tech-
nologię blockchain. Może się ona okazać w  niektórych 
zastosowaniach zbyt złożona, kosztowna i  niepotrzebna 
(Davidson i in., 2016). Dlatego też problematyka opłacal-
ności stosowania technologii blockchain wymaga pogłę-
bionej analizy, tym bardziej, że występują już doskonalsze 
rozwiązania. Jednym z  takich jest platforma Ethereum. 
Jest to nie tylko kryptowaluta, ale cała platforma oparta na 
blockchain, która pozwala nie tylko na inwestowanie, ale 
też zawieranie zakładów czy wspieranie crowdfundingu 
(Bahga, Madisetti, 2016).

Blockchain jest wykorzystywany w  różnych dziedzi-
nach (Randall i  in., 2017; Ghuli i  in., 2017). Najbardziej 
zaawansowane systemy dotyczą zastosowania tej techno-
logii w obiegu kryptowalut takich jak bitcoin (BTC). Rów-
nież zaawansowane prace trwają między innymi w przy-
padku prowadzenia księgi rachunkowej w  bankowości, 
podpisu cyfrowego w administracji państwowej i  zapisu 
notarialnego, systemu uwierzytelniania dokumentów. Te 
działania mogą się w przyszłości odbywać bez udziału tzw. 
instytucji zaufania publicznego – tylko między stronami 
transakcji. 

Na Kongresie Blockchain Tech., poświęconym inno-
wacjom w  technologii biznesu (10–11 maja 2018, War-
szawa) były prezentowane projekty, w których zamierza 

się stosować technologię blockchain. Było ich dość dużo. 
Najwięcej projektów dotyczyło finansów, ale były rów-
nież projekty z  zakresu energetyki, transportu, handlu, 
medycyny, usług. Na innym kongresie poświęconym 
również problematyce technologii blockchain hasłem 
przewodnim było: „Technologia Blockchain ma potencjał 
do powszechnego przekształcania sposobu prowadzenia 
działalności gospodarczej niemal w każdej branży w glo-
balnej gospodarce” (materiały konferencyjne –  „Prak-
tyczne wykorzystanie technologii blockchain”, 12–13 
czerwca 2018, Warszawa).

Podsumowanie

Z astosowania technologii blockchain są  coraz szersze. 
Wprowadzane są coraz to nowsze aplikacje. Systemy 

tworzone z użyciem tej technologii oparte są na twardych 
regułach matematyki, kryptografii. Miękkie zasady, takie 
jak zaufanie lub tzw. społeczna odpowiedzialność biznesu, 
są tylko narzędziami uzupełniającymi. Technologia block-
chain polega na decentralizacji i  rozproszeniu danych 
(Wright, De Filippi, 2015). Obecnie jest wiele znaków 
zapytania co do jej stosowalności. Dlatego problematyka 
badawcza prezentowana w artykule będzie rozszerzana.

Obecnie zainteresowania autora zmierzają w kierunku 
rozwinięcia zastosowania technologii blockchain do prac 
nad budową krajowego Systemu informacji naukowo-

-technicznej jako kontynuacja prac nad Krajowym Sys-
temem Informacyjnym (Kisielnicki, 1973) stanowiącym 
element tworzenia społeczeństwa informacyjnego. 

prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania
e-mail: jkisielnicki@wz.uw.edu.pl

Przypisy

1) Znajdujemy się na 38 miejscu, w tym na jednym z ostatnich 
z krajów Unii Europejskiej.

2) W  tegorocznym Indeksie Gospodarki Cyfrowej i  Społeczeń-
stwa Cyfrowego – DESI (Digital Economy and Society Index) 
jesteśmy w Europie na 24 miejscu.

3) W  latach 2012–2017 prowadzone były przez autora w  tej te-
matyce prace w  ramach realizacji grantów: „Metodologia 
komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej” 

–  DEC2013/09B/HS4/00473, „Interdyscyplinarny system in-
teraktywnej informacji naukowej i  naukowo-technicznej” 

– SP/1/1/77065/10 oraz „Model optymalizacji zarządzania Po-
licją” – Projekt rozwojowy. Obecny etap jest studium przygo-
towawczym do realizacji prac poświęconych roli technologii 
blockchain. 

4) Transakcją  w  bazach  danych  nazywamy  każdą  zmianę  reje-
stru – również wpisanie treści.

5) W literaturze polskojęzycznej używa się również terminu łań-
cuch bloków (Antonopoulos, 2018).

6) International Project Management Association wersja 
4.0 – 2015.

mailto:jkisielnicki%40wz.uw.edu.pl?subject=
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7) Badania te były przeprowadzane przez autora w  systemach 
zarządzania projektami informatycznymi w  OBRI i  CPiZI  
ZETO-ZOWAR (Ośrodek Badawczy Rozwoju Informatyki, 
Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki – organiza-
cje należące do Zjednoczenia Informatyki), gdzie autor pracował 
na różnych stanowiskach realizacji projektów informatycznych.

8) Pierwsze zastosowania metodyk agilowych dotyczyły właśnie 
projektowania oprogramowania (software). 

9) Model komunikacji w  sieci komputerowej zapewniający 
wszystkim użytkownikom (hostom) te same uprawnienia 
w odróżnieniu od architektury klient–serwer.

10) Rozproszone bazy danych można określić jako system baz 
danych znajdujących się na różnych komputerach, a połączo-
nych ze sobą w  taki sposób, że użytkownik nie wie, iż dane, 
z  którymi pracuje, pochodzą z  różnych baz i  komputerów. 
W  rozproszonej bazie danych mogą współpracować bazoda-
nowe serwery należące nawet do kilku różnych organizacji, 
a nawet państw.
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Blockchain as a Technology of Information 
and Knowledge Flow in Project Management

Summary

The paper concerns the application of blockchain 
technology analysed as a  tool of information and 
knowledge flow in the process of project management. Its 
purpose is to improve the quality of project management 
process. The blockchain technology has significantly 
improved the system of information and knowledge 
transfer in carrying out projects, especially the ones 
carried out with the use of agile methodologies. There is 
a full convergence between the blockchain technology and 
agile methodologies. A drawback of agile methodologies 
were losses of information and knowledge that occurred 
between the project teams. The blockchain technology 
has its enthusiasts and sceptics who consider it merely 
as a  trend. The presented technology solves the issues 
that other technologies, particularly the centralised ones, 
find it difficult to cope with. However, the blockchain 
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technology cannot be applied in each project management 
related situation. In some applications it can prove too 
complex, costly and unnecessary. Therefore, the issues 
of the profitability of blockchain technology application 
need a deeper analysis. Application areas of the blockchain 
technology are growing. Systems developed with the use 
of this technology are based on concrete mathematical 
and cryptological principles. The blockchain technology 

consists in data decentralisation and dispersion. The 
paper indicates its future development directions as well 
as the outcomes of its implementation.
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