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Z wracając się na początku tego roku do Państwa jako 
Czytelników Przeglądu Organizacji z  optymistycznym 

przesłaniem wspólnych spotkań na konferencjach, kongre-
sach czy sympozjach, nie przypuszczałem, że w relatywnie 
krótkim czasie zostaniemy zaskoczeni pandemią związaną 
z  pojawieniem się koronawirusa COVID-19. Rok 2020 
zapisał się w ciemnych kolorach XXI wieku. Okazał się glo-
balnym wyzwaniem dla całego świata, głównie w sferze epi-
demiologicznej, ale również technologicznej, organizacyjnej 
i edukacyjnej. 

Wyzwania, jakie stanęły przed światem, wymagały no-
wych, dotąd niesprawdzonych technik zarządzania kryzysem 
światowym i, co ważniejsze, regionalnym. Pomijając aspekt 
psychologiczny, związany z nagłą, wymuszoną koniecznością 
izolacji międzyludzkiej, pandemia koronawirusa w  istotny 
sposób spowolniła rozwój nauki i edukacji. Pociągnęło to za 
sobą praktycznie prawie całkowite zerwanie kontaktów na-
ukowych i edukacyjnych na poziomie „face to face”, a wszyst-
ko odbywa się obecnie w  wirtualnym świecie. Ogromne 
nakłady finansowe na walkę z pandemią w naturalny sposób 
ograniczyły możliwości dotowania nauki i  wydawnictw 
różnego rodzaju. Mimo to działalność tego typu nie została 
zerwana, choć wymagała znacznych modyfikacji. 

Wszystkie jednostki naukowe zobligowane zostały do 
zmiany lub głębokiej modyfikacji form prowadzenia zajęć. 
Platformą komunikacji stał się Internet, na bazie którego 
można było, aplikując komunikatory internetowe, korzystać 
z kilkudziesięciu różnych przeglądarek. 

Jak wspomniałem w  pierwszym tegorocznym numerze 
Przeglądu Organizacji, jego Rada Programowa wystąpiła 
i  otrzymała „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Grant 
sygnowany był Umową Nr 234/WCN/2019/1. Uzyskanie 
współfinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego projektu digitalizacji publikacji naukowych za-
pewniło utrzymanie otwartego wglądu do artykułów nasze-
go wydawnictwa udostępnianych poprzez sieć Internet. Tak 
więc można zauważyć, że działania prowadzone przez Radę 
Programową i  Zespół Redakcyjny Przeglądu Organizacji 
wyprzedziły o kilka miesięcy sytuację, jaką spowodował ko-
ronawirus, czyli digitalizację kontaktów personalnych. 

To okres pandemii przyczynił się do intensywnego roz-
woju stosowania technologii informacyjnych, umożliwiając 
przeniesienie wielu obszarów ludzkiej aktywności do cyber-
przestrzeni. Ta sytuacja wymusiła z  kolei zapotrzebowanie 
na opracowanie nowych podejść do bytów, które w tej prze-
strzeni mogą konstruktywnie się rozwijać i działać. Techno-
logie informacyjne, z  racji ograniczonej mobilności ludzi, 

zmieniają dotychczasowe sposoby produkcji i  świadczenia 
wielu usług. Wywierają duży wpływ na zmiany tradycyjnego 
zarządzania, zhierarchizowanych systemów organizacji, jak 
również zarządzania działalnością biznesową. Zmienia się 
charakter kontaktu między uczestnikami procesów bizne-
sowych. Tradycyjny kontakt bezpośredni zastępowany jest 
poprzez kontakt elektroniczno-informatyczny. 

Należy zdawać sobie sprawę z  tego, że stan zagrożenia 
epidemicznego COVID-19 spowodował ograniczenia bieżą-
cej działalności uczelni. Niewątpliwie w trudniejszej sytuacji 
są uczelnie, w których wykładane są przedmioty techniczne, 
szczególnie prowadzące zajęcia laboratoryjne z  wykorzysta-
niem maszyn i urządzeń. Znamiennym dla zaistniałej sytuacji 
jest to, że prace na uczelniach w czasie pandemii nie zostały 
zawieszone. Wprowadzone na początku pandemii ograni-
czenia stopniowo były znoszone i  normalizowane poprzez 
decyzje podejmowane przez Senaty poszczególnych uczelni. 
Zmniejszano ograniczenia w komunikowaniu się i przywra-
cano bieżącą działalność. Uczelnie zmuszone zostały do szyb-
kiego wypracowania nowych rozwiązań, które umożliwiały 
prowadzenie kształcenia i bieżącą pracę w formie zdalnej przy 
strategii wymagań wynikających z rozporządzeń MEiN oraz 

EDUKACJA W CZASIE PANDEMII

Szanowni Państwo

Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
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wymagań sanitarnych. Transformacja cyfrowa wprowadza-
na była zgodnie z  rozporządzaniami ustawowymi. Przepisy 
prawne umożliwiały realizację statutowych celów uczelni, 
a ich wdrażanie zostawiono decyzji Senatów autonomicznych 
uczelni. Funkcjonowanie uczelni, szczególnie ze względu na 
jej profil działania, wymagało niejednokrotnie gruntownej 
zmiany w organizacji pracy. Uczelnie musiały dokonać trans-
formacji cyfrowej głównie w  obszarze weryfikacji efektów 
kształcenia i  prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów 
w postaci elektronicznej. Rozwiązania elektroniczne, zwłasz-
cza pod kątem informatyzacji, wymagały zabezpieczenia 
odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Zarówno pracownicy uczelni, jak i stu-
denci zmuszeni zostali na bazie tej okoliczności do nabycia 
nowych kompetencji cyfrowych. 

Zmiany, jakie zaistniały w  czasie pandemii, ukazały za-
potrzebowanie na nowe kompetencje. Uważa się, że szansą 
i zadaniem dla szkół wyższych jest rozwijanie dalszych kom-
petencji cyfrowych pracowników uczelni i studentów. 

Prowadzenie edukacji w dobie pandemii okazało się jed-
nym z trudniejszych wyzwań, z  jakim musieli się zmierzyć 
zarówno pracownicy oświaty, nauczyciele, wykładowcy, jak 
i  studenci. Czas pandemii to wielkie wyzwanie dla całego 
środowiska edukacyjnego, które musiało dostosować się do 
nowych warunków pracy w formie kształcenia zdalnego. 

Zadaniem uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości 
kształcenia niezależnie od metody nauczania. Wyzwaniem 
w  trakcie pandemii była organizacja sesji egzaminacyjnej 
online w  taki sposób, aby spełnić standardy i  wymagania 
dotyczące procedury przeprowadzania egzaminów seme-
stralnych. Wnioskiem z dotychczasowych obserwacji może 
być to, że edukacja online powinna być projektowana od 

podstaw i stać się trwałym elementem uzupełniającym edu-
kację stacjonarną. 

Jednak nadrzędnym celem stała się walka o każde życie 
ludzkie. Po wiosennej zapaści powoli odradzało się życie na-
ukowe w nowej rzeczywistości. Spotkania seminaryjne, kon-
ferencyjne czy kongresowe, jak również prace dużych towa-
rzystw przeniosły się do sieci internetowej. Wzrosła przez to 
ranga nowych platform porozumiewania się. Powstała nowa 
forma personalnego porozumiewania się, wzrosła skutecz-
ność prowadzonych webinariów. Studiowanie nabrało nowe-
go charakteru i wymaga obecnie większej odpowiedzialności 
od studentów i wykładowców uczelni. W zaistniałej sytuacji 
pandemicznej dobitnie daje się zauważyć, że kapitał intelek-
tualny, zwłaszcza osób decyzyjnych staje się istotnym czynni-
kiem rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu. 

Tak więc rok 2020 nie był dobrym czasem również dla 
naszego wydawnictwa, ale mimo to udało nam się utrzymać 
ciągłość wydawniczą. Dzięki ofiarnej pracy Redaktora Naczel-
nego Przeglądu Organizacji, całego Zespołu Redakcyjnego 
oraz większości Prezesów Oddziałów TNOiK w Polsce nie ob-
niżono rangi ani wymagań profesjonalnych w stosunku do pu-
blikowanych artykułów. Mam nadzieję, że rok 2021 będzie dla 
wszystkich, a tym samym i dla naszego miesięcznika naukowe-
go, szczęśliwszy i pozwoli cieszyć się nam w pełni wszystkimi 
rodzajami aktywności. Szczególnie liczymy na podniesienie 
rangi punktacji za artykuły w naszym wydawnictwie. 

Prezes Zarządu Głównego 
Towarzystwa Naukowego

Organizacji i Kierownictwa 
prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka 

Wprowadzenie

P oprawnie przeprowadzona analiza strategiczna 
badanego obiektu jest warunkiem zaprojektowania 

skutecznej strategii. Problemem praktyków zarządza-
nia strategicznego jest bark wiedzy na temat możliwo-
ści skutecznego przeprowadzenia analizy strategicznej. 
Z drugiej strony badacze zarządzania strategicznego nie 
starają się uporządkować w dostateczny sposób istnie-
jącej wiedzy w tym obszarze. Wciąż jednak dostarczają 
nowych narzędzi. Trudno się zatem dziwić, że wciąż 
dominującym narzędziem jest analiza SWOT, czasem 

macierz BCG, czasem pięć sił Portera czy analiza PEST. 
Tymczasem w  literaturze zarządzania strategicznego 
można zidentyfikować około 200 narzędzi analizy stra-
tegicznej (Trzaska, 2016), które powstały w obrębie za-
rządzania strategicznego, ale także takie, które zostały 
zapożyczone z innych nauk. 

W  wielu przypadkach analiza strategiczna jest wy-
konywana pobieżnie, wybiórczo, na bazie tylko dostęp-
nych, łatwych do pozyskania informacji i tylko w kon-
tekście przeszłych wyborów strategicznych. W  wielu 

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA 
W UKŁADZIE PODEJŚĆ DO STRATEGII

Jerzy Niemczyk, Rafał Trzaska

DOI: 10.33141/po.2020.12.01 Przegląd Organizacji, Nr 12(971), 2020, s. 4-12

www.przegladorganizacji.pl

©  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

http://www.przegladorganizacji.pl


ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE | 5

przypadkach jest ona tylko analitycznym dodatkiem 
do wcześniej „ustalonej” strategii i  pełni bardzo czę-
sto funkcję racjonalizacji dokonanego wyboru (Zelek, 
2013). W  procesie analizy strategicznej popełnia się 
też często jeden z  podstawowych błędów charaktery-
stycznych dla procesów poznawczych, błąd związany 
z  wykorzystywaniem niedopasowanych do problemu 
narzędzi analizy i  niewłaściwych z  punktu widzenia 
kontekstu działania danego podmiotu. 

Większość dostępnych narzędzi badawczych składa-
jących się na instrumentarium metod i  technik analizy 
strategicznej powstało w  celu rozwiązania określonego 
problemu praktyki zarządzania. Z  naukowego punktu 
widzenia powstało wraz z pojawieniem się nowych para-
dygmatów postrzegania badanej organizacji i warunków 
osiągania przez nią sukcesów. Tymczasem w praktyce za-
rządzania strategicznego analitycy używają tych narzę-
dzi jako uniwersalnych i pasujących do każdego splotu 
uwarunkowań działania organizacji. Nie umniejsza to 
idei poszukiwania holistycznego narzędzia obejmujące-
go całość zagadnień analizy strategicznej niezależnie od 
kontekstowości (Romanowska, 2018). 

Celem artykułu jest wskazanie na potrzebę dopaso-
wania metod i technik analizy strategicznej do określo-
nego i dominującego w danym miejscu i czasie wzorca 
kryteriów oceny sukcesu organizacji i warunków jego 
osiągania przez organizację (określonego podejścia do 
strategii). Celem utylitarnym jest wskazanie procedur 
analizy strategicznej dopasowanych do warunków dzia-
łania organizacji. W opinii autorów, wiedza ta powinna 
poszerzyć epistemologię i  metodologię zarządzania 
strategicznego. Artykuł jest rekapitulacją wieloletnich 
doświadczeń autorów artykułu związanych z analizami 
procesów projektowania strategii organizacji, a  sfor-
mułowane wnioski są efektem dedukcji.

W  większości podręczników zarządzania strategicz-
nego przyjęła się opinia, że badania podejść do strategii 
są  przede wszystkim przedmiotem zainteresowania 
badaczy historii zarządzania strategicznego. Dlatego 
też wielu autorów wyliczających podejścia do strategii 
traktuje ich analizy głównie jako próbę uporządko-
wania wiedzy w  zakresie zarządzania strategicznego, 
jej systematyzacji i  podstaw do szukania uogólnień. 
W  niewielu pracach spotkać można się ze stwierdze-
niami wskazującymi na teoretyczne i utylitarne walory 
takiej interpretacji wiedzy o strategiach.

Punktem wyjścia propozycji badawczej zawartej w ar-
tykule jest założenie o potrzebie dopasowania procedury 
i  instrumentarium metod oraz technik analizy strate-
gicznej do kontekstu działania organizacji. Tylko wtedy 
będzie możliwe poprawne zinterpretowanie uwarunko-
wań projektowania strategii danej organizacji i przyjęcie 
jedynie poprawnej strategii. Oczywiście przyjęcie takie-
go założenia wymaga wskazania kolejnych. 

Po pierwsze, rozwój zarządzania strategicznego odby-
wa się poprzez kolejne zmiany w podejściach do strategii 
formułowane na gruncie teorii, ale obrazujące również 
zmiany w  praktyce zarządzania. Przy czym historycz-
nie starsze podejścia nie zanikają, tylko wraz z  nowymi 

budują nowe przestrzenie analityczne w  zarządzaniu 
strategicznym. 

Po drugie, nowym podejściom do strategii towa-
rzyszą nowe lub zmienione metody i  techniki analizy 
strategicznej, nowe lub zmodyfikowane kryteria oceny 
efektywności oraz nowe lub zmodyfikowane strategie 
działania. 

Po trzecie, cel strategiczny będzie rozumiany jako 
zamierzony, świadomy i pożądany stan rzeczy (sukces), 
do którego dążą właściciele lub szerzej interesariusze 
organizacji, a  strategia będzie przyjętym przez daną 
organizację sposobem osiągnięcia tego celu. 

I  po  czwarte, skuteczna identyfikacja lub projekcja 
strategii działania wymaga uwzględnienia we wszyst-
kich fazach analizy strategicznej dominującego podej-
ścia, właściwego dla kontekstu działania analizowanej 
organizacji. 

Układ podejść do strategii 
z perspektywy renty ekonomicznej

W   polskiej i  zagranicznej literaturze przedmiotu 
można spotkać wiele propozycji systematyza-

cji, klasyfikacji czy strukturyzacji podejść do strategii. 
W  polskiej literaturze przedmiotu najszerszy przegląd 
paradygmatów strategii można odnaleźć w  pracach 
J. Niemczyka (2013a), A. Zakrzewskiej-Bielawskiej 
(2014), R. Krupskiego (2003) i K. Obłója (2007). W lite-
raturze zagranicznej klasyką są zestawienia zapropono-
wane przez H. Mintzberga, B. Ahlstranda i J. Lampela 
(1998), B. Richardsona (1994) i C.K. Prahalada (1994) 
i  G. Hamela (1944). Za każdą z  przedstawionych pro-
pozycji klasyfikacji podejść do strategii stoi konkretne 
kryterium czy też logika reprezentowana przez danego 
autora. 

W  opinii J. Niemczyka (2013b), jedną z  najciekaw-
szych propozycji demarkacji istniejących podejść, ale 
też predykcji nowych, jest obecna przede wszystkim 
w teorii ekonomii kategoria renty ekonomicznej (rys. 1). 
Renta ekonomiczna wskazuje na podstawowe źródło 
osiągania ekonomicznego sukcesu organizacji, przede 
wszystkim organizacji gospodarczej, pozwala wyraźnie 
podkreślić dominujący cel poszukiwań źródeł przewag 
danego przedsięwzięcia. Strategia jest „ciągłym po-
szukiwaniem renty” (Bowman, 1973), a  to, jaka renta 
w danym okresie jest preferowana, zależy od etapu roz-
woju ekonomii i zarządzania, zarówno w ich wymiarach 
teoretycznych, jak i  praktycznych. W  pracy „Strategia. 
Od planu do sieci” (Niemczyk, 2013a) wskazano pięć 
podejść (ujęć) do strategii (rys. 1). Ta propozycja zosta-
nie omówiona szerzej z uwagi na wykorzystanie jej do 
rekonfiguracji analiz strategicznych zaproponowanych 
w niniejszym artykule. 

Renta ricardiańska i renta chamberlinowska pozwala-
ją wyróżnić trzy klasyczne podejścia do strategii: plani-
styczne, pozycyjne i zasobowe. 

Ujęcie planistyczne to okres pomiędzy drugą wojną 
światową a  rokiem 1973 będącym początkiem kryzysu 
naftowego lat 70. XX wieku. Charakterystyczną cechą 
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tego podejścia jest orientacja na osiąganie przez organi-
zację efektów krzywej doświadczenia skomunikowanej 
z ekonomią skali. Razem z charakterystyczną cechą renty 
ricardiańskiej, czyli koncentracją na rzadkich zasobach, 
podejście to stwarzało potrzebę takiego sformułowania 
koncepcji analizy strategicznej, by pozwalała ona odkryć 
rzadkie zasoby i jednocześnie wskazać długoterminową 
ścieżkę ich rozwoju umożliwiającą wykorzystanie krzy-
wej doświadczenia i  ekonomii,  skali. Stąd pojawiły się 
analizy SWOT, PEST, macierz Ansoffa i  inne narzędzia 
analizy strategicznej podejścia planistycznego. 

Drugie z ujęć to ujęcie pozycyjne. To okres pomiędzy 
latami 1973 a  1982/1984. W  literaturze anglosaskiej 
to podejście funkcjonuje pod nazwą Industry analysis. 
Tutaj kluczem sukcesu było osiągnięcie przez organi-
zację określonego udziału rynkowego, gwarantującego 
sukces w  postaci premii monopolistycznej lub prostej 
renty z tytułu określonej przewagi konkurencyjnej. O ile 
w  podejściu planistycznym istniejąca konkurencja nie 
była aż tak istotna w analizie strategicznej, o tyle w tym 
nabrała wartości podstawowej. Stąd w  ujęciu pozycyj-
nym uwzględnione są analiza 5  sił Portera, mapy grup 
strategicznych, łańcuch wartości i inne narzędzia analizy 
sektora. Specyficzną grupą narzędzi w  tym podejściu 
były metody analizy portfelowej zapoczątkowane przez 
analizę BCG. Odwoływały się one do koncepcji portfela 
Markowitza i zwracały uwagę na ocenę ryzyka i użytecz-
ności w projektowaniu strategii. 

Podejście zasobowe obejmuje lata 1982/1984 
–  2008/2010. W  swych założeniach jest ono bliskie 
podejściu planistycznemu. W  polskiej literaturze pre-
kursorem w  badaniach tego podejścia był R. Krupski 
(2009). W podejściu zasobowym wskazuje na potrzebę 
koncentracji na rzadkich (kluczowych) zasobach, przy 
czym poszerza zakres wykorzystywanych zasobów 
o  zasoby niematerialne typu: marka, aktywa niemate-
rialne, wizerunek, kompetencje i  zdolności, wcześniej 
niedoceniane w  budowaniu sukcesu organizacji. Inną 
różnicą jest sama definicja sukcesu organizacji. W po-
dejściach planistycznym i  pozycyjnym sukcesem jest 
osiągnięcie określonego poziomu zysku definiowanego 

jako różnica między przychodami i kosztami ze sprze-
daży. W  podejściu zasobowym, za sprawą Johna Wel-
cha, celem stała się orientacja na budowanie wartości 
dla akcjonariuszy (zysku ekonomicznego), z  czasem 
poszerzona do skali innych interesariuszy organizacji. 
W ujęciu zasobowym pojawiło się niewiele nowych me-
tod i technik analizy strategicznej. Są to: analiza VRIO, 
model canvas, analiza interesariuszy, analiza kluczo-
wych kompetencji i  metody oraz techniki odwołujące 
się do analizy finansowej związanej z  budowaniem 
wartości dla stakeholders. 

Po roku 2000 w  zarządzaniu strategicznym pojawiły 
się nowe podejścia do strategii. Na bazie renty schum-
peterowskiej wyodrębniło się podejście innowacyjne. 
Wskazywało ono na potrzebę budowania sukcesu or-
ganizacji dzięki koncentracji na rewolucyjnych i  prze-
łomowych innowacjach. Przy czym w  odróżnieniu od 
wcześniejszych ujęć innowacji koncentrujących się na 
produkcie i  technologii to podejście wskazuje na po-
trzebę innowacji biznesowych, marketingowych, finan-
sowych oraz potrzebę wykorzystywania w  zarządzaniu 
koncepcji otwartych innowacji, przełomowych innowa-
cji i dyfuzyjnego modelu innowacji.

Ostatnim, piątym podejściem jest podejście sieciowe, 
którego rozwój obserwujemy w  drugiej i  prawdopo-
dobnie będziemy jeszcze obserwować w  trzeciej deka-
dzie XXI wieku (Niemczyk i  in., 2012; Czakon, 2011). 
W  przypadku tego podejścia identyfikuje się przede 
wszystkim klasyczną rentę wynikającą z  minimalizacji 
kosztów transakcyjnych. Istotne są  jednak jeszcze inne 
rodzaje rent: renta z  tytułu konwergencji, renta z  tytu-
łu apriopriacji, renta z tytułu dyfuzji wiedzy oraz renty 
wynikające z funkcjonowania sieci wartości i efektu sie-
ciowego. W tym podejściu szeroko korzysta się z metod 
klasy SNA, metod analizy interesariuszy, metod analizy 
usieciowienia i innych. 

Te pięć podejść do strategii stanowi podstawę pro-
pozycji strukturyzacji procedury analizy strategicznej 
i  wskazywania metod i  technik analizy dedykowa-
nych konkretnej procedurze identyfikacji strategii. 
Wybór tych podejść wynika z  faktu ich utylitarnego 

planistyczne
podejście do

strategii i renta
ricardiańska
(1945 1973)—

pozycyjne
podejście do

strategii i renta
chamberlinowska
(1973—1982/84)

zasobowe
podejście do

strategii i renta
ricardiańska
(1982/84—
—2008/10 )

innowacyjne
podejście do

strategii i renty:
schumpeterowska

i austriacka
(2005 — czasy
współczesne)

sieciowe
podejście do
strategii oraz

różne postacie
renty sieciowej
(2010 — czasy
współczesne)

Rys. 1. Ewolucja podejść do strategii
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Niemczyk, 2013a
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 charakteru odwołującego się do kryteriów efektywności, 
 pozwalającego jednoznacznie przypisać wymienione 
podejścia do analizowanych strategii organizacji i  tym 
samym zbudować logiczny i racjonalny układ procedury 
analizy strategicznej. 

Procedura analizy strategicznej 
z perspektywy podejść o strategii

P ropozycja badawcza wskazująca procedury analizy 
strategicznej dopasowanej do warunków działania 

organizacji obejmuje trzy podstawowe etapy. 
Pierwszy etap związany jest z identyfikacją podejścia 

do strategii dopasowanego do sytuacji, w  której działa 
dana organizacja. Jest to etap poszukiwania odpowiedzi 
na pytanie, który rodzaj renty ekonomicznej będzie wła-
ściwy jako podstawa budowania strategii badanej orga-
nizacji. Oczywiście w wielu przypadkach wybranie tylko 
jednego podejścia będzie trudne. Zdarzają się bowiem 
biznesy i  organizacje klasy non profit funkcjonujące 
w  różnych przestrzeniach ekonomicznych, preferują-
cych zbliżone lub odmienne sposoby osiągania sukce-
sów. Zdarzyć się może również potrzeba analizy nowego 
przedsięwzięcia, trudnego do sklasyfikowania w  istnie-
jącym układzie rent. Nie oznacza to braku przydatności 
tego podetapu, a jedynie potrzebę większej precyzji lub 
przeprowadzenia analizy w  oparciu o  więcej niż jedną 
analizę strategiczną.

Drugi etap zawiera skończoną sekwencję kroków 
przedstawiających charakterystyczne metody i  techni-
ki analizy strategicznej właściwej dla danej procedury 
analizy strategicznej skomunikowanej z  podejściem do 
strategii. 

Trzeci etap jest klasycznym etapem analizy strategicz-
nej przedsiębiorstwa, w którym następuje formułowanie 
prognoz rozwoju sytuacji, które pozwolą na projektowanie 
strategii danego przedsiębiorstwa oraz budowanie celów 
organizacyjnych. Ostatni krok jest klasycznym krokiem 
analizy strategicznej szczegółowo opisanym w literaturze 
przedmiotu. Dlatego też nie będzie przedmiotem analizy 
w tym artykule. 

Wskazana procedura na etapie identyfikacji dominu-
jącego podejścia do strategii dopasowanego do kontekstu 
działania analizowanej organizacji obejmuje:

• przeprowadzenie wstępnej identyfikacji kontekstu 
działania badanej organizacji, np. w oparciu o ana-
lizę ewolucji dotychczasowych strategii danej orga-
nizacji (tab. 1),

• wybór ekspertów, 
• przyporządkowanie przez ekspertów ocen cząstko-

wych w oparciu o wyróżniki podejść do strategii za-
mieszczonej w tabeli 1,

• zsumowanie ocen cząstkowych,
• wskazanie dominującego podejścia do strategii 

i  podejścia pomocniczego (uzupełniającego) do-
pasowanego do kontekstu działania analizowanej 
organizacji.

Podstawą analityczną etapu pierwszego jest tabela 1. 
W tej tabeli przedstawiono koncepcję analityczną w postaci 

układu pięciu podejść do strategii zawierającą w kolumnach 
ogólny opis danego podejścia wraz z  latami historycznej 
dominacji. Tabela skonstruowana jest w charakterystyczny 
sposób. Odwołuje się ona do podejścia zaproponowanego 
w swojej pracy doktorskiej przez M. Jasińskiego (2020). Jest 
jego znaczną modyfikacją i reinterpretacją. 

W pierwszej kolumnie tabeli 1 figuruje nazwa jednego 
z pięciu podejść do strategii. W kolumnie drugiej wskaza-
no cechy renty ekonomicznej właściwej dla danego podej-
ścia do strategii podkreślające ogólną orientację strategii 
organizacji. W kolumnie trzeciej, najważniejszej z punku 
widzenia celu analizy, wyliczono każdorazowo po osiem 
wyróżników każdego z  wymienionych podejść do stra-
tegii. Wyróżniki te zidentyfikowano w oparciu o analizę 
literaturową dotyczącą konkretnych podejść do strategii, 
doświadczenia związane z prowadzeniem badań podejść 
do strategii oraz propozycję badawczą M. Jasińskiego 
zawartą w  rozprawie doktorskiej „Identyfikacja podejść 
do strategii w przedsiębiorstwach w sektorze produktów 
spożywczych FMCG. Ujęcie metodyczne” (Jasiński, 2020). 
Niemniej, jest to miejsce, w którym następuje ocena wy-
korzystania wymienionych wyróżników w  budowaniu 
strategii w badanej organizacji. Oceny tej najlepiej doko-
nać w oparciu o analizę ewolucji dotychczasowych strate-
gii danej organizacji. 

W  procedurze oceny możliwe są  różne podejścia. 
Pierwsze z nich może polegać na zliczeniu pozytywnych 
wyborów w obrębie każdego podejścia i wskazaniu tego, 
który będzie miał najwięcej pozytywnych wskazań. Druga 
propozycja sprowadza się do oceny w skali Likerta wystę-
powania poszczególnych wyróżników i zsumowaniu ocen 
w poszczególnych podejściach. Jeszcze inna może polegać 
na wykorzystaniu metody uwzględniającej obok skali 
punktowej także przypisanie określonych wag poszcze-
gólnym wyróżnikom strategii. 

Podejście do strategii, które otrzyma najwięcej punk-
tów, będzie podejściem dominującym i  wyznaczającym 
konieczność wykorzystania określonej procedury analizy 
strategicznej (drugi podetap). Kolejne podejście, jeśli róż-
nica punktowa w  stosunku do podejścia dominującego 
jest niewielka, może być pomocniczo wykorzystane w ca-
łościowej analizie strategicznej. 

Etap analizy strategicznej z  wykorzystaniem metod 
i  technik analizy strategicznej właściwych dla danego 
podejścia do strategii zawiera właściwą już sekwencję 
etapów analizy strategicznej. Podstawowy schemat anali-
tyczny jest tutaj niezmienny i nawiązuje do klasycznych 
etapów analizy strategicznej. Obejmuje więc:

• określenie oczekiwanych celów strategicznych,
• właściwą analizę strategiczną z wykorzystaniem me-

tod i technik analizy strategicznej,
• identyfikację strategii osiągnięcia celów strategicznych,
• określenie celów szczegółowych, wskaźników suk-

cesu dla wybranych celów szczegółowych i  progra-
mów działania.

Poniżej w  układzie szczegółowych procedur analizy 
strategicznej przedstawiono pięć propozycji strykturyza-
cji tego etapu odniesionych do zidentyfikowanych pieciu 
podejść do strategii. 
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Tabela 1. Metoda identyfikacji dominującego podejścia do strategii dopasowanego do kontekstu działania analizowanej organizacji 
(podstawowe założenia)

Typ podejścia 
do strategii 

wraz z okresem 
dominacji 
podejścia

Wyróżniki celu 
strategicznego Wyróżniki podejścia do strategii

Planistyczne 
podejście do 
strategii  
(1945–1973)

Orientacja na 
korzyściach krzywej 
doświadczenia 
i ekonomii skali

wskazywanie w strategii sposobów zwiększania ekonomizacji działań (przychody a koszty)

dominacja w opisie strategii kategorii: plan, długoterminowość, koszty produkcji, dywersyfikacja 
produktowa

budowanie efektywności na bazie korzyści krzywej doświadczenia i ekonomii skali

nastawienie na długoterminowe planowanie działań

stosowanie kryteriów dywersyfikacji opartych o wytyczną ekonomii skali lub zakresu

stosowanie kryteriów outsourcingu opartych na kalkulacji kosztów produkcji

dominacja wśród menedżerów najwyższego szczebla menedżerów pionów produkcji

stawianie w doborze kadr na specjalistów w zawodach inżynierskich

Pozycyjne podejście 
do strategii  
(1973–1982/1984)

Orientacja na 
zwiększanie 
udziałów 
rynkowych, 
koncentracja na 
budowaniu przewagi 
konkurencyjnej

podkreślanie w strategiach źródeł przewagi konkurencyjnej

budowanie efektywności poprzez zwiększanie udziałów rynkowych

dominacja w opisie strategii kategorii: sektor, segment, przewaga, bariery wejścia, ryzyko

stosowanie kryteriów dywersyfikacji opartych o portfele produktów

stosowanie kryteriów outsourcingu opartych na kalkulacji kosztów

dominacja wśród menedżerów najwyższego szczebla menedżerów z wykształceniem finansowym

stawianie w doborze kadr na specjalistów w zawodach inżynierskich i finansistów

dominacja metod analizy typu: 5 sił Portera, metody portfelowe (BCG, ADL) 

Zasobowe podejście 
do strategii 
(1982/1984–  
–2008/2010)

Orientacja na 
budowanie 
wartości organizacji 
w wymiarze 
wartości 
ekonomicznej

podkreślanie w strategii znaczenia kluczowych kompetencji

dominacja w opisie strategii kategorii: zasoby, kluczowe kompetencje, budowanie wartości, kapitał 
ludzki, model biznesowy, KPI, kluczowe procesy 

orientacja na budowanie wartości marki, aktywów niematerialnych, wizerunku, kompetencji 
i zdolności

dbałość o interesariuszy i relacje z interesariuszami (znaczenie relacji inwestorskich)

koncentracja w działaniach na finansowych sposobach budowania wartości rynkowej firmy (EVA, 
EBIDTA)

stosowanie kryteriów dywersyfikacji bazujących na kluczowych kompetencjach

stosowanie kryteriów outsourcingu zorientowanych na usuwanie obszarów niebudujących wartości 
organizacji

dominacja wśród menedżerów najwyższego szczebla finansistów

dominacja metod analizy typu: łańcuch wartości, VRIO, model biznesowy CANVAS, analiza 
interesariuszy

Innowacyjno-
przedsiębiorcze 
podejście 
do strategii 
(2005 – czasy 
współczesne)

Orientacja na 
rewolucyjne 
i przełomowe 
innowacje 

dominacja w opisie strategii kategorii: innowacja, procesy, wartość intelektualna

budowanie efektywności na bazie ciągłego generowania innowacji produktowych, technologicznych, 
biznesowych, finansowych i innych 

polityka otwartych innowacji

stosowanie kryteriów dywersyfikacji opartych o wytyczną poszukiwania źródeł innowacji lub 
obszarów „blue ocean” i wytyczne koopetycji

stosowanie kryteriów outsourcingu opartych na chronieniu innowacyjnych i trudnych do 
skopiowania działań

zarządzanie talentami

zarządzanie działaniami zamiast zarządzania wynikami

stawianie na myślenie typu agile (zwinność, zdolność do szybkiej reakcji)
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Analiza strategiczna w planistycznym 
podejściu do strategii

Procedura planistycznej analizy strategicznej:
1. Określenie celów strategicznych analizowanej organi-

zacji w postaci oczekiwanej wielkości produkcji i wiel-
kości zysku.

2. Przeprowadzenie analizy PEST w  celu określenia po-
tencjalnych zmiennych wpływających na czynniki 
związane z popytem i podażą.

3. Skorzystanie z  metod i  narzędzi klasy: SWOT, PEST, 
macierz Ansoffa, punktowa ocena czynników we-
wnętrznych, analizy ekonomiczne oraz finansowe za-
sobów organizacji i analiza cyklu życia.

4. Zidentyfikowanie podstawowych zasobów organizacji 
spośród zasobów materialnych.

5. Zidentyfikowanie podstawowych działań /procesów/
funkcji przedsiębiorstwa.

6. Zbudowanie strategii planistycznej w postaci:
a) albo wskazania określonego sposobu ekonomizacji 

działania (ważne dla firm zorientowanych na uzy-
skanie korzyści efektu skali),

b) albo wskazania określonej strategii spośród strategii 
w układzie macierzy Ansoffa,

c) albo wskazania określonej strategii w układzie faz cy-
klu życia produktu.

7. Określenie:
a) celów szczegółowych, 
b) wskaźników o  cechach KPI dla wybranych celów 

szczegółowych,
c) programów działania (bazujących na wybranej strategii).

Analiza strategiczna w pozycyjnym 
podejściu do strategii

Procedura pozycyjnej analizy strategicznej:
1. Określenie celów strategicznych analizowanej organi-

zacji w postaci oczekiwanego poziomu rentowności.

2. Wybór sektora. Opisanie sektora w  układzie statycz-
nym i  dynamicznym poprzez analizy typu desk rese-
arch.

3. Przeprowadzenie analizy 5  sił Portera i  wskazanie sa-
tysfakcjonującego ze względu na oczekiwany poziom 
rentowności rodzaju sektora lub jego części.

4. Sporządzenie mapy grup strategicznych dla sektora 
(alternatywnie).

5. Sporządzenie portfeli strategicznych w oparciu o meto-
dy portfelowe (alternatywnie).

6. Skorzystanie z  metod i  technik analizy klasy: analiza 
5  sił Portera, mapy grup strategicznych, łańcuch war-
tości, macierz BCG, macierz McKinseya oraz inne me-
tody portfelowe.

7. Ustalenie źródeł przewagi konkurencyjnej możliwej do 
osiągnięcia w  sektorze przy wykorzystaniu propozy-
cji strategii ogólnych M. Portera lub innych koncepcji 
klasyfikacji strategii charakterystycznych dla podejścia 
pozycyjnego.

8. Określenie:
a) celów szczegółowych, 
b) wskaźników o  cechach KPI dla wybranych celów 

szczegółowych,
c) programów działania (bazujących na wybranej stra-

tegii).

Analiza strategiczna w zasobowym 
podejściu do strategii

Procedura zasobowej analizy strategicznej: 
1. Określenie celów strategicznych poprzez wskazanie 

interesariuszy i  ich oczekiwań w analizowanej organi-
zacji. Określenie oczekiwanego poziomu wartości dla 
interesariuszy.

2. Identyfikacja zasobów organizacji, zarówno material-
nych i niematerialnych.

3. Hierarchizacja zasobów z  wykorzystaniem podejścia 
VRIO.

Typ podejścia 
do strategii 

wraz z okresem 
dominacji 
podejścia

Wyróżniki celu 
strategicznego Wyróżniki podejścia do strategii

Sieciowe podejście 
do strategii 
(2010 – czasy 
współczesne)

Orientacja na 
budowanie sieci 
współzależnych 
i współdzielących 
zasoby i wartości 
organizacji

dominacja w opisie strategii kategorii: sieć, relacje, interesariusze

dominacja efektywności bazującej na budowaniu sieci kontraktów, sieci wartości, wykorzystaniu 
efektu sieciowego, 

stosowanie kryteriów dywersyfikacji opartych na wykorzystaniu efektu sieciowego, włączenia 
kolejnych grup klientów

stosowanie kryteriów outsourcingu opartych na kalkulacji stopnia dopasowania biznesu do cech 
budowanej sieci lub budowanego ekosystemu

dominacja metod analizy typu: SNA, analiza sieci

stawianie w doborze kadr na menedżerów z pionów informatycznych

serwicyzacja usług, otwartość na technologie 4.0

operowanie kategoriami: klaster, centra usług, parki technologiczne, Industry 4.0

Źródło: opracowanie własne na podstawie propozycji badawczej zaproponowanej przez M. Jasińskiego (2020)
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4. Skorzystanie z metod i  technik analizy klasy: metody 
analizy portfela technologicznego, punktowa ocena 
zdolności konkurencyjnych firmy, strategiczna analiza 
luki, bilans strategiczny, analiza kapitału intelektualne-
go, macierz M.H. Zacka, Balance Scored Card i model 
canvas.

5. Zbudowanie strategii zasobowej w układzie:
a) zhierarchizowanych zasobów i  ich wpływu na war-

tość dla interesariuszy,
b) albo kluczowych procesów i ich wpływu na wartość 

dla interesariuszy,
c) albo kluczowych partnerów i ich wpływu na wartość 

dla interesariuszy.
6. Określenie:

a) celów szczegółowych, 
b) wskaźników KPI dla wybranych celów szczegóło-

wych,
c) programów działania (bazujących na wybranej 

strategii).

Analiza strategiczna w innowacyjnym 
podejściu do strategii

Procedura innowacyjnej analizy strategicznej:
1. Określenie znaczenia innowacyjności w  analizowanej 

organizacji.
2. Skorzystanie z koncepcji” otwartych innowacji, przeło-

mowych innowacji, dyfuzyjnego modelu innowacji lub 
koncepcji „blue ocean”. 

3. Skorzystanie z metod i  technik analizy klasy: metody 
kreatywnego myślenia, metody „canvas”, model „blue 
ocean”, metoda identyfikacji „disruptive innovation 
opportunities” (Narasimhalu, 2012), mapa drogowa 
technologii i partnerstwa (Caetano, Amaral, 2011) lub 
Design Thinking. 

4. Zbudowanie strategii innowacji w postaci:
a) preferowanych rodzajów innowacji (innowacje 

przełomowe, innowacje produktowe, innowacje 
modelu biznesowego, innowacje typu „blue ocean”),

b) albo preferowanych źródeł innowacji (innowacje 
otwarte i innowacje zamknięte),

c) albo preferowanego czasu życia innowacji.
5. Określenie:

a) celów szczegółowych, 
b) wskaźników KPI dla wybranych celów szczegóło-

wych,
c) programów działania (bazujących na wybranej 

strategii).

Analiza strategiczna w sieciowym 
podejściu do strategii

Procedura sieciowej analizy strategicznej:
1. Wskazanie celów strategicznych analizowanej organi-

zacji w postaci oczekiwanego wzrostu wartości orga-
nizacji i  sieci, której częścią jest analizowana organi-
zacja. 

2. Identyfikacja właściwych rent sieciowych budują-
cych wartość analizowanej organizacji.

3. Skorzystanie z metod i  technik analizy klasy: meto-
dy SNA, metody analizy interesariuszy, model ana-
lizy usieciowienia, analiza sieci wartości (Value Net, 
PARTS), sieciowy model oceny przepływów między 
sektorami (McNerney i in., 2013) lub Deloitte Enter-
prise Value Map. 

4. Zbudowanie strategii sieciowej w postaci:
a) wyboru zakresu wykorzystania struktur hierar-

chicznych verus rynkowych (renta z  kosztów 
transakcyjnych),

b) wskazania rodzajów apriopriacji (rodzaj intere-
sariuszy i rodzaj przejmowanej wartości),

c) wykazania preferowanych kanałów dyfuzji wiedzy,
d) wskazania rodzaju sieci wartości spośród: łańcu-

cha wartości, warsztatu i sieci wartości,
e) sposobów generowania efektu sieciowego.

5. Określenie:
a) celów szczegółowych, 
b) wskaźników KPI dla wybranych celów szczegó-

łowych,
c) programów działania (bazujących na wybranej 

strategii).

Przedstawione propozycje strukturyzacji poszczegól-
nych etapów są o  tyle nieskończonymi propozycjami ana-
litycznymi, o ile można się spodziewać odkrywania wciąż 
nowych metod i technik analizy strategicznej i odkrywania 
nowych podejść do strategii. 

Podsumowanie

Z arządzanie strategiczne jest jednym z najbardziej in-
teresujących obszarów nauk o zarządzaniu i jakości. 

Wynika to z  interdyscyplinarnego charakteru zarządza-
nia strategicznego. Łączy ono bowiem wiedzę z wszyst-
kich dyscyplin dziedziny nauk społecznych, w  tym 
szczególnie z: nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i fi-
nansów, nauk prawnych i nauk o polityce i administracji. 
Efektem tej szczególnej koopetycji nauk społecznych 
jest potrzeba precyzyjnego użytkowania różnych metod, 
technik i  narzędzi wykorzystywanych w  zarządzaniu 
strategicznym. Niestety, w  wielu przypadkach związa-
nych z wykorzystaniem wiedzy z zarządzania strategicz-
nego spotykamy się z sytuacjami niedopasowania, braku 
uwzględniania kontekstu, pobieżnego przeprowadzania 
analiz i  wynikającego z  tych błędów nieuprawnionego 
wnioskowania. Przykładem takiego zawodnego postępo-
wania jest powszechne wykorzystywanie technik analizy 
strategicznej powstałych w  okresie upowszechniania 
się podejścia pozycyjnego we wszystkich innych kon-
tekstach analitycznych, nawet wtedy, gdy nie jesteśmy 
w stanie, nie możemy podać precyzyjnie granic badane-
go sektora lub w przypadku gdy granice sektora zostały 
kompletnie rozmyte. 

Przedstawione procedury w swej głównej konstrukcji 
są  podobne. Różnice pomiędzy nimi dotyczą w  szcze-
gólności: rodzaju uzyskiwanej renty, zakresów wykorzy-
stywanej wiedzy eksperckiej, liczby narzędzi strategicz-
nych możliwych do wykorzystania, rodzaju dostępnych 
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Tabela 2. Porównanie procedur analiz strategicznych bazujących na różnych podejściach do strategii

Rodzaj analizy  
strategicznej

Kryteria oceny

Analiza 
strategiczna 

w planistycznym 
podejściu do 
strategii

Analiza 
strategiczna 
w pozycyjnym 
podejściu do 
strategii

Analiza 
strategiczna 
w zasobowym 
podejściu do 
strategii

Analiza 
strategiczna 

w innowacyjnym 
podejściu do 
strategii

Analiza 
strategiczna 
w sieciowym 
podejściu do 
strategii

Rodzaj uzyskiwanej renty renta ricardiańska renta 
chamberlinowska

renta ricardiańska renta 
schumpeterowska

renty sieciowe

Zakres wiedzy eksperckiej

nauki o zarządzaniu 
i jakości, ekonomia 
i finanse, także 
nauki inżynieryjno- 
-techniczne

nauki o zarządzaniu 
i jakości, ekonomia 
i finanse

nauki o zarządzaniu 
i jakości, ekonomia 
i finanse, inne nauki 
społeczne

nauki o zarządzaniu 
i jakości, ekonomia 
i finanse, inne 
nauki społeczne, 
także informatyka 
i matematyka

nauki o zarządzaniu 
i jakości, ekonomia 
i finanse, inne 
nauki społeczne, 
także informatyka 
i matematyka

Liczba i rodzaje narzędzi 
analizy strategicznej

niewiele 
oryginalnych 
dla zarządzania 
strategicznego 
narzędzi analizy 
strategicznej; wiele 
innych narzędzi, 
odwołujących się do 
dorobku ekonomii 
i ekonomiki firmy

wiele oryginalnych 
dla zarządzania 
strategicznego 
narzędzi analizy 
strategicznej 
zbudowanych m.in. 
przez M. Portera

niewiele 
oryginalnych 
dla zarządzania 
strategicznego 
narzędzi analizy 
strategicznej, 
wiele innych 
narzędzi analizy 
odwołujących się 
m.in. do Value 
Based Management

niewiele 
oryginalnych 
dla zarządzania 
strategicznego 
narzędzi analizy 
strategicznej

niewiele 
oryginalnych 
dla zarządzania 
strategicznego 
narzędzi analizy 
strategicznej, 
wiele innych 
narzędzi analizy 
odwołujących się 
do dorobku nauk 
socjologicznych, 
matematyki 
i informatyki

Rodzaj dostępnych 
typologii strategii

typologie strategii 
produktowo- 
-rynkowych

typologie strategii 
produktowo- 
-rynkowych

typologie strategii 
kompetencyjno- 
-rynkowych

typologie strategii 
bazujące na ideach 
przełomowych 
innowacji 
i otwartych 
innowacji

typologie 
strategii bazujące 
na układach 
konkurencji, 
koopetycji 
i współpracy

Zakres wykorzystania

sektory 
tradycyjne, sektory 
produkcyjne, 
sektory znajdujące 
się w fazie 
dojrzałości, sektory 
regulowane, 
organizacje 
publiczne

sektory o wyraźnie 
zdefiniowanych 
granicach, 
sektory poddające 
się procesom 
koncentracji 

sektory szybko 
rosnące, sektory 
z rozmytymi 
granicami, 
sektory usług, 
sektory bazujące 
na zasobach 
niematerialnych

sektory 
technologiczne, 
sektory znajdujące 
się w fazie wzrostu, 
nowe sektory, 
startupy

sektory 
technologiczne, 
ekosystemy, sektory 
usług, sektory 
znajdujące się 
w fazie wzrostu, 
startupy

Źródło: opracowanie własne

typologii strategii i  zakresu wykorzystania w  praktyce. 
Analiza informacji zawartych w  tabeli 2  wskazuje na 
interdysplinarność zarządzania strategicznego. Dostrzec 
to można w  zakresie wykorzystywanej wiedzy eksperc-
kiej i liczbie oraz rodzaju stosowanych narzędzi analizy 
strategicznej. Zarządzanie strategiczne wciąż nie wy-
pracowało zbyt wielu własnych narzędzi oceny strategii 
i kontekstu zarządzania strategicznego. Widać to zwłasz-
cza w  nowszych podejściach, które czerpią szeroko 
z nauk ścisłych i innych nauk społecznych. Jednocześnie 
z analizy zakresu wykorzystywania wymienionych w ar-
tykule procedur wynika, że rośnie zapotrzebowanie na 
procedury dedykowane węższym obszarom działalności, 
konkretnym firmom czy konkretnym ekosystemom. 
Silnie spersonalizowane procedury to prawdopodobnie 
interesujący kierunek rozwoju metod i narzędzi analizy 
strategicznej. 

Celem tego artykułu było przedstawienie rozwiązań 
eliminujących podaną zawodność. Według autorów 
artykułu kluczem do rozwiązania problemu jest pre-
cyzyjne dopasowanie metod i  technik analizy strate-
gicznej do określonego kontekstu działania badanej 
organizacji. Pomocnym w  tym dopasowaniu jest sko-
rzystanie z  dorobku wiedzy sfokusowanej wokół tzw. 
podejść do strategii. W przyjętym w artykule założeniu 
badawczym podejście do strategii jest uogólnionym 
teoretycznie kontekstem praktycznych wyznaczników 
skutecznego działania organizacji. Przedstawione 
propozycje strukturyzacji procedur analiz strategicz-
nych adekwatnie do zidentyfikowanego dla danej 
 organizacji dominującego sposobu myślenia o strategii 
(podejścia do strategii) mają charakter utylitarny i po-
winny służyć właściwemu przeprowadzeniu analizy 
strategicznej.
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Podstawowym wnioskiem płynącym z tej prezentacji 
wyników badań jest zalecenie precyzyjnego dobierania 
metod i technik analizy strategicznej do kontekstu dzia-
łania badanej organizacji, kontekstu opisanego cechami 
podejść do strategii, w tym w szczególności wskazania 
kryteriów osiągania sukcesu badanej organizacji. 
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Strategic Analysis of Enterprise  
in the Structure of Approaches  
to Strategy

Summary

The aim of the article is to indicate the need to adjust the 
methods and techniques of strategic analysis to the spe-
cific and dominant in a given place and time approach to 
the strategy understood as a set of criteria and conditions 
for achieving success by an organisation, measured by the 
type of economic rent obtained. The utilitarian goal of the 
article is to indicate effective strategic analysis procedures 
adjusted to the conditions of the organisation’s operation.
The article is the result of many years of observations 
regarding the processes of designing an organisation’s 
strategy, in which the authors of the articles participated 
and analysed from the perspective of strategic analysis 
procedures and various phases of strategy design.
The article develops a  layer of strategic analysis instru-
ments connected with approaches to strategy. At the same 
time, it indicates specific stages of such an analysis and 
specific methods and tools of strategic analysis, character-
istic of a given strategy logic. In the opinion of the authors, 
this knowledge should broaden the area of epistemology 
and methodology of strategic management.
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strategic management, organisational strategies, strategic 
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Wprowadzenie

J ednym z obszarów zainteresowań nauk o zarządzaniu 
jest odkrywanie zależności pomiędzy zjawiskami 

zachodzącymi w  organizacjach. Ich potwierdzanie w  ba-
daniach ilościowych wymaga formułowania hipotez opi-
sujących zależności między zmiennymi. Wiele z nich nie 
może być zaobserwowanych w sposób bezpośredni. Takie 
zmienne nazywane są zmiennymi ukrytymi. W celu zba-
dania zmiennej ukrytej należy dokonać jej operacjonali-
zacji, co w  badaniach ankietowych oznacza uchwycenie 
jej istoty za pomocą co najmniej jednego pytania (Lavra-
kas, 2008, s. 939). Jakość skal służących do pomiaru zja-
wisk będących przedmiotem zainteresowania badacza jest 
punktem wyjścia w  drodze do uzyskania wiarygodnych 
wyników. Rezultatem stosowania narzędzi opracowanych 
w sposób niespełniający zasad rygoru metodologicznego 
są  poważne wątpliwości dotyczące rzetelności ustaleń 
i  ich wiarygodności (Czakon, 2019, s.  3). Pomimo tego 
poważne błędy w  metodyce opracowywania narzędzi 
pomiarowych, często nawet jej całkowite ignorowanie, to 
jeden z najczęstszych zarzutów dotyczących badań w na-
ukach o zarządzaniu (Govindarajan, Kopalle, 2006, s. 190) 
oraz jedna z głównych barier ich rozwoju (Danneels, 2016, 
s. 2183). Zbiór powszechnie uznanych narzędzi pomiaro-
wych jest bardzo mały (Czakon 2019, s. 8), a do wyjątków 
należą konstrukty, które doczekały się jednej bądź kilku 
uznanych skal pomiarowych. Warto wskazać, iż korzysta-
nie z  pomyślnie zwalidowanych1 wcześniej skal opraco-
wanych przez innych badaczy, pozwoliłoby na replikację 
zarówno skal, jak i badań, a więc zwiększyłoby szanse na 
porównywanie uzyskiwanych wyników. Duża część ba-
daczy przedstawia jednak własne, nowe skale pomiarowe. 
W  konsekwencji znacząca część konstruktów powszech-
nie używanych w  literaturze dotyczącej zarządzania nie 
doczekała się takich miar (np. ciągłe doskonalenie, sa-
moorganizacja itd.). Jedną z  przyczyn tego stanu rzeczy 
może być wysoki stopień trudności metodyki mającej na 
celu opracowanie takiego narzędzia, kolejną zaś – niedo-
stateczna ilość wskazówek dotyczących jednego z począt-
kowych etapów procedury badawczej, jakim jest selekcja 
wstępnych pozycji kwestionariuszowych2 do ankiety ba-
dań pilotażowych z udziałem tzw. sędziów kompetentnych.

Niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia wskaza-
nej luki. Jego celem jest przedstawienie procedury pracy 
z sędziami kompetentnymi przy selekcji wstępnych pozy-
cji kwestionariuszowych do ankiety badań pilotażowych 
oraz jej egzemplifikacja. W treści artykułu przedstawiono 
krótki przegląd literatury, wskazując na dylematy, przed 
którymi stoi badacz, korzystając z pomocy zewnętrznych 
ekspertów, następnie przedstawiono przykład postępowa-
nia w tym zakresie, będący częścią procedury badawczej 
w  zrealizowanych przez autora badaniach związanych 
z opracowaniem nowych skal.

Badanie opinii sędziów kompetentnych 
w procesie opracowywania 
narzędzia pomiarowego 

P rocedura opracowywania narzędzia pomiarowego 
zaproponowana przez G.A. Churchilla (1979), będąca 

najczęściej stosowaną klasyczną procedurą (Czakon, 2019, 
s. 8), obejmuje między innymi skorzystanie z pomocy eks-
pertów zewnętrznych. Na podstawie przeglądu literatury  
i/lub badań jakościowych badacz opracowuje listę wstęp-
nych pytań do ankiety. Samodzielna kwalifikacja części 
z  nich do kwestionariusza badania pilotażowego oparta 
byłaby na subiektywnym odczuciu i  doświadczeniu bada-
cza, mogłaby więc prowadzić do wystąpienia błędu selekcji. 
W  celu jego uniknięcia w  proces selekcji należy zaanga-
żować ekspertów, którzy za pomocą przyjętej skali ocenią 
każdą ze wstępnych pozycji. Sędziów warto poprosić także 
o  komentarze dotyczące ocenianych stwierdzeń, np. czy 
pasują do definicji konstruktu, czy są  jednoznacznie sfor-
mułowane, czy stylistyka sformułowań jest poprawna itd. 
(DeVellis, 2017, s. 128). 

Wielu badaczy opracowujących nowe skale pomiaro-
we zaniedbuje jednak ten etap badań (Hardesty, Bearden, 
2004, s. 99). Co więcej, tylko część prac przedstawiających 
proces ich opracowywania zawiera opis zastosowanej pro-
cedury pracy z  sędziami. Większość autorów poprzestaje 
na zamieszczeniu jedynie ogólnikowych informacji w tym 
zakresie (Gorbaniuk, 2016, s. 6), ograniczając się do wska-
zania liczby zaangażowanych sędziów bądź też czy byli oni 
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menedżerami czy badaczami zajmującymi się daną tema-
tyką itp. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy mogą być 
niejasności związane z metodyką badania opinii sędziów. 

Pewne wątpliwości mogą pojawić się już na etapie de-
cyzji dotyczącej doboru sędziów. W literaturze przedmiotu 
trudno znaleźć wytyczne dotyczące tej kwestii, poza dość 
ogólnymi wskazówkami, iż należy do tej roli zaangażować 
ekspertów mających doświadczenie w  pracy badawczej 
w danym obszarze i/lub praktyków z adekwatnym przygo-
towaniem akademickim (Crawford, Kelder, 2019, s.  136). 
Dla przykładu, R.K. Rai (2016, s.  13), opracowując skalę 
tworzenia wartości w  kontekście aliansów strategicznych, 
zaangażował w  proces walidacji skali czterech praktyków 
oraz czterech naukowców. Zdarzają się jednak przypadki 
angażowania wyłącznie naukowców (Thomas, Lucas, 2019) 
czy nawet doktorantów (Liang i in., 2012, s. 78). Z dokona-
nego przez autora przeglądu literatury wynika, że bardziej 
powszechną praktyką jest angażowanie jednocześnie na-
ukowców oraz praktyków w podobnej liczebności. 

Kolejny dylemat dotyczy liczby zaangażowanych w  ba-
danie sędziów. Interesujący jest fakt, iż wielokrotnie wzna-
wiane, klasyczne pozycje zwarte dotyczące opracowywania 
skal pomiarowych (DeVellis, 2017) czy też badań marke-
tingowych (Churchill, 2002), nie zawierają wskazówek 
dotyczących ich liczby. D.M. Hardesty i W. Bearden (2004, 
s.  101–102) wskazują, że wśród przeanalizowanych przez 
nich 200 opracowań dotyczących najczęściej używanych 
narzędzi pomiarowych w  badaniach marketingowych 
liczba sędziów, o ile została podana, wahała się pomiędzy 
3 a 50. E. Hornowska (2017, s. 233) sugeruje liczbę sędziów 
pomiędzy 3  a  40, zaś J.A. Crawford i  J.A. Kelder (2019, 
s. 136) rekomendują zaangażowanie od 9 do 30 ekspertów. 
Liczbę sędziów można powiązać z  oczekiwanym pozio-
mem rzetelności skali mierzonej za pomocą wskaźnika 
proportional reduction in loss3. R.T. Rust i B. Cooil (1994) 
wskazują, że przy zastosowaniu trzystopniowej skali Likerta 
i wskaźniku zgodności odpowiedzi ekspertów wynoszącym 
0,5 zaangażowanie w badania dziewięciu sędziów zapewnia 
osiągnięcie tego wskaźnika na poziomie 0,91 (Rust, Cooil, 
1994, s.  8), przy zastosowaniu skali czterostopniowej do 
osiągnięcia takiego poziomu wystarczy 7  sędziów (Rust, 
Cooil, 1994, s. 10), zaś skala pięciostopniowa wymaga zaan-
gażowania tylko 6 sędziów (Rust, Cooil, 1994, s. 12). 

Kolejne wątpliwości wiążą się z  wyborem metody, za 
pomocą której sędziowie powinni ocenić wstępne pozycje 
kwestionariusza. Oceny tej mogą dokonać zgodnie z  pro-
pozycją J.L. Zaichkowsky’ego (1985, s. 343), zgodnie z którą 
każde z pytań jest oceniane jako wyraźnie reprezentatywne/ 
w pewnym stopniu reprezentatywne lub niereprezentatyw-
ne dla konstruktu będącego przedmiotem zainteresowa-
nia. Podobnie E. Hornowska (2017, s. 87) proponuje, aby 
każda pozycja została oceniona za pomocą trzystopniowej 
skali: pozycja ma zasadnicze znaczenie dla testu/ pozycja 
jest użyteczna, jednak nie ma zasadniczego znaczenia/ 
pozycja nie powinna znaleźć się w  teście. Z  kolei C. Ober-
miller i  E.R. Spangenberg (1988, s.  170) sugerują użycie 
czterostopniowej skali Likerta (pozycja bardzo dobrze/ 
dobrze/ średnio/ słabo nadaje się do mierzenia konstruktu). 
R.T. Rust i B. Cooil (1994, s. 9) przekonują, że użycie skal 

o większej rozpiętości (np. pięciostopniowych zamiast trzy-
stopniowych) pozwala na zaangażowanie mniejszej liczby 
sędziów przy uzyskiwaniu wyników o  porównywalnej 
jakości, o czym wspomniano powyżej w kontekście liczby 
sędziów. Inną metodą wyrażania przez ekspertów opinii 
na temat pozycji kwestionariuszowych jest metoda rango-
wania, polegająca na sporządzaniu przez nich rankingów 
stwierdzeń (szeregowaniu od najlepszego do najgorszego 
bądź odwrotnie). Wykorzystana może być ona jednak 
wyłącznie w  przypadku porównywania niewielkiej liczby 
pozycji (maksymalnie do 9 – Cabała, 2010, s. 49). Liczba 
ta będzie tym niższa, im wyższa była staranność badacza 
na etapie opracowywania listy wstępnych pozycji. W przy-
padku wysokiej jakości pracy na tym etapie sporządzenie 
rankingu wstępnych pozycji kwestionariusza sprawiać 
będzie sędziom poważny problem, wszystkie one bowiem 
powinny dobrze nadawać się do pomiaru cechy (DeVellis, 
2017, s.  128). Niektórzy badacze próbują poradzić sobie 
z tym problemem, przekształcając oceny wyrażone w skali 
punktowej w szeregi, istnieją jednak poważne wątpliwości, 
czy zabieg ten jest uprawniony (Cabała, 2010, s. 50).

Trudności przysparzać może także sposób analizy od-
powiedzi sędziów. Nie ulega wątpliwości, że im zgodniej 
eksperci wskażą na przydatność danej pozycji do pomiaru 
cechy, z tym większym prawdopodobieństwem powinna ona 
zostać zakwalifikowana do kwestionariusza badań pilotażo-
wych. Najprostszą metodą, biorącą pod uwagę zgodność opi-
nii sędziów przy jednoczesnej selekcji pozycji, jest metoda 
Lawshego. Polega ona na przyjęciu do ankiety badań pilota-
żowych tych pozycji, które zostały wskazane przez większość 
sędziów jako istotne dla kwestionariusza (Hornowska, 2017, 
s. 233). Wielu badaczy kwalifikuje pozycję do ankiety badań 
pilotażowych w  przypadku, gdy co najmniej 75% sędziów 
uzna ją za pożądaną (Hardesty, Bearden, 2004, s. 104). War-
to zauważyć, że w przypadku użycia tej metody, badacz nie 
wie nawet w przybliżeniu, ile pozycji zostanie przez sędziów 
wyselekcjonowanych do dalszych etapów pracy nad kwe-
stionariuszem. Wymusza ona także użycie trzystopniowej 
skali oceny stwierdzeń. Relatywnie prostym do zastosowania 
miernikiem oceny preferencji sędziów jest współczynnik 
zgodności uporządkowań wielokrotnych –  wskaźnik kon-
kordancji W  Kendalla (Cabała, 2010, s.  37). Informuje on 
o stopniu zgodności opinii sędziów, nie wskazuje jednak po-
zycji, które należy przyjąć do ankiety badania pilotażowego. 
Ponadto można go stosować wyłącznie w przypadku użycia 
przez sędziów metody rangowania. O. Gorbaniuk (2016, s. 5) 
sugeruje, iż dobrą i prostą metodą analizy ocen sędziów jest 
posłużenie się uśrednionymi opiniami sędziów na temat 
każdej z pozycji kwestionariusza. Do kwestionariusza badań 
pilotażowych zakwalifikować należy kolejne stwierdzenia ze 
sporządzonego na tej podstawie rankingu. 

Jak wynika z powyższych rozważań, badacz opracowujący 
nową skalę mierzy się z  wieloma dylematami, wynikający-
mi z niedostatku wskazówek odnoszących się do metodyki 
pracy z  sędziami kompetentnymi. Były one przedmiotem 
dyskusji, które zostały przeprowadzone przez autora z przed-
stawicielami nauk o  zarządzaniu oraz ekspertami zajmują-
cymi się statystyką4 podczas pracy nad nowymi skalami do 
pomiaru dwóch konstruktów: organizacyjnego rozwoju oraz 
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organizacyjnych problemów wzrostu (Czarnecki, 2016). Po-
niżej zaprezentowana zostanie procedura pracy zastosowana 
przy opracowaniu tych skal, wypracowana z nimi w rezulta-
cie tych dyskusji.

Badanie opinii sędziów 
kompetentnych — egzemplifikacja

W stępne pozycje kwestionariuszowe zostały opracowa-
ne na podstawie studiów literaturowych oraz wywia-

dów strukturyzowanych z dwudziestoma przedsiębiorcami 
i menedżerami. Zostały one następnie przedstawione dwóm 
sześcioosobowym grupom ekspertów zewnętrznych, skła-
dającym się z przedstawicieli nauki oraz praktyki. R.T. Rust 
i B. Cooil (1994, s. 12) stwierdzili, że dwunastu sędziów przy 
zgodności ich odpowiedzi wynoszącej 0,5  pozwala na uzy-
skanie wskaźnika rzetelności proportional reduction in loss na 
poziomie 0,98. Eksperci – praktycy byli menedżerami wyso-
kiego szczebla pracującymi w przedsiębiorstwach średnich 
lub takich, które w  okresie trzech lat poprzedzających wy-
wiad były przedsiębiorstwami średnimi, lecz na skutek wzro-
stu stały się przedsiębiorstwami dużymi. Były to osoby od-
powiedzialne m.in. za strategię firm, w tym także ich wzrost 
i rozwój. Eksperci – przedstawiciele nauk o zarządzaniu byli 
naukowcami posiadającymi stopień naukowy doktora habi-
litowanego, których przedmiotem zainteresowań były wzrost, 
rozwój i  efektywność przedsiębiorstw. Przed podjęciem 
decyzji o zaangażowaniu w badanie w charakterze sędziów, 
autor przeprowadził rozmowy z  każdym z  kandydatów, 
w  trakcie których zostali oni zapoznani z  tematyką badań 
oraz oczekiwanymi efektami ich pracy. Rozmowy dały także 
okazję do sprawdzenia, czy wykazywali oni zainteresowanie 
udziałem w badaniu oraz czy ich kwalifikacje były wystarcza-
jące w kontekście jego celów. Eksperci zostali zapoznani z de-
finicjami konstruktów oraz poproszeni o ocenę przydatności 
do ich pomiaru wstępnych pozycji kwestionariuszowych za 
pomocą pięciostopniowej skali Likerta. Sędziowie ocenili 
łącznie 195 wstępnych pozycji kwestionariuszowych. Reduk-
cja ich liczby w następstwie przeprowadzenia badania opinii 
sędziów oraz badania pilotażowego została przedstawiona 
w tabeli 1.

Zgodnie z zaleceniami O. Gorbaniuka (2016), dla każde-
go stwierdzenia policzono średnie wewnętrzne (po odrzuce-
niu dwóch skrajnych ocen), następnie zaś na ich podstawie 
opracowano rankingi stwierdzeń. Do badania pilotażowego 
zakwalifikowano stwierdzenia, które uzyskały najwyższe 
średnie wewnętrzne. Pomocniczo korzystano z  wartości 
odchyleń standardowych odpowiedzi sędziów oraz porów-
nań średnich wewnętrznych policzonych w  obu grupach 
sędziów. Ich liczba wynosiła od 12 do 16 stwierdzeń dla 
różnych wymiarów rozwoju organizacyjnego oraz 32 dla 
organizacyjnych problemów wzrostu. Tabela 2 przedstawia 
wyniki oceny dokonanej przez sędziów dla rozwoju struktur 
organizacyjnych (jednego z pięciu wymiarów rozwoju orga-
nizacyjnego), prezentując średnie odchylenia standardowe, 
średnie wewnętrzne, jak również pozycje poszczególnych 
stwierdzeń w  rankingu. Tabela podzielona została na trzy 
obszary. Lewa strona tabeli zawiera wskazane miary po-
liczone dla odpowiedzi wszystkich sędziów (S). Obszary: 
środkowy oraz po prawej stronie, zawierają oceny poszcze-
gólnych stwierdzeń przyznane przez odpowiednio: sędziów 

– przedstawicieli nauki oraz sędziów – praktyków. Kolorem 
szarym oznaczono pytania, które zastosowano w  badaniu 
pilotażowym, kolorem ciemnoszarym oznaczono te spośród 
nich, które następnie zastosowano w badaniu właściwym.

Sędziowie uznali część wstępnych pozycji kwestionariu-
szowych zaczerpniętych ze skal opublikowanych w literatu-
rze, za słabo lub przeciętnie nadające się do pomiaru cech5. 
Sytuacja spowodowała dylemat: czy zaufać opinii sędziów, 
czy jednak uwzględnić w kwestionariuszu badań pilotażo-
wych pozycje sugerowane w recenzowanych publikacjach. 
Podążanie za wynikami badania opinii sędziów, w  przy-
padku selekcji wstępnych pozycji do kwestionariusza badań 
pilotażowych, nie jest bezwzględnym obowiązkiem bada-
cza. Nie należy ich ignorować, jednak badacz powinien 
dokonać świadomej decyzji, jak je wykorzystać (DeVellis, 
2017, s.  128). W  opisywanych badaniach zdecydowano 
o uwzględnieniu w całości opinii sędziów, w konsekwencji 
zaś nie włączono nisko i przeciętnie ocenionych przez nich 
pozycji do kwestionariusza badania  pilotażowego. Sędzio-
wie okazali się także pomocni w podjęciu decyzji dotyczą-
cej sposobu mierzenia dynamiki zmiennych.  Rozstrzygnęli 

Tabela 1. Redukcja liczby pozycji skal w poszczególnych etapach ich tworzenia

Konstrukt / wymiar konstruktu
Liczba pozycji 

przedłożonych ocenie 
sędziom kompetentnym

Liczba pozycji w badaniu 
pilotażowym

Liczba pozycji 
w badaniu właściwym

Rozwój organizacyjny 134 67 24

Rozwój procesów 26 12 6

Rozwój struktur 31 12 4

Rozwój systemów operacyjnych 21 12 4

Rozwój systemów zarządzania 36 15 6

Rozwój kultury organizacyjnej 20 16 4

Organizacyjne problemy wzrostu 
(konstrukt jednowymiarowy) 61 32 15

Źródło: opracowanie własne
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stosunkiem głosów 11:1, że lepiej będzie zapytać respon-
dentów wprost o  tę dynamikę, niż pytać ich o  poziom 
zmiennych obecnie i przed trzema laty6. 

Podsumowanie 

C elem artykułu jest wzbogacenie dyskusji dotyczącej 
walidacji narzędzi pomiarowych w  naukach o  zarzą-

dzaniu przy wykorzystaniu opinii sędziów kompetentnych. 
W  jego treści przedstawiono dylematy związane z  me-
todyką pracy z  sędziami przy selekcji wstępnych pozycji 
kwestionariuszowych do ankiety badań pilotażowych, na-
stępnie opisano procedurę zastosowaną przez autora przy 
opracowywaniu dwóch nowych skal pomiarowych. 

Problemy, na jakie napotykają badacze, związane z bra-
kiem jasnych wytycznych dotyczących kolejnych etapów 
pracy z ekspertami, a dotyczące przede wszystkim: liczby 
zaangażowanych w badanie sędziów, sposobu oceny przez 
nich wstępnych pozycji kwestionariusza oraz analizy otrzy-
manych odpowiedzi, sprawiają, że część badaczy może 
rezygnować z  tego kroku podczas opracowywania no-
wych skal. Na podstawie studiów literaturowych, dyskusji 
z  ekspertami oraz doświadczeń nabytych podczas opra-
cowywania własnych skal pomiarowych autor sugeruje 
zaangażowanie kilkunastu ekspertów będących w połowie 
teoretykami, w połowie zaś praktykami w danym obszarze. 
Warte polecenia jest przeprowadzenie rozmów z kandyda-
tami na sędziów przed podjęciem decyzji o  ich zaangażo-
waniu w  badanie, co da badaczowi możliwości: 1)  przed-
stawienia przedmiotu badania, jego kontekstu oraz użytych 
definicji; 2) upewnienia się o posiadaniu przez kandydatów 
odpowiednich kompetencji w  kontekście celu badania; 
3)  potwierdzenia chęci zaangażowania się w  badanie. Do 
oceny przez sędziów przydatności poszczególnych stwier-
dzeń do pomiaru cechy ukrytej autor sugeruje wykorzy-
stanie pięciostopniowej skali Likerta. Po otrzymaniu opinii 
sędziów zalecane jest oszacowanie stopnia zgodności ich 
ocen. W celu wyboru pozycji do kwestionariusza badań pi-
lotażowych autor rekomenduje sporządzenie ich rankingu 
na podstawie średnich wewnętrznych ocen sędziów z  po-
mocniczym użyciem wartości odchyleń standardowych 
oraz porównania średnich wewnętrznych policzonych 
w obu grupach sędziów.

Należy zdawać sobie sprawę z  ograniczeń, którymi 
obarczone są  opisane w  publikacji badania. Po pierwsze, 
przeglądu literatury, ze względu na cel artykułu oraz jego 
objętość, nie można uznać jako pełnego. Po drugie, wybór 
stwierdzeń do badania pilotażowego na podstawie średniej 
wewnętrznej może wywołać wątpliwość: czy pytanie z nie-
znacznie wyższą średnią wewnętrzną, jednak z  wyższym 
odchyleniem standardowym, powinno zajmować wyższe 
miejsce w rankingu od pytania z nieznacznie niższą średnią, 
za to z niższym odchyleniem standardowym? Ograniczenia 
te wskazują jednocześnie na obszary prowadzenia dalszych 
analiz. Warto także wskazać obszary, które nie zostały po-
ruszone w  treści artykułu, mogące być przedmiotem dal-
szych rozważań. Nie można wykluczyć sytuacji, iż pomimo 
zachowania przez badacza odpowiedniej staranności i uzy-
skania od ekspertów zapewnienia o chęci wzięcia udziału 

w  badaniu, jeden lub kilku z  nich oceni przedstawione 
stwierdzenia szybko, bez refleksji i wystarczającego zaanga-
żowania. W przypadku przyznawania przez takiego eksper-
ta jednakowych lub bardzo podobnych ocen wszystkim lub 
większości stwierdzeń, zauważenie tego faktu nie będzie 
stwarzać problemów. Nie można jednak wykluczyć sytua-
cji, iż niezaangażowany ekspert przyzna różne oceny po-
szczególnym stwierdzeniom. Czy możliwe jest uchwycenie 
niskiej jakości pracy eksperta w takiej sytuacji? Nawiązując 
do braku bezwzględnego obowiązku podążania za wyni-
kami badania opinii sędziów, pojawić się może problem 
podważenia niewygodnej dla badacza opinii eksperta. Czy 
możliwe jest opracowanie katalogu przypadków, w których 
nieuwzględnienie opinii sędziego uznać należałoby za uza-
sadnione? Wydaje się także, że warto byłoby poznać opinie 
samych sędziów o  trudnościach związanych z oceną. Cie-
kawe byłoby uchwycenie, czy występują różnice pomiędzy 
ocenami sędziów praktyków oraz sędziów naukowców. Czy 
można doszukać się tu jakichś prawidłowości? Jeśli tak, to 
z czego one wynikają? 

Odpowiedzi na dylematy wskazane w  artykule nie 
są  wyczerpujące i  jednoznaczne. Mając świadomość, że 
przedstawiona propozycja procedury pracy z  sędziami 
nie jest jedyną, czy też najbardziej prawidłową procedurą, 
a przegląd literatury nie jest kompletny, autor ma nadzieję, 
że zaprezentowane w artykule rozważania i wyniki badań 
wpisują się w dyskusję dotyczącą opracowywania nowych 
narzędzi pomiarowych, będą stanowić zachętę dla badaczy 
do angażowania sędziów kompetentnych w  proces opra-
cowywania nowych skal pomiarowych z  zachowaniem 
wysokiego stopnia rygoru metodologicznego oraz staną się 
przyczynkiem do dalszych pogłębionych analiz.

dr hab. Maciej Czarnecki, prof. uczelni
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii i Finansów
ORCID: 0000-0002-9694-8036
e-mail: maciej.czarnecki@ue.wroc.pl

Przypisy

1)  Skala pomiarowa, która nie została poddana walidacji, coś mie-
rzy. Wbrew deklaracji, a często i przekonaniu badacza, najczę-
ściej nie mierzy ona konstruktu, który powinna zmierzyć. Za-
angażowanie sędziów kompetentnych w proces opracowywania 
nowej skali jest warunkiem koniecznym uzyskania przez nią wa-
lidacji treściowej oraz fasadowej (Czakon, 2019, s. 5). Tematyka 
walidacji narzędzia pomiarowego jest dość obszerna i  dobrze 
rozpoznana w literaturze (Churchill, 1979; 2002; DeVellis, 2017; 
Hornowska, 2017; Morgado i in., 2018; Czakon, 2019). Jej oma-
wianie wykracza poza ramy niniejszego artykułu.

2)  Pojęcie pozycja kwestionariuszowa jest używane w  literaturze 
przedmiotu zamiennie z pojęciami: pytanie, stwierdzenie oraz 
pozycja ankiety.

3)  Wskaźnik ten dotyczy utraty w pewności przypisywanej złym de-
cyzjom sędziów w wyniki braku zgodności między nimi i porów-
nywany jest przez R.T. Rust i B. Cooil (1994, s. 4) do wskaźnika 
Alfa Cronbacha.

mailto:maciej.czarnecki%40ue.wroc.pl?subject=
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4)  Dziękuję za udział w dyskusji i udzieloną pomoc: prof. dr hab. 
M. Rószkiewicz, dr hab. A. Austen, drowi hab. P. Zbierowskie-
mu, drowi hab. Ł. Kuźmińskiemu, drowi hab. W. Grabowskiemu 
oraz dr C. Kozyrze.

5)  Niskie oceny uzyskały m.in. takie stwierdzenia, jak: „Inwestuje-
my w technologie umożliwiające pozyskiwanie w czasie rzeczy-
wistym informacji o naszych klientach i ich potrzebach”, „Mamy 
w firmie wdrożony dedykowany system CRM (Customer Rela-
tionship Management)” (Wang, Feng, 2012, s. 124), „Większość 
ludzi uważa, że narady firmowe są stratą czasu”, „Ludzie uważają, 
że ciągle brakuje czasu na realizację zadań” (Flamhotz, Randle, 
2012, s. 49) itd.

6)  Wszyscy sędziowie uzasadnili swoje wybory. Wśród uzasadnień 
większość miało charakter zwięzły (np. „metoda pytania wprost 
o dynamikę lepiej precyzuje zmiany w nasileniu zjawisk”), kilka 
z nich przyjęło formę bardziej rozbudowanych rozważań.
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Working with Expert Judges in the Process 
of New Measure Scale Development: 
Methodological Guidelines and Case Study

Summary

One of the goals of management science is finding rela-
tions between organisational phenomena. Those are not 
directly observable, thus a  need for their operationali-
sation and developing appropriate measure scales arises. 
According to the state of the art, external experts should 
be involved in this process (a.k.a expert judges). However, 
there is a  lack of methodological guidelines in the litera-
ture concerning that issue. The dilemmas concern, among 
others, the number of experts involved, methods of their 
assessment of initial questionnaire items and analysis of 
the judges’ responses. The article presents the Author’s rec-
ommendations regarding the indicated dilemmas, along 
with the exemplification. They are based on a  literature 
review, discussions with management science community 
representatives and experts in the field of statistics. The 
Author proposes the involvement of 12 judges: 6 scholars 
and 6 practitioners using a five-point Likert scale to assess 
the initial questionnaire items. He suggests their respons-
es’ assessment with the use of internal mean with the aux-
iliary use of the standard deviation and a comparison of 
the means calculated in groups of judges.

Keywords

judge experts, questionnaire, measure scale, measure tool
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Wprowadzenie

O rganizacje wdrażają swe strategie poprzez realizację 
różnego rodzaju przedsięwzięć. Przedsięwzięcia te 

–  bardziej lub mniej ze sobą powiązane –  tworzą portfel 
projektów1. Dobrze skonfigurowany portfel projektów 
przybliża organizację do osiągnięcia celów strategicznych. 
Nie jest to jednak warunek wystarczający do skutecznej 
implementacji strategii. W praktyce okazuje się bowiem, 
że wiele inicjatyw kończy się porażką. Badania empi-
ryczne pokazują, że poziom niepowodzeń w  procesie 
wdrażania strategii waha się w  granicach od 50 do 90% 
(Kiechel, 1982; 1984; Gray, 1986; Levitt i in., 2010). Dzieje 
się tak mimo wzrostu nakładów na badania rynku, pozy-
skiwanie informacji czy analizę opcji strategicznych (Sa-
cramento, 2018). Wiele organizacji tworzy ambitne plany 
strategiczne, które nie są realizowane we właściwy sposób 
(Hrebiniak, 2013, s. 17). Wydaje się, że w praktyce wiedza 
na temat tworzenia strategii jest większa niż umiejętności 
w zakresie wdrażania strategii. 

Skutecznym narzędziem wdrażania strategii jest dobrze 
zorganizowany system zarządzania projektami, w którym 
decyzje o  rozpoczęciu, kontunuowaniu lub rezygnacji 
z projektów są oparte na sprawdzonych danych i przejrzy-
stej logice, a nie na emocjach i polityce (Rad, Levin, 2006). 
Funkcje takiego systemu są  ściśle powiązane z  procesem 
zarządzania portfelem projektów. Zarządzanie portfelem 
projektów (ZPP) zapewnia organizacji lepsze pozycjono-
wanie konkurencyjne, poprawę efektywności zespołów 
projektowych oraz optymalne wykorzystanie zasobów, co 
przekłada się na obniżenie kosztów realizowanych projek-
tów. Niestety, praktyka pokazuje, że wdrożenie systemu za-
rządzania portfelem projektów nie jest łatwe. W większości 
firm system ZPP nie istnieje lub jest nieefektywny. Tylko 
20% firm prowadzących inicjatywy badawczo-rozwojowe 
posiada formalny i  spójny proces ustalania priorytetów 
i  zarządzania projektami w  swoich portfelach (Cooper, 
2001). Dane pokazują, że odsetek takich firm we wszystkich 
branżach wynosi około 10% (Rad, Levin, 2006). 

Według badań META Group, połowa z  2000 global-
nych firm2 wprowadziła jakąś formę zarządzania port-
felem projektów (ZPP). Tylko w przypadku ok. 6% tych 
firm wdrożenie spowodowało wzrost wartości portfela aż 
o 30%; dla wielu pozostałych takie wdrożenie stało się ko-
lejnym nieudanym projektem. Firmy posiadające dobrze 
skonfigurowany system ZPP odnotowują wzrost o 5–40% 
zwrotu portfela projektów przy tym samym budżecie. 

 Takie  działania poprawiają wykorzystanie zasobów 
o  5–15% dzięki skuteczniejszemu planowaniu zasobów 
i optymalizacji harmonogramów (Rajegopal, 2013). 

Powyższe statystyki obrazują wyzwania, przed którymi 
stoją współczesne firmy w zakresie sprawnej organizacji 
procesu wdrażania strategii. W artykule przyjęto tezę, że 
skutecznym narzędziem implementacji strategii jest pra-
widłowo skonfigurowany system zarządzania portfelem 
projektów. Przez prawidłowo skonfigurowany system ZPP 
rozumiemy zbiór –  dostosowanych do specyfiki działal-
ności i  kultury przedsiębiorstwa –  procedur i  dobrych 
praktyk w  zakresie planowania, doboru, monitorowania 
i  kontroli projektów. Stworzenie takiego systemu wy-
maga oparcia się na spójnym systemie założeń, których 
źródłem są modele ZPP. Celem artykułu jest porównanie 
rozwiązań modelowych w zakresie zarządzania portfelem 
projektów pojawiających się w publikacjach od 2001 roku. 
W  analizie porównawczej jako kryterium wiodące przy-
jęto zakres proponowanych rozwiązań. Ponadto podjęto 
próbę odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki mają decy-
dujące znaczenie w  dostosowaniu modelu zarządzania 
portfelem do systemu wdrażania strategii organizacji. 

Przedstawione poniżej wyniki badań uzyskano, wy-
korzystując metodę krytycznego przeglądu literatury. 
Przedmiotem analizy były publikacje z  14 czasopism, 
podejmujących problematykę zarządzania projektami. 
W  pierwszej kolejności zidentyfikowano listę artykułów 
na podstawie słów kluczowych, następnie po przeglądzie 
abstraktów wyłoniono do dalszych badań 62 artykuły, 
spośród których ostatecznie 11 artykułów spełniało przy-
jęte kryteria wszechstronności opisu modelu.

Pojęcie portfela projektów

H istoria realizacji projektów sięga początków ludzkiej 
cywilizacji (Sahlin-Andersson, Söderholm, 2002; 

Cleland, 2004). Termin „projekt” używany jest w odniesie-
niu do „tymczasowego przedsięwzięcia podejmowanego 
w  celu wytworzenia unikalnego wyrobu lub dostarczenia 
unikalnej usługi. Przez tymczasowość należy rozumieć 
więc, iż każdy projekt ma swój początek i koniec” (A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge, 2013). Wielu 
autorów zwraca uwagę na rosnącą dynamikę otoczenia, ro-
snące wymagania klientów oraz nasilającą się konkurencję 
(Koźmiński, 1999; Brilman, 2002; Kostera, Śliwa, 2010). 
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 Odpowiedzią na te uwarunkowania jest wprowadzanie 
nowych pomysłów, a te realizowane są przy wykorzystaniu 
projektów. Dzięki realizacji projektów organizacje dosto-
sowują się do zmiennych warunków działania. Stworzenie 
skutecznych mechanizmów adaptacji organizacji do oto-
czenia wymaga jednak powiązania i  koordynacji podej-
mowanych inicjatyw z  celami strategicznymi organizacji. 
Odbywa się to poprzez zarządzanie portfelem projektów.

Portfel oznacza pewien zbiór elementów. Przykłada-
mi portfeli są portfele papierów wartościowych, portfel 
produktów czy portfel klientów. W  najprostszym rozu-
mieniu portfel projektów jest po prostu zbiorem przed-
sięwzięć realizowanych w  przedsiębiorstwie. Rozumie-
nie to należy jednak doprecyzować. Po pierwsze, pojęcie 
zbioru może mieć znaczenie kolektywne bądź dystrybu-
tywne. Mówiąc o portfelu projektów jako zbiorze, mamy 
na myśli znaczenie kolektywne zbioru, tj. uznajemy, że 
projekty w  portfelu tworzą pewną spójną całość. Po 
drugie, elementy tworzące zbiór posiadają jakąś wspól-
ną cechę konstytutywną, pozwalającą zaliczyć je to tego 
zbioru. Cechą konstytutywną projektów w portfelu jest 
ich powiązanie z  celami strategicznymi, co warunkuje 
spójność portfela.

Proponowane w literaturze przedmiotu definicje port-
fela projektów są  w  zdecydowanej większości zgodne 
z  podanymi wyżej rozróżnieniami3. Na przykład T. Car-
roll (2006) rozumie portfel jako „zrównoważony zbiór 
projektów w sensie dopasowania do celów strategicznych 
oraz kompromisu między ryzykiem a korzyściami w całej 
organizacji”, R. Gareis (2004) stwierdza, że portfel two-
rzą „wszystkie projekty realizowane w  przedsiębiorstwie 
w  określonym czasie oraz istniejące między nimi powią-
zania”. Również definicje czołowych organizacji promują-
cych standardy zarządzania są do siebie zbliżone. Portfel 
to zestaw programów, projektów lub operacji umożliwia-
jący osiąganie celów strategicznych (Project Management 
Institute), zestaw komponentów wspomagający osiąganie 
celów strategicznych (International Organization for 
Standardization) czy całość (lub wydzielona część) inwe-
stycji w  zmiany, które są  niezbędne do osiągania celów 
strategicznych organizacji (Axelos).

W związku z powyższym wyłania się kwestia rozumie-
nia natury powiązań pomiędzy projektami, które znajdują 
się w portfelu. Jest to problem spójności portfela. Projek-
ty w portfelu powinny być ukierunkowane na osiąganie 
celów strategicznych organizacji. Nie rozstrzyga się przy 
tym z góry, czy i w jakim stopniu powinny być to projekty 

wzajemnie ze sobą powiązane. W  szerokim rozumieniu 
komponentami portfela mogą być projekty, programy, 
działania lub inne portfele (rys. 1). W  odróżnieniu od 
programów i  projektów, składowe portfela nie muszą 
być zależne. Celem dobrze skonfigurowanego portfela 
jest zapewnienie, aby programy i projekty będące częścią 
portfela wspólnie przyczyniały się do wypełnienia misji 
i osiągnięcia celów strategicznych organizacji. 

Każda organizacja jest systemem działań. Działania 
w  systemie organizacyjnym mogą być realizowane nie-
zależnie (autonomicznie) bądź zależnie (sekwencyjnie). 
Wszystkie one stanowią części składowe większych 
całości. Te większe całości tworzą projekty, które mogą 
również być realizowane autonomicznie lub sekwencyjnie, 
czyli być składowymi jeszcze większych całości, tj. innych 
portfeli lub programów. Z tej perspektywy struktura port-
fela przypomina do pewnego stopnia struktury fraktalne.

Uznaje się, że w portfelu projekty i programy powinny 
być dostosowane do strategii firmy, być spójne z kulturą 
i  wartościami firmy, generować środki pieniężne, opty-
malnie wykorzystywać zasoby firmy oraz przyczyniać 
się do dobrej kondycji firmy w  przyszłości (Levine, 
2005, s.  23). Łączne spełnienie tych wymogów jest za-
daniem złożonym. W praktyce wykonanie tego zadania 
ułatwia wybór i  dostosowanie określonego modelu za-
rządzania portfelem projektów do specyfiki i  potrzeb 
przedsiębiorstwa.

Przegląd modeli zarządzania 
portfelem projektów

P rzedmiotem badań były artykuły opublikowane w 14 
czasopismach naukowych, które ukazały się w  latach 

2001–2019 (International Journal of Project Management; 
Project Management Journal; International Journal of Ma-
naging Projects in Business; Advances in Strategic Manage-
ment; Business Process Management Journal; Entrepreneu-
rship Theory and Practice; European Management Journal; 
Industrial Marketing Management; International Journal 
of Operations & Production Management; International 
Journal of Quality & Reliability Management; Journal of 
Business Research; Production and Operations Manage-
ment; R&D Management; Technological Forecasting and 
Social Change; Technovation). W  pierwszej fazie badań 
zidentyfikowano 62 artykuły podejmujące zagadnienie 
zarządzania portfelem projektów. Ostatecznie wybrano 11 
artykułów, które prezentowały koncepcje zarządzania port-

Portfel

Program Projekt Portfel

Inne

działania
Program Projekt Projekt Program Portfel

Inne

działania

Inne

działania

Rys. 1. Struktura portfela
Źródło: ISO 21504:2015, s. 3 
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felem projektów w  sposób najbardziej usystematyzowany. 
Bliższa analiza wybranych publikacji pozwoliła pogrupo-
wać proponowane rozwiązana na takie, które: 

• ukazują miejsce portfeli projektów w procesie zarzą-
dzania organizacją (Meskendahl, 2010; Jonas, 2010; 
Beringer i in., 2013; Khalili-Damghani, Tavana, 2014), 

• uwypuklają zagadnienie podejmowania decyzji 
i doboru projektów do portfela (Linton i  in., 2002; 
Ghapanchi i in., 2012; Abbassi i in., 2014; Costanti-
no i in., 2015),

• wskazują na specyficzny obszar zastosowań, którym 
najczęściej jest dziedzina badań i rozwoju (Mikkola, 
2001; Lee i in., 2008; Jeng, Huang, 2015).

W procesie klasyfikacji proponowanych rozwiązań mo-
delowych ostatecznie przyjęto trzy zasadnicze kryteria, tj. 
miejsce portfela w  zarządzaniu organizacją, zastosowanie 
metod ilościowych oraz obszar zastosowań modelu. W dal-
szej kolejności scharakteryzowane bliżej zostaną następują-
ce modele: SFSPS, ANN oraz NSDB wraz z krótkim opisem 
zbliżonych rozwiązań. Modele te dobrze oddają istotę wy-
różnionych grup (procesowe, decyzyjne i B+R).

Modele procesowe

Model SFSPS (Strategic Framework for Sustainable Project 
Selection). Model ten w sposób ogólny ukazuje rolę i zna-
czenie portfela projektów w procesie zarządzania rozwojem 
organizacji. Autorzy K. Khalili-Damghanii i  M.   Tavana 

(2014) proponują system składający się z dwóch modułów, 
wzajemnie się uzupełniających – planowania zrównoważo-
nego rozwoju oraz kompleksowego zarządzania portfelem 
projektów (rys. 2). Do opracowania tej koncepcji wykorzy-
stano analizę literatury przedmiotu podpartą modelowa-
niem równań strukturalnych.

Pierwszy moduł opisuje proces planowania zrównoważo-
nego rozwoju, który został rozwinięty na trzech poziomach: 
poziomie strategicznym (określenie wizji, misji i wartości 
organizacji), poziomie zrównoważonej analizy otoczenia 
(łączne uwzględnienie czynników ekonomicznych, spo-
łecznych i  środowiskowych) oraz poziomie planowania 
strategicznego, na którym dokonuje się analizy mocnych 
i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń płynących 
z otoczenia, a także formułowane są cele i strategie. Procesy 
realizowane w tym module pozwalają na inicjowanie pro-
jektów wspierających strategiczne cele organizacji.

Drugi moduł omawianego modelu obejmuje proces 
zarządzania portfelem projektów. Autorzy podkreślają ko-
nieczność jego integracji z systemem zrównoważonego pla-
nowania rozwojem. Dlatego wyjścia pierwszego modułu 
stanowią wejścia drugiego modułu. Cele i strategie są pod-
stawą różnych inicjatyw (pierwszy moduł), które podda-
wane są analizie jako potencjalne projekty (drugi moduł). 
Moduł zarządzania portfelem projektów obejmuje poziom 
operacyjny, analizy zasobów i wdrażania portfela. System 
oceny potencjalnych projektów powinien uwzględniać 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: Khalili-Damghani, Tavana, 2014
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czynniki finansowe (mogą być bezpośrednio przeliczone 
na wartości pieniężne jak, np. koszty, przychód), semi-
finansowe (mogą być pośrednio przeliczone na wartości 
pieniężne jak np. ryzyko, sytuacja polityczna) i  niefinan-
sowe (są trudne w przeliczeniu na wartości pieniężne, np. 
czynniki gotowości organizacji, takie jak względy systemo-
we i techniczne). Stąd proces wyboru projektów do portfela 
odbywa się na podstawie analizy potencjału organizacji, 
ryzyka oraz kosztów i korzyści z wykorzystaniem zarówno 
kryteriów ilościowych, jak i jakościowych. Wdrażanie port-
fela wymaga z kolei przyjęcia określonych standardów i za-
projektowania systemu kontroli, który umożliwi śledzenie 
stopnia realizacji projektów.

W literaturze z zakresu zarządzania projektami zapropo-
nowano wiele innych modeli podkreślających powiązania 
między strategią a portfelem. Przykładowo opisany przez 
S. Meskendahla (2010) model stanowi próbę przedstawie-
nia wpływu strategii biznesu na proces zarządzania port-
felem projektów i  w  konsekwencji na efektywność funk-
cjonowania całej organizacji. Z  kolei bardziej pogłębioną 
charakterystykę samego procesu zarządzania portfelem za-
proponowano w modelu przedstawionym w pracach (Jonas, 
2010; Beringer i in., 2013). W procesie tym wyodrębnia się 
cztery fazy: strukturyzację portfela, zarządzanie zasobami, 
kontrolę portfela oraz organizacyjne uczenie. Każda z wy-
mienionych faz obejmuje szereg zadań szczegółowych.

Modele decyzyjne

Model ANN (Artificial Neural Network). Dobór projektów 
do portfela odbywa się poprzez analizę czynników otocze-
nia i procesów biznesowych organizacji (rys. 3). Do tego 
celu autorzy modelu (Costantino i  in., 2015) proponują 
wykorzystanie sieci neuronowych. Sieci neuronowe po-
zwalają głębiej zbadać powiązania pomiędzy krytycznymi 
czynnikami sukcesu projektów (KSC). Wykorzystanie 
ANN jest uzasadniane faktem, że relacje pomiędzy KCS 
są często niejasne i nieliniowe, co nie pozwala na zbudo-
wanie prostej lub wielorakiej regresji.

Sieci neuronowe odwołują się do zasad funkcjonowa-
nia układu nerwowego ludzkiego mózgu. Węzłami takich 
sieci są  neurony rozumiane jako elementarne jednostki 

 obliczeniowe, które posiadają zdolność przetwarzania in-
formacji. Węzły pełnią dwie funkcje: wyodrębnienie wiedzy 
ze środowiska zewnętrznego poprzez adaptacyjny proces 
uczenia się oraz przechowywanie wiedzy. W efekcie ANN 
jest nieliniowym i  nieparametrycznym modelem, który 
przeszukuje relacje między danymi w celu określenia funk-
cji (dane wejściowe reprezentują wektor zmiennych nie-
zależnych, podczas gdy wyjścia są  zmiennymi zależnymi 
o  nieznanej relacji funkcjonalnej) oraz klasyfikacji (dane 
wejściowe reprezentują wektor cech zjawiska, a  wyjścia 
wyrażają przynależność do zbioru zidentyfikowanych klas).

Autorzy modelu pokazują, w  jaki sposób wykorzy-
stać ANN w  procesie selekcji projektów do portfela. 
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa oraz doświadcze-
nia z  dotychczas zrealizowanych projektów mają tutaj 
fundamentalne znaczenie. Analiza uwarunkowań ze-
wnętrznych i potencjału organizacji pozwala rozpoznać 
potrzeby rynku, zidentyfikować zakres niezbędnych 
zmian, a  także przygotować odpowiednią ofertę. Odby-
wa się to poprzez określenie zakresu prac projektowych 
(statement of the work) oraz przygotowanie uzasadnie-
nia biznesowego (business case). Wybór projektów do 
realizacji jest wspomagany przez proces definiowania 
(identyfikacji) i  oceny kluczowych czynników sukcesu 
projektów, które z kolei są uwarunkowane efektywnością 
procesów uczenia się. Dane wejściowe sieci neuronowej 
stanowią oceny KCS projektu dokonane przez ekspertów 
(decydentów). Sieć podaje jako wynik szacunkowy sto-
pień sukcesu projektu, oparty na zgromadzonej wiedzy 
przechowywanej w jej węzłach i na informacjach pocho-
dzących z uzasadnienia biznesowego projektu. Pozytyw-
na odpowiedź oznacza, że projekt przystaje do strategii 
portfela projektów przedsiębiorstwa oraz nie przekracza 
akceptowalnego poziomu ryzyka. Jeśli odpowiedź nie 
jest negatywna (niski stopień powodzenia), menedże-
rowie mogą modyfikować cechy projektu na podstawie 
wniosków z analizy KCS, zaakceptować wyższy poziom 
ryzyka lub odrzucić projekt. Jeśli kierownictwo firmy 
zatwierdzi projekt i  przejdzie do fazy inicjującej, przy-
gotowywana jest karta projektu, która stanowi podstawę 
formalnej akceptacji projektu do realizacji. Informacje 
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Rys. 3. Model ANN w systemie zarządzania portfelem projektów
Źródło: Costantino i in., 2015 
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wygenerowane w procesie podejmowania  decyzji są da-
lej przekazywane do bazy wiedzy o  projektach, dzięki 
czemu aktualizacja danych wykorzystywanych w  tym 
modelu odbywa się na bieżąco.

Do modeli decyzyjnych zarządzania portfelem projek-
tów można zaliczyć rozwiązanie zaproponowane w pracy 
Ghapanchi i  innych (2012). Model ten został opracowany 
jako system wspomagania wyboru projektów w celu mak-
symalizacji wartości portfela. Proponowana przez autorów 
metodologia obejmuje cztery fazy: modelowania problemu 
(ustalenie kryteriów, rozmyta identyfikacja wejść i  wyjść 
systemu wraz analizą czynników ryzyka), wyboru kandy-
datów na projekty (indywidualna ocena projektów z  wy-
korzystaniem rozmytej analizy DEA, badanie projektów 
nieefektywnych i ryzykownych), generowania portfela oraz 
oceny portfela. 

Cześć z  modeli zaliczonych do tej grupy została pier-
wotnie opracowana do selekcji projektów B+R z  uwagi 
na proponowane w  nich narzędzia analityczne. Należą 
do nich model przedstawiony w pracy J. Lintona i innych 
(2002), wykorzystujący analizę DEA (data envelopment 
analysis) do klasyfikacji projektów na projekty do akcep-
tacji, projekty do rozważenia oraz projekty do odrzucenia 
oraz model opisany w pracy M. Abbassi i  innych (2014), 
charakteryzujący matematyczne ramy szybkiego wprowa-
dzania i aktualizowania/uczenia się reguł decyzyjnych.

Modele B+R

Model NSDB. Model został opracowany na potrzeby 
budowy portfela projektów w  obszarze badań i  rozwoju, 
lecz może być z powodzeniem wykorzystywany w przed-
siębiorstwach realizujących projekty o  charakterze inno-
wacyjnym. Nazwa modelu jest skrótem od angielskich 
słów need, solution, differentiation, benefit, które autorzy 
K. Jeng, H. Huang (2015) tłumaczą następująco:

• Need (N) to potrzeby wynikające z wielkości rynku, 
pozwalają ukierunkować działania na wyłaniające się 
okazje i  spełnianie wymagań klientów. Generalnie 
rynek powinien być wystarczająco duży, aby uzasad-
nić inwestycje w badania i rozwój. Możliwości rynko-
we i wielkość rynku są kluczowymi kryteriami tego 
wymiaru. 

• Solution (S) to rozwiązanie odpowiadające określo-
nym potrzebom klienta. Proces analizy problemu ma 
charakter przyrostowy, a  samo rozwiązanie zmienia 
się iteracyjnie aż do pojawienia się konkretnego planu. 
Rozwiązanie może dotyczyć segmentacji rynku, okre-
ślenia potrzeb klientów, pozycjonowania produktu 
na rynku, ochrony własności intelektualnej, analizy 
kosztów i  rezultatów inicjatyw czy też opracowania 
harmonogramów. W  przypadku nowego produktu 
rozwiązanie musi zawierać informacje o problemach 
związanych ze specyfikacjami produktu, procesami 
produkcyjnymi, dystrybucją i sprzedażą. 

• Benefits (B) to korzyści uzyskane przez rozwiąza-
nie dla zidentyfikowanych potrzeb klientów, takie 
jak niższe koszty czy wyższa jakość. Aby zapewnić 
sukces biznesowy, korzyści powinny być wymierne 
i efektywniej zaspokajać potrzeby klienta.

• Differentiation (D) to zróżnicowanie, które odnosi 
się do możliwości przekształcenia pomysłu w opty-
malne rozwiązania odpowiadające unikatowym po-
trzebom klienta. Zapewnienie dostępu do własno-
ści intelektualnej jest czynnikiem przyciągającym 
klientów. Wymaga to jednak przekonania potencjal-
nych użytkowników, że dane rozwiązanie jest znacz-
nie lepsze od rozwiązań konkurencji.

Projekty badawczo-rozwojowe dostarczają rozwiąza-
nia (S) na potrzeby rynku (N), żeby zmaksymalizować 
korzyści przedsiębiorstwa (B) poprzez produkt, usługę 
lub zróżnicowanie technologiczne (D). W  procesie 
selekcji projektów do portfela twórcy modelu NSDB 
proponują wykorzystanie hybrydowej metody wielokry-
terialnego podejmowania decyzji, której komponentami 
są  metody dobrze opisane w  literaturze przedmiotu 

– zmodyfikowana metoda delficka (MDM), metoda DE-
MATEL (Decision-making Trial and Evaluation Labora-
tory) oraz analityczny proces sieciowy (ANP, Analytic 
Network Process). Metoda MDM pozwala zidentyfikować 
kryteria oceny oraz ustalić generalne kierunki inwestycji. 
Metoda DEMATEL służy do analizy związków przyczy-
nowych pomiędzy czynnikami wpływającymi na war-
tość portfela oraz do opracowania mapy relacji między 
wymiarami i kryteriami oceny portfela. Z kolei metodę 
ANP wykorzystuje się do ustalania wag kryteriów i wy-
boru optymalnego portfela. Model NSDB służy nie tylko 
do selekcji projektów, ale także pomaga praktykom B+R 
w  proponowaniu projektów badawczych o  wysokim 
potencjale na etapie ich komercjalizacji (Jeng, Huang, 
2015).

Do innych modeli dedykowanych sferze badaw-
czo-rozwojowej można zaliczyć model Mikkolai oraz 
model Lee i  innych. Pierwszy z  nich (Mikkola, 2001) 
został opracowany jako narzędzie do analizy portfela 
projektów badawczo-rozwojowych poprzez powiązanie 
przewagi konkurencyjnej firmy z  korzyściami, jakie re-
alizowane projekty mogą zapewnić klientom. Model ten 
pozwala nie tylko zidentyfikować projekty i  produkty 
zapewniające korzyści klientom oraz uzyskanie przewa-
gi konkurencyjnej, lecz także stanowi system wsparcia 
procesów komunikacji wewnętrznej. Drugi model (Lee 
i  in., 2008) ukazuje znaczenie eksploracji i  wymiany 
informacji pomiędzy rynkami, produktami, technolo-
giami oraz projektami badawczo-rozwojowymi w  cza-
sie. Podkreśla się tu relacje między rozwojem biznesu 
a  rozwojem technologii oraz znaczenie tych powiązań 
w procesie strategicznego planowania projektów. Model 
może być wykorzystany do prowadzenia działań ba-
dawczo-rozwojowych w  bardziej systematyczny sposób 
(mechanizmy priorytetyzacji, analiza zasobów, budowa 
harmonogramów).

Omówione wyżej trzy grupy modeli zostały scharak-
teryzowane w tabeli 1. Niezależnie od przedstawionych 
modeli, warto wspomnieć o badaniach polskich autorów. 
Zagadnienie zarządzania portfelem projektów rozwija-
ją w  swych pracach m.in.: S. Spałek, M. Bodych, 2011; 
A.  Kozarkiewicz, 2012; M. Hoffman, 2017; P. Cabała, 
2018; P. Wyrozębski, 2019).
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Podsumowanie

Z   przedstawionego przeglądu modeli zarządzania 
portfelem projektów wynika, że proponowane 

rozwiązania różnią się między sobą głównie w zakresie 
koncepcji organizacji procesów zarządzania oraz wy-
korzystywanych metod analizy i podejmowania decyzji. 
Dokonanie wyczerpującej i  rozłącznej klasyfikacji roz-
wiązań omawianych w literaturze przedmiotu jest prak-
tycznie niemożliwe. Warto tutaj podkreślić, że celem 
budowy modelu jest synteza pozwalająca z jednej strony 
lepiej zrozumieć istotę badanych zjawisk, z drugiej stro-
ny lepiej reagować i wpływać na te zjawiska. Pojawiające 
się różnice w  opisywanych modelach wynikają z  przyj-
mowanej perspektywy badawczej autorów. Naturalne 
więc jest, że poszczególni autorzy akcentują inne aspekty 
problemu, co prowadzi do propozycji różnych rozwią-
zań. Dlatego klasyfikacja modeli ma w  tym przypadku 
bardziej sens poznawczy niż porządkujący. Dzięki temu 
możliwe jest dalsze doskonalenie rozwiązań użytkowych. 

Dokonany podział modeli zarządzania portfelem pro-
jektów na modele procesowe, decyzyjne i  dziedzinowe 
w  odniesieniu do rozwiązań proponowanych w  litera-
turze przedmiotu jest zatem arbitralny. Z drugiej strony 
pozwala on na ocenę wkładu danego modelu w rozwój 
zarządzania projektami z  perspektywy procesowej, me-
todycznej (modele decyzyjne) oraz aplikacyjnej (modele 
B+R). Dwie pierwsze perspektywy wzajemnie się uzu-
pełniają, dając dobre podstawy do projektowania rozwią-
zań użytkowych. Rozwiązania te dotyczą nie tylko sfery 
badawczo-rozwojowej, lecz powinny być przekształcane 
na konkretne zastosowania w branżach, których działal-
ność podstawowa jest bezpośrednio związana z  realiza-
cją projektów (IT, budownictwo, turystyka itp.).

Identyfikacja i krytyczna ocena modeli ZPP poszerza 
wiedzę na temat aktualnych i potencjalnych problemów 
związanych z  procesem wdrażania strategii. Przedsta-
wiony w artykule przegląd modeli ma charakter eksplo-
racyjny. Wydaje się, że dalsze badania w  tym zakresie 

mogą przyczynić do usprawnienia systemu doboru 
dostępnych rozwiązań użytkowych do specyfiki funk-
cjonowania organizacji, a  tym samym do podniesienia 
efektywności procesów zarządzania portfelem projektów. 
Jest to szczególnie ważne w dobie nasilającej się algoryt-
mizacji i sztucznej inteligencji.

Odpowiedź na postawione we wstępie pytanie 
o  czynniki mające znaczenie w  dostosowaniu modelu 
zarządzania portfelem do systemu wdrażania strategii 
organizacji nie jest prosta, lecz z  pewnością udzielenie 
takiej odpowiedzi ułatwia poznanie różnych rozwiązań 
modelowych. Punktem wyjścia w  konfiguracji systemu 
ZPP powinna być głębsza refleksja dotycząca wizji, misji 
oraz kultury organizacyjnej, potem analiza uwarunko-
wań wewnętrznych i zewnętrznych, a następnie analiza 
procesu formułowania strategii przedsiębiorstwa. Pod-
stawą budowy modelu zarządzania portfelem projek-
tów są nie tylko cele strategiczne, lecz to, w jaki sposób 
są one ustanawiane. Portfel projektów nie jest systemem 
statycznym, konieczne jest utrzymywanie dynamicznej 
równowagi między portfelem a pojawiającymi się szan-
sami rynkowymi. Wdrożony system zarządzania projek-
tami powinien jasno wskazywać, które projekty należy 
kontynuować, które opóźnić, a które wstrzymać. Dobrze 
skonfigurowany i na bieżąco aktualizowany portfel pro-
jektów podnosi zdolności dynamiczne przedsiębiorstwa, 
umożliwia przesuwanie zasobów do realizacji projektów 
stanowiących najlepszą odpowiedź na zmieniające się 
warunki działania.

Praktyka pokazuje, że wiele firm dopuszcza do finan-
sowania projektów o zbyt wysokim ryzyku, źle dopaso-
wanych do strategii oraz o stopach zwrotu opartych na 
myśleniu życzeniowym. Dysfunkcje systemu zarządza-
nia portfelem projektów stanowią poważne zagrożenie 
rozwoju organizacji. Skuteczna implementacja strategii 
poprzez projekty jest możliwa, gdy stworzone zostaną 
odpowiednie ramy do podejmowania decyzji w  zakre-
sie inicjowania, uruchamiania, realizacji i  zamykania 

Tabela 1. Porównanie wybranych modeli zarządzania portfelem projektów

Grupa modeli Przykłady modeli Charakterystyka

Modele procesowe

Model SFSPS
Model Meskendahla
Model Jonasa
Model Berignera, Joanasa i Kocka

Ta grupa modeli obrazuje proces zarządzania portfelem projektów. 
Proponowane rozwiązania ukazują także związki między strategią 
organizacji a portfelem projektów oraz rolę portfela w procesu wdrażania 
strategii.

Modele decyzyjne

Model ANN
Model Ghapanchi, Tavana, Khakbaza i Lowa
Model Lintona, Walsha i Morabito
Model Abbassi, Ashrafi i Tashnizi

Modele tej grupy koncentrują się głównie na zagadnieniu optymalizacji 
procesu selekcji projektów do portfela. Zawierają konkretne rozwiązania 
metodologiczne, najczęściej mieszczące się w klasie wielokryterialnych 
systemów wspomagania decyzji bądź zaawansowanych systemów 
informatycznych zorientowanych na procesy uczenia się.

Modele dziedzinowe
Model NSDB
Model Mikkola
Model Lee, Kang, Park i Park

Modele tej grupy są tworzone dla potrzeb zarządzania portfelem projektów 
określonego typu, tj. odnoszących się do dziedziny zarządzania lub branży. 
Najczęściej są to projekty badawczo-rozwojowe (innowacyjne). Niektóre 
modele tej grupy mają jednak charakter uniwersalny i mogą być stosowane 
w konstrukcji portfeli dowolnych projektów.

Źródło: opracowanie własne
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projektów. Projekty w  portfelu powinny stanowić spój-
ną całość ze względu na postawione cele strategiczne. 
W podnoszeniu wartości portfela warto pamiętać o efek-
tach synergicznych, które uzyskujemy dzięki sprawnym 
mechanizmom koordynacji.
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Przypisy

1)  Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przy-
znanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie.

2)  2000 globalnych firm (global 2000 companies) –  2000 naj-
większych firm na całym świecie na podstawie przychodów.

3)  Rzetelny przegląd definicji portfela projektów można znaleźć 
w pracy A. Kozarkiewicz (2012).
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Project Portfolio  
Management Models

Summary

The article reviews and classifies project portfolio manage-
ment models. It was hypothesised that a properly config-
ured project portfolio is an effective tool for implementing 
the strategy. After presenting the essence of the project 
portfolio, a total of 10 models proposed in the literature 
on the subject have been characterised. The have been 
divided into three groups. The introduced division aims 
to facilitate the selection, adjustment and transformation 
of the model into a specific utility solution.

Keywords

project portfolio, strategic planning, strategy implementa-
tion, project management system

Wprowadzenie

D ynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe ak-
centuje konieczność dysponowania umiejętnościami, 

dzięki którym przedsiębiorstwa będą skutecznie radziły 
sobie w  czasach stałej niepewności (Allen, de Grip, 2012, 
s.  3237–3245). Menedżerowie przedsiębiorstw muszą być 
bardziej niż kiedykolwiek otwarci na nowe warunki i zasady 
funkcjonowania, które przede wszystkim wynikają z ograni-
czeń w łańcuchu dostaw, pracy w sieci czy zapotrzebowania 
na nową wiedzę (Lara, Salas-Vallina, 2017, s. 152–160). Po-
kłosiem tego jest fundamentalne przewartościowanie orien-
tacji w  zarządzaniu w  zakresie celów operacji i  procesów 
funkcjonowania. Proces tych zmian dokonuje się na kilku 
płaszczyznach (Aslan, Pamukcu, 2017, s.  1–15), tj. struktu-
ralnej (organizacja „w  sieci”), systemów pracy (cyfryzacja), 
technologii (zwinne systemy wytwarzania), procedur organi-
zacyjnych i wartości (nacisk na odpowiedzialność społeczną) 
oraz kompetencji (kreowanie nowej wiedzy). 

Zważywszy na empiryczne dowody potwierdzające ist-
nienie silnego związku między rynkowym sukcesem przed-
siębiorstw a  kompetentnymi menedżerami (Abbaszadeh 
i in., 2012, s. 811–817), poniższy kierunek badań podnosi 

kompetencje do miana atrybutu „dojrzałego” menedżera1. 
Oznacza to uznanie kompetencji z jednej strony za czynnik 
krytyczny i decydujący o rozwoju organizacji (Kheirmand 
i in., 2012, s. 93–119), z drugiej zaś implikujący „dojrzałość” 
menedżera adekwatnie do jego zachowań w skomplikowa-
nych sytuacjach (Ahmetoglu i in., 2011, s. 1028–1033).

Pojawia się zatem pytanie o poziom kompetencji mene-
dżerów dający im legitymizację do zarządzania w czasach 
pogłębiającego się kryzysu ekonomiczno-społecznego, 
rzeczowo-finansowego, filozoficzno-egzystencjalnego czy 
medyczno-sanitarno-biologicznego, gdzie spadek popy-
tu oraz inwestycji jest na tyle duży, że prawdopodobnie 
skończy się głębszą recesją (Wang i in., 2020, s. 2–6).

Kwerenda literatury przedmiotu (Bhardwaj, Punia, 2013, 
s.  70–84) wykazała, że prowadzono badania dotyczące 
kierunku działań dostosowawczych w  kontekście sytuacji 
nieprzewidywalnych (Michaels i in., 2001), jednak to wnio-
skowanie opierano głównie na badaniach literaturowych lub 
badaniach empirycznych prowadzonych w  przedsiębior-
stwach pochodzących z  różnych sektorów gospodarki. Po-
dejmowano badania dotyczące kompetencji  kognitywnych 
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(Wheeler, 2008, s.  129–145), a  mimo to z  rozmaitych 
względów nie podejmowano kompleksowych analiz, opar-
tych na menedżerach funkcjonujących w sektorze maszyn 
rolniczych. Dążąc do uzupełnienia istniejącej luki w  wie-
dzy, przeprowadzono cykl badań, których przedmiotem 
była próba oceny dojrzałości menedżerskiej postrzeganej 
przez pryzmat kompetencji, którymi powinni wyróżniać 
się współcześni menedżerowie działający w  tym właśnie 
sektorze. Jest to istotne o tyle, że dynamicznie zmieniająca 
się sytuacja w  sektorze maszyn rolniczych obliguje przed-
siębiorstwa do rekrutowania osób o predyspozycjach, dzięki 
którym będą skutecznie radziły sobie wraz z  rosnącymi 
wymaganiami. Wysoka korelacja pomiędzy jakością pracy 
i  umiejętnościami wewnętrznymi wskazuje, że decyzję 
o wyborze pracownika można podjąć na podstawie umie-
jętności, takich jak: myślenie, rozumowanie, logika, rozwią-
zywanie problemów, umiejętność uczenia się (Gardner, Sto-
ugh, 2002, s. 68–78; Carmeli, 2003, s. 788–813; Fakhreldin, 
Hattab, 2019, s. 399–414). Te konstrukty (często nazywane 
są  „czynnikiem  g”) dają długoterminowy i  stabilny obraz 
osoby i  są  mierzone głównie w  sposób niewerbalny. Jak-
kolwiek kluczowe są  ogólne zdolności umysłowe (Nazari, 
2017, s.  124–133), umiejętności analityczne, numeryczne 
i werbalne myślenie logiczne i abstrakcyjne (Billsberry, Bir-
nik, 2010, s.  171–178), zdolność wizualizacji, umiejętność 
podejmowania decyzji i  osądów, szybkość przetwarzania 
informacji oraz szybkość i  zdolność przyswajania wiedzy 
(Lara i in., 2012, s. 1853–1863), to pogłębione studia w ob-
szarze zakreślonym powyższym problemem oraz własne 
obserwacje praktyki gospodarczej doprowadziły autora do 
sformułowania pytań szczegółowych, których rozwiązanie 
warunkowało uzyskanie odpowiedzi na problem główny:

• Jakie kompetencje są  kluczowe z  perspektywy mene-
dżerów zarządzających w  warunkach nieliniowych 
(niestabilność funkcjonowania)?

• Czy badanie przy wykorzystaniu metod inwentycz-
nych pozwoli na sprokurowanie modelu badawczego 
odzwierciedlającego obszary kompetencji, które po-
winni absorbować współcześni menedżerowie (koin-
cydencja badawcza)?

• Czy menedżerowie funkcjonujący w sektorze maszyn 
rolniczych wykazują się poziomem kompetencji pre-
dysponującym ich do określenia mianem „dojrzałych”?

W  kontekście powyższego podjęto badania, których 
zasadniczym celem ustanowiono próbę rozpoznania 
poziomu przyswojenia modelowanych kompetencji (De 
Waal i  in., 2011, s.  131–148) z  jednej strony warunkują-
cych utrzymanie ciągłości funkcjonowania w warunkach 
niepewności, z  drugiej zaś stanowiących o  dojrzałości 
menedżerskiej. W pracy nie wyznaczono charakterystyki 
dla poszczególnych przedziałów dojrzałości menedżer-
skiej, natomiast to wskazano na doniosłość określonych 
kompetencji menedżerskich dla ogólnego jej poziomu. 
W  odniesieniu do powyższego wyartykułowano 3  cele 
szczegółowe, które obejmują następujące zagadnienia:

• Nominowanie obszarów kompetencji z  jednej stro-
ny istotnych z  punktu widzenia zarządzania w  wa-
runkach nieliniowych, z  drugiej zaś mogących 
stanowić o  dojrzałości menedżerskiej w  domenie 

przyjętych dezyderatów (rekonstrukcja i  interpreta-
cja literatury). 

• Skompilowanie modelu badawczego w  postaci 
arkusza oceny będącego wypadkową eksploracji 
piśmiennictwa oraz dyskusji prowadzonej wśród 
celowo dobranych ekspertów dziedzinowych (me-
tody inwentyczne). 

• Rozpoznanie poziomu kompetencji – indykacja (wiwi-
sekcja) wśród wybranych menedżerów. 

Sformułowane pytania badawcze oraz przekonanie 
o  występowaniu gospodarczego zapotrzebowania na 
wyniki o charakterze aplikacyjnym z jednej strony stano-
wiły główną inspirację do podjęcia badań, z  drugiej zaś 
stały się punktem wyjścia do sformułowania poniższych 
presumpcji2:

P1: Model badawczy powstały w  wyniku burzy mó-
zgów odzwierciedla kompetencje charakterystyczne dla 
menedżerów zarządzających w warunkach nieliniowych. 

P2: Badanie metodą burzy mózgów umożliwia sproku-
rowanie modelu badawczego odzwierciedlającego obsza-
ry kompetencji, które powinni absorbować współcześni 
menedżerowie.

P3: Menedżerowie powinni wykazywać się stosunko-
wo wysokim poziomem przyswojenia kompetencji ko-
gnitywnych, co predysponuje ich do określenia mianem 

„dojrzałych” z  perspektywy dezyderatów sprzyjających 
zarządzaniu w zmiennych warunkach. 

W  nawiązaniu do tak nakreślonego celu, zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi standardami naukowymi 
(Conway, Lance, 2010, s. 325–334), dokonano analizy lite-
ratury naukowej (źródeł wtórnych) oraz przeprowadzono 
analizy statystyczne bazujące na danych pozyskanych 
w ramach badań. W celu realizacji poszczególnych etapów 
badawczych przeprowadzono „wirtualną” burzę mózgów 
oraz indywidualne wywiady wśród wybranych mene-
dżerów. Rezultaty przeprowadzonych badań – w ramach 
poszczególnych wątków – dały możliwość wskazania kon-
struktywnych wniosków i rekomendacji.

Punkt wyjścia

W raz z  postępującą komplikacją warunków egzysto-
wania zmienia się sposób funkcjonowania przed-

siębiorstw. Kluczowe są działania niepowtarzalne, zwane 
złożonymi przedsięwzięciami lub projektami, które wy-
magają odmiennego podejścia do zarządzania (Cheng 
i  in., 2005, s.  25–37). Obecnie menedżerowie nie mogą 
polegać na sprawdzonych dotychczas rozwiązaniach, 
muszą podejmować decyzje i  kierować się przepływem 
informacji w  zupełnie nowej, nieprzetestowanej wcześ-
niej sytuacji. Złożoność i nieprzewidywalność otoczenia 
skutkuje bowiem pojawieniem się wielu zagrożeń, które 
powinny być w  miarę szybko identyfikowane przez me-
nedżerów. Obserwacja i wyciąganie właściwych wniosków 
oraz podejmowanie adekwatnych działań zaradczych 
może stanowić o  przetrwaniu firmy. Ogólnie forsowana 
jest teza, że ze względu na szybkie tempo zmian warunków 
funkcjonowania firmy wszelkie działania powinny mieć 
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charakter wyprzedzający, tzn. powinny być podejmowane 
i ukierunkowywane pod przyszłe przewidywane warunki 
otoczenia (Krzakiewicz, 2014, s.  99–110). Trudność po-
lega na tym, iż przy tak zmiennych warunkach otoczenia 
(nieliniowe warunki funkcjonowania) przewidywania by-
wają zawodne. Istotne z tego punktu widzenia jest zatem 
tworzenie organizacji „adaptacyjnych” zdolnych do zwin-
nego reagowania na zmieniające się nieliniowo warunki 
otoczenia (Koźmiński, 2016, s. 18).

Sprawne zarządzanie organizacją w  złożonym, dyna-
micznym i niepewnym otoczeniu wymaga od menedżerów 
ograniczania ujemnego wpływu złożoności i  nieprzewi-
dywalności (niepewności) otoczenia. Chodzi o  zdolność 
niepopadania w kryzysy bądź radzenia sobie z nimi, kiedy 
się pojawią. Oznacza to reakcję na działania czynników za-
kłócających; przy czym nie chodzi tutaj o niepodatność na 
zmiany, które tak ową zdolność mogą implikować.

Rekapitulując, funkcjonowanie biznesu i  efektywność 
podejmowanych działań zależą od tego, jak menedżero-
wie potrafią wykorzystać istniejący potencjał, ale również 
od tego, czy potrafią inteligentnie wybierać rozwiązania 
najkorzystniejsze, dopasowane do potrzeb chwili i bieżą-
cych wymagań otoczenia (Cockerill, 1989, s. 52–56).

Powyższe znamionuje, że istotną cechą obecnej „epoki” 
jest uznanie kompetencji za czynnik krytyczny i decydu-
jący o  przetrwaniu organizacji (Boyatzis, 2008, s.  5–12), 
przy czym prawdopodobieństwo przetrwania organizacji 
zdeterminowane jest zarówno procesami zachodzącymi 
w  otoczeniu, jak i  zasobami będącymi do dyspozycji or-
ganizacji, wyznaczającymi możliwości dalszego jej prze-
trwania i rozwoju (Cyfert, 2012, s. 19).

W literaturze z zakresu nauk o organizacji i zarządza-
niu wiele uwagi poświęca się modelowaniu kompetencji 
(Wickramasinghe, Zoysa, 2009, s. 344–360; Bücker, Pouts-
ma, 2010, s. 829–844). Ma ono wymiar zewnętrzny i ozna-
cza dostosowanie kompetencji do potrzeb i  aktualnych 
wymagań otoczenia (Bosch i in., 2013, s. 433–453). Teoria 
modelowania kompetencji jest ważna dla praktyki zarzą-
dzania (Cripe, Mansfield, 2011). Pozwala bowiem określić 
istotę, znaczenie i  wpływ kompetencji menedżerskich 
na wyniki organizacji (wskazuje, dlaczego dopasowanie 
kompetencji jest pożądane i umożliwia ich identyfikację) 
oraz stanowi podstawę w  zakresie ich poprawy (Adil, 
2014, s. 113–150).

Nie jest zadaniem autora niniejszego opracowania 
prokurowanie powszechnie akceptowalnej definicji kom-
petencji menedżerskich, niemniej jednak należy podkre-
ślić, że teoria i praktyka zarządzania pokazuje, że daleko 
jeszcze do przyjęcia jednej, powszechnie akceptowanej 
definicji. Mimo wielu prób uzgodnienia stanowisk wśród 
badaczy brak jest jednoznacznej zgody w kwestii znacze-
nia tego pojęcia. Podkreśla się jednak, że jedynie właści-
wym sposobem uprawiania nauk o  organizacji i  zarzą-
dzaniu jest wielość sposobów widzenia, interpretowania 
i kształtowania badanego wycinka rzeczywistości. Dlatego 
autor wskazuje definicję, która jest sensowna z  perspek-
tywy warunków, w  jakich przyszło funkcjonować współ-
czesnym menedżerom, i  przyjmuje, że jako taka może 
być wykorzystywana konsekwentnie w  prowadzonym 

dyskursie nad „dojrzałością” menedżerską definiowaną 
jako zdolność menedżera do systematycznego dostarcza-
nia coraz lepszych rezultatów działalności niezależnie od 
warunków, w jakich przyjdzie mu funkcjonować. 

W  pracy przyjęto, że kompetencje menedżerskie to 
system wzajemnie powiązanej wiedzy, zdolności, umie-
jętności, cech osobowościowych, wartości i  postaw oraz 
doświadczeń, motywacji i  zachowań nakierowanych na 
sprawne i skuteczne zarządzanie. Wskazano, iż implikują 
funkcjonowanie organizacji w  dynamicznym i  niepew-
nym otoczeniu nieliniowym z jednej strony, z drugiej zaś 
są wyrazem dojrzałości menedżerskiej. 

Rekapitulując, w  pracy przyjmuje się, że dojrzałego 
menedżera charakteryzuje zdolność do myślenia skutecz-
nego w  szczególności w  sytuacjach nieprzewidywanych 
i niepewnych, innymi słowy zdolność wykorzystania wła-
snej wiedzy i informacji. Poziom dojrzałości jest zależny 
od posiadanej wiedzy, na którą składają się doświadczenie, 
informacje bieżące i ich kontekst oraz zdolności osobiste, 
jak również umiejętność ich wykorzystania i  wreszcie 
sama postawa, motywacja i zachowania oraz wyznawane 
wartości i przekonania. Dojrzały menedżer odzwierciedla 
kompetencje, które można uznać za kompletne z jakościo-
wego punktu widzenia. Aby menedżer był dojrzały, musi 
być wydajny, przewidywalny i  dostarczać wysokiej jako-
ści wyników. Musi wykazywać zdolność do skutecznego 
i efektywnego realizowania zadań oraz do systematyczne-
go dostarczania coraz lepszych rezultatów działalności.

Materiał i metoda

R ozwój każdej dyscypliny nauki wymaga stosowa-
nia rzetelnych metod badawczych pozwalających 

uzyskać wiedzę o  znanym stopniu pewności (Czakon 
i  in., 2019, s.  28). Chcąc rozpoznać poziom dojrzałości 
menedżerskiej implikowany przyswojeniem określonych 
kompetencji, przeprowadzono cykl badań. W pierwszym 
ich etapie –  stanowiącym badanie przygotowawcze [BA] 

–   autor wykorzystał metodę studiów literaturowych [BA1] 
oraz twórcze rozwiązywanie problemów przy wykorzysta-
niu ekspertów [BA2]. Badanie przygotowawcze warunko-
wało przeprowadzenie badania właściwego [BB]. Schemat 
badań zobrazowano na rysunku 1.

Podejmując się oceny dojrzałości menedżerskiej z per-
spektywy kompetencji charakterystycznych dla menedże-
rów funkcjonujących w warunkach nieliniowych, trzeba 
rozwiązać szereg problemów metodycznych. Jak bowiem 
zaprojektować system oceny z perspektywy „chwili”? Jakie 
płaszczyzny oceny uwzględnić, prokurując model badaw-
czy? Jak dokonywać analizy uzyskanych wyników? Są to 
pytania, na które autor poszukuje odpowiedzi. Z punktu 
widzenia celu niniejszego opracowania problem ten jest 
bardzo istotny.

Rygor metodologiczny badania wpływa na jakość 
wniosków, a  dalej na poprawność stawianych hipotez 
czy interpretacji badań empirycznych. Podkreśla się za-
tem znaczenie doboru badanej literatury (Czakon, 2011, 
s.  57–61). Przegląd piśmiennictwa (Green, 2005, s.  270– 

–273) przebiegał w trzech etapach, począwszy od  tworzenia 
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bazy literatury, poprzez selekcję prac włączonych do dal-
szej analizy, a  skończywszy na krytycznej analizie treści 
(Anello, Fleiss, 1995, s. 109–116). Metodyka przeglądu li-
teratury pozwoliła nie tylko na sformalizowaną i zobiekty-
wizowaną syntezę dotychczasowego piśmiennictwa (Co-
lumb, Lalkhen, 2005, s.  391–394), ale przede wszystkim 
umożliwiła identyfikację obszarów istotnych z punktu wi-
dzenia dalszych badań3. Proces tworzenia bazy literatury 
zakładał wykorzystanie podejścia mieszanego, tj. literatu-
ry akademickiej indeksowanej w bazach naukowych oraz 
tzw. literatury szarej (grey literature). Poszerzenie procesu 
tworzenia bazy literatury o  tzw. literaturę szarą uznano 
za istotne z uwagi na możliwość włączenia najnowszych 
publikacji naukowych, publikacji o  mniej naukowym 
charakterze, publikacji niekoniecznie recenzowanych 
w trybie „peer review”, ale spełniających wymogi rygoru 
metodologicznego (Czakon, 2011, s. 57–61). Proces two-
rzenia bazy literatury zakładał wykorzystanie literatury 
indeksowanej w  bazach naukowych EBSCO, Proquest, 
ResearchGate.net, Academia.edu. 

W związku z niemożnością zorganizowania spotkania 
bezpośredniego (praca powstawała w  czasie pandemii 
wywołanej chorobą Covid-19) na rozwiązywanie proble-
mu z  wykorzystaniem grupowego myślenia twórczego 
pozwoliła „wirtualna” burza mózgów4. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu –  celem wytypowania najlepszej grupy po-
mysłów –  każdy zaproszony użytkownik mógł przedsta-
wić swoje propozycje, a pozostali członkowie „wirtualnej” 
społeczności mogli nad nimi debatować. Oprócz komen-
towania pomysłów można było również na nie głosować. 

Do badań zaproszono 11 ekspertów związanych z sek-
torem maszyn rolniczych (tab. 1)5. W skład zespołu oce-
niającego weszli wyłącznie specjaliści od rozwiązywanego 
problemu, co zweryfikowano na podstawie współczyn-
nika kompetencyjności wyrażającego zależność współ-
czynnika informatywności i współczynnika argumentacji. 
Współczynnik informatywności (Ki) określono na podsta-
wie samooceny dokonanej przez eksperta. Współczynnik 
argumentacji (Ka) wyznaczono natomiast na podstawie 
wywiadu z danym ekspertem. Kompetentność wyrażającą 
stopień kwalifikacji eksperta w  dziedzinie określono na 
podstawie analizy twórczej działalności eksperta, znajo-
mości dziedziny oraz rozumienia – poruszanych w pracy 

– problemów.

Ogólny mechanizm badawczy opierał się na czterech 
płaszczyznach i  obejmował: (1) grupę uczestników 
(ekspertów) wybranych celowo z  powodu ich specja-
listycznej wiedzy związanej z  badanym zagadnieniem, 
(2) proces „wirtualnej” interakcji, dzięki której od-
kryte zostały opinie ekspertów implikujące powstanie 
modelu badawczego (jednomyślność), (3) sprzężenie 
zwrotne stosowane wobec uczestników, którego celem 
jest wzajemne oddziaływanie oraz refleksja, (4) opinie 
wygenerowane przez ekspertów, które przybliżają do 
rozwiązania postawionego problemu (Plummer, Armi-
tage, 2007, s. 3).

Zastosowanie metody było bardzo przydatne z punk-
tu widzenia badań w  warunkach dużej niepewności 
przy badaniu problemów nieznanych, które stanowiły 
względnie nowe pole badawcze, w stosunku do których 
zauważono brak badań empirycznych czy pozwalają-
cych określić pewne tendencje. Badanie pozwoliło spro-
kurować hipotetyczną konstrukcję myślową, tj. układ 
założeń, pojęć i  zależności między nimi, pozwalający 
modelować w przybliżony sposób weryfikowany aspekt 
rzeczywistości (Gospodarek, 2009, s.  61). W  zamierze-
niu autora prokurowany model badawczy jest ściśle 
związany z teorią (Antti, Greenhalgh, 2012, s. 421–428), 
stanowi jej dopełnienie (Sztoff, 1971)6. Opracowany 
model badawczy pełnił bardzo ważną rolę, gdyż z jednej 
strony dostarczył szczególnego obrazu rzeczywistości, 
z  drugiej zaś umożliwił prowadzenie badań empirycz-
nych (Zakrzewska-Bielawska, 2018, s. 11–25). 

Upraktycznienie prowadzonych badań wyraża ich 
podporządkowanie problemom menedżerów7. Warun-
kuje to przydatność uzyskanych wyników dla podno-
szenia sprawności zarządzania, co było niezbędne, gdyż 
odbiorcami wyników badań ustanowiono wybraną 
grupę menedżerów. Zasadniczy etap badań realizowa-
no w  okresie marzec-kwiecień 2020 roku. Ze względu 
na zaistniałą sytuację i  związaną z  nią trudnością po-
zyskania danych kluczowym kryterium była bezpo-
średnia znajomość autora z respondentami8. Pozwoliło 
to z  jednej strony na ustalenie, czy dana osoba będzie 
zainteresowana wyrażeniem swoich poglądów, z  dru-
giej zaś na określenie, czy ma wystarczającą wiedzę 
i  doświadczenie w  zakresie podejmowanego zagad-
nienia. Respondentami byli przedstawiciele (49 osób) 

BB

Kwerenda literatury

Dyskusja „w sieci”

Badanie eksperckie

Modele kompetencji

Prokurowanie modelu

kompetencji (stan postulowany)

Weryfikacja modelu

MODEL BADAWCZY

DOJRZAŁOŚĆ MENEDŻERSKA
(OCENA ISTOTNOŚCI WYMAGAŃ)

BA1

0

BA2

BA

Rys. 1. Schemat realizacji badań
Źródło: opracowanie własne
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mikro-  (16,33%), małych (30,61%), średnich (48,98%) 
oraz dużych (4,08%) przedsiębiorstw produkcyjnych 
działających w  sektorze maszyn rolniczych. Wśród 
badanych dominowała grupa osób pomiędzy 31 a  40 
rokiem życia (42,86%); 4,08% stanowili ankietowani 
w  przedziale wiekowym do 30 lat, wiek 28,57% bada-
nych kształtował się pomiędzy 41 a  50 rokiem życia, 
16,33% respondentów miało od 51 do 60 lat, natomiast 
8,16% badanych – powyżej 60 lat. Wśród badanych 
zdecydowanie przeważała grupa osób legitymujących 
się wyższym wykształceniem (71,43%); 22,45% legity-
mowało się wykształceniem średnim, natomiast 6,12% 

– zawodowym. Respondentów poproszono o wskazanie, 
jaki poziom przyswojenia wskazanych kompetencji 

–  z  punktu widzenia zaistniałego kryzysu –  powinien 

charakteryzować dojrzałego menedżera. W  tym celu 
zastosowano pięciostopniową skalę, gdzie 1  oznaczało 
niski poziom kompetencji, natomiast 5 – bardzo wysoki. 
W  toku prowadzonych badań podjęto się interpretacji 
wyników opartej o deklaracje respondentów.

Wyniki i dyskusja

D ojrzałość menedżerska rozpatrywana z perspektywy 
kompetencji postrzegana jest jako zbiór pewnych cech. 

Cechy te są traktowane jako kryteria oceny. Kompetencje 
zidentyfikowane w badaniach literaturowo-projektowych, 
poddane zostały w dalszym etapie procedury badawczej 
szczegółowej weryfikacji. Aby możliwe było dyskutowanie 
kluczowych kompetencji (stanowiących najmocniejsze 

Tabela 1. Zestawienie ekspertów (n=11)

Instytucja/Stanowisko Liczba Specjalizacja Udział %

Właściciele przedsiębiorstw 6 Organizacja i zarządzanie małym (2), średnim (4) 
przedsiębiorstwem 54,55

Prezes zarządu
Sp. z o.o., Sp. K.

1 Opracowanie i nadzór nad realizacją strategii
18,18

Członek zarządu Sp. z o.o., Sp. K. ds. strategii 1 Udział w kreowaniu i realizacji strategii 

Konsultant ds. strategii zarządzania 1 Projektowanie oraz doskonalenie systemów zarządzania 
z wykorzystaniem instrumentów szczupłego zarządzania 18,18

Prof. uczelni, dr hab. inż. 1 Zarządzanie strategiczne, modele biznesu

Z-ca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego

1 Strategie rozwoju i modelowanie projektów programów 
wojewódzkich; aktywne uczestnictwo w ich realizacji 9,09

Suma 100%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Wyniki badań — weryfikacja modelu

Kompetencja
Natężenie cechy

%

PunktyWskazania

1 2 3 4 5

1 Percepcja
- - 2,0 12,0 35,0

4,67
- - 4,1 24,5 71,4

2 Przekonania
- - 3,0 14,0 32,0

4,59
- - 6,1 28,6 65,3

3 Samoświadomość
- 1,0 3,0 15,0 30,0

4,51
- 2,0 6,1 30,6 61,2

4 Wrażenia; zdolność postrzegania rzeczywistości
- 2,0 4,0 15,0 28,0

4,41
- 4,1 8,2 30,6 57,1

5 Przetwarzalność
- 2,0 3,0 13,0 31,0

4,49
- 4,1 6,1 26,5 63,3

6 Emisyjność
- - 3,0 13,0 33,0

4,61
- - 6,1 26,5 67,3
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7 Wrażliwość
- 2,0 4,0 16,0 27,0

4,39
- 4,1 8,2 32,7 55,1

8 Emocje
- - 5,0 16,0 28,0

4,47
- - 10,2 32,7 57,1

9 Wyobraźnia
- - 4,0 15,0 30,0

4,53
- - 8,2 30,6 61,2

10 Doświadczenie zawodowe w sektorze; znajomość uwarunkowań
- 2,0 2,0 15,0 30,0

4,49
- 4,1 4,1 30,6 61,2

11 Inteligencja
- - 2,0 16,0 31,0

4,59
- - 4,1 32,7 63,3

12 Intuicja menedżerska
- - 2,0 13,0 34,0

4,65
- - 4,1 26,5 69,4

13 Identyfikacja; rozpoznanie
- 2,0 3,0 14,0 30,0

4,47
- 4,1 6,1 28,6 61,2

14 Przywództwo
- - 1,0 8,0 40,0

4,80
- - 2,0 16,3 81,6

15 Umiejętność współpracy
- - 1,0 10,0 38,0

4,76
- - 2,0 20,4 77,6

16 Motywowanie
- - 2,0 11,0 36,0

4,69
- - 4,1 22,4 73,5

17 Nastawienie na ryzyko
- 1,0 1,0 17,0 30,0

4,55
- 2,0 2,0 34,7 61,2

18 Opanowanie
- - 3,0 19,0 27,0

4,49
- - 6,1 38,8 55,1

19 Odporność na stres
- - 2,0 20,0 27,0

4,51
- - 4,1 40,8 55,1

20 Zdolności pojednawcze; umiejętność rozwiązywania konfliktów
- - 2,0 22,0 25,0

4,47
- - 4,1 44,9 51,0

21 Umiejętność pracy w „sieci”
- 2,0 3,0 15,0 29,0

4,45
- 4,1 6,1 30,6 59,2

22 Umiejętność szybkiego uczenia się
- 1,0 2,0 16,0 30,0

4,53
- 2,0 4,1 32,7 61,2

23 Wiara w siebie i zespół
- - 4,0 16,0 29,0

4,51
- - 8,2 32,7 59,2

24 Odpowiedzialność
- - 3,0 20,0 26,0

4,47
- - 6,1 40,8 53,1

25 Etyka i moralność
- 1,0 2,0 22,0 24,0

4,41
- 2,0 4,1 44,9 49,0

26 Umiejętność projektowania „wirtualnych” struktur organizacyjnych
- 2,0 3,0 13,0 31,0

4,49
- 4,1 6,1 26,5 63,3

Źródło: opracowanie własne
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 determinanty dojrzałości), niezbędne okazało się ich zredu-
kowanie metodą hierarchicznego zorganizowania (tab. 2).  
Wyszczególnione kompetencje związane są  ze sferą 
emocjonalną zdolności i  umiejętności, potrzebne, by 
funkcjonować w  zmieniającym się środowisku. Dzięki 
temu menedżerowie są  dobrze przystosowani do funk-
cjonowania w  niestabilnym otoczeniu, efektywniejsi 
w  działaniu. Wyrażają się poprzez świadomość i  zdol-
ność rozpoznawania własnych czy cudzych stanów 
emocjonalnych, umiejętność ich nazywania, zdolność 
odraczania reakcji czy radzenia sobie z  negatywnym 
stanem afektywnym. Przejawiają się także w  zdolności 
dostrzegania istoty sytuacji problemowej, kreatywno-
ści w  poszukiwaniu jej rozwiązań, twórczym myśleniu, 
świeżości spojrzenia na znane już sytuacje, zdolności 
do podejmowania decyzji i ciekawości poznawczej. Ter-
min kompetencja pojawia się w odniesieniu do układu 
pewnych cech przywódczych. Wśród nich wymienia 
się pewność siebie, zaufanie do siebie, poczucie własnej 
wartości, samokontrolę, inicjatywę, odpowiedzialność, 
asertywność, otwartość na doświadczenia, odporność na 
porażki, upór w dążeniu do celu, nastawienie na rozwią-
zywanie problemów, zdolność do podejmowania ryzyka, 
ciekawość poznawczą, zdolność do organizowania pracy 
własnej i innych. Cechy te składają się na tzw. competent 
self, będących wiązką właściwości osobowościowych, 
które umożliwiają efektywną adaptację do różnych za-
dań i ról przywódczych.

Rekapitulując, należy zwrócić uwagę, że kompetencje 
wyrażają się w spontanicznej tendencji do angażowania 
się w aktywności, które doprowadzają do zdobycia war-
tościowego dla jednostki celu. To zakłada, że menedżer 
dysponuje szeregiem niezależnych właściwości i umiejęt-
ności oraz określonym repertuarem zachowań z zakresu 
aktywności kognitywnej (Bandura, 1989, s. 1175–1184). 
W  kontekście oceny analizie poddano 26 kompetencji9. 
Rozpoznania dokonano w oparciu o wartość średnią ob-
liczoną na podstawie wskazań respondentów biorących 
udział w badaniu; praktyka powszechnie stosowana przy 
opracowywaniu wyników badań ankietowych.

Na podstawie sformułowanych koncepcji kompetencji 
można sformułować pewne wnioski ogólne odnośnie do 
sposobu rozumienia kompetencji kognitywnych w zarzą-
dzaniu i  ich podstawowych wyznaczników. Bez względu 
na dziedzinę zainteresowań i  kontekst teoretyczny bada-
cze problemu są zgodni co do tego, że kompetencje wiążą 
się z  określonymi właściwościami osobowości (potrzeby, 
postawy, przekonania czy określony układ cech). Umoż-
liwiają one realizowanie zadań w  sposób efektywny 
i  na odpowiednim poziomie. Kompetencje ujawniane 
są przez menedżerów działających w konkretnych sytua-
cjach, a dzięki nim działanie staje się bardziej skuteczne. 
W  zależności od tego, jakiej sfery dotyczy wspomniana 
aktywność, wyróżnia się stosunkowo szerokie kategorie 
kompetencji poznawczych, co potwierdzają wyniki pro-
wadzonych badań.

Brak stabilności, ciągłość zmian, a  jednocześnie 
ogrom możliwości to rzeczywistość, z  jaką zmaga się 

„biznes”. Takie otoczenie stwarza o wiele więcej wyzwań 

i wystawia przedsiębiorstwa na poważniejsze próby niż 
dotychczas. Unikalne zasoby oraz sprawne i skuteczne 
zarządzanie przestały być gwarancją stabilnej pozycji 
rynkowej. Funkcjonując w tak skomplikowanym, szyb-
ko zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, 
menedżerowie doceniają znaczenie umiejętności prze-
wodzenia. Angażując do współpracy innych członków 
zespołu, wykorzystując wiedzę, możliwości i  doświad-
czenie podwładnych lub partnerów, zwiększają możli-
wości wypracowania innowacyjnych rozwiązań. Tym 
samym zdolność kształtowania strategii rozwoju oraz 
skupienia uwagi organizacji i  pracowników na kwe-
stiach najważniejszych staje się determinantą dojrza-
łego menedżera. Uzupełnia ją umiejętność współpracy 
z ludźmi, właściwy dobór sposobów motywowania pra-
cowników do realizacji celów firmy, co stanowi podsta-
wowy czynnik egzystowania przedsiębiorstwa. Spro-
stanie obecnym wyzwaniom wymaga pewnych stałych 
umiejętności, a jednocześnie dużej odporności na stres, 
opanowania i gotowości do podejmowania ryzyka.

Kolejny ważny aspekt to umiejętność szybkiego 
uczenia się, również w  kontekście informatyzacji, no-
wych technologii czy automatyzacji pracy. Kluczowa 
jest zdolność i  chęć do szybkiego rozwoju i  adapto-
wania nowych umiejętności. Według autora, równie 
ważna jest zdolność akceptowania, że dotychczas przy-
swojona wiedza jest już przestarzała lub nieadekwatna 
do obecnej rzeczywistości. Niezależnie od wielu innych 
konsekwencji w  obecnej rzeczywistości gospodarczej 
rodzi się problem wiary w siebie i zespół. Okazuje się, 
że jedną z największych barier może być dostrzeżenie 
w sobie i zespole mocnych stron. Kluczowe jest zatem 
uświadomienie sobie, ile się potrafi, ile się już osiągnęło, 
ile się już umie i wie. Poczucie własnej wartości i wiara 
w  zespół współpracowników, które zawsze stanowiły 
niezwykle ważną potrzebę psychologiczną, stały się 
pilną potrzebą ekonomiczną –  cechą nieodzowną dla 
umiejętności przystosowania się w  złożonym, prowo-
kującym i nieliniowym otoczeniu10. 

Współczesne zarządzanie wywołało ożywione 
dyskusje na temat odpowiedzialności i  jej penalizacji 
w odniesieniu do menedżerów. Jako że stanowi ważny 
problem teoretyczny i praktyczny, staje się desygnatem 
dojrzałego menedżera. Immanentną cechą funkcji kie-
rowniczych jest odpowiedzialność w  wymiarze moral-
nym i etycznym11. W ramach cyklu prakseologicznego 
(czyn (decyzja) –  skutek – odpowiedzialność moralna 
i etyczna) pojawia się szereg problemów teoretycznych 
i  praktycznych, odnoszących się zwłaszcza do trzecie-
go członu – odpowiedzialności. Istotne z punktu nauk 
o  zarządzaniu i  jakości jest, aby o  odpowiedzialności 
menedżerów dyskutować nie tylko w  kontekście prak-
seologicznym, ale także w  odniesieniu do etyki i  mo-
ralności stanowiących o  ich dojrzałości. W  praktyce 
pojawia się etyczny problem powiązany z  systemem 
odpowiedzialności za decyzje, w  tym odpowiedzial-
ności z  tytułu stosunku pracy oraz odpowiedzialności 
cywilnej, administracyjnej i prawnej. Z tymi obszarami 
powiązana jest odpowiedzialność moralna.
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Istotne z punktu widzenia dojrzałości menedżerskiej 
jest postrzeganie, dzięki któremu menedżer potrafi prze-
kładać zewnętrzne otoczenie do wnętrza organizacji. 
Funkcjami percepcji są: selekcja, organizacja oraz inter-
pretacja informacji, a końcowy obraz uzyskany w wyni-
ku tego procesu różnicuje menedżerów. Percepcja jest 
selektywna, co oznacza, że menedżerowie mogą mieć 
tendencję do ignorowania pewnych informacji oraz od-
kodowywania pozostałych w  sposób, który pozwala na 
dopasowanie ich do świadomych i nieświadomych wcze-
śniejszych założeń. Złudzenia i zaburzenia postrzegania, 
podobnie jak schematy poznawcze, pozwalają im osią-
gnąć i utrzymać psychiczną spójność i równowagę dzięki 
zredukowaniu napięcia i dyskomfortu spowodowanego 
przez kryzys12. Zwraca się uwagę na „otwarty umysł” 
menedżera, szerokie horyzonty intelektualne, dążenie 
do zdobywania nowych informacji i  umiejętność ich 
przetwarzania. Dzięki dużej wartości przetwarzalno-
ści menedżer wykazuje dużą sprawność intelektualną, 
z  łatwością przetwarza dużą ilość wszelkiego rodzaju 
informacji, skutecznie przeprowadza analizę i  ocenę 
zaistniałych faktów. Ponadto  ma umiejętność myślenia 
koncepcyjnego i  systemowego oraz zdolność dokony-
wania syntezy, dobrze radzi sobie w nowych sytuacjach 
(nieprzewidzianych i skomplikowanych), umie komplek-
sowo podchodzić do problemów, dostrzega i uwzględnia 
ich wszystkie aspekty, co w  kontekście prowadzonych 
rozważań czyni go dojrzałym. 

Zarządzanie w  czasach burzliwych wymaga od me-
nedżerów skuteczności działania, dlatego też wszystkie 
decyzje muszą być przemyślane pod kątem efektywnego 
osiągnięcia celu i unikania możliwie wszystkich szkodli-
wych skutków ubocznych (emisyjność ujemna). Od me-
nedżera oczekuje się twórczych pomysłów i  koncepcji, 
spontaniczności w kreowaniu własnych pomysłów (emi-
syjność dodatnia), ale przede wszystkim przewidywania 
wielu niepożądanych skutków ubocznych tych decyzji. 
Dlatego ze względu na skuteczność działania, umiejęt-
ność wprowadzania innowacji, umiejętność planowania 
działań, mobilizację w  trudnych sytuacjach, dynamikę 
działań, umiejętność sprostania sytuacjom ciągłych, 
a niekiedy nawet radykalnych zmian, inicjowanie proce-
su zmian, dążenie do realizowania użytecznych działań, 
orientację na zadania, rezultaty i na przyszłość, umiejęt-
ność przewidywania, nastawienie zadaniowe, na przy-
szłość oraz zdolność do wdrażania innowacji, to właśnie 
emisyjność ujemna powinna cechować dojrzałego me-
nedżera, zwłaszcza w  burzliwych czasach13. Bodźce do-
stosowane do stałych indywidualnych cech osobowości 
menedżera najskuteczniej stymulują go do postrzegania 
przez pryzmat przekonań, czyli uogólnionych sądów, 
jakie menedżer ma na określony temat. Przekonania 
wpływają na postrzeganie samych siebie, na zachowania 
i  podejście do współpracowników czy innych ludzi, co 
w obliczu chaosu wydaje się istotne. Determinują sposób 
zarządzania zespołem. Niektóre przekonania trudniej 
jest weryfikować i  zmienić, by nie ograniczały, a wspie-
rały w działaniu. Podstawą jest zatem uświadomienie ich 
sobie, czyli samoświadomość. 

Kreowanie pożądanego obrazu firmy, zwłaszcza w  ob-
liczu nieliniowości otoczenia, kojarzy się  najczęściej z tzw. 
agresywną manipulacją, której istota polega na świadomym 
stosowaniu takich zasad i  metod, aby przedstawić mode-
lową sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa w zależności 
od potrzeb i  celów zarządzających nią ludzi. Zarządzanie 
wrażeniem stoi w sprzeczności z powszechnie głoszonym 
postulatem, tj. wiernym i rzetelnym prezentowaniem infor-
macji o sytuacji finansowej i wynikach działalności firmy 
w sposób neutralny i bezstronny, stąd stanowi o dojrzałości 
menedżerskiej. Zważywszy, że do obszarów zarządzania 
wrażeniem zalicza się budowanie reputacji, kreowanie wi-
zerunku (dynamicznego postrzegania określonych aspek-
tów organizacji, jak np. wizerunek produktowy) i  legity-
mizację (osąd, czy jednostka działa zgodnie z powszechnie 
przyjętymi w  obliczu kryzysu obostrzeniami), podejście 
takie wydaje się jak najbardziej zasadne.

Sztuka zarządzania wymaga bardzo różnorodnych 
narzędzi, a  zarządzanie ludźmi jest jednym z  ele-
mentów tej sztuki. Menedżer musi umieć znaleźć się 
w bardzo różnych sytuacjach – przyjemnych, gdy firma 
się rozwija, ale i  w  przykrych, w  czasach recesji go-
spodarki.  Wrażliwość na sprawy dotyczące stosunków 
międzyludzkich powinna być obecna na każdym etapie 
postępowania menedżerskiego, zwłaszcza w przypadku 
burzliwego otoczenia. Źródłem energii do skutecznego 
działania jest – postrzegane przez pryzmat dojrzałości 
menedżerskiej –  umiejętne wykorzystanie zdolności 
relacyjnej. Przydatność wsłuchiwania się w  odczucia 
niesie ze sobą wiele cennych informacji; przy czym 
emocje nie są przeciwieństwem logiki, ale powinny być 
jej naturalnym wsparciem. Menedżer, który potrafi roz-
poznać i kontrolować emocje swoje i swoich podwład-
nych, ma ogromny wpływ na produktywność i  jakość 
pracy zespołu. Jedną z  najbardziej istotnych i  specy-
ficznych dla kryzysu cech dojrzałości menedżerskiej 
jest wyobraźnia. To ona umożliwia kreowanie wizji 
przyszłości zarówno w  formie całościowych szerokich 
obrazów, jak i  ich poszczególnych części. Czynnikami, 
które istotnie wywierają wpływ na różnicowanie zakre-
su i sposobu wizualizowania przyszłości, są m.in. cechy 
indywidualne jak posiadane doświadczenie zawodowe. 
Doświadczenie, z reguły rosnące wraz z wiekiem i doj-
rzałością, wpływa na korygowanie wcześniejszych ocze-
kiwań i  wizji pod względem poziomu optymizmu lub 
pesymizmu odnoszącego się do oceny obserwowanych 
trendów zmian, ich kontynuacji i  siły wpływu, i  jako 
takie stanowi o  dojrzałości menedżerskiej. Kompeten-
cje, które z  jednej strony są  niezbędne menedżerom 
do zarządzania w czasach kryzysu, z drugiej stanowią 
o dojrzałości menedżerskiej, determinowane są spraw-
nością intelektu. Inteligencja interpersonalna (między-
ludzka) przejawia się w  tzw. mądrości życiowej mene-
dżera i  silnej woli do pracy nad sobą. Menedżerowie 
o  tej inteligencji dobrze czują się w zespole. Bez więk-
szych trudności odczytują intencje, motywy i  uczucia 
współpracowników. Dzięki temu, iż są komunikatywni 
i posiadają zdolności mediacyjne, mają predyspozycje 
do pracy kierowniczej. 
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Determinantą dojrzałości menedżerskiej w  co-
raz bardziej złożonym, dynamicznym i  trudno 
 przewidywalnym otoczeniu, w sytuacji gdy współczesna 
gospodarka światowa przestaje funkcjonować według 
racjonalnych i logicznych zasad rynkowych – w opinii 
respondentów –  są  zdolności menedżerskie określane 
mianem intuicji menedżerskiej. Nowatorskim podej-
ściem do rozwiązywania problemów biznesowych jest 
koncepcja intuicyjnego pojmowania strategii, której 
podstawowym założeniem jest potraktowanie proble-
mu organizacyjnego jako niepowtarzalnego oraz ko-
nieczność użycia do jego rozwiązania wiedzy z różnych 
obszarów. Poszukiwane rozwiązanie powinno mieć 
wówczas charakter innowacyjny. Zdolność intuicyjne-
go pojmowania strategii jest wynikiem kompetencji 
kognitywnych ludzkiego umysłu oraz sposobów przy-
swajania i przechowywania przez mózg różnych danych 
i  informacji. O  ile podjęcie decyzji programowanej 
jest zadaniem łatwym i  rutynowym –  opierającym się 
na doświadczeniu, wypełnieniu określonej procedury, 
zwyczaju, czy też zasadach, o tyle w nietypowych i rzad-
kich sytuacjach konieczne jest podejmowanie decyzji 
nieprogramowanych. Presja czasu oraz wysoki stopień 
złożoności problemu mogą ograniczać prace nad po-
szukiwaniem optymalnych rozwiązań, a  zniechęceni 
menedżerowie mogą ograniczać się do pierwszego 

–  ich zdaniem jedynego i  najlepszego. Niedozwolone 
jest jednak podejmowanie ważnych decyzji bez uprzed-
niego przygotowania kilku potencjalnych scenariuszy. 
Zwraca się uwagę na potrzebę wczesnego reagowania 
na sygnały, będące zapowiedzią nadchodzących pro-
blemów i zagrożeń w organizacji, gdyż wcześniejsze ich 
wykrycie powoduje reagowanie z wyprzedzeniem i za-
stosowanie działań zaradczych. Kluczowym zadaniem 
menedżera jest zatem identyfikacja pogarszającej się 
sytuacji danego podmiotu w  określonym obszarze za 
pomocą danych ekonomicznych ujętych np. w postaci 
wskaźników, co skutkuje koniecznością przyswojenia 
kompetencji z  tego obszaru. Dlatego tak istotna jest 
umiejętność rozpoznania, implikująca wybór określo-
nego kierunku działania, prowadzącego do rozwiązania 
konkretnego problemu lub do wykorzystania pojawia-
jącej się okazji.

Podsumowanie

Z bieranie informacji przy wykorzystaniu różnych 
technik badawczych sprzyja poprawie rzetelno-

ści badań, trafności wnioskowania i  weryfikacji już 
zebranych informacji, co wykorzystano w  niniejszej 
pracy. Poprzez pozyskanie informacji zebranych róż-
nymi sposobami podjęte zagadnienie rozpatrywano 
z  perspektywy wiedzy eksperckiej. Aby zminimalizo-
wać subiektywizm postrzegania ekspertów i porównać 
zgodność wyników w  pracy, wykorzystano kwerendę 
literatury, burzę móz gów oraz wywiady. Powyższe uza-
sadnia się złożoną, wieloaspektową i bogatą rzeczywi-
stością (obejmującą zachowania i wypowiedzi, wytwo-
ry i idee, współczesne i przeszłe). Poprzez pozyskanie 

informacji zebranych różnymi sposobami można spoj-
rzeć na dane zjawisko z różnych punktów widzenia, co 
w kontekście podejmowanej tematyki było całkowicie 
uzasadnione. 

Zebrany w  postępowaniu badawczym materiał, 
w  przeprowadzonym wywodzie teoretycznym i  em-
pirycznym, uzyskał potwierdzenie. Model badawczy 
powstały w  wyniku burzy mózgów odzwierciedla 
kompetencje charakterystyczne dla menedżerów za-
rządzających w warunkach nieliniowych. W pracy wy-
kazano, iż badanie metodą burzy mózgów umożliwia 
sprokurowanie katalogu kompetencji odzwierciedlają-
cych obszary, które powinni absorbować współcześni 
menedżerowie. Ustalono, że menedżerowie powinni 
wykazywać się stosunkowo wysokim poziomem przy-
swojenia kompetencji kognitywnych, co predysponuje 
ich do określenia mianem dojrzałych z  perspektywy 
dezyderatów sprzyjających zarządzaniu w  warunkach 
nieliniowych.

Rekapitulując, mechanizmem obronnym współczes-
nego menedżera powinna być świadoma strategia 
w  postaci prostych reguł (zasad) powstałych wskutek 
zoperacjonalizowania procesu budowania i  realizacji 
strategii oraz dominującej logiki kadry kierowniczej 
(Obłój, 2002, s.  61–74). Budowanie i  realizacja strate-
gii, w ramach których przedsiębiorstwo będzie zdolne 
do funkcjonowania w obliczu kryzysu wymaga zatem 
przyswojenia pożądanych kompetencji menedżerskich.

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski,  
prof. uczelni
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ORCID: 0000-0002-2805-4671
e-mail: p.niewiadomski@wez.uz.zgora.pl

Przypisy

1)  Zwłaszcza że wraz z rosnącymi wymaganiami coraz popu-
larniejsza w zarządzaniu strategicznym staje się koncepcja 

„dojrzałości menedżerskiej” postulująca o  kluczowej roli 
kompetencji w  funkcjonowaniu organizacji, gdzie doj-
rzałość wyraża „stan bycia kompletnym, doskonałym lub 
gotowym”.

2)  Ponieważ rozstrzygalność empiryczna hipotez sprowadza 
się do ich testowania, to ze względu na stosunkowo małą 
próbę badawczą w  niniejszym opracowaniu autor odstę-
puje od ich formułowania. Na podstawie rozpoznanej luki 
poznawczej w zakresie precyzyjnej identyfikacji konstytu-
tywnych czynników dojrzałości menedżerskiej wskazano 
istnienie niestwierdzonego faktu na podstawie innych 
ustalonych przesłanek, pozostających z  nim w  związku, 
czyli presumpcje. Zwłaszcza że wśród naukowców nie ma 
obecnie pełnej zgody w kwestii poprawnych sposobów we-
ryfikowania hipotez.

3)  Przegląd literatury to nie wyłącznie preludium do badań 
właściwych, ale odrębna metoda badawcza. 
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4)  Do podstawowych obszarów wykorzystania twórczej dys-
kusji w  naukach o  zarządzaniu i  jakości można  zaliczyć 
identyfikację i  analizę czynników ogólnego rozwoju 
przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem pro-
gnozowania tendencji rynkowych, stąd w pracy wykorzy-
stano wskazaną technikę ustrukturalizowanego procesu 
komunikacji grupowej. 

5)  W  tym 6  właścicieli (54,55%) małych (2) i  średnich (4) 
przedsiębiorstw wytwórczych, a  także 5  przedstawicieli 
(45,45%) innych organizacji; 45,45% stanowili eksperci 
w  przedziale wiekowym od 31 do 40 lat, 27,27% w  prze-
dziale wiekowym 41–50 lat, 9,09% w przedziale 51–60 lat, 
18,18% ekspertów miało powyżej 60 lat; 81,81% ekspertów 
legitymowało się wykształceniem wyższym, 9,09% – śred-
nim i 9,09% – zawodowym.

6)  Ze względu na ograniczone możliwości wydawnicze 
w  dalszej części pracy zaprezentowano kompetencje klu-
czowe z punktu widzenia realizowanych badań (poddane 
weryfikacji). 

7)  Pomimo że formalizacja ekonometryczna realizowanych 
badań, dążenie do nadania możliwie eleganckiej matema-
tycznie formy rozpoznawanym modelom czy nawet spra-
wozdawanie z testów rzetelności nie znajdują wnikliwych 
odbiorców wśród praktyków zarządzania (Czakon, 2016, 
s. 46), autor zachowuje odpowiednie proporcje pomiędzy 
rygorem metodologicznym a  znaczeniem ustaleń badaw-
czych dla menedżerów.

8)  Głównym problemem był nie tyle dobór przedsiębiorstw, 
co utrzymanie w trakcie całej procedury badawczej wszyst-
kich zainteresowanych menedżerów. W  efekcie badaniu 
poddano wyselekcjonowane osoby, a nie całą populację.

9)  Jakkolwiek w trakcie dyskusji eksperckiej zwrócono uwa-
gę, że istotne z punktu widzenia funkcjonowania organi-
zacji są kompetencje specjalistyczne, jak np. umiejętność 
organizacji pracy w  warunkach podwyższonych norm 
kulturowych, to ze względu na prokurowanie modelu 
o ograniczonej liczbie zmiennych zostały one sklasyfiko-
wane w  ramach kompetencji ogólnych, jak np. nastawie-
nie na ryzyko.

10) Autor zwraca uwagę, iż menedżer musi być zdolny wypra-
cować sposoby organizowania pracy twórczym, uczącym się 
jednostkom. Powinien tworzyć przestrzeń i wspierać. Rozli-
czać z efektów pracy, a nie dominować i ingerować w każdą 
chwilę jej przebiegu; świadczy to o jego dojrzałości. 

11) Pomimo że moralność to zbiór konkretnych reguł postę-
powania, a etyka jest dziedziną filozofii, która zajmuje się 
badaniem moralności, w niniejszej pracy potraktowano je 
łączną kompetencją stanowiącą o  dojrzałości menedżer-
skiej.

12) Wpływ zakłóceń w  postrzeganiu zachowań ludzi był ba-
dany i został potwierdzony w ramach nauk o organizacji 
i zarządzaniu (Sharma i in., 2009, s. 251–260).

13) Cechy te niewątpliwie można zaliczyć do zalet, ale jeśli 
chodzi o  menedżerów funkcjonujących w  dynamicznie 
zmieniających się sytuacjach, mogą niekiedy stanowić ba-
rierę we wdrażaniu innowacji. Z  tego punktu dojrzałość 
menedżerską odzwierciedlają inne kompetencje, które 
są  w  pewnym sensie „katalizatorem” niepożądanych za-
chowań.

Bibliografia

[1] Abbaszadeh Z., Eyni A., Rabiei P. (2012), The Relation-
ship between Managers’ Competencies and Employees’ 
Productivity in Fars Chemical Industries Company, Shiraz, 
Iran, „World Applied Sciences Journal”, Vol.  19, No.  6, 
pp. 811–817.

[2] Adil M.S. (2014), Impact of Leader’s Change-promoting 
 Behaviour on Readiness for Change: A  Mediating Role of 
Organizational Culture, „Journal of Management Scien-
ces”, Vol. 1, No. 2, pp. 113–150.

[3] Ahmetoglu G., Leutner F., Chamorro-Premuzic T. (2011), 
Economics: Understanding the Relationship between Indi-
vidual Differences in Trait Emotional Intelligence and En-
trepreneurship, „Personality and Individual Differences, 
Vol. 51, No. 8, pp. 1028–1033.

[4] Allen J., de Grip A. (2012), Does Skill Obsolescence Incre-
ase the Risk of Employment Loss? „Applied Economics”, 
Vol. 44, No. 25, pp. 3237–3245.

[5] Anello C., Fleiss, J.L. (1995), Exploratory or Analytic Meta-
-analysis: Should We Distinguish between Them? „Journal 
of Clinical Epidemiology”, Vol. 48, No. 1, pp. 109–116.

[6] Antti M., Greenhalgh N. (2012), Leadership Competencies: 
A Reference Point for Development and Evaluation, „Libra-
ry Management”, Vol. 33, No. 6/7, pp. 421–428.

[7] Aslan M., Pamukcu A. (2017), Managerial Competencies 
and Impact on Management Levels, „International Journal 
of Advanced Research in Management and Social Scien-
ces”, Vol. 6, No. 9, pp. 1–15.

[8] Bandura A. (1989), Human Agency in Social Cognitive 
Theory, „American Psychologist”, Vol. 44, No. 9, pp. 1175– 

–1184. 
[9] Bhardwaj A., Punia B.K. (2013), Managerial Competencies 

and Their Influence on Managerial Performance: A  Lite-
rature Review, „International Journal of Advanced Re-
search in Management and Social Sciences”, Vol. 2 No. 5, 
pp. 70–84.

[10] Billsberry J., Birnik A. (2010), Management as a Contextu-
al Practice: The Need to Blend Science, Skills and Practi-
cal Wisdom, „Organization Management Journal”, Vol. 7, 
No. 2, pp. 171–178.

[11] Bosch M.J., Yih-Teen L., Cardona P. (2013), Multicultural 
Validation of a Three-dimensional Framework of Manage-
rial Competencies: A Comparative Analysis of Its Applica-
tion in Asian versus Non-Asian Countries, „Asian Business 
& Management”, Vol. 12, No. 4, pp. 433–453.

[12] Boyatzis R.E. (2008), Competencies in the 21st century, 
„Journal of Management Development”, Vol.  27, No.  1, 
pp. 5–12.

[13] Bücker J., Poutsma E. (2010), Global Management Compe-
tencies: A Theoretical Foundation, „Journal of Managerial 
Psychology”, Vol. 25, No. 8, pp. 829–844.

[14] Carmeli A. (2003), The Relationship between Emotional 
Intelligence and Work Attitudes, Behavior and Outco-
mes, „Journal of Managerial Psychology”, Vol.  18, No.  8, 
pp. 788–813.

[15] Cheng M., Dainty A.R.J., Moore D.R. (2005), What Makes 
a Good Project Manager? „Human Resource Management 
Journal”, Vol. 15, No. 1, pp. 25–37.



36 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 12/2020

[16] Cockerill T. (1989), The Kinds of Competence for Rapid 
Change, „Personnel Management”, Vol. 21, No. 9, pp. 52–56.

[17] Columb M.O., Lalkhen, A.G. (2005), Systematic Reviews 
& Meta-analyses, „Current Anaesthesia & Critical Care”, 
Vol. 16, No. 6, pp. 391–394.

[18] Conway J.M., Lance C.E. (2010), What Reviewers Should 
Expect from Authors Regarding Common Method Bias in 
Organizational Research, „Journal of Business Psycholo-
gy”, Vol. 25, No. 3, pp. 325–334.

[19] Cripe E.J., Mansfield R.S. (2011), The Value-Added Em-
ployee: 31 Competencies to Make Yourself Irresistible to Any 
Company, Routledge, New York.

[20] Cyfert S. (2012), Granice organizacji, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

[21] Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu 
literatury, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 57–61.

[22] Czakon W. (2016), W kierunku rozwoju badań ilościowych 
w  naukach o  zarządzaniu, „Organizacja i  Kierowanie”, Nr 
3(173), s. 41–52.

[23] Czakon W., Klimas P., Kawa A. (2019), Krótkowzrocz-
ność strategiczna –  metodyczne aspekty systematycznego 
przeglądu literatury, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 
Vol. 7, No. 2, s. 27–37.

[24] De Waal A.A., Van der Heijden B.I.J.M., Selvarajah C., 
Meyer D. (2011), Characteristics of High Performing Ma-
nagers in The Netherlands, „Leadership & Organization 
Development Journal”, Vol. 33, No. 2, pp. 131–148.

[25] Fakhreldin H., Hattab H. (2019), The Effect of Emotional 
Intelligence on Entrepreneurial Behaviour and New Ven-
ture Creation: An Egyptian Perspective, „International 
Journal of Entrepreneurship and Small Business”, Vol. 37, 
No. 3, pp. 399–414.

[26] Gardner L., Stough C. (2002), Examining the Relationship 
between Leadership and Emotional Intelligence in Senior 
Level Managers, „Leadership & Organization Develop-
ment Journal”, Vol. 23, No. 2, pp. 68–78.

[27] Gospodarek T. (2009), Modelowanie w  naukach o  zarzą-
dzaniu oparte na metodzie programów badawczych i  for-
malizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

[28] Green S. (2005), Systematic Reviews and Meta-analysis, 
„Singapore Medical Journal”, Vol. 46, No. 6, pp. 270–273.

[29] Kheirmand M., Lotfi H., Etebarian A. (2012), Study the 
Relationship Between Management Skills of Agricultural 
Bank Managers of Esfahan Province with the Performance 
of The Branches, „Quarterly Journal of Management and 
Development Process, Vol. 25, No. 3, pp. 93–119.

[30] Koźmiński A.K. (2016), Polskie zarządzanie: kontredans 
nauki i  praktyki, „Kwartalnik Nauk o  Przedsiębiorstwie”, 
Nr 3, s. 9–20.

[31] Krzakiewicz K. (2014), Iluzje w  procesie badania sukce-
su organizacji, „Organizacja i  Kierowanie”, Nr 1A(159), 
s. 99–110.

[32] Lara F.J., Palacios D., Devece C. (2012), How to Improve 
Organizational Results through Knowledge Management 
in Knowledge-intensive Business Services, „Services Indu-
strial Journal”, Vol. 32, No. 11, pp. 1853–1863.

[33] Lara F.J., Salas-Vallina A. (2017), Managerial Competen-
cies, Innovation and Engagement in SMEs: The Mediating 

Role of Organizational Learning, „Journal of Business Re-
search”, Vol. 79, No. C, pp. 152–160.

[34] Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. (2001), The 
War for Talent, Harvard Business School Press, Boston.

[35] Nazari R. (2017), The Impact of Mental Skills on Mana-
gement Skills and Selecting Management Models on Sports 
Managers, „International Journal of Science and Sport”, 
Vol. 24, pp. 124–133.

[36] Obłój K. (2002), Dominująca logika działania jako strate-
gia firmy: studium polskich przedsiębiorców, „Organizacja 
i Kierowanie”, Nr 4(110), s. 61–74.

[37] Plummer R., Armitage D.R. (2007), Charting the New Ter-
ritory of Adaptive Co-management: A Delphi Study, „Eco-
logy and Society”, Vol. 12, No. 2, pp. 1–13.

[38] Sharma D., Borna S., Stearns J.M. (2009), An Investiga-
tion of the Effects of Corporate Ethical Values on Employee 
Commitment and Performance: Examining the Moderating 
Role of Perceived Fairness, „Journal of Business Ethics”, 
Vol. 89, pp. 251–260.

[39] Sztoff  W. (1971), Modelowanie i filozofia, PWN, Warszawa.
[40] Wang C., Cheng Z., Yue X.-G., McAleer M. (2020), Risk 

Management of COVID-19 by Universities in China, 
„ Journal of Risk Financial Management”, Vol.  13, No.  36, 
pp. 2–6.

[41] Wheeler J.V. (2008), The Impact of Social Environments 
on Emotional, Social, and Cognitive Competency Deve-
lopment, „Journal of Management Development”, Vol. 27, 
No. 1, pp. 129–145.

[42] Wickramasinghe V., Zoysa N. (2009), A  Comparative 
Analysis of Managerial Competency Needs Across Areas of 
Functional Specialization, „Journal of Management Deve-
lopment”, Vol. 28, No. 4, pp. 344–360.

[43] Zakrzewska-Bielawska A. (2018), Modele badawcze w na-
ukach o  zarządzaniu, „Organizacja i  Kierowanie”, Nr 
2(181), s. 11–25.

Managerial Maturity as a Derivative  
of Cognitive Competences. 
Evaluation in the Machine Industry

Summary

The paper presents a series of studies aimed at an attempt 
to assess managerial maturity as a  derivative of compe-
tencies that should distinguish managers. The main goal 
of the research was an attempt to answer the question re-
garding the anticipated acquisition level of selected com-
petences, on the one hand, conditioning the maintenance 
of functioning continuity, and on the other hand, deter-
mining managerial maturity. It has been found that man-
agers should demonstrate a relatively high level of cogni-
tive competences acquisition, which predisposes them to 
be described as mature from the perspective of desiderata 
conducive to management in non-linear conditions.

Keywords

managerial competences, managerial maturity, non-linear 
operating conditions
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Wprowadzenie

P owstająca w  początkach XX wieku nauka o  or-
ganizacji i  zarządzaniu miała korzenie sięgające 

różnych dziedzin, jak również przyciągała uczonych 
i  twórców najróżniejszych profesji. Takim zupełnie do 
dziś nieznanym związkiem z dziedziną zarządzania jest 
krótkotrwała obecność wśród organizatorów Zygmunta 
Zawirskiego, logika i  filozofa, wybitnego reprezentanta 
cenionej w  świecie filozoficznej szkoły lwowsko-war-
szawskiej w  jej pierwszym pokoleniu. Wespół z  Kazi-
mierzem Twardowskim, Kazimierzem Ajdukiewiczem, 
Tadeuszem Czeżowskim, Tadeuszem Kotarbińskim, 
Stanisławem Leśniewskim, Janem Łukasiewiczem i  Al-
fredem Tarskim tworzył „korpus typowych dla tej szkoły 
poglądów” (Zamecki, 1977, s. 56 i 175; Woleński, 1985, 
s. 25). Warto przypomnieć ten związek, gdyż dotąd był 
zupełnie pomijany. Tymczasem poprzez kontakt z nową 
doświadczalną problematyką psychologiczną oraz pobyt 
w  środowisku politechnicznym Zawirski zajął się prak-
tycznym zastosowaniem psychologii w  przemyśle, kie-
rując nawet tworzoną wtedy pracownią psychotechnicz-
ną. Z  tego też powodu znalazł się pośród uczestników 
II  Zjazdu Polskiego Naukowej Organizacji, występując 
jako rzecznik i sprawozdawca tych aplikacji. W opraco-
waniach omawiających dokonania Zawirskiego związki 
z psychotechniką nie były w ogóle podnoszone. Co naj-
wyżej wskazuje się na jego dydaktyczną kooperację z Po-
litechniką Lwowską (Gawecki, 1948, s.  436; Ingarden, 
1948, s.  7; Galeński, 1948, s.  81; Jadacki, 1998, s.  202; 
Hajduk, 2001, s. 865). Wydany w 1992 roku Słownik psy-
chologów polskich Zawirskiego w tym gronie nie umiesz-
cza wcale. Opracowana przez Irenę Szumilewicz-Lach-
man w serii Boston Studies In the Philosophy of Science 
monografia w wykazie prac Zawirskiego wymienia trzy 
dokonania z  zakresu psychologii (Szumilewicz-Lach-
man, 1994, s. 376)1, nie rozwijając tego aspektu. Ryszard 
Jadczak (1993, s. 201) jedynie wspomniał o kierowaniu 
przez Zawirskiego pracownią psychotechniczną.

Tymczasem bardzo fortunnie się stało, że w  okresie 
kształtowania się nauk o  zarządzaniu w  Polsce autor 
o  tak wyrafinowanym znawstwie problematyki nauko-
wej, w  szczególności przyrodoznawstwa, swoim po-
tencjałem wsparł tworzące się środowiska i  instytucje 
w nowej dziedzinie wiedzy stosowanej, jakim stawało się 
zarządzanie. Nic dziwnego także, że związki Zawirskiego 
z  naukową organizacją dotyczyły człowieka w  miejscu 

pracy i  jego predyspozycji zawodowych, a  nie zarzą-
dzania całymi organizacjami. W  latach 20. XX wieku 
badania nad psychofizjologicznymi uwarunkowaniami 
pracowników stanowiły przecież jeden z głównych nur-
tów organizatorskich w ramach ówczesnych kierunków, 
tak scientific management, jak i  tworzącego się human 
relations, a  psychotechnika uważana była za stowarzy-
szoną z naukową organizacją gałęzią psychologii. Zawir-
ski dał temu dwukrotnie wyraz w swoich mało znanych 
artykułach zamieszczanych na łamach „Czasopisma 
Technicznego” oraz „Przeglądu Organizacji”. Stanowią 
one główny punkt źródłowego odniesienia. Biografia 
została uzupełniona o  źródła archiwalne. Odtwarzając 
poniżej zawartość pierwszego z  opracowań, dokonano 
dodatkowo kontekstowego osadzenia występujących 
w oryginale nazwisk uczonych, ich dzieł oraz głównych 
stanowisk w  tamtejszych realiach, tak naukowych, jak 
i  instytucjonalnych. Filozoficzno-logiczny dorobek 
Zawirskiego, poprzez omówienie jego uwag na temat 
psychotechniki, został o ten pomijany fragment uzupeł-
niony. Także lwowski ośrodek organizatorski, co prawda 
na krótki okres, poprzez zaangażowanie Zawirskiego 
doznał poważnego naukowego wzmocnienia. Warto 
o tym dopowiedzieć, tym bardziej, że przy okazji niektó-
re prace Zawirskiego, o nieprzemijającym znaczeniu dla 
uprawiania nauki w ogóle, jak monografia o czasie czy 
studia o metodzie w naukach empirycznych, zostały wy-
biórczo dla środowiska organizatorskiego przypomniane 
i rekomendowane. 

Wykształcenie, wczesna twórczość

Z ygmunt Michał Zawirski urodził się 28 lipca 1882 
roku w Berezowicy Małej, woj. tarnopolskie, w ro-

dzinie lekarskiej, posiadającej liczne potomstwo. Ukoń-
czył III Gimnazjum we Lwowie (Archiwum UJ, sygn.  
S/II/619), w  latach 1901–1906 studiował filozofię pod 
kierunkiem Kazimierza Twardowskiego na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Pod 
jego kierunkiem w 1907 roku obronił pracę doktorską 
na temat modalności sądów logicznych (Archiwum 
UAM, sygn. 152/32; Jadczak, 1993, s.  197), opubliko-
waną kilka lat później pod tytułem O modalności sądów 
(Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, 
Lwów 1914). 
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Po studiach rozpoczął ponad dwadzieścia lat trwa-
jącą gimnazjalną pracę nauczycielską. Początkowo jako 
zastępca nauczyciela w C.K. IV Gimnazjum we Lwowie, 
by po  uzyskaniu w  1907 roku stosownych uprawnień 
z propedeutyki filozofii i matematyki jako przedmiotów 
głównych i  fizyki jako przedmiotu pobocznego, kon-
tynuować działalność pedagogiczną jako nauczyciel 
w Gimnazjum w Rzeszowie w latach 1907–1911. Wtedy 
też wydał fragment opracowania z  zakresu psychologii, 
które powstało jeszcze podczas studiów na seminarium 
u  prof. Twardowskiego Ilość praw kojarzenia przedsta-
wień. Szkic historyczno-psychologiczny (Sprawozdanie 
Dyrekcji C.K. II Gimnazjum w Rzeszowie za rok szkolny 
1909, Rzeszów 1909), w którym wysunął projekt reduk-
cji praw kojarzenia do jednego – według zasady stycz-
ności (Jadacki, 1998, s. 204). Nawiasem mówiąc, w tym 
samym czasie Twardowski doprowadził do utworzenia 
w  1907 roku pracowni psychologicznej, która stała się 
integralną częścią Uniwersytetu (Rzepa, Dobraczyński, 
2009, s.  164), ale Zawirski z  nową placówką nie miał 
kontaktów. Praktyką natomiast było, że wychowankowie 
Twardowskiego, pracujący jako nauczyciele gimnazjalni, 
utrzymywali kontakt naukowy z mistrzem, który popie-
rał podtrzymywanie częstych wśród nich postaw badaw-
czych. Tak też było w przypadku Zawirskiego. 

W  roku 1909 wnioskował o  urlopowanie z  pracy 
nauczycielskiej, gdyż wystąpił o  stypendium na do-
kształcanie. Otrzymał zasiłek rządowy dzięki poparciu 
otrzymanemu ze strony Senatu UJK na wniosek prof. 
Twardowskiego. Procedura się przedłużała i  dopiero 
z  początkiem 1910 roku mógł wyjechać do Berlina, 
słuchając na tamtejszym Uniwersytecie wykładów neo-
kantysty Aloisa Riehla (1844–1924), socjologa Georga 
Simmla (1858–1918) oraz psychologa Carla Stumpfa 
(1848–1936), z  których –  jak informował w  liście swe-
go mistrza prof. Twarowskiego –  najwięcej korzystał 
(Jadczak, 1993, s.  199). Uczęszczał też na ćwiczenia 
z psychologii doświadczalnej w pracowni tego ostatnie-
go. Zapoznał się również z  eksperymentami prowadzo-
nymi w  Instytucie Psychologicznym, co było dla niego 
nowością. W  semestrze letnim przebywał na Sorbonie 
i w College de France w Paryżu, wybierając wykłady psy-
chologów Pierre Janeta (1859–1947), Georgesa Dumasa 
(1866–1946) i  innych (Archiwum UAM, sygn. 152/32). 
Z pewnością te doświadczenia legły u podstaw jego przy-
szłych prac i działań w zakresie psychologii stosowanej. 
Wzmocniony rozeznaniem w  kierunkach badań obec-
nych w  filozofii europejskiej dawał temu wyraz w  po-
wstałych po  powrocie pracach naukowych. Przejawem 
tego jest zwłaszcza rozprawa Przyczynowość a  stosunek 
funkcjonalny. Studia z  zakresu teorii poznania („Prze-
gląd Filozoficzny” r. XV, 1912, także nadbitka Warszawa 
1912), wyróżniona pierwszą nagrodą w trzecim konkur-
sie tego warszawskiego periodyku. 

Po powrocie z podróży studyjnej podjął pracę w III Gim-
nazjum we Lwowie, ale już na przełomie lat 1914/1915 
opuścił miasto z  powodu zagrożenia wojennego, prze-
nosząc się do Grazu, gdzie na tamtejszym Uniwersytecie 
kontynuował badawcze dociekania. Od 1915 roku do 

końca pobytu we Lwowie w 1928 roku powrócił do na-
uczania w  VII Gimnazjum Lwowskim, prowadząc rów-
nolegle z dydaktyką intensywną pracę naukową. Z tego 
okresu zapamiętał go wtedy uczeń gimnazjalny Józef M. 
Bocheński (1902–1995), kreśląc sylwetkę nauczyciela 
matematyki zatopionego w  problemach zalegających 
jego umysł: „Zawirski uchodził u  nas za mistyka, bo 
łatwo go było wprowadzić w  kontemplacyjne myślenie” 
(Bocheński, 1993, s. 36). Działo się tak podczas toku za-
jęć. Mimo uczniowskich żartów, jakie sobie strojono, nie 
wpłynęło to na relacje pomiędzy różniącymi się przecież 
wiekiem osobami. Zawirski chwalił swego ucznia na ma-
turze, dając mu do rozwiązania trudne zadania wykra-
czające poza program nauczania, zaś przyszły wybitny 
przedstawiciel filozofii analitycznej uważał gimnazjalne-
go nauczyciela za swego pierwszego mistrza. 

Lwów w  latach przed wielką wojną oferował różne 
możliwości naukowego zaistnienia także dla osób spoza 
uniwersytetu. Od 1911 roku ukazywał się z  inicjatywy 
Kazimierza Twardowskiego „Ruch Filozoficzny” jako 
organ Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (PTF), dla 
którego Zawirski sporządzał przeglądy zagranicznych 
czasopism i wydawnictw, głównie francuskich. Regular-
nie uczestniczył też w posiedzeniach PTF, wygłaszając na 
jego forum szereg odczytów, rozwijanych w następnych 
latach w  znaczące rozprawy, co nasiliło się zwłaszcza 
po  odzyskaniu niepodległości. Z  rekomendacji prof. 
Twardowskiego dokonał przekładu podręcznika Alojze-
go Hoeflera (1853–1922) Zasady psychologii (Księgarnia 
Naukowa Lwów-Warszawa 1922; 2. wyd. 1927), także te-
goż autora Logika propedeutyczna (nakładem Księgarni 
Naukowej, Lwów 1927), podręcznik dla szkół średnich. 
W 1922 roku został wykładowcą Politechniki Lwowskiej. 

W  1921 roku utworzony został wzorem rozwiązań 
obecnych na politechnikach austriackich Wydział Ogól-
ny z  zadaniem kształcenia głównie nauczycieli przed-
miotów przyrodniczych i matematyki w szkołach zawo-
dowych i  średnich technicznych (Politechnika Lwowska, 
1932, s.  258). Nie miał on struktury katedralnej, jak 
dotąd istniejące Wydziały, korzystał jednak z  ich zaso-
bów kadrowych, jak też osób pozyskanych z  zewnątrz. 
Jednym z  wykładowców został właśnie Zawirski, który 
otrzymał zlecenie na zajęcia z  filozofii. Z  biegiem cza-
su –  do 1928 roku –  doszły jeszcze logika, logika ma-
tematyczna, teoria dedukcji Russella, teoria stosunków, 
logiczne podstawy matematyki i przyrodoznawstwa oraz 
psychologia (Archiwum UAM, sygn. 152/32). Jak widać, 
był to wachlarz zagadnień/przedmiotów charaktery-
stycznych dla analitycznej szkoły lwowsko-warszawskiej. 
Przy podstawowym zatrudnieniu w gimnazjum – rysuje 
się obraz Zawirskiego bardzo obciążonego obowiązkami 
dydaktycznymi. W  tych tak trudnych dla siebie warun-
kach potrafił przejść kolejną próbę naukową w  postaci 
habilitacji. 

W  styczniu 1924 roku sfinalizowany został przewód 
Zawirskiego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Przygotowaniem były poprzedzające ha-
bilitację, a będące następstwem odczytów we lwowskim 
PTF publikacje artykułowe: Refleksje filozoficzne nad 
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teorią względności („Księga Pamiątkowa ku czci Prof. 
Twardowskiego”, wydanie specjalne „Przeglądu Filozo-
ficznego”, 1921) oraz Relatywizm filozoficzny a fizykalna 
teoria względności (nakładem własnym, Lwów 1921). 
Uczyniły z Zawirskiego jednego z najlepszych znawców 
filozoficznych konsekwencji najnowszych teorii fizykal-
nych. Podstawą wszczęcia przewodu habilitacyjnego była 
rozprawa Metoda aksjomatyczna a  przyrodoznawstwo 
(„Kwartalnik Filozoficzny”, r. 1, nadbitka, Kraków 1923). 
Opiekę nad przewodem przyjął prof. Władysław Hein-
rich (1869–1957), uczeń Avenariusa, zwolennik filozofii 
zorientowanej na problem psychofizyczny, psycholog 
doświadczalny, z którym Zawirski pozostanie w bliskich 
relacjach naukowych. Wykład habilitacyjny dotyczył 
Związku zasady przyczynowości z  zasadą względności 
(„Kwartalnik Filozoficzny”, t. II, Kraków 1924). W 1925 
roku veniam legendi zostało uznane przez Politechnikę 
Lwowską i wymienione wyżej zajęcia prowadził już jako 
samodzielny pracownik nauki, co z  pewnością dawało 
większą swobodę doboru i kształtowania ich treści. 

Psychologia jako nauka empiryczna

W   dniu 11 lutego 1925 roku Zygmunt Zawirski 
miał na forum Towarzystwa Politechnicznego 

we Lwowie odczyt, który niebawem został na łamach 
„Czasopisma Technicznego” opublikowany pod tytu-
łem Podstawy psychotechniki i  jej rozwój. Był to dwu-
głos. Tuż po  Zawirskim obszerny koreferat zamieścił 
prof. inż. Edward T. Geisler (1884–1966), kierownik 
Katedry Obróbki Metali na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Lwowskiej (Barylski, 2013, s.  51), który 
przedstawił spojrzenie inżynierskie na zagadnienie 
predyspozycji człowieka w  procesach wytwórczych. 
Także jego wystąpienie zatytułowane Psychotechnika, 
jej cele i drogi znalazło się w tym numerze „Czasopisma 
Technicznego”, który zresztą przez redakcję nazwany 
został zeszytem psychotechnicznym. Znany z  zasług 
dla naukowego zarządzania prof. Geisler swój referat 
powtarzał jeszcze w  innych kręgach, w  tym na forum 
lwowskiego Instytutu Technologicznego, w  ramach 
którego zamierzano utworzyć pracownię psychotech-
niczną. Wróćmy jednak do wykładu Zawirskiego, który 
dla słuchaczy i czytelników ze świata techniki w swym 
wystąpieniu osadzał rodowód tej praktycznej wiedzy 
w nauce teoretycznej.

Rozpoczął –  jako filozof nauki –  od zachodzącej 
analogii pomiędzy współczesną fizyką a  psychologią 
doświadczalną. Ta druga przez stulecia była uprawiana 
pod szyldem dociekań o istocie duszy i pomimo braku 
jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii, dzięki oparciu 
badania życia psychicznego/duchowego na obserwacji 
i  eksperymencie, przyniosła szereg rezultatów znaczą-
co wzbogacających sprawdzalną wiedzę o  człowieku. 
Podobnie w  fizyce, dzięki postępom badawczym i  ob-
liczeniowym, wysunięto i  uzasadniano liczne nowe 
inspirujące teorie, pozostawiając właściwie metafizycz-
nym filozofom refleksję nad pojęciem materii. Brak 
rozstrzygającej odpowiedzi, czy to w  kwestii duszy 

czy materii, nie był przeszkodą w  odkrywaniu „coraz 
to nowych praw przyrody, które stosowane do zadań 
praktycznych, były podstawą do olbrzymiego rozwoju 
techniki, przeobrażającej całą kulturę, a  współczesna 
psychologia w  oparciu o  metodę empiryczną potrafi 
obecnie sprostać pewnym oczekiwaniom, jakie wobec 
niej wysuwa życie i  jego rosnące potrzeby” (Zawirski, 
1926, s. 149). 

W  XIX-wiecznym narastaniu prób eksperymental-
nych, posiadających znaczenie dla psychologii stosowa-
nej, Zawirski wybiera i skupia się na kilku takich przy-
padkach. Przypomnienie rozpoczyna od wskazania na 
związek wrażeń i podniet je wywołujących. Nie jest to 
zależność stała, nie każdy bowiem przyrost bodźca jest 
od razu dostrzegalny w postaci wzrostu reakcji czucio-
wej. Tak w każdym razie wynika z obserwacji przepro-
wadzonej przez pracującego w  Lipsku niemieckiego 
fizjologa Ernsta H. Webera (1795–1878), który wykazał, 
iż „zmiana czucia nie zależy od bezwzględnego przy-
rostu podniety, lecz od stosunku tegoż przyrostu do 
podniety całej” (Zawirski, 1926, s. 149)2. Stosunek ten 
jest dla każdego ze zmysłów stały, i tak dla dotyku wy-
nosi 1/10, dla wzroku przy ocenie długości od 1/50 do 
1/100 itd. To prawo Webera było impulsem do badań 
Gustava Fechnera (1801–1887), filozofa problemu psy-
chofizycznego, nad tzw. „formułką miary” głoszącą, iż 

„wrażenie równa się logarytmowi podniety” (Zawirski, 
1926, s. 150). Zawirski akcentował znaczenie prac Fech-
nera nad psychofizycznymi metodami badania wrażeń 
zmysłowych wobec fizycznych podniet, oddziałujących 
także w  obrębie psychotechniki. Badanie sprawności 
zmysłów jest bowiem ważne dla oceny przydatności 
poszczególnych jednostek do danych zawodów. 

Kolejnym zagadnieniem, którego próby rozwiązania 
fundowały psychologię eksperymentalną, były badania 
nad pamięcią, zapoczątkowane przez wrocławskiego 
psychologa Hermanna Ebbinghausa (1850–1909). Były 
to badania wiwisekcyjne. Uczony ten, badając proces 
uczenia się szeregu wyrazów jednozgłoskowych, będą-
cych dowolną kombinacją liter, dążył do znalezienia 
odpowiedzi na kilka kwestii dotyczących pamięci, ta-
kich jak: 1. Na ile zależna jest szybkość wyuczenia się 
od długości szeregu? 2. Jaka jest zależność trwałości 
szeregów w  pamięci od ilości powtórzeń? 3. Jaka jest 
zależność trwałości i dobroci pamiętania od czasu, jaki 
upływa pomiędzy wyuczeniem się a  powtórzeniem 
szeregu? 4. Jak wygląda określenie stosunku zależności 
zapamiętania od ilości powtórzeń, dokonywanych przy 
kilkakrotnym uczeniu się tego samego szeregu w  rów-
nych odstępach czasu? 5. Jak kształtuje się zależność 
pamiętania szeregu od porządku kolejności zgłosek 
w  szeregu? Każda z  tych pięciu grup eksperymental-
nie badanych zależności doprowadziła do pewnych 
prawidłowości, które mogły być wykorzystane w prak-
tycznym wymiarze. Najciekawsza była konkluzja zagad-
nienia trzeciego, którego wynik dał się ująć – podobnie 
jak to później będzie w taylorowskiej metodzie – w for-
mułę matematyczną. „Uczenie się ponowne pewnego 
szeregu wyrazów po  upływie jakiegoś czasu wykazuje 
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zawsze pewne zaoszczędzenie czasu w  stosunku do 
czasu pierwotnego. Otóż –  relacjonował Zawirski za 
Ebbinghausem –  stosunek czasu zaoszczędzonego do 
czasu na nowo przy uczeniu się użytego jest odwrotnie 
proporcjonalny do logarytmu z  czasu, który upłynął 
między pierwotnym uczeniem się a  ponownym pow-
tórzeniem (Zawirski, 1926, s. 150): 

 = 

gdzie: b –  czas zaoszczędzony przy powtórnym nauczeniu,  
v – czas potrzebny do nauczenia się przy powtarzaniu, 
k – czas (zapomnienia), który upłynął pomiędzy pier-
wotnym uczeniem się a ponowieniem uczenia się. 

Formuła ta poddana została w  wątpliwość z  punktu 
widzenia powszechnej ważności. Trudności sprawiało jej 
teoretyczne uzasadnienie. Ale nie bacząc na przeszkody 
w  odkrywaniu praw życia psychicznego, badania były 
prowadzone. Doprowadzały do odkrywania różnic indy-
widualnych między ludźmi, mimo posiadania pewnych 
wspólnych dyspozycji psychicznych. W  ten sposób po-
wstała subdyscyplina zwana „psychologią różniczkową” 
(Zawirski, 1926, s. 150), zwana częściej psychologią róż-
nic indywidualnych, biorąca za przedmiot badanie od-
mian zachodzących u  poszczególnych jednostek w  rea-
gowaniu na zachodzące bodźce, w sposobie wyobrażania 
itp. Jednym z jej twórców był uczeń Ebbinghausa i jego 
następca na wrocławskim uniwersytecie William Stern 
(1871–1938), akcentujący praktyczne znaczenie powsta-
jącej subdyscypliny dla różnych działów psychologii 
stosowanej z psychotechniką włącznie. 

Metodą szczególnie rozpowszechnioną w  badaniu 
tak ogólnych prawidłowości przebiegu spraw psychicz-
nych, jak też różnic indywidualnych była metoda te-
stów. Polegała ona na zadawaniu badanym jednostkom 
określonych pytań do odpowiedzi lub czynności do 
wykonania, które nazwano testami. Nie były wymagane 
żadne specjalne przyrządy czy skomplikowane urządze-
nia, może z  wyjątkiem prostych tablic. Dostrzegało się 
zaś badanie całej gamy zdolności i funkcji psychicznych, 
jak skupiania uwagi, zmysłu obserwacyjnego, pamięci, 
wyobraźni, ogólnego poziomu inteligencji. W  dalszym 
ciągu prelegent demonstrował wybrane przypadki te-
stów badających zdolność skupiania uwagi, a  także jej 
podzielności, wyobraźni twórczej oraz domyślności jako 
cechy myślenia w  ogóle (Zawirski, 1926, s.  150–151). 
Przyrządem obecnym w  psychologii doświadczalnej, 
którego omówieniu Zawirski poświęcił więcej uwagi, był 
tachistoskop, aparat pozwalający badać naturę spostrze-
żeń wzrokowych i mierzenie ich szybkości. 

Osobnym zagadnieniem o dużym znaczeniu praktycz-
nym były ergografy –  przyrządy służące do pomiarów 
znużenia czy wytrzymałości w pracy. Ich stosowanie było 
dziełem fizjologa włoskiego Angelo Mosso (1846–1910). 
Wynik otrzymywało się w  postaci krzywych znużenia. 
W miarę narastania znużenia krzywe te stawały się coraz 
krótsze. Co więcej – każdy badany osobnik posiadał cha-
rakterystyczną dla siebie krzywą. Jakkolwiek generalnie 

wyróżnione zostały dwa zasadniczo różne typy znużenia: 
u jednych występowało zaraz po rozpoczęciu pracy oraz 
narastało powoli i  stopniowo, u  innych nie dało się go 
stwierdzić w  ciągu dłuższego czasu, występowało do-
piero po pewnym okresie ostro i praca ustawała prawie 
nagle. Ergograf przeznaczony był do badania znużenia 
fizycznego, ale zostało potwierdzone wielokrotnie, iż 
zmęczenie fizyczne i umysłowe rozwijają się równolegle 
i  są  od siebie zależne. Zawirski sygnalizował też, iż do 
podobnych celów w  tego typu badaniach użyty bywa 
zwykły dynamometr, a także cyrkiel zwany od nazwiska 
wymienionego już psychofizjologa Webera. Przyrząd ten 
pozwalał określać spadające reakcje na dotknięcie/ukłu-
cie pod wpływem zmęczenia umysłowego. Nie omieszkał 
też wspomnieć, iż nauczyciel fizyki i matematyki w prze-
myskich i  lwowskich gimnazjach prof. Bolesław Błażek 
(1872–1943?) z pomocą tej metody badał, jak rozwija się 
zmęczenie ucznia po określonych lekcjach i  jakie w na-
stępstwie powinny być przerwy między lekcjami, by to 
zmęczenie kompensować3. 

Psychotechnika — jedno z zastosowań 
psychologii doświadczalnej

W   dokonanym przeglądzie osiągnięć i  wskazań 
psychologii opartej na obserwacji i  eksperymen-

cie wspartych konstruowanymi przyrządami Zawirski 
wykazywał ich doniosłość dla potrzeb życia praktycz-
nego. Widział następujące kierunki aplikacyjne: sto-
sowanie ustaleń psychologii doświadczalnej do pracy 
wychowawczej i  nauczycielskiej (wszak sam był na-
uczycielem); do leczenia pacjentów, czyli wzmacnianie 
psychiatrii (nie używał zwrotu psychologia kliniczna); 
w kryminalistyce i w ogóle w sądownictwie oraz w życiu 
gospodarczym. Ta ostatnia sfera praktyki zwana była 
psychotechniką, czyli „badaniem uzdolnień kandydatów 
do pewnych zawodów, celem postawienia właściwych 
ludzi na właściwym miejscu” (Zawirski, 1926, s.  151). 
Było to określenie Hugo Münsterberga (1863–1916), 
którego w  zgodzie z  powszechnie przyjętym ujęciem 
Zawirski uważał za twórcę tej praktycznej gałęzi wiedzy, 
a  publikację Psychologie und Wirtschaftsleben (Verlag 
J.A. Barth, Leipzig 1912)4, wydanie angielskie Psycho-
logy and Industrial Efficiency (Houghton Mifflin Co., 
Boston 1913) za pierwszą poważną publikację w  tym 
kierunku. Przywoływał autorskie badania Münsterberga 
przeprowadzone na motorniczych tramwajów elektrycz-
nych, także kandydatów na oficerów okrętowych oraz 
telefonistek, których celem było, zwłaszcza w przypadku 
motorniczych, zapobieżenie wypadkom. Za kluczowe 
uznano zdolność ujmowania całości obrazu ulicy i umie-
jętność przewidywania wszelakich ruchów, jakie mogą 
nastąpić. W przypadku oficerów okrętowych decydujące 
było opanowanie z chwilą pojawienia się szybko wystę-
pującej kombinacji czynników, wobec których trzeba 
reagować w  sposób celowy. By przebadać kandydatów 
na te okoliczności, Münsterberg starał się wywiązać ze 
swego zadania w  ten sposób, że „usiłował w  pracowni 
swej odtworzyć sztucznie wszystkie te warunki, w jakich 
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jednostka poświęcająca się pewnemu zawodowi znaleźć 
by się mogła i  badał następnie, czy te jednostki potra-
fią w tych warunkach reagować celowo (Zawirski, 1926, 
s. 151). Jakiś czas trwało, zanim podobny impuls do ta-
kich praktyk pojawił się w Europie5. 

Aplikację psychologii do potrzeb praktycznych w du-
żym stopniu przyśpieszały warunki wojenne. Rozpo-
częto badania nad uzdolnieniem lotników, skupiając się 
na szybkości reakcji na podniety wzrokowe, słuchowe 
i  dotykowe. Próbowano określić fizjologicznie uwarun-
kowanie przestrachu. W  efekcie eliminowano osoby 
nieodpowiednie do tego zajęcia. Podobnie przeprowa-
dzono szeroko zakrojone badania nad uzdolnieniem 
artylerzystów. Z chwilą przystąpienia Ameryki do wojny, 
w  ten sam sposób przeprowadzany był nabór dwu mi-
lionów żołnierzy. Wyniki psychologiczne decydowały, 
czy umieszczano rekruta w szeregach kawalerii, artylerii 
bądź piechoty. Dużą wagę przykładano do testowania ra-
diotelegrafistów. Badanie czynników psychicznych poja-
wiło się w fabrykach broni i amunicji. Zawirski powołał 
się na słynne badania robotnic identyfikujących poprzez 
dotyk wadliwe kulki stalowe w fabryce łożysk tocznych. 

Ten ostatni jednakże przykład jest taylorowski. Bada-
nie zostało przeprowadzone w Simonds Rolling Machine 
Co., Fitchburg, Ma. w latach 90. XIX wieku przez zespół 
Fr. Taylora (1856–1915) i miał na celu szukanie oszczęd-
ności podczas prowadzonej kontroli jakości kulek do 
łożysk rowerowych (Taylor, 1922, s.  49–55; Martyniak, 
1993, s.  20–21). Zawirski miał tego świadomość. Miał 
świadomość, iż praca Taylora Principles of Scientific 
Management (Harper & Bross, New York 1911)6  była 
wcześniejsza w  stosunku do publikacji Münsterberga. 
Naukową organizację Zawirski widział jako „badanie 
środków, które wyłącznie zmierzają do tego, aby uczynić 
przedsiębiorstwo rentownym” (Zawirski, 1926, s.  152). 
W  wydaniu taylorowskim pozostawała –  wg Zawirskie-
go – na usługach kapitalistycznych tendencji wielkiego 
przemysłu, dlatego wśród mas robotniczych była bardzo 
niepopularna. Psychotechnika wolna była od tych za-
rzutów, przynosi bowiem korzyść tak przedsiębiorcy, jak 
i robotnikowi, gdyż potrafiła „wskazać ludziom właściwy 
dla nich kierunek zajęć” (Zawirski, 1926, s. 154). 

Trudno się zgodzić z  takim postawieniem sprawy. 
W  relacji Taylora z  przeprowadzonego eksperymentu 
usprawniającego –  zgodnie z  praktyką laboratoriów 
uniwersyteckich –  wyraźnie położony był akcent na 
osobistej pobudliwości pracownic, która kształtowała 
się różnie nieraz w szerokich granicach. „Niektórzy po-
siadają wrodzone zdolności spostrzegania i  wyjątkowo 
szybkiego reagowania myślowego. Wrażenie otrzymane 
przez nich przebiega niesłychanie szybko od oka do 
móz gu, a mózg odpowiada z równą szybkością, wysyła-
jąc odpowiedni rozkaz do ręki; ludzie tego typu posia-
dają dużą pobudliwość osobistą. Odwrotnie, jednostki, 
których spostrzegawczość i reakcja myślowa są powolne, 
posiadają niewielką pobudliwość” (Taylor, 1922, s.  51). 
Trzeba wyjaśnić, iż sprawdzanie jakości odbywało się 
przez dostrzeżenie przez pracownice tam zatrudnione 
wad szeregu kulek umieszczonych w  rowku między 

palcami lewej dłoni jej zewnętrznej części, wypatrzeniu 
plamek, prążków, nierówności, rys lub pęknięć i wyjęcie 
magnesem sztuk zdefektowanych. Wady te były ledwie 
widoczne lub niewidoczne; nic dziwnego, iż odkrycie ich 
wymagało wytężonej uwagi, zaś zatrudnione tu pracow-
nice były znużone. Prowadzący ten eksperyment współ-
pracownik Taylora Sanford E. Thompson (1867–1949) 
od razu zauważył, iż ów czynnik pobudliwości osobistej 
jest decydujący. Wskutek czego, po odpowiedniej selek-
cji, wydalił wszystkie robotnice ze słabą pobudliwością, 
mimo iż wśród usuwanych z  tego wydziału dużo było 
pracownic inteligentnych, pracowitych i  sumiennych. 
Dla ich dobra zostały przeniesione do innych zajęć, 
także do dwustopniowej sekcji kontrolnej nad pracą 
sortowaczek, gdzie na równi ceniona była sumienność 
pracownicza. Taylor mógł ogłosić sukces: wskutek re-
organizacji pod dyktando przeprowadzonych badań 
personel zredukowany został ze 120 do 35 kontrolerek, 
skrócono czas ich pracy z  10,45 do 8,5  godz., wprowa-
dzono w odstępach 2,15 godz. obligatoryjne przerwy re-
kreacyjne z zakazem siedzenia na stanowisku roboczym; 
wskazany był ruch i  rozmowy, gdyż podczas okresów 
pracy konwersacja była zabroniona. Wszystkie robotnice 
miały prawo do 2 dni płatnych w miesiącu, wybieranych 
w dowolnej chwili. Ich zarobki podniosły się w przedzia-
le 80–100%, zaś przedsiębiorca zyskał na podniesieniu 
jakości produktu, zmniejszeniu kosztów wytwórczych 
w zakresie kontroli mimo zwiększonych płac i wydatków 
związanych z  nowymi stanowiskami kontrolnymi, jak 
też poprawienie stosunków pomiędzy zarządem a załogą 
(Taylor, 1922, s. 55). Problem negatywnej społecznej re-
cepcji tkwił w tym, iż nie wszystkie uzunięte pracownice 
znalazły –  dzięki wskazaniom psychotechniki –  nowe 
bardziej odpowiadające im zajęcie w  tym średniej wiel-
kości przedsiębiorstwie. Zaś metody psychotechniki nie 
trafiłyby do przemysłu, gdyby nie dążenia kapitalistów/
właścicieli do osiągania coraz wyższych przychodów. 
Osobnego, by tak rzec, „funduszu psychotechnicznego” 
pozwalającego realizować, jak chciał Zawirski, szczytne 
zamierzenia w  środowisku pracy zawodowej, przecież 
nie było. 

Badania nad uzdolnieniem do zawodów trudnych 
bądź zagrażających życiu szczególnie mocno rozwinęły 
się w  Niemczech. Za ich początek uznaje się rozpoczęte 
w 1916 roku przez Walthera Moede (1888–1958) i Curta 
Piorkowskiego (1888–1939) badanie zdatności szoferów 
w  pojazdach mechanicznych za pomocą aparatu nazwa-
nego ich imieniem, w  którym akcent położony był na 
koordynację wzrokowo-ruchową. Inspiracją tych badań 
były potrzeby wojenne, ale wkrótce stały się tak popular-
ne, iż objęły maszynistów kolei żelaznych, motorniczych 
w tramwajach oraz wkroczyły do przemysłu fabrycznego. 
Próby te przyniosły pozytywne wyniki, czego efektem stała 
się praktyka, iż nie było w  Niemczech większej organi-
zacji gospodarczej niezatrudniającej psychologa. Więcej 
o  sytua cji w  Niemczech i  krajach niemieckojęzycznych 
można było przeczytać w publikacjach pochodzącej z Ło-
dzi dr Franciszki Baumgarten, późniejszej profesor Uni-
wersytetu w Bernie i znanej psycholog (Baumgarten, 1922). 
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Aspiracją psychotechniki stało się również badanie 
uzdolnień do wykonywania zawodów wyższych, jak ar-
chitekt, redaktor, literat, badacz przyrody, lekarz czy me-
nedżer wielkiej firmy, jakkolwiek panowało przekonanie, 
iż sprawa tu jest „o  wiele trudniejsza niż przy badaniu 
uzdolnień pracowników fizycznych” (Zawirski, 1926, 
s.  152). Zagadnieniu temu poświęcone były kongresy 
psychologii eksperymentalnej, jak też jej zastosowań, 
o czym informowały na swych łamach „Ruch Filozoficz-
ny”, a także „Przegląd Pedagogiczny”. Dla ilustracji tych 
dążeń Zawirski posłużył się fragmentem badań Theodo-
ra Erismanna (1883–1961) zawierającym tabelaryczną 
propozycję zawartości właściwości i  predyspozycji tak 
fizycznych bądź ich braku (np. chorób), jak sprawności 
zmysłowych, pamięci, wyobraźni, woli, uwagi, myślenia 
czy zdolności specjalnych (np. zmysł porządku, cierpli-
wość, skłonności techniczne) dla kandydatów do dzie-
więciu zawodów: motorniczego, tokarza, kupca, zecera, 
piszącego na maszynie, telefonistki, rolnika, hodowcy 
bydła i  dentysty (Th. Erismann, M. Moers: Psychologie 
der Berufsarbeit und Berufsberatung (Psychotechnik), Sam-
mlung Göschen, Berlin 1922). Operowanie tabelą było 
proste. Jeśli jakaś własność była niezbędna, oznaczono 
ją kółkiem największym, jeśli pożądana – średnim, jeśli 
nieistotna –  najmniejszym. W  następstwie tego i  wielu 
innych propozycji będących wynikiem eksperymental-
nych badań nad uwarunkowaniami człowieka w miejscu 
pracy stała się fala zakładania poradni zawodowych 
i przesądzania o  losie młodych osób już w wieku szkol-
nym. „Poradnie zawodowe badały wszechstronnie 
uzdolnienie dziecka, aby w ten sposób można było skie-
rować każdą jednostkę do zawodu odpowiadającego jego 
zdolnościom i uchronić ją od wyboru zawodu nieodpo-
wiedniego” (Zawirski, 1926, s. 152). 

Swój wywód na temat psychotechniki Zawirski za-
kończył podniesieniem kilku kwestii teoretycznych, 
związanych z jej uprawianiem i dalszym rozwojem7. Do 
pierwszej zaliczył sprawę samych metod, stwierdzają-
cych posiadanie zdolności potrzebnych do wykonywa-
nia danej pracy, jak też zbadanie, czy dany osobnik je 
posiada. Czy badania prowadzić w oparciu o testy czy za 
pomocą aparatury? A tych ostatnich namnożyło się całe 
mnóstwo, ściśle na użytek psychotechniki i niekiedy nie 
posiadały umocowania w psychologii ogólnej. Związaną 
z tym dalszą ważną kwestią była sprawa stosunku zdol-
ności nabytych do wrodzonych ze względu na ich rolę 
w pracy zawodowej. Przecież dzięki nabywaniu wprawy, 
zdolności mogą ulegać zmianie. Psychotechnika nie 
zadowala się tylko eliminacją jednostek pozbawionych 
uzdolnień, jak to działo się w latach wielkiej wojny, ale 
rozpoczęła swój rozwój w stronę doboru pozytywnego. 
Powinna wskazywać poszczególnym kandydatom kie-
runki dalszych ćwiczeń, by nadrobić brak na przykład 
jednej ważnej zdolności przy posiadaniu zestawu in-
nych niezbędnych dla danego zawodu. Kolejną kluczo-
wą kwestią okazał się stosunek cech moralnych danego 
osobnika do wydajności pracy. Nawet kompletny zestaw 
zdolności do wykonywania zawodu nie stanowi gwa-
rancji osiągania zadanego poziomu wydajności u kogoś 

obciążonego wadami charakteru moralnego. Podobnie, 
jak szukanie odpowiedzi, czy zamiłowanie do danego 
zawodu świadczy zarazem o  posiadaniu niezbędnych 
zdolności do jego uprawiania. Odpowiedzi na te kwe-
stie nie są łatwe, ale powstałe na ich tle wątpliwości nie 
mogły przekreślać korzyści, jakie psychotechnika już 
przyniosła.

Podsumowanie

W   opracowaniu odtworzone zostały zainteresowa-
nia Zawirskiego psychologią o  charakterze eks-

perymentalnym, stanowiącą podstawę do rozwoju jej 
zastosowań. Jednym z  kierunków była psychotechnika 
znajdująca swoje aplikacje w  przemyśle, tak poprzez 
zakładanie placówek poradnictwa, jak też inicjowanie 
i prowadzenie prac badawczych w zakresie psychofizjo-
logicznych możliwości pracowniczych. Zawirski, może 
bardziej niż inni jej zwolennicy, kładł akcent na mocne 
zakotwiczenie prac psychotechnicznych w  podstawach 
teoretycznych psychologii. Sam był filozofem nauki, 
szczególnie przyrodoznawstwa; psychologia – wyłącznie 
eksperymentalna, bo jedynie wtedy naukowa –  mogła 
być zwieńczeniem od strony humanistycznej tychże 
nauk. Jej psychotechniczne stosowania w  obszarze or-
ganizacji przemysłu i przedsiębiorstwa z pewnością uła-
twiały zarządzanie w odsłonie personalnej tymi jednost-
kami. Była tym samym jedną z zapowiedzi zarządzania 
zasobami ludzkimi. Generalnie o tej prekursorskiej roli 
psychotechniki wiadomo. Obecność w  niej Zygmunta 
Zawirskiego uchodziła dotąd uwadze. A  było jeszcze 
bezpośrednie uczestnictwo w  tworzeniu pracowni, któ-
ry to wkład będzie podjęty w następnej sekwencji tegoż 
przypomnienia. 
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ORCID: 0000-0002-3468-5859
e-mail: aczech@ue.katowice.pl

Przypisy

1)  Były to: artykuł o  ilości praw kojarzenia z  1909 roku oraz 
dwa tłumaczenia: podręcznik filozofa A. Höflera polecony 
do przełożenia prawdopodobnie przez K. Twardowskiego 
oraz artykuł L.. Walthera o psychologii pracy, o czym więcej 
w treści. 

2)  W  podręcznikowej wersji brzmi ono: „Szeregowi geome-
trycznie rosnących wielkości podniet zmysłowych towarzy-
szy szereg arytmetycznie rosnących natężeń wrażeń” (J. Pieter, 
1976, s. 125). Akcentuje się również znaczny udział G. Fech-
nera w jego sformułowaniu.

3)  M.in. zob. tegoż: Znużenie w szkole. Na podstawie pomiarów 
aisthesiometrem sprężynowym. Przyczynek do doświadczalnej 
psychologii, skład Księgarni H. Altenberga, Lwów 1899 (wię-
cej zob. Błażek Bolesław, [w:] Słownik psychologów polskich, 
1992, s. 34; autor: A. Mężyk). 
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4)  Wydany został także obszerny wybór prac H. Münsterber-
ga, Grundzüge der Psychotechnik (J.A. Barth, Leipzig 1915; 
2. wyd. 1920) często przywoływany przez wielu autorów.

5)  Franziska Baumgarten (1883–1970) była jedną z  nielicznej 
grupy słuchaczy Münsterberga relacjonującego w  cyklu wy-
kładów swoje amerykańskie dokonania w 1911 roku w Ber-
linie. Nie wzbudziły one wtedy większego zainteresowania 
(Baumgarten, 1930, s. 17). 

6)  Zawirski nie korzystał z Fr. Taylora Shop Management (Har-
per & Bross, New York 1903, polskie wydanie Zarządzanie 
warsztatem wytwórczym, tł. I. Szumlakowska, Instytut Na-
ukowej Organizacji, Warszawa 1926), zaś znana mu edycja 
polska Principles of scientific management/Zasady organizacji 
naukowej zakładów przemysłowych w tł. H. Mierzejewskiego 
była 3. wydaniem polskim (Wydawnictwo „Ligi Pracy”, War-
szawa 1923). 

7)  Jak się wydaje, Zawirski w tym miejscu powoływał się na roz-
ważania E. Claparéde: Poradnictwo zawodowe. Zadania i me-
tody. Tł. M. Sokalowa, Wydawnictwo „Ligi Pracy”, Warszawa 
1924.
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Zygmunt Zawirski among Engineers 
and Organisers: Part 1

Summary

Professor of universities in Poznań and Cracow, one of 
the most meaningful philosophers of science in Poland 
in the time between the world wars. He was dealing with 
contemporary logic and its applications and methodolo-
gy of natural science; also, he was the author of historical 
essays in philosophy. However, even in such a busy life of 
his, devoted to scientific works and teaching, he marked 
short though very close co-operation with technologi-
cal and organisational circles. The subject matter of this 
co-operation was application of psychology in profes-
sional work in the industry. Professor Zawirski wrote an 
article, not very popular today, addressed to the world of 
technologists and engineers, touching on psychotechni-
cians’ efforts representing various concepts of empirical 
psychology.
This article appeared fruitful: professor Zawirski was 
entrusted with the function of the organiser and head 
of the psychotechnical laboratory for young artisans and 
given a  mission to carry out vocational advice service. 
That history happened in Lviv, between 1926 and 1928. 
He was speaking about these achievements at the 2nd 
Polish Congress of Scientific Management in Warsaw 
in 1928. The co-operation with the organisational cir-
cles was interrupted as a  result of appointing Zawirski 
a Head of the Theory and Methodology of Science Chair 
at the University of Poznań. Nevertheless, his continued 
interest in practical psychology expressed itself in his 
translations of French literature on this matter. The pa-
per describes scientific personality of professor Zawirski, 
a  philosopher of science, logician and methodologist 
with the forgotten episode of his connections with psy-
chology and psychotechnics presented among engineers.

 
Keywords

history of management, Zygmunt Zawirski, philosophy of 
science, psychotechnics, vocational advisory
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KRÓTKOWZROCZNOŚĆ 
STRATEGICZNA MENEDŻERÓW
WOJCIECH CZAKON
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020

K siążka profesora Wojciecha Czakona jest pracą szcze-
gólną. Poświęcona jest kategorii krótkowzroczności stra-

tegicznej menedżerów, a przez ich rolę i  funkcje organiczne 
w  systemie zarządzania –  problemom krótkowzroczności 
organizacji. Nie jest to tylko perspektywa krótkiego okresu 
i silnej zazwyczaj presji na wyniki ekonomiczne w tej właśnie 
perspektywie: poddanie rachunku ekonomicznego i  kryte-
riów optymalizacji wyników presji „dnia codziennego”. Do 
tytułowej kategorii Autor podchodzi w sposób głęboki i wie-
lowymiarowy. Swoje rozważania sytuuje, zgodnie z zasadami 
rygoru metodycznego, w  perspektywie naukowej: definicja 
(i  zarazem metafora) wyznacza ramy rozważań i  obszar 
badań. I  temu podejściu podporządkowuje swoją narrację 
w monografii. 

Pojęcie krótkowzroczności wprowadził do literatury 
w naukach o zarządzaniu prof. Teodor Levitt (1960), w słyn-
nym i często wykorzystywanym artykule Marketing myopia. 
Identyfikował w  nim przyczyny marketingowych porażek 
korporacji, akcentując nie tyle uwarunkowania zewnętrzne, 
określony kształt i kierunki zmian makro- i mikrootoczenia, 
co błędy w  strategicznym postrzeganiu przez menedżerów 
trendów i tempa rozwoju rynku, sektora, zmienności potrzeb 
konsumenta. Krótkowzroczność w  tym aspekcie, jak pod-
kreśla W. Czakon, wiązał z identyfikacją przyczyn porażek, 
niepowodzeń w realizacji strategii, ale także nieadekwatności 

celów strategicznych do nowych wyzwań stwarzanych przez 
burzliwe, turbulentne otoczenie. Ten wymiar postrzegania 
perspektywy tytułowej kategorii jest pierwotny dla jej analizy 
i  szczegółowej charakterystyki, jednak niejedyny i  niewy-
czerpujący. Jak podkreśla mocno Autor, jej podstawowymi, 
obok marketingu, wymiarami są perspektywa ekonomii i za-
rządzania strategicznego. Właśnie w  tych trzech aspektach 
identyfikuje i konstytuuje metaforę krótkowzroczności. Czy-
ni to w znakomitej, intelektualnej narracji w rozdziale 1: Me-
tafora krótkowzroczności w naukach o zarządzaniu. Jest ona, 
podobnie jak cała praca, oparta na twórczym, krytycznym 
przeglądzie literatury. Podkreślam zarazem podporządkowa-
nie tego podejścia ścisłym ramom i zasadom metodycznym 
dyskursu naukowego. Każda z myśli i refleksji Autora jest pre-
cyzyjną konstatacją i prezentacją własnego stanowiska wobec 
wszystkich trzech wymiarów kategorii. Żadnego z prezento-
wanych stanowisk nie pozostawia bez własnego komentarza 
i zestawu argumentów. To ukazuje klasę narracji i znaczący 
sposób prowadzenia dyskusji naukowej na wysokim pozio-
mie abstrakcji, wykorzystującej, na zasadzie egzemplifikacji 
znaczące przykłady wielkich, globalnych firm i marek – ich 
strategii rozwoju, pozycji lidera w sektorze i spektakularnego 
upadku. Upadku czy porażki, mającej z pewnością – wiele 
złożonych przyczyn – podobnie jak sukces ma zawsze wielu 
ojców. Identyfikacja tych przyczyn i ich znakomity opis, w ro-
zumieniu standardu nauki, jest niekwestionowaną wartością 
omawianej pracy. Właściwym punktem wyjścia jest refleksja 
nad krótkowzrocznością w  teorii ekonomii. Ta dyscyplina 
(by abstrahować od formalnej i sztucznej klasyfikacji nauki 
w  Polsce od roku 2018) jest fundamentem zarówno dla 
zarządzania, jak i marketingu. Każda z  tych „dziedzin” czy 
obszarów funkcjonalnych służy do nadania właściwego 
i  trwałego kierunku rozwoju organizacji, w  podstawowym 
wymiarze wyrażonym przez wzrost wartości rynkowej 
w średnim i długim okresie. Trafne i ważne w tym kontekście 
jest zatem przytoczenie przez Autora stanowiska Chenga 
i  zespołu (2005), wyrażającego istotę krótkowzroczności 
w  „poświęceniu długoterminowego wzrostu wartości firmy 
dla osiągnięcia  krótkoterminowych celów finansowych, przez 
niedoinwestowanie działań tworzących wartość w  długim 
okresie” (s. 17). Preferencje wobec krótkiego okresu skutkują 
suboptymalizacją. W niej, jak trafnie akcentuje W. Czakon, 
ujawniają się interesy zarówno „marketingu” (nacisk na 
sprzedaż w tygodniu, miesiącu …), jak i menedżerów, two-
rzących formalne „strategie długookresowego rozwoju i wzro-
stu”, rozliczanych jednak w  okresach wyraźnie krótszych, 
np. w  sytuacjach wystąpienia zmian nieciągłych, zmian na 
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 stanowiskach top-managementu, fuzji czy przejęć, nowych 
relacji inwestorskich i  innych W  tym właśnie wyraża się 
mocno akcentowane przez Autora „dopasowanie (lub nie-do-
pasowanie) organizacji do otoczenia i słabości („upośledzenie”) 
organizacyjnego uczenia się” z całym bogactwem treści, pro-
blemów i mechanizmów tej ostatniej kategorii. 

Krótkowzroczność strategiczną i  ramy teoretyczne tej 
kategorii prof. W. Czakon ujmuje w trzech wymiarach: tem-
poralnym, przestrzennym i relacyjnym. Stanowią one treść 
pogłębionych, precyzyjnych rozważań i  charakterystyk 
w  rozdziale 2: Wymiary krótkowzroczności strategicznej. 
W analizie wymiaru pierwszego Autor znacząco podkreśla 
kwestię subiektywnej percepcji czasu w zarządzaniu strate-
gicznym. Jest to płaszczyzna, w której W. Czakon umieszcza 
orientacje temporalne menedżerów i zarazem ich uwarun-
kowania organizacyjne. Jest to kwestia niezwykle istotna 
– zważywszy m.in. na znaczenie subiektywnego postrzega-
nia czasu dla kultury organizacyjnej (G. Hofstede), zmiany 
struktury akcjonariatu przedsiębiorstwa i, co naturalne, 
zmiany wewnątrz sektora oraz w sferze regulacji. Te ostat-
nie elementy krótkowzroczności łączą się w narracji Autora 
z wymiarem przestrzennym. Jest to istotny wymiar analizy. 
Obok geografii, przestrzeni fizycznej Autor akcentuje dwie 
ważne cechy: przestrzeni technologii i przestrzeni kompetencji. 
Względem tej drugiej warto, w  ślad za Autorem, zwrócić 
uwagę na sposoby rozwiązywania problemów, zarówno 
sposoby rutynowe, jak i  twórcze, kreatywne. Sposoby te 
z kolei wiążą się mocno z wyjściem poza wąskie horyzonty 
czasu i przestrzeni, w  jakich jest osadzona tytułowa kate-
goria monografii. Ważną egzemplifikacją tej perspektywy 
będzie nawiązanie do głębokiej potrzeby R. Kapuścińskiego 
w  „Podróżach z  Herodotem”: „chciałem tylko, żeby gdzieś 
przekroczyć granicę, wszystko jedno którą, bo dla mnie 
ważny był cel, nie kres, nie meta, ale sam niemal mistyczny 
i transcedentalny akt przekraczania granicy …”.

Można tę myśl zostawić bez komentarza, można jednak 
na jej kanwie zwrócić uwagę na znaczenie czasoprzestrzeni, 
w której kształtują się strategie rozwoju organizacji, jak też 
nawiązują relacje instytucjonalne i  osobowe. Czasoprze-
strzeń, dla której transformacja cyfrowa znosi sztywne 
granice polityczne, granice rynków, sektorów, komunikacji 
międzyludzkiej, stanowi istotny paradygmat współcze-
snego zarządzania. I  wyraźną zachętę do przekroczenia 
granicy przez menedżera pracującego nad twórczą stra-
tegią organizacji (W. Dyduch), do przekroczenia granicy 
krótkowzroczności.

 Odpowiedź na pytanie o sposoby rozwiązania problemów 
krótkowzroczności przynosi rozdział 3. Sformułowanie „spo-
sób rozwiązania” wymaga pewnego wyjaśnienia. Nie jest to 
gotowa recepta Autora na sukces strategiczny orgnizacji, lecz 
głęboki, naukowy tekst, osadzony w bardzo szerokiej, świato-
wej literaturze przedmiotu (bibliografia obejmuje 23 strony). 
Nie znaczy to zarazem, że pewne refleksje nie mogą zostać 
wykorzystane w praktyce zarządzania strategicznego. Uwa-
żam, że warto po nie sięgnąć, z pewnością będą ważną, inspi-
rującą płaszczyzną refleksji strategicznej kadry kierowniczej. 
Autor prezentuje swoje rozważania, zachowując spójność 
z  przyjętą morfologią kategorii i  odnosząc się do  każdego 
z trzech wymiarów. W recenzji nie ma możliwości szerszej 

prezentacji szczegółów rozważań, byłoby to zarazem zbęd-
ne, podkreślę logikę konstrukcji narracji i jej konsekwencję 
w  całej pracy. Trzy wymiary krótkowzroczności –  w  per-
spektywie rozwiązania problemów, skutecznego oddziały-
wania na uwarunkowania, przede wszystkim wewnątrzor-
ganizacyjne są przedmiotem głębokiej analizy i refleksji. Czy 
są to wszystkie „sposoby”? Z pewnością nie, jednak są one 
podstawowe na tym poziomie abstrakcji, jaki zaproponował 
Autor. Na kanwie lektury akcentuję bardzo duże znaczenie 
poznawcze monografii dla paradygmatu współczesnych 
badań nad zarządzaniem strategicznym. Przezwyciężenie 
problemów krótkiego okresu optymalizacji decyzji zarząd-
czych, „lokalnego skanowania otoczenia” (s. 117) i problemu 
krótkowzroczności relacyjnej, w  tym doskonalenia reakcji 
i zarazem relacji strategicznych – to wielce znaczący wkład 
monografii W. Czakona w rozwój nauk o zarządzaniu.

Z  tą ostatnią opinią koresponduje rozdział 4: Poznawcze 
uwarunkowania strategii. Autor formułuje w nim ramy teore-
tyczne i metodyczne podejście do tworzenia strategii rozwoju 
organizacji. Tym, co w sposób szczególny charakteryzuje nar-
rację W. Czakona, jest koncentracja zainteresowania na aspek-
tach behawioralnych formułowania strategii. Jak to się dzieje 
– stawia wyjściowe pytanie Autor, że określony, obiektywnie 
istniejący stan otoczenia – jest w odmienny sposób postrzega-
ny przez menedżerów, a konsekwencją tego jest zróżnicowa-
nie proponowanych strategii. Nie istnieje zatem jedna gotowa 
odpowiedź menedżera i organizacji na kształt otoczenia, na 
jego zmienność, ciągłość i  nieciągłość , stwarzane szanse 
i zagrożenia – w wymiarze czasu i przestrzeni, ze wszystkim 
komponentami mieszczącymi się w tych dwóch wymiarach 
definiowania rynku i wyzwań dla zarządzania strategicznego. 
Każdy musi znaleźć na nie swoją własną odpowiedź. Trafne 
i  wartościowe jest przytoczenie przez  Autora (w  ślad za B. 
Czarniawską) myśli K. Weicka, że „w życiu organizacji ludzie 
sami często produkują przynajmniej część otoczenia, któremu 
muszą sprostać” (s. 157). Jakże zdecydowanie odmienne od 
tradycyjnego ujęcia jest postrzeganie konkurencji przez pre-
zesa zarządu Netflixa: konkurencję stanowi „wszystko to, co 
robią klienci, kiedy nie oglądają Netflixa” (s. 77). Takie, bardzo 
szerokie definiowanie rywalizacji stanowi bardzo poważne 
wyzwanie dla menedżerów w kontekście „krótkowzroczno-
ści”, w identyfikacji konkurencji rynkowej w sektorze, rynku, 
w biznesie. Czynniki te, jak trafnie podkreśla Autor, stanowią 
istotne przesłanki antycypacji przyszłego stanu otoczenia, 
w który – przez procesy percepcji i  ewaluacji – wpisują się 
przedsiębiorstwa, projektując swoje strategie. W tym właśnie 
kontekście zróżnicowanych mechanizmów percepcji czasu 
i przestrzeni, a może także obaw i subiektywnej i relacyjnej 
niemożności przekraczania granicy przez menedżerów, trafne 
i właściwe jest położenie akcentu rozważań na behawioralne 
podejście do projektowania strategii, procesów i  struktur. 
Osią szczegółowych rozważań W.  Czakona jest, z  jednej 
strony, mechanizm antycypacji pozytywnych wyników, moż-
liwych do osiągnięcia poprzez realizację ustaleń strategicz-
nych, a z drugiej – identyfikacja tych czynników, które mogą 
kształtować krótkowzroczność spojrzenia. Są to podstawowe 
wymogi formułowania właściwych ram strategicznych firmy. 
Tak mocno rozwijane przez Autora uwarunkowania beha-
wioralne strategii, sformułowanie ich wyróżników uważam 
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za oryginalne i twórcze. Z szerokiego obszaru rozważań pod-
kreślam położenie wyraźnego akcentu na procesy poznawcze, 
rolę relacji interpersonalnych, percepcji przez menedżerów 
otaczającego świata, rynku, sektora (obrazy otoczenia). 
W przyjętej konwencji monografii czynniki te są kluczowe dla 
wyrażenia tożsamości organizacji i nadania sensu jej funkcjo-
nowaniu i kierunkom rozwoju.

O  wartości monografii prof. W. Czakona decyduje 
koncepcja książki, zarówno w  warstwie teoretycznej, stylu 
narracji, jak i  formy dyskursu, precyzyjny język rozważań, 
atrakcyjny sposób analizy i dyskusji z poglądami obecnymi 
w literaturze, wysoka umiejętność syntezy, logika argumen-
tacji i formy egzemplifikacji krótkowzroczności strategicznej 
menedżerów wielu firm oraz korporacji międzynarodowych 
i globalnych. Przykłady te – fakty, starannie i trafnie dobrane, 
znakomicie ilustrują prezentowane zagadnienia. Podkreślam 
to w  sposób znaczący z  punktu widzenia celu monografii. 

W tym aspekcie książka prof. W. Czakona wpisuje się zna-
komicie w znaczącą, sformułowaną już przed ponad stu laty 
tezę A. Marshalla, że „jedynie fakty umieszczone w  ramach 
nośnej konstrukcji teoretycznej są faktami naukowymi”. Taką 
właśnie nośną konstrukcję teoretyczną krótkowzroczności 
strategicznej menedżerów zawiera oryginalna i wartościowa 
monografia prof. Wojciecha Czakona. 

Opracowanie:
prof. dr hab. Jan W. Wiktor

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Okładka pochodzi ze strony: 
https://wuj.pl/ksiazka/krotkowzrocznosc-strategiczna 

-menedzerow

DZIEŃ ORGANIZACJI 2020: 
NOWE TECHNOLOGIE W ORGANIZACJI 
WYZWANIEM DLA NAUKI I BIZNESU

D zień Organizacji (nie mylić z  Dniem Organizacji 
Pozarządowych) to w zamyśle coroczne jednodniowe 

wydarzenie popularyzujące naukę o  organizacji i  dające 
sposobność do nawiązania i  wzmocnienia kontaktów 
świata nauki i biznesu, organizowane przez Oddział Szcze-
cin Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Tegoroczna, druga już edycja wydarzenia odbyła się 20 
października 2020 r., tym razem w wymuszonej przez panują-
cą pandemię formule telekonferencji online. Współorganiza-
torem tegorocznej edycji wydarzenia był Wydział Ekonomii, 
Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, który 
sfinansował część kosztów organizacji wydarzenia ze środków 
Projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” finansowa-
nego w latach 2019–2022 w ramach programu Ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego (nr projektu 001/RID/2018/19), 
całkowita kwota finansowania 10 684 000,00 zł. Partnerami 
wydarzenia była firma Naumed oraz Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości i Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Wydarzenie odbyło się pod patronatem JM 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. Wal-
demara Tarczyńskiego, dyrektora Instytutu Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edyty Rudawskiej 
oraz Stowarzyszenia Absolwentów i  Przyjaciół Nauk Eko-
nomicznych, a patronem medialnym był portal internetowy 
wSzczecinie.pl.

Hasło przewodnie Dnia Organizacji 2020 to „Nowe 
technologie w  organizacji wyzwaniem dla nauki i  biz-
nesu”. Wydarzenie podzielono na trzy sesje tematyczne 
przygotowane przez przedstawicieli kolejno środowiska 
naukowego, biznesowego oraz studenckiego.

Temat sesji pierwszej to „Nowe technologie impulsem do 
rozwoju nauki”. Sesję tę prowadził prezes Oddziału Szczecin 
TNOiK dr hab. Jakub Swacha, a prelekcje wygłosiło na niej 
troje zaproszonych naukowców: dr Aleksandra Rudaw-
ska z Uniwersytetu Szczecińskiego (odczyt pt. „Zarządzanie 
oparte na dowodach (evidence-based management) w cza-
sach postępującej cyfryzacji procesów biznesowych – czy 
jest miejsce na naukę w  gabinetach dyrektorskich?”), dr 
inż. Henryk Marjak z Zachodniopomorskiego Uniwersyte-
tu Technologicznego w Szczecinie (odczyt pt. „Narzędzia 
do zarządzania bibliografią naukową”) oraz prof. dr hab. 
Zygmunt Drążek z Uniwersytetu Szczecińskiego (odczyt pt. 

„Technologie IT w przedsiębiorstwach przyszłości”).
Z kolei za temat sesji drugiej wybrano „Nowe technologie 

wyzwaniem dla biznesu – dobre praktyki”. Sesję tę prowa-
dziła prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz z Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, a prelekcje wygłosiło na niej pięcioro zaproszonych 
przedstawicieli środowisk biznesowych i okołobiznesowych: 
dr Hubert Pachciarek z Centrum Transferu Technologii Po-
morskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (odczyt 
pt. „Zastosowanie zaawansowanych technologii informa-
cyjnych we współczesnej medycynie”), Jakub Bieniaszewski 
z firmy GlobalLogic (odczyt pt. „Technologia w projektach 
IT Automotive”), Marcin Szulga, dyrektor R&D w Asseco 
Data Systems (odczyt pt. „Zdalna identyfikacja i zawieranie 
kontraktów biznesowych w  czasach pandemii”), Tomasz 
Lisowski z  firmy TietoEVRY (odczyt pt. „CI/CD pipeli-
ne w  praktyce”) oraz Joanna Sampławska również z  firmy 
TietoEVRY (odczyt pt. „Narzędzia IT – wsparcie, wyzwanie 
czy sposób na zabicie elastyczności”).

https://wuj.pl/ksiazka/krotkowzrocznosc-strategiczna-menedzerow
https://wuj.pl/ksiazka/krotkowzrocznosc-strategiczna-menedzerow
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W  sesji trzeciej, poprowadzonej przez dr hab. Annę 
Plutę, swoje prelekcje wygłosili dwaj studenci –  laureaci 
Konkursu –  Top 10 Zarządzania: Mateusz Macur (Wy-
dział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego) 
z  odczytem pt. „Wpływ technologii IT na nową jakość 
branży ochroniarskiej XXI wieku” oraz Kamil Baczyński 
(Wydział Ekonomii, Finansów i  Zarządzania Uniwer-
sytetu Szczecińskiego) z  odczytem pt. „Nauka studenta 
podczas pandemii koronawirusa – na podstawie własnych 
doświadczeń, studentów US oraz innych uczelni”.

Wydarzenie spotkało się z  życzliwym przyjęciem ze 
strony odbiorców: poprzez platformę Microsoft Teams, da-
jącą możliwość wzięcia bezpośredniego udziału w dyskusji 
po prelekcjach, uczestniczyło w nim 333 osoby, natomiast 
transmisja wydarzenia prowadzona na stronie Oddziału 
Szczecin Towarzystwa Naukowego Organizacji i  Kierow-
nictwa na platformie Facebook odnotowała w  dniu wy-

darzenia 16  623 wejścia. Czytelników zainteresowanych 
prelekcjami zapraszamy pod adres: https://www.facebook.
com/tnoikszczecin, gdzie dostępne jest nagranie z  całego 
zarejestrowanego wydarzenia.

Osoby zainteresowane współpracą przy organizacji 
przyszłorocznej edycji wydarzenia w Szczecinie lub chęcią 
organizacji analogicznego wydarzenia w innym Oddziale 
TNOiK zapraszamy do kontaktu z  dr hab. Anną Plutą 
( adres email: anna.pluta@usz.edu.pl).

Opracowanie:
dr hab. Jakub Swacha, prof. uczelni 

dr hab. Anna Pluta, prof. uczelni
Uniwersytet Szczeciński
Oddział Szczecin TNOiK

THE FOF-DESIGNER: DIGITAL DESIGN 
SKILLS FOR FACTORIES OF THE FUTURE

P ostępująca digitalizacja procesów i usług oraz związana 
z  tym transformacja modeli biznesu przedsiębiorstw 

wymusza określone zmiany na rynku pracy. Pojawia się 
potrzeba kształtowania nowych kompetencji spełniają-
cych wymagania cyfrowej gospodarki, w  tym Przemysłu 
4.0. Próbą sprostania tym wyzwaniom jest realizacja przez 
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej 
projektu The FoF-Designer: Digital Design Skills for Fac-
tories of the Future (DigiFoF). Jest on koordynowany przez 
Uniwersytet „Lucian Blaga” w Rumunii, a realizowany we 
współpracy z 15 partnerami z Finlandii, Francji, Niemiec, 
Polski, Portugalii, Rumunii i Włoch.

Celem projektu DigiFoF jest stworzenie sieci współ-
pracy uczelni wyższych, przedsiębiorstw, instytucji 
okołobiznesowych na potrzeby rozwoju kompetencji 
cyfrowych pracowników fabryk przyszłości (Factory of 
the Future, FoF). 

Głównym zadaniem tworzonej sieci współpracy mię-
dzy przemysłem a  uczelniami jest opracowanie i  wdro-
żenie jednolitych programów szkoleń odpowiadającym 
rzeczywistym potrzebom przedsiębiorstw europejskich 
z  zakresu wybranych aspektów Przemysłu 4.0. Nowy sys-
tem podnoszenia kompetencji bazuje na innowacyjnych 
materiałach dydaktycznych, nowoczesnych narzędziach 
ICT oraz studiach przypadku z przemysłu opracowanych 
przez organizacje partnerskie reprezentujące siedem kra-
jów  europejskich, w  tym klastry przedsiębiorstw produk-
cyjnych (rys. 1).

Kluczową rolę w  projekcie pełni sieć innowacyjnych 
laboratoriów OMILAB4FoF. Zapewniają one realizację 

kompleksowego podejścia do projektowania procesów 
i usług dzięki wielopoziomowej integracji nowoczesnych 
metod, urządzeń, potencjału sektora nauki i biznesu oraz 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycz-
nych i informacyjnych. Rolą laboratoriów OMILAB4FoF 
jest wspieranie kształcenia zarówno studentów uczelni 
wyższych, jak i  doskonalenia kompetencji pracowników 
podlaskich przedsiębiorstw w  zakresie aspektów FoF. 
W Polsce takie laboratorium powstało na Wydziale Inży-
nierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. 

W laboratorium OMiLAB4FoF odbywać się będą szko-
lenia zawodowe oraz kształcenie umiejętności praktycz-
nych w  zakresie wieloaspektowego projektowania fabryki 
przyszłości. Pozwoli to studentom i  pracownikom przed-
siębiorstw w sposób interdyscyplinarny i zorientowany na 
potrzeby rynku pracy przygotować się na wyzwania Prze-
mysłu 4.0. 

Kluczowymi rezultatami realizacji projektu są:
• DigiFoF Design Competence Network (system wy-

miany wiedzy i  zasobów ludzkich między przemy-
słem a uczelniami wyższymi);

https://www.facebook.com/tnoikszczecin
https://www.facebook.com/tnoikszczecin
mailto:anna.pluta%40usz.edu.pl?subject=
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• 5 laboratoriów OMiLAB4FoF oraz wspólnej certyfi-
kacji Open Badge dla szkoleń zawodowych;

• narzędzia projektowe DigiFoF, innowacyjne mate-
riały dydaktyczne i  szkoleniowe bazujące na narzę-
dziach ICT oraz studiach przypadku z przemysłu.

Ponadto w ramach projektu prowadzone przez przed-
stawicieli nauki i biznesu są systematycznie specjalistycz-
ne warsztaty oraz szkolenia z  zakresu kluczowych dla 
rozwoju fabryk przyszłości obszarów. 

Zakłada się, że realizacja projektu w zaproponowanej 
formule ścisłej współpracy uczelni wyższych, przedsię-
biorstw oraz instytucji okołobiznesowych przyczyni się do 
poprawy kompetencji cyfrowych interesariuszy projektu 
w zakresie projektowania FoF. Interdyscyplinarność kon-
sorcjum DigiFoF zapewnia dostęp do wiedzy, doświad-
czeń oraz umiejętności w  zakresie Przemysłu 4.0  dzięki 
międzynarodowemu transferowi organizacji partnerskich. 
Może to prowadzić tym samym do zwiększenia szans 

 studentów i pracowników przedsiębiorstw do sprostania 
wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy i modeli biz-
nesu współczesnych organizacji.

Informacje na temat projektu na stronie: 
https://digifof.eu/
Źródło finansowania projektu: Erasmus+ Akcja  2: 

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 
– Sojusze na rzecz wiedzy.

Termin realizacji projektu: 1.01.2019–31.12.2021.

Kierownik projektu:
dr hab. Arkadiusz Jurczuk

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Białostocka

e-mail: a.jurczuk@pb.edu.pl

Factory of the Future:
Design and Execution View

(1) Knowledge
requirements
(2) Industrial cases

Influences

Use DigiFoF
elements

Competences
and skills

DigiFoF Core Elements

Apply knowledge and skills

Trainees:
Students and
professionals

Topics

Learning method (s)

Lab infrastructure
and tools

Rys. 1. Idea kształtowania kompetencji cyfrowych w ramach projektu DigiFoF
Źródło: www.digifof.eu
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• Organisational Aspects of Research 
on Manipulation in Advertising in an 
International Environment

10 5

Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski

• Organizacyjne uczenie się jako 
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• Czynniki decydujące o strategicznym 
znaczeniu kraju pochodzenia – perspektywa 
menedżerów przedsiębiorstw branży AGD 
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Projekt digitalizacji obiegu dokumentów oraz unowocześnienia strony internetowej czasopisma Przegląd Organizacji w celu 
usprawnienia procesu wydawniczego oraz zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia jest współfinansowany przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych – umowa nr 234/WCN/2019/1.

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego
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