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Planowanie strategiczne (jako element procesu
zarządzania strategicznego) odgrywa istotną rolę
w ogóle działań związanych z zarządzaniem przedsię-
biorstwem. Wskazanie charakterystycznych dla przed-
siębiorstw budowlanych parametrów planowania stra-
tegicznego stanowi ciekawe, ale i trudne zadanie ba-
dawcze. W niniejszym opracowaniu przedstawiono
fragment wyników badań dotyczących stopnia wyko-
rzystania koncepcji planowania strategicznego oraz
aspekt czasowy (horyzont) planowania strategiczne-
go w przedsiębiorstwach budowlanych.

Planowanie strategiczne a specyfika
branży budowlanej

literaturze można odnaleźć bardzo wiele mo-
deli procesów zarządzania strategicznego (na
przykład praca zbiorowa pod redakcją R.

Krupskiego [4, s. 86–89] prezentuje ich aż szesnaście).
W większości tych modeli (mimo pewnych różnic)
istotną rolę przyznaje się planowaniu strategicznemu.
Planowanie, rozumiane jako klasyczna funkcja zarzą-
dzania, jest procesem ustalania celów i wybierania
środków do ich osiągania. Plany strategiczne przed-
siębiorstwa wytyczają zasadnicze kierunki działania
poprzez określenie celów strategicznych oraz strate-
gii jako sposobu osiągania tych celów [6, s. 262].

W branży budowlanej tradycyjne podejście do
planowania, zarządzania i organizacji największy na-
cisk kładzie na problemy występujące w procesie re-
alizacji obiektu budowlanego (lub grupy takich obiek-
tów) [por. 2]. Specyfika branży powoduje, że proces
ten jest relatywnie długi, kapitałochłonny, wymaga
dużych nakładów materiałów, sprzętu i pracy ludz-
kiej. Wpływa to bardzo silnie na koncentrowanie się
na zagadnieniach związanych z zarządzaniem i kiero-
waniem przedsięwzięciem budowlanym. Zagadnienia
te to kosztorysowanie, harmonogramowanie i mode-
lowanie sieciowe oraz projektowanie procesu tech-
nologicznego. Efektem realizacji przedsięwzięcia bu-
dowlanego jest unikalny i niepowtarzalny obiekt bu-
dowlany.

Planowanie strategiczne ma charakter bardziej
ogólny. Dotyczy ogółu kwestii związanych z zarządza-
niem przedsiębiorstwem funkcjonującym w określo-
nym otoczeniu. Zadaniem planowania strategicznego
jest identyfikacja celów długoterminowych oraz opra-
cowywanie strategii pozwalających przedsiębiorstwu
przetrwać, rozwijać się i osiągać założone cele. Cele
strategiczne stanowią odzwierciedlenie ambicji orga-
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nizacji (może to być zwiększenie obrotów, powiększe-
nie udziałów w rynku, rozwój nowych rynków, zwięk-
szenie efektywności, poprawa jakości usług itp.). War-
to zauważyć, że cele takie często są trudno mierzalne.
Planowanie strategiczne dotyczy całości przedsiębior-
stwa, organizacji ewoluującej pod wpływem zmian za-
chodzących w otoczeniu, której okres egzystencji nie
jest ograniczony. Jest to proces zachodzący cyklicz-
nie. Dla porównania, planowanie konkretnego przed-
sięwzięcia budowlanego ma charakter unikalny i jed-
nokrotny.

Rola, jaką odgrywa planowanie strategiczne
w przedsiębiorstwie, a także sposób, w jaki jest im-
plementowane, jest indywidualną cechą samego przed-
siębiorstwa. Ze względu na istniejącą różnorodność
podejść do problemu planowania strategicznego Stra-
tegor [7, s. 426] wyróżnia pięć podstawowych para-
metrów pozwalających charakteryzować i porównywać
różne podejścia, sposoby planowania strategicznego:
� częstotliwość ponawiania planowania, jego aspekt
czasowy,
� charakter narzędzi wspomagających sformalizowa-
nie myślenia strategicznego,
� powiązanie planowania ze strukturą organizacyjną
(jak w organizacji przebiegają procesy planowania),
� rola dyrekcji, którą określa sposób inicjowania
i stymulowania działań planistycznych,
� obszary planowania (jak szeroki zakres działalno-
ści jest oficjalnie objęty planowaniem strategicznym).

Badania

2003 roku zrealizowany został pilotażowy
projekt badawczy pt. Zarządzanie strate-
giczne w przedsiębiorstwie budowlanym

– zakres i kierunki rozwoju. Badania miały od-
powiedzieć na pytanie, w jakim stopniu wykorzysty-
wane są koncepcje, komponenty, techniki i narzędzia
zarządzania strategicznego w dużych przedsiębior-
stwach budowlanych działających na terenie Polski.
Kwestionariusz ankiety wzorowany był na badaniach
amerykańskich (Appendix 1. Survey Instrument w [2]).
Dało to możliwość porównania wyników badań z Pol-
ski i USA.

Podstawowe dane dotyczące badań zostały przed-
stawione w tabeli. Uwagę zwraca dwukrotnie mniej-
szy odsetek zwróconych wypełnionych formularzy
w przypadku badań polskich; otrzymane wyniki za-
tem należy traktować jako zarys pewnych tendencji,
a nie materiał statystyczny. Dlatego wszelkie komen-
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tarze dotyczące otrzymanych wyników w przypadku
badań przeprowadzonych w Polsce odnosić się będą
tylko do tej grupy przedsiębiorstw, które wzięły udział
w badaniach.

Należy tutaj poczynić dwie uwagi dotyczące wyni-
ków badań i sposobu ich porównania. Ankieta amery-
kańska w niektórych pytaniach przewidywała siedem
opcji odpowiedzi. Zsumowane zostały wyniki dla
dwóch opcji odpowiedzi (opcja 4. i 5. w Appendix 1.
Survey Instrument [2]) tak, aby nowy zagregowany
wynik możliwie najlepiej odpowiadał opcji 4. w bada-
niach polskich. Zabieg ten uczyniono, aby znaleźć
możliwość odniesienia wyników uzyskanych w USA,
do wyników badań przeprowadzonych w Polsce.
W przypadku niektórych pytań (badania w USA) suma
częstości wybieranych opcji odpowiedzi jest większa
od 100% – jest to błąd, który pojawił się już w opraco-
waniu amerykańskim [por. 2].

Koncepcja planowania
strategicznego
w przedsiębiorstwie
budowlanym

lanowanie strategiczne jest
uznawane za istotne ogniwo
procesu zarządzania strate-

gicznego. Jedno z pytań, jakie zosta-
ło zadane podczas badań w Polsce
brzmiało: Czy w Państwa przedsię-
biorstwie opracowywane są plany
strategiczne? (w badaniach prowadzo-
nych w USA: Have you incorporated
the concept of strategic planning
into your organisation?). Pytanie
miało na celu wykazanie, w jakim stop-
niu koncepcja planowania strategicz-
nego jest wdrożona w badanym przed-
siębiorstwie. Opcje odpowiedzi były
następujące:

1. Nie – koncepcja planowania strategicznego nie jest
nam znana.

2. Koncepcja planowania strategicznego jest nam zna-
na, ale nie widzimy potrzeby opracowywania pla-
nów strategicznych.

3. Będziemy opracowywać plany strategiczne w przy-
szłości.

4. Podjęliśmy działania mające na celu wdrożenie kon-
cepcji planowania strategicznego.

5. Opracowaliśmy i wprowadziliśmy w życie plan stra-
tegiczny naszego przedsiębiorstwa.

6. Jesteśmy w stanie określić wpływ opracowanych
i wdrożonych planów strategicznych na kondycję na-
szego przedsiębiorstwa.

Wyniki zostały zaprezentowane na rys. 1.
Wyniki badań prowadzonych w Polsce (czarne słup-

ki na rysunku) wykazują tendencję do liniowego ukła-
du, gładkiego przejścia przez wszystkie opcje odpowie-
dzi. Szczególnie pozytywna jest tendencja (zauważalna
wśród przebadanych przedsiębiorstw) wzrostu często-
ści wyboru możliwych odpowiedzi w miarę przecho-
dzenia od opcji świadczących o nieznajomości omawia-
nej koncepcji do opcji świadczących o zaawansowanym
stosowaniu planowania strategicznego.

W przypadku badań amerykańskich (białe słupki
na rysunku) swoistą granicą wydaje się przejście po-
między opcją 3., która ma jeszcze charakter deklara-
tywny, i opcją 4. – pierwszą z grupy odpowiedzi okre-
ślających stopień faktycznego zastosowania i wyko-
rzystania planów strategicznych.  Dla opcji 1., 2. i 3.
wzrost częstości ich wyboru ma charakter liniowy (na-
leży tu zauważyć, że żadne z badanych przedsiębiorstw
nie przyznało się do nieznajomości koncepcji plano-
wania strategicznego). Pomiędzy opcją 3. i 4. nastę-
puje skok i stabilizacja częstości wyboru opcji 4., 5.
i 6. na poziomie około 30%.

Można przypuszczać, że w miarę upływu czasu sto-
sowanie koncepcji planowania strategicznego w pol-
skich przedsiębiorstwach budowlanych będzie wyglą-
dało podobnie jak w USA. Warunkiem jest wzrost
świadomości korzyści, jakie niesie za sobą wdroże-
nie planowania strategicznego oraz stabilizacja warun-

Tab. Podstawowe dane na temat badań w Pol-
sce i USA

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz [2].
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Rys. 1. Stopień wykorzystania koncepcji planowania strate-
gicznego w przedsiębiorstwach budowlanych – wyniki badań
przeprowadzonych w USA oraz w Polsce
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz [2]. ,
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ków panujących w otoczeniu przedsiębiorstw budo-
wlanych.

Horyzont planowania strategicznego
w przedsiębiorstwach budowlanych

niniejszym artykule jako jeden z parametrów
planowania strategicznego wskazany został
aspekt czasowy. W literaturze można spotkać

się z tezą, że horyzont czasowy planowania jest zależ-
ny od szybkości zmian, jakie zachodzą w otoczeniu
przedsiębiorstwa [por. 3, s. 102]. Zgodnie z takim uję-
ciem ograniczenie ryzyka i niepewności wynikających
z dynamiki zmian otoczenia jest główną przesłanką
do określenia okresu, na jaki opracowywane są plany
strategiczne. Próbuje się wskazać optymalne granice
czasowe dla planów strategicznych. Według K. van der
Heijdena: „Firmy budowlane (...) rzadko planują na
więcej niż 3 lata naprzód. Czują, że poza tą granicą
czasową niewiele jest elementów z góry określonych
i stosownie do tego regulują swoją taktykę biznesową”
[3, s. 102].

W kwestionariuszu skierowanym do badanych
przedsiębiorstw umieszczone zostało następujące py-
tanie: Proszę określić horyzont czasu, dla które-
go są (lub będą) opracowywane w Państwa fir-
mie plany strategiczne? (w badaniach prowadzo-
nych w USA brzmiało ono: How far does your com-
pany plan for strategic initiatives?). Wyniki zo-
stały zaprezentowane na rys. 2.

Uwagę zwraca podobieństwo wyników uzyska-
nych w USA (białe słupki na rysunku) i w Polsce (czar-
ne słupki na rysunku) – zwłaszcza w ich central-
nej części dla opcji 2., 3., 4. i 5. Skupia się tutaj naj-
więcej odpowiedzi. Jak widać najczęściej wskazywa-
na była opcja mówiąca o przedziale 2–3-letnim. Może
to stanowić, w pewnym stopniu, potwierdzenie wcze-
śniej przytoczonej tezy o trzyletnim okresie plano-
wania strategicznego w przedsiębiorstwach budow-
lanych.

Różnice są natomiast widoczne dla odpowie-
dzi skrajnych – opcje 1. i 6. Widoczna tutaj jest swe-

go rodzaju asymetria. W przypadku
przedsiębiorstw działających w USA
częściej wybierana jest opcja mówią-
ca o planowaniu strategicznym w ho-
ryzoncie „5 i więcej lat”, zaś w przy-
padku przedsiębiorstw działających
w Polsce „1 rok”. Należy przypusz-
czać, że sytuacja ta ma związek ze sta-
bilnością otoczenia przedsiębiorstw
budowlanych. Zmienność polskiego
prawa, niekorzystna sytuacja gospo-
darcza, nieuczciwa konkurencja mogą
zniechęcać część przedsiębiorstw do
opracowywania długoterminowych
planów strategicznych. Znajduje tu
potwierdzenie kolejna przytoczona
wcześniej teza: im bardziej przewidy-
walne i stabilne otoczenie, tym łatwiej
jest planować i realizować założenia
strategiczne w relatywnie dłuższym
okresie.

Wnioski

przeprowadzonych badań wynika, że plano-
wanie strategiczne jest koncepcją znaną, lecz
w różnym stopniu wykorzystywaną w pol-

skich przedsiębiorstwach budowlanych. Traktując
wyniki badań amerykańskich jako pewien punkt od-
niesienia można zaryzykować tezę, że w długim okre-
sie i przy zajściu kilku warunków obecny stan w Pol-
sce będzie ewoluował w kierunku stanu, jaki przed-
stawiają wyniki badań amerykańskich. Świadczyć
może o tym między innymi podobieństwo wyni-
ków badań dotyczących horyzontu planowania stra-
tegicznego.

Planowane są dalsze i bardziej szczegółowe bada-
nia dotyczące problematyki zarządzania strategiczne-
go w przedsiębiorstwach budowlanych. Niestety, zwra-
ca uwagę niski odsetek przedsiębiorstw biorących
udział w badaniach (dotyczy to badań polskich). Jak
na razie wnioski można wyciągać wyłącznie w stosun-
ku do grupy przedsiębiorstw, która wzięła udział
w badaniach. Obszerniejszy materiał badawczy pozwo-
liłby na statystyczne opracowanie wyników. Ich opu-
blikowanie stanowiłoby pomoc dla zainteresowanych
problematyką przedsiębiorstw budowlanych.
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Rys. 2. Horyzont planowania strategicznego w przedsiębior-
stwach budowlanych – wyniki badań przeprowadzonych
w USA oraz w Polsce
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych oraz [2].




