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Zarządzanie – nowe perspektywy.  
Heurystyczne podejście do innowacyjności

Procesy zachodzące w  globalnej gospodarce wnoszą wiele zmian do zarządzania 

różnorodnymi organizacjami w wymiarze krajowym i międzynarodowym, co stwa-

rza konieczność szybkiej aktualizacji wiedzy, znajomości nowych trendów w  prak-

tyce zarządzania oraz dotarcia do nowych źródeł kreowania innowacji. Dążenie do 

tworzenia nowych rozwiązań w działalności, nie tylko gospodarczej, staje się szansą 

dla nowatorskich rozwiązań oraz innowacyjnego spojrzenia na zachodzące procesy.

Przygotowana dla Państwa publikacja zawiera innowacyjne spojrzenie na teorię 

i praktykę podejścia do rozwiązywania problemów. Ze względu na tytuł publikacji 

„Zarządzanie – nowe perspektywy: heurystyczne podejście do innowacyjności” po-

ruszane w niej zagadnienia dotyczą chwili obecnej, perspektywicznych ocen zacho-

dzących zjawisk oraz wskazują możliwości zastosowania metod heurystycznych 

w pobudzaniu innowacyjności. 

Publikację otwiera tekst „Metody heurystyczne podstawą przygotowania i wpro-

wadzania innowacji” poświęcony prezentacji rozwoju metod heurystycznych w Pol-

sce na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Autor zwraca uwagę na specyfikę 

innowacji w wypadku zmian organizacyjnych, które traktowane są jako proces po-

rządkowania i destrukcji. Jest to istotny wkład w rozwój polskiej myśli metodologicz-

nej w naukach zarządzania.

Ze względu na problematykę innowacyjności i  jej kreowanie konieczna jest 

znajomość polskich programów i  analiza porównawcza z  innymi krajami UE, co 

zostało przedstawione w  części „Innowacyjność w Polsce obecna sytuacja i doku-

menty strategiczne”.

Artykuł „Heurystyki NLP w rozwiązywaniu problemów kapitału ludzkiego” pre-

zentuje sposoby rozwiązywania problemów kapitału ludzkiego przy zastosowa-

niu neurolingwistycznego programowania (NLP). Szczególną uwagę zwrócono na 

metody i  techniki wzbogacające twórczość umysłu ludzkiego, przy jednoczesnej 

kreacji pozytywnych postaw i zachowania ludzi w procesie rozwiązywania sytuacji 

problemowych w organizacji. Dokonano prezentacji przykładów zastosowania wy-
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branych heurystyk NLP w pracy menedżerów. Zdaniem autorki metody heurystycz-

ne pozwalają na szybsze reagowanie na zmiany otoczenia poprzez zwiększanie 

potencjału ludzkiego, generowanie kreatywności i efektywności ludzi, a także całej 

organizacji.

W publikacji zostały także zaprezentowane praktyczne podejścia do zastosowa-

nia metod heurystycznych. Artykuł „E-Commerce in Poland 2009–2015” prezentuje 

rozwój innowacyjnych sposobów handlu. W  tekście zatytułowanym „Wpływ zarzą-

dzania międzyorganizacyjnego i  procesowego na innowacyjność przedsiębiorstw” 

autor ocenia wpływ zarządzania międzyorganizacyjnego i procesowego na uspraw-

nienie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, co powoduje odbiurokraty-

zowanie zarządzania i ogranicza wpływ grup interesów formalnych i nieformalnych 

w przedsiębiorstwie. 

Artykuł „Human Resource Management Practices in Healthcare Organizations: 

A  Strategic Determinant of the Life Quality of a  Population” wskazuje na innowa-

cyjne podejście do jakości życia, co jest jednym z najszerzej dyskutowanych aspe-

któw badawczych. Ponieważ nie istnieje wspólna definicja pojęcia innowacyjności, 

autorka proponuje podejście oparte na liście uwarunkowań i  wskaźników jakości 

życia, która nie jest zamknięta i wciąż się rozwija. Zależność pomiędzy zarządzaniem 

zasobami ludzkimi a  jakością usług medycznych jest również ważnym obszarem 

badawczym. 

Odmienne podejście do innowacji zostało zaprezentowane w tekście „Działania 

intuicyjne w praktyce przedsiębiorczej”, gdzie przedsiębiorcza intuicja została zdefi-

niowana jako szybki proces poznawczy oparty na doświadczeniach i wiedzy przed-

siębiorców. Intuicja traktowana jest jako jeden z elementów inspiracji i uzupełnienia 

racjonalnego procesu decyzyjnego. Jako jedna z metod heurystycznych. 

Równie praktyczny charakter metod heurystycznych zawarty jest w „Innowa-

cyjnym podejściu procesowym w gospodarce magazynowej branżowego centrum 

logistycznego”, gdzie pokazano innowacyjne podejście w funkcjonowaniu gospo-

darki magazynowej. Ze względu na znaczenie logistyki w nowoczesnej gospodar-

ce tematyka ta została także zawarta w  artykule „Innowacje w logistyce a efektyw-

ność przedsiębiorstwa”. Przedsiębiorstwa chcące konkurować na współczesnych 

rynkach muszą wdrażać innowacje. Obecnie innowacje determinują utrzymanie 

się przedsiębiorstw na rynku, ich konkurencyjność oraz efektywną obsługę klien-

tów. Logistyka staje się nośnikiem tego rodzaju innowacji związanej z  przepły-

wem dóbr, usług i związanych z nimi informacji w skali przedsiębiorstwa i całego 

Ewa Gołębiowska
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układu rynkowego w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów po jak najniższych  

kosztach. 

Jeżeli mówi się o efektywności metod heurystycznych i ich wpływie na innowa-

cje, nie można pominąć tematyki „Czynników stymulujących i  hamujących rozwój 

innowacyjności przedsiębiorstw…”. W tekście o  tym tytule zaprezentowano wyniki 

badań empirycznych prowadzonych w latach 2007–2008 i 2013–2014.

We współczesnym świecie biznesu wiedza, kreatywność i  umiejętność tworze-

nia innowacyjnych rozwiązań są jednym z  najważniejszych czynników rozwoju or-

ganizacji i osiągania przez nie stabilnej pozycji na konkurencyjnym rynku. Przedsię-

biorczość, kreatywność i innowacje stały się podstawową triadą czynników sukcesu 

przedsiębiorstwa. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka koncentruje się na roz-

woju produkcji i usług powiązanych z systemem wiedzy, wynalazków, najnowszych 

technologii i  wykorzystania najbardziej kreatywnych pomysłów. „Innowacja” i „in-

nowacyjność” stały się pojęciami odnoszącymi się nie tylko do pola wynalazczości, 

nowoczesnych rozwiązań technicznych i najnowszych procedur wdrażanych w sek-

torach badań, produkcji, farmacji czy transplantologii. Terminy te weszły na stałe do 

wielu dziedzin gospodarki, życia społecznego, kultury i polityki. W ciągu ostatnich 

kilkunastu lat zmieniło się podejście do rozumienia nie tylko tych terminów, lecz 

także całego kontekstu społecznego zastosowania tych pojęć. Wraz ze zmianami 

społecznymi i  postępem gospodarczym zmienia się bowiem dynamika przemian, 

zmianie ulega także sposób widzenia przyczyn tych zjawisk. W  świecie zewnętrz-

nym zachodzą przeobrażenia, którym towarzyszy szybko dokonująca się przemia-

na mentalna, transformacji ulegają postawy społeczne i dynamicznie przeobraża się 

sposób interpretacji przyczyn i skutków zachodzących zjawisk oraz zdarzeń. Zmienia 

się więc także sposób podejścia przedsiębiorców do zarządzania organizacjami, do 

rozumienia istoty i wartości kapitału, w tym także ocena znaczenia innowacji w pro-

cesie zarządzania. Ważnym elementem zarządzania staje się zagadnienie, jak mak-

symalnie pobudzić kreatywność i innowacyjność całej kadry organizacji. Publikacja, 

którą Państwo czytają, staje się ważnym przyczynkiem do szerokiej dyskusji w tym 

obszarze.

Ewa Gołębiowska

Wstęp
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Jan D. Antoszkiewicz1

Społeczna Akademia Nauk

Metody heurystyczne podstawą przygotowania 
i wprowadzania innowacji

Heuristic methods as the Basis for Preparing  
and Implementation of Innovations

Abstract: We discuss the way of development of heuristic methods in Poland over the 
past fifty years. Attention was drawn to the specificity of innovation in organizational 
change. Described conduct organizational change as a process of sorting and destruction. 
The role of organizational life curve in determining the effects of the changes and to 

prepare appropriate remedial treatments.

Key-words:  heuristic methods, innovations, organizational change, organizational life 

cycle.

1. Wprowadzenie

Wiek XXI przynosi nową stałą, która dominuje nad gospodarką, administracją, a prak-

tycznie nad codziennym życiem – jest nią zmiana. Mnogość, dynamika i narastający 

rozwój zmian wymagają dobrego metodycznego przygotowania i przeprowadzenia 

zmiany w  dowolnej aktywności człowieka, gdyż działania spontaniczne, intuicyjne 

są już niewystarczające i odgrywają rolę marginalną, a często mogą tylko utrudniać.

Zmiana wymaga skoordynowania działań z dwóch podstawowych dziedzin wie-

dzy: kreatywności, która dąży do znajdowania, odkrywania pomysłów dla rozwiązań 

prowadzących do zmiany oraz przedsiębiorczości, która jest procesem właściwego 

1. jan.antoszkiewicz@leomay.com.pl

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE
Wydawnictwo SAN | ISSN 1733-2486

Tom XVI | Zeszyt 11 | Część I | ss. 11–25
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przygotowania, a  następnie wprowadzania zmiany. Obie te dziedziny wiedzy teo-

retycznej – a co ważniejsze wiedzy praktycznej – wymagają stałego kultywowania, 

kształcenia (szkolenia i doskonalenia) oraz rozwoju w różnych kierunkach, a przede 

wszystkim przygotowania odpowiednich metod do stosowania w  dowolnych ob-

szarach praktyki. Podstawą działania w  tym zakresie jest heurystyka jako wiedza 

o twórczym działaniu oraz o twórczym myśleniu, które jest niezbędne w tworzeniu 

i  wprowadzaniu innowacyjnych zmian. W  praktycznym wykorzystaniu tej wiedzy 

konieczne jest jej przełożenie na metody heurystyczne jako odpowiednie sposoby 

prowadzenia działań, aby sprawnie, skutecznie, efektywnie i ekonomicznie osiągnąć 

sukces, jakim jest zmiana, czyli innowacja. Rozwój gospodarczy i organizacyjny na-

szego kraju zależy w dużym stopniu od intensywności propagowania i kształcenia 

ludzi w  praktycznym wykorzystaniu kreatywności i  przedsiębiorczości w  dowolnej 

dziedzinie i zakresie działania oraz postępowania w praktyce. 

2. Metody heurystyczne jako skuteczne narzędzie two-
rzenia innowacji

Przygotowuję właśnie nową, specyficzną wersję książki „Metody heurystyczne”. Bę-

dzie to poradnik przeznaczony głównie dla świata praktyki i konsultingu, a także stu-

dentów wszystkich kierunków, który ma zawierać metodyczne informacje na temat 

tego, jak szukać pomysłów, a następnie jak wdrażać innowacje, aby wprowadzić sku-

teczne zmiany gospodarcze, społeczne czy polityczne.

Metody heurystyczne fascynowały mnie od dawna. Jaki kształt powinienem 

nadać ich opisowi, aby nie był tylko zbiorem ciekawych wskazań i  rozważań, a  na-

wet ciekawostek, ale aby powstał zbiór użytecznych zaleceń pozwalających szukać 

pomysłów oraz wprowadzać potrzebne innowacje w dowolnej działalności człowie-

ka? Pierwowzór tej książki ukazał się w roku 1982 i nakład rozszedł się szybko. Dru-

gie wydanie, znacznie rozszerzone – „Metody Heurystyczne: Twórcze rozwiązywanie 

problemów” – ukazało się w roku 1990 i miało dodruki, które również szybko znikały 

z ksiągarń, ale książka jest nadal cytowana2, a nawet poszukiwana na portalu Amazon. 

2. Przygotowywana książka jest rozwinięciem, uzupełnieniem publikacji „Metody heurystyczne: Twórcze 
rozwiązywanie problemów” wydanej w Warszawie w roku 1990. Wprowadzone modyfikacje są rezultatem 
doświadczeń z kilkuset wdrożeń na przestrzeni prawie pół wieku. 

Jan D. Antoszkiewicz
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Wiele lat zajęło mi badanie różnych zastosowań metod heurystycznych podczas 

prowadzenia licznych prac konsultingowych. Wzbogacały one moją wiedzę o  tych 

bardzo użytecznych, ale jednocześnie nader chimerycznych metodach. Konsultowa-

łem i  nadzorowałem liczne opracowania, zróżnicowane wdrożenia dla gospodarki 

oraz administracji polskiej i zagranicznej. Mimo wielu wdrożeń tylko nieliczne przy-

kłady mogę opisać, gdyż niektóre są objęte patentem lub tajemnicą handlową, dla 

ukazania innych są potrzebne bardzo złożone opisy techniczne (które nie wnoszą 

wiedzy metodycznej), ale dopiero na ich tle widać, jak niesłychanie ważne i zasadni-

cze było dojście do pomysłu dzięki zastosowaniu metod heurystycznych. Przykłady 

dobierałem ze względu na ich prostotę, a przede wszystkim przydatność dla zrozu-

mienia istoty opisywanej metody wraz z jej użytecznością praktyczną. Są one synte-

tyczne, ale wskazują, jakie obrać kierunki przy rozbudowie metodycznej koniecznej 

w danym przypadku.

Metody heurystyczne wydają się bardzo proste, ale naprawdę są tajemnicze 

i  otwierały się przede mną bardzo powoli. Nie chciały łatwo odkryć pełni swo-

jej „istoty” i  logiki metodycznej. Gdy się jednak ujawniły, to pomysły przychodziły 

szybko, i to w dużej liczbie, masowo. Dzięki temu zdobyłem wiedzę praktyczną i do-

świadczenie na bazie kilkuset wdrożeń w  Polsce i  za granicą. Potwierdzenie tych 

rozważań niespodziewanie przyszło po moim artykule o  rezultatach stosowania 

metody, jaką jest burza mózgów [Antoszkiewicz 1992]. Stanford University zwrócił 

się do mnie jako do badacza burzy mózgów z  prośbą o  wyjaśnienie następującej 

sytuacji: podczas współpracy z  firmą konsultingową, która ocenia swoich konsul-

tantów na podstawie wyników sesji twórczej burzy mózgów, jeden ekspert w cza-

sie sesji twórczej nie zgłasza żadnego pomysłu, a nawet nie zabiera głosu, po czym 

po paru dniach zgłasza gotowy pomysł, dobry, będący rozwiązaniem danego pro-

blemu. Odpowiedziałem, że można to wyjaśnić na modelu kuli rozwiązań, będącej 

moją interpretacją zjawiska. Pomysły powstające na sesji twórczej układają się na 

powierzchni kuli. Następujące po sobie wewnętrzne powierzchnie kuli zbliżają się 

do centrum, które jest rozwiązaniem problemu. Zapewne konsultant reprezentu-

je specjalny rodzaj myślenia, który w łączności z pomysłami powstającymi na sesji 

twórczej, układającymi się na różnych warstwach powierzchni kuli rozwiązań, na-

prowadza go na właściwy pomysł rozwiązania problemu. Zgłaszanie jedynie pomy-

słów jest dla niego nieracjonalne. Satysfakcjonuje go jedynie dojście do finalnego 

rozwiązania, pełne i  całkowite. Sądzę zatem, że gdy osobowość i  myślenie osób 

szukających pomysłów współgra z daną metodą heurystyczną, powstaje jednolita 

Metody heurystyczne podstawą przygotowania i wprowadzania innowacji
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całość – efektywny system znajdowania właściwych pomysłów prowadzący do od-

krycia rozwiązania, a zarazem gejzer pomysłów.

Początek był trudny. Po kilku latach zatrudnienia na stanowiskach inżynierskich 

ukończyłem kurs konsultingowy, który prowadziła angielską firmę Urwick dla zakła-

dów URSUS w Warszawie. Ten fakt odmienił moje życie. Zacząłem prowadzić prace 

badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w dwóch specyficznych, ale odrębnych kierun-

kach, które w sumie stanowią całość moich półwiecznych doświadczeń. 

Po pierwsze, konsulting krajowy z zarządzania oparty na metodach heurystycz-

nych, początkowo głównie dla modernizacji wyrobów, oraz liczne szkolenia i dosko-

nalenia kadr wszystkich szczebli organizacyjnych firm od wykonawców, specjalistów, 

kierowników, dyrektorów, aż po prezesów dużych organizacji gospodarczych i  ad-

ministracyjnych w sektorach: maszynowym, hutniczym, okrętowym, włókienniczym, 

przetwórczym, transportu międzynarodowego i miejskiego oraz innych, a także ad-

ministracji centralnej i lokalnej.

Jeśli chodzi o konsulting zagraniczny, to jako General Management Expert Mię-

dzynarodowej Organizacji Pracy (systemu ONZ) w latach1981–83 pracowałem przy 

kontrakcie dla Etiopii. Prowadziłem także działania dla Chin, Korei, Afganistanu, Ma-

roko. Od roku 1995 brałem udział w pracach Expert Organizational Development In-

stitute w Cleveland, w USA. Amerykańscy eksperci zaprosili mnie również do pracy 

nad poradnikiem dotyczącym konsultingu: „Handbook of Organizational Consulta-

tion” [Antoszkiewicz 2000].

Po drugie, prowadziłem działalność akademicką z zakresu zarządzania, kreatywno-

ści i przedsiębiorczości. Najpierw kilkanaście lat w instytutach branżowych, a następ-

nie 13 lat w Szkole Głównej Handlowej. W Społecznej Akademii Nauk pracuję już od 12 

lat. Opracowany dla potrzeb SGH trening kreatywności i przedsiębiorczości oparty na 

doświadczeniach z praktyki konsultingu, a także z treningów dla menedżerów znajdo-

wał się przez kilka lat na pierwszym miejscu wśród zajęć wybieranych przez studentów 

SGH z uwagi na atrakcyjność i użyteczność kształcenia specyficzną metodę dydaktycz-

ną, która aktywizuje szkolonych, gdyż jest ukierunkowana na praktykę. Moi następcy, 

również z sukcesem, kontynuują ten trening w SGH oraz w innych uczelniach. Jestem 

autorem dwunastu książek, a do dwudziestu trzech napisałem rozdziały, a zatem ła-

two posądzić mnie o autoplagiat. Lecz gdy stanąłem przed dylematem: propagować 

użyteczne i efektywne metody heurystyczne, aby z sukcesem stosowane je w prakty-

ce, czy zachować tę wiedzę dla siebie, nie miałem wątpliwości, tym bardziej że ponoć 

dopiero trzy razy powtórzona informacja zaczyna nas interesować! 

Jan D. Antoszkiewicz
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Ważnym rozwinięciem metod heurystycznych były Szkoły Analizy Wartości. Za-

jęcia trwały przez tydzień, po dziesięć godzin dziennie. Były poświęcone wymianie 

doświadczeń z praktyki, wdrożeniom oraz rozwojowi metodycznemu. Na początku 

miały zasięg krajowy, a  później międzynarodowy. Prowadziłem je wspólnie z  prof. 

Zbigniewem Martyniakiem z  Akademii Ekonomicznej w  Krakowie. Łącznie było to 

sześć tygodniowych Szkół, a każda dla innego tematu z heurystyki. W każdej Szko-

le uczestniczyło od 50 do 90 uczestników. Wszyscy z własnymi osiągnięciami meto-

dycznymi, głównie wdrożeniowymi z praktyki, które pochodziły z różnych obszarów 

terytorialnych i kulturowych. Powstała wtedy Polska Szkoła Analizy Wartości, która 

wpisuje się w nurt Polskiej Szkoły Zarządzania. 

Wtedy spostrzegłem, że metody heurystyczne (i nie tylko heurystyczne) są bar-

dzo czułe na oddziaływania kulturowe. Dotyczy to nie tylko krajów, lecz także okrę-

gów terytorialnych. Inne wymagania były w Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Krako-

wie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku czy Warszawie3. Wspólnie z Vladko Dostalem 

z VUSTE Brno (Czechosłowacja) poszukiwaliśmy różnic kulturowych w Krajach RWPG: 

Polsce, Czechosłowacji, Związku Radzieckim, Bułgarii4. Doszedłem do wniosku, że 

oddziaływania kulturowe domagają się modyfikacji metodycznej dla każdej meto-

dy heurystycznej, aby wywołać stany emocjonalne, które zwiększają skuteczności 

i efektywności dochodzenia do rozwiązania, odkrycia korzystnego wyniku.

3. Jak najkorzystniej opisywać istotę metod heurystycz-
nych? 

Kierując Centrum Przedsiębiorczości w SGH przeprowadziłem pewien eksperyment. 

Moja studentka, kierowniczka Zielonej Budki z ul. Puławskiej w Warszawie, potrze-

bowała dokonać usprawnienia organizacji tego sklepu. Z  grupy współpracujących 

ze mną studentów SGH utworzyłem zespół zadaniowy, który świadomie, co pragnę 

podkreślić, wprowadziłem w  bardzo ograniczony opis metod heurystycznych. Za-

wierał on tylko podstawowe informacje metodyczne. Pracując aktywnie nad zmia-

3. Miałem odczucie, że „terytorialne” oddziaływania kulturowe są pochodną Polski porozbiorowej. Inne 
postawy kulturowe obserwowałem w dawnej strefie zaborów pod protektoratem Niemiec, Austrii czy 
Rosji.
4. Niestety, nie opublikowaliśmy badań.

Metody heurystyczne podstawą przygotowania i wprowadzania innowacji
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nami organizacji sklepu, studenci szybko uzupełnili brakujące fragmenty, rozwijając 

je i wzbogacając. To doświadczenie ukazało mi sposoby opisywania metod nie tylko 

heurystycznych [Metody rozwiązywania… 1999]. Staram się podawać zasadnicze 

aspekty istoty metodycznej oraz wskazywać kierunki, które prowadzą do sukcesów. 

W praktyce nie udało mi się nigdy zastosować pojedynczo wybranej metod heu-

rystycznej. Stosowałem różne metody lub ich wybrane fragmenty, aby uzyskać ocze-

kiwany rezultat z sukcesem. Na tej drodze powstało istotne zalecenie metodyczne, 

które nazywałem METODĄ SPECYFICZNĄ. Służy ona wyłącznie do rozwiązanie tego 

i tylko tego problemu. Wszystkie metody specyficzne są unikalne. Niepowtarzalność 

problemów wymaga niepowtarzalnych metod specyficznych! „Chcąc wyleczyć jed-

nym lekarstwem wszystkie możliwe dolegliwości, z pewnością się rozczarujemy. To 

natura i indywidualne cechy projektów (w tym stosowanych metod) decydują o tym, 

które podejścia należy przyjąć” [Wysocki 2009]. W opisach nie dokonuję klasyfikacji 

metod, gdyż one wzajemnie się przenikają.

Chodzę twardo po ziemi praktyki i pominąłem uzasadnienia i rozważania teore-

tyczne. 

Rysunek 1. Proces porządkowania i destrukcji organizacji

Źródło: Antoszkiewicz 1997, s. 26.
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Dlatego podkreślam, że spotykane metody są jedynie zaczynem, mąką, z  któ-

rej trzeba upiec właściwe unikalne ciastko – metodę specyficzną. Dodam również, 

że nie przestaje mnie zadziwiać fakt, że po prawie pół wieku doświadczeń w stoso-

waniu metod heurystycznych napotykam ciągle nowe wyzwania oraz odkrywam 

nowe specyficzne tajemnice metodyczne oraz że stale muszę się uczyć czegoś 

nowego na temat metodyki tych fantastycznych, ale niesłychanie chimerycznych 

metod. Można powiedzieć, że są one tak proste i  oczywiste, a  jednak tak bardzo 

skomplikowane, a nader często nadmiernie delikatne w obejściu. Trzeba wiedzieć, 

że metody nie polegają na prostym wypełnianiu regułek czy tabelek oraz składa-

niu mądrych raportów kierownictwu. Metody heurystyczne nie dają wyników przy 

działaniach typu „zaznacz, kopiuj i  wklej”. Ich stosowanie to świat pełen wyzwań 

i zaskakujących, fantastycznych, twórczych niespodzianek, w których trzeba wyka-

zać się skutecznym przywództwem, kreatywnością i przedsiębiorczością oraz odwa-

gą, aby przekraczać nieoczekiwane bariery. Na przestrzeni tego półwiecza zmienił 

się układ metodyczny, a nawet język metody, ale nie uległ zmianie zasadniczy rdzeń 

– istota metody. 

4. Specyfika zmiany organizacyjnej

Prowadząc liczne prace konsultingowe w gospodarce, zauważyłem, że zmiany orga-

nizacyjne kierują się własną specyfiką. Zmiana w wyrobie ma charakter stały. Organi-

zacja jest tworem wirtualnym, ona „żyje”, a jej zmiana nie jest tak trwała. Szybko ule-

ga erozji, pociągając za sobą potrzebę stałej modyfikacji, aby na bieżąco dostosować 

się do zmieniających się potrzeb czy wymagań. 

Na rysunku 1. zobrazowano zasadnicze działania, które są związane ze zmianą or-

ganizacji. Tworzą one koło porządkowania i destrukcji organizacji. Górna połowa uka-

zuje porządkowanie oparte na chęci tworzenia i  wprowadzania zmiany z  uwzględ-

nieniem sygnałów otoczenia. Dolna połowa – powstawanie destrukcji w organizacji, 

która lekceważy sygnały otoczenia dla zmiany oraz prowadzi do chaosu. 

Dopiero chaos w organizacji rozpoczyna rzetelne myślenie o dokonaniu zmiany. 

Wtedy przechodzimy do górnej połowy koła. Organizacja, reagując na sygnały ze-

wnętrzne, może się doskonalić. Dla opracowania i  wprowadzenia zmiany niezbęd-

na jest wyobraźnia, pozwalająca dostrzec możliwości tkwiące w  potencjale dnia 

dzisiejszego, które zostaną wykorzystane w  warunkach nadchodzącej przyszłości. 

Metody heurystyczne podstawą przygotowania i wprowadzania innowacji
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Tworzy się pole dla twórczości, która wnosi dostrzeganie możliwości zmiany dla za-

spokojenia potrzeb, a  wsparta odpowiednimi metodami heurystycznymi, pozwala 

zaprojektować i wprowadzić usprawnienie, które jest uporządkowaniem organizacji, 

zaspokajającym bieżące potrzeby i  wymagania z  jednoczesną sprawnością i  efek-

tywnością wykonawczą. Proces wprowadzania usprawnienia organizacji wchodzi 

w etap twórczy, prowadząc do porządkowania. Nowe propozycje dostosowane do 

„starych” rozwiązań zostają za adaptowane i zaakceptowane. Organizacja i jej człon-

kowie muszą się nauczyć funkcjonowania w tej nowej sytuacji. Roz poczyna się więc 

następny ważny etap nabywania doświadczeń przechodzących w rutynę, dzięki cze-

mu organizacja działa sprawniej, szybciej, uzyskuje poprawę efektywności, a dzięki 

krzywej uczenia się te same rezultaty daje się osiągnąć przy zaan gażowaniu mniej-

szych środków. Rutyna jest pozytywna, gdyż działania są dostosowane do bieżących 

potrzeb i wymagań realizacyjnych.

Organizacja działa sprawnie, ale pojawiają się chmury! Przechodzimy do dolnej 

części koła porządkowania i destrukcji. Pozytywna siła rutyny powoli zmienia swoją 

rolę, przechodząc na swoje przeciwieństwo. Rozpoczyna się destrukcja organizacji. 

Nawyk to negatywne działanie polegające na wykorzystywaniu umiejętności, które 

się sprawdziły w zupełnie innych okolicznościach. Nawyki prowadzą do schematy-

zmu działania. A to jest system całkowicie sprzeczny z potrzebami. Rozpoczyna się 

bardzo niebezpieczny czas w życiu organizacji, która pełna wiary w swoją „doskona-

łość” przestaje uwzględniać sygnały o rozbieżnościach między potrze bami otoczenia 

a wydolnością organizacji. Organizacja nie chce zauważyć, że popada w narastający 

schematyzm. Co więcej, jest to proces pełzający, a przez to niezauważal ny, ale jego 

siła oddziaływania stopniowo wzrasta. Jeśli nie zostanie wcześnie zauważony, to na-

stąpi destrukcja organizacji prowadząca do chaosu. Organizacja przez brak odpo-

wiedniego zarządzania i wprowadzenia potrzebnych zmian na bieżąco powraca do 

chaosu. 

4.1. Dualne podejście w szukaniu rozwiązań

Hamowanie przez schematyzm twórczości i  fantazji niezbędnych dla rozwoju jest 

zagadnieniem poważnym. Bezwładność myślenia i działanie schematyczne szybko 

dają o sobie znać. Powracanie do starych, wypróbowanych rozwiązań tylko dlatego, 

że są znane, pozornie prostsze, że z  nimi czujemy się pozornie lepiej, bezpieczniej 

Jan D. Antoszkiewicz
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i spokojniej wprowadza nas w błąd i mami pozorami sprawności i skuteczności. Lu-

dzie wolą działać, niż myśleć. W praktyce gospodarczej, szczególnie przy rozwiązy-

waniu proble mów, należy znaleźć równowagę pomiędzy wykorzystaniem rutyny 

i twórczości, stosując strategię dualną [Abell 1993]: po pierwsze, myśleć stale o roz-

wiązaniach potrzebnych dla przyszłości, czyli TAM i WTEDY, po drugie, jednocześnie 

szukać i wprowadzać rozwiązania na dziś, TU i TERAZ.

Te dwa tak zdawałoby się różne i odległe podejścia – twórczość oraz rutyna – gdy 

zostaną połą czone właściwie, mogą stać się źródłem istotnych efektów gospodar-

czych, jednak przez brak ich skoordynowania zamieniają się w pętle, która prowadzi 

do negatywnych skutków.

4.2. Krzywa życia organizacji

Wprowadzając zmianę w  organizacji, można rozpatrywać ją dwojako: statycznie 

jako rozwiązanie problemu, które informuje nas o stanie bieżącym (dnia dzisiejsze-

go) oraz dynamicznie jako źródło nowych problemów, pozwalających prognozować 

konsekwencje zmiany w  przyszłości. Podejście dynamiczne wyróżnia dwa rodzaje 

cykli: długo- i krótkookresowe. Cykle krótkie nakładają się na siebie, przenikają i uzu-

pełniają, prowadząc do cyklu długiego.

Rysunek 2. Krzywa życia organizacji

Źródło: Antoszkiewicz 2001.
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4.3. Rodzaje cykli w życiu firmy

Cykle gospodarcze – zarówno krótkie, jak i  długie, mają swoją interpretację eko-

nomiczną. Twórcą pojęcia cykli jest Kondratiew. Cykle życia organizacji są bardziej 

złożone niż cykle gospodarcze, wnosząc wiele istotnych wniosków i zaleceń dla pra-

widłowego ustawienia zarządzania w  czasie. Można wyróżnić zarówno krótki cykl 

życia organizacji, jak i wykazać, że kilka krótkich cykli składa się na długi cykl życia 

organizacji. Okres życia organizacji – przyjmijmy za Kondratiewem – wynosi od 5 do 

11 lat. Potwierdzeniem określenia długości i częstotliwości cyklu krótkiego jest wy-

stępowanie strajków w przemyśle, które wskazuje na potrzebę wprowadzenia zmian 

w organizacji. 

Krótki cykl życia organizacji

Wiele czynników wpływa na to, że zachowanie organizacji w każdej fazie życia jest 

inne. Organizacja jest tworem wirtualnym – żyje, tworzą ją ludzie. Zmiany zachowań 

organizacji w czasie tworzą krzywą życia organizacji (rys. 2). Interpretacja zachowań 

w  organizacji poprzez krzywą jej życia stanowi zbiór ważnych informacji. Pozwala 

na zrozumienie sytuacji i dobór właściwych metod zarządzania firmą oraz wprowa-

dzenie modyfikacji organizacji niezbędnych w  różnych okresach cyklu jej rozwoju. 

Można wyróżnić sześć faz życia organizacji5, wskazując na konsekwencje zmiany 

w zachowaniu kierownika oraz załogi. 

 FAZA 1. Inicjacja. Wprowadzenie zmiany, punkt A. Odcinek AB (rys. 2) opisuje 

inicjację, ukazując „dołek organizacyjny” będący skutkiem wdrażania modyfikacji or-

ganizacyjnej. Wielu autorów nie widzi znaczenia i niebezpieczeństwa tego dołka dla 

funkcjonowania organizacji oraz przygotowania się do przeciwdziałania konfliktom 

oraz działaniom przeciwko wprowadzonej zmianie.

Dotychczas organizacja wypracowała pewien stan aspiracji, wynikający z  zor-

ganizowania i  zrealizowanych osiągnięć. Znana były: struktura, podział zadań, sta-

nowisk i  procedur. Wypracowano klimat współpracy oraz zadbano o  kulturę orga-

nizacyjną. Stan aspiracji był znany zarówno w organizacji, jak i otoczeniu. Jednakże 

istniejący poziom aspiracji uznano za niezadowalający i wymagający zmiany.

5. Organizacja jest też pewnego rodzaju wyrobem.

Jan D. Antoszkiewicz
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Punkt A  na krzywej opisuje świadomą decyzję dotyczącą zmiany organiza-

cji. Decyzja łamie stan i  poziom aspiracji organizacji. Powoduje zaniepokojenie 

załogi. Wywołuje niepewność odnośnie do przyszłości oraz znalezienia swojego 

miejsca w  nowej organizacji o  innych wymaganiach. Następuje spadek spraw-

ności i  wydajności. Strach przed przyszłością powoduje podejmowanie działań 

zmierzających do powrotu starej organizacji, chociaż dotychczas była ona kryty-

kowana jako niesprawna i niewydajna. Po zmianie „stara” organizacja wydaje się 

lepsza. 

Każda zmiana wywołuje opory, nawet gdy wdrożenie zostało dobrze przygo-

towane. Straszy niepewna przyszłość. Efektem oporów jest powstanie „defektu 

organizacyjnego – dołka” będącego wynikiem zagrożenia. Rodzaj przygotowania 

i przeprowadzenia zmiany wpływa na położenie punktu B na krzywej (rys. 2), ilu-

strując poziom większej lub mniejszej zapaści organizacji.

Kierownik jest twórcą zmiany, gdyż podjął decyzję o  zmianie. Ma trudne za-

danie. Jego siła, wola i  energia wpływają na pozytywny wynik finalny. Kierownik 

musi wierzyć w  powodzenie swoich założeń. Powinien przyjąć raczej postawę 

autokratyczną, konsekwentną, kierować się spokojem i  siłą wewnętrzną, wyrażać 

optymizm i  podkreślać pozytywne efekty zmiany, gdy podwładnych nawiedzą 

wątpliwości. Każda słabość szefa może wzmagać działania podwładnych przeciw-

ko zmianie i dążenie do powrotu starych rozwiązań. 

Załoga znajduje się w  stanie zaniepokojenia i  szoku. Podwładnych niepokoi 

zmiana w organizacji. Stawiają sobie pytanie, czy w nowej organizacji znajdzie się 

dla nich miejsce. Myślenie o  przyszłości powoduje zmniejszenie zainteresowania 

oceną sytuacją. Spadaja: skuteczność, efektywność, jakość i  przedsiębiorczość. 

Wzrasta frustracja. Powstaje samonapędzające się koło o  negatywnych skutkach 

i  wynikach. Można wyróżnić dwa następujące po sobie okresy zachowań. Okres 

pierwszy: szok. Punkt A. Informacja o zmianie. Reakcje jednostki są nieprzewidywal-

ne. Objawy: sparaliżowanie działania, napady agresji, szaleństwa, wybuchy gniewu, 

złość, agresja. Negatywne reakcje jednostek są wzmacniane w organizacji. Następu-

je rozprężenie, działalność staje się machinalna dzięki rutynie pracowników. Panuje 

bezkrólewie. Okres 2: niedowierzanie. Zbliżamy się do punktu B. Jednostka nadal 

nie dopuszcza myśli, że „stare” już nie istnieje. Poszukuje winnych. Ignoruje rzeczy-

wistość. Szuka tego, co utraciła. Wściekłość zostaje rozładowana na przypadkowych 

zdarzeniach. Jednostkę ogarniają smutek i żal. Organizacja wzmaga agresywne re-

akcje jednostek, które wzajemnie się wzbudzają. Dochodzi do ucieczki lub podpo-
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rządkowania się istniejącej sytuacji. Następuje integracja dla próby poszukiwania 

orientacji ku przyszłości6.

FAZA 2. Ekspansja. Odcinek BCD, który obrazuje szybki wzrost poziomu aspi-

racji, przez zdecydowane polepszenie sprawności, skuteczności i  ekonomiczności 

organizacji. Jednostka dostrzega szanse dla siebie. Powstaje dodatkowa energia, 

aby znaleźć swoje nowe miejsce. Rozbudza się aktywność, przedsiębiorczość oraz 

dochodzi do współpracy wokół celów, chociaż bardziej intuicyjnej niż precyzyjnie 

sformułowanej przez kierownictwo.

Minął okres załamania i pracownicy zaczynają wykazywać nadmierną aktywność 

dla wprowadzonej zmiany, już przez nich zaakceptowanej. Kierownik powinien ra-

czej zostawić załodze możliwość wykazywania się inicjatywą aplikacyjną. Jego rola 

sprowadza się do nadzoru oraz dbałości, aby nie popełniono rażących błędów. 

Okres załamania i  frustracji załogi minął. Zmiana została zaakceptowana. Rodzi 

się entuzjazm dla nowych warunków. Szybko powstają nowe, lepsze sposoby wyko-

nania i organizacji pracy. To okres najwyższej aktywności kreatywnej oraz organiza-

cyjnej. Cele są bardziej wyczuwane niż formułowane. Jest to okres szans na samore-

alizację. Trzeba jednak potrafić je odszukać i podjąć. 

Okres 3. Przeformułowanie. Punkt B. Jednostka przedefiniowuje siebie. Odrzu-

ca dezorganizację, beznadziejność, niemożność, podejmuje badania, poszukiwania 

i projektuje dla przyszłości. Organizacja akceptuje stan rzeczy. Początek współdzia-

łania. 

Okres 4. Uświadomienie. Kierunek do punktu C, a  następnie D. Jednostka 

odnajduje swoją rolę w nowej sytuacji. Dochodzi do akceptacji nowej rzeczywisto-

ści. Otwarta postawa wobec przyszłości. Organizacja doszukuje się pozytywów. Na-

stępuje reorganizacja, odblokowanie procesu przemian. Pojawia się chęć działania 

i współdziałania. Tworzą się nowe role i koalicje.

FAZA 3. Dojrzałość. Odcinek DE. Organizacja wchodzi w  okres stabilizacji. 

Można już wprowadzać rozstrzygnięcia prawno-organizacyjne, które formalizują 

funkcjonowanie organizacji. Rozbudzone w  poprzedniej fazie aktywność, przed-

siębiorczość oraz współdziałanie powoli zanikają. Organizacja przechodzi do funk-

cjonowania w  opartej na powtarzalności szarzyźnie dnia codziennego. Entuzjazm 

przygasa. Trzeba wprowadzić nowe formy motywacji, aby podtrzymać działanie 

organizacji. 

6. Dwa kolejne okresy – 3. i 4. – są wkomponowane w fazę następną: ekspansję.

Jan D. Antoszkiewicz
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Kierownik porządkuje organizację. Organizacja wytworzyła zarys swojego funk-

cjonowania. Stan wymaga dopracowania z nowym statusem aspiracji. Wymagane są 

organizatorskie umiejętności kierownika. Załoga wchodzi w stan uspokojenia i „nor-

malnej” pracy. Narzucone sformalizowane ramy organizacyjne są postrzegane jako 

ograniczenia. Podwładni oczekują na lepsze funkcjonowanie organizacji. Jeszcze 

bardziej wzrasta szarzyzna dnia codziennego przez powtarzalne czynności. Powoli 

zaczyna rodzić się apatia, zniechęcenie oraz poczucie niezadowolenia z powodu nie-

wykorzystanych szans. 

FAZA 4. Dryfowanie. Odcinek EF. Od punktu E następuje lekki spadek. Zaczy-

nają dominować marazm i stagnacja. Wykorzystuje się istniejące prawo dla potrzeb 

i korzyści jednostek. Obniża się poziom aspiracji. Ramy organizacyjne tworzą gorset 

dla modernizacji i innowacji.

Kierownik wyczuwa zagrożenia, które narastają lub wiszą w  powietrzu. Wie, że 

stagnacja doprowadzi do załamania się organizacji. Przygotowuje nową moderniza-

cję organizacji. Kryzys powoduje to, czego kierownictwo nie przewidziało parę lat 

wcześniej. Dobry kierownik przygotowuje różne warianty modyfikacji organizacji, 

aby wyprzedzić fazę załamania. W załodze narasta rozprężenie i znudzenie. Stagna-

cja, brak perspektyw, codzienność nie motywują pracowników. Dawne potrzeby zo-

stały zaspokojone i przeminęły. Nowe się nie narodziły. Brak motywacji to dążenie do 

destrukcji. 

FAZA 5. Załamanie. Odcinek FG. Punkt F różni się od punktu A, ponieważ to nie 

kierownictwo, ale organizacja podjęła decyzje o zmianie. Brak reakcji kierownictwa 

na pogłębiające się rozprężenie powoduje załamanie organizacji. Władza i sterowa-

nie wymyka się z rąk. Jeżeli jednak kierownictwo podejmie decyzje o wprowadzeniu 

zmiany, to każda zmiana wywoła dwa procesy: pierwszy będzie rezultatem błędów 

z zaszłości, przez co organizacja gwałtownie spada, przyczynę drugiego stanowi „na-

turalny dołek” będący skutkiem próby wprowadzenia zmiany.

Kierownik musi działać operatywnie, stanowczo, a  nawet bezwzględnie. W  tej 

sytuacji trzeba zaprowadzić rządy silnej ręki. To coś więcej niż zarządzanie autokra-

tyczne.

To najtrudniejsza faza dla załogi, która rozumie, że organizacja „się zawaliła” 

i zmierza do całkowitego upadku, a przełożeni nie panują już nad sytuacją. 

FAZA 6. Upadek. Odcinek GH. Przekroczenie punktu (H) powoduje nie tylko cał-

kowite bankructwo organizacji, lecz także jej unicestwienie.

Metody heurystyczne podstawą przygotowania i wprowadzania innowacji
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Wprowadzenie 

Innowacje są podstawą rozwoju społecznego i  gospodarczego. Produkty i  usługi, 

z których się dotychczas korzystało czy też stosowane przez dłuższy czas rozwiązania 

szybko tracą aktualność, stają się przestarzałe. W konsekwencji muszą być zastępo-

wane przez nowe, innowacyjne rozwiązania, aby nie stać się przeszkodą, zatorem dla 

rozwoju. Innowacją należy zatem umiejętnie zarządzać − od pomysłu aż po wdroże-

nie − aby dzięki niej móc osiągnąć sukces.

Dobra i dobrze zarządzana innowacja może zapewnić sukces firmie czy organizacji, 

tworzy wartość dodaną przez skuteczne zastosowanie nowych pomysłów. Jest ona nie 

tylko zmianą w produkcie czy procesach zachodzących w przedsiębiorstwie, ale także 

w zachowaniu i postępowaniu zarówno zarządzających, jak i pracowników. Wypraco-

wanie innowacji to proces wymagający dużej wiedzy, doświadczeń i umiejętności z róż-
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nych dziedzin. Wymaga dużych nakładów, nie tylko finansowych czy materiałowych, 

lecz także wielkich pokładów motywacji, aby przeprowadzić cały proces do końca

B+R w Polsce 

W  2013 r. wartość nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i  rozwojową 

(GERD) wyniosła w Polsce ponad 14 mld zł, co oznacza wzrost o niecałe 0,5% w sto-

sunku do 2012 r. [GUS, 2014]. Liczba osób zatrudnionych w działalności B+R w Polsce 

w 2013 r. wyniosła 145,6 tys. osób, co oznacza wzrost w porównaniu z 2012 r. o 5,9 tys. 

(tj. 4,3%). Bardzo pozytywną zmianą był wzrost wydatków B+R ponoszonych w sek-

torze przedsiębiorstw, tj. o 17,8% w stosunku do roku poprzedniego (o 950 mln zł). 

W rezultacie udział nakładów wewnętrznych sektora przedsiębiorstw w wartości na-

kładów B+R ogółem wzrósł do poziomu 43,6% (z 37,2% w roku poprzednim). Udział 

tego sektora w  finansowaniu wewnętrznych nakładów B+R również wzrósł o  kilka 

punktów procentowych – do poziomu 37,3%, niemniej prym w finansowaniu prac 

B+R wiódł nadal sektor rządowy [Delloitte 2014].

Tabela 1. Wydatki na B+R
Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013

Nakłady wewnętrzne na B+R 
(GERD) w mln zł 9 070 10 416 11 687 14 353 14 424

Intensywność prac B+R (relacja 
GERD do PKB) w proc. 0,67 0,72 0,75 0,89 0,87

Źródło: GUS.

Zgodnie z  prognozą KPMG nakłady sektora przedsiębiorstw na B+R wyniosą 

w 2020 r. około 15,6 mld zł, co będzie równe około 0,7% PKB [KPMG 2013, s. 6]. Cel 

krajowy wyznaczony w ramach strategii dla Europa 2020 określa łączne nakłady na 

działalność badawczo-rozwojową (GERD) na poziomie 1,7% PKB w 2020 roku. 

Polska na tle krajów UE 

Polska wraz z 12 innymi krajami należy do grupy umiarkowanych innowatorów, czy-

li krajów z wartością punktową indeksu (Summary Innovation Index) pomiędzy 50% 
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a 90% średniej dla UE-28. Polska została sklasyfikowana na 24. miejscu w rankingu, 

czyli o jedną pozycję wyżej w stosunku do zestawienia z ubiegłego roku. Osiągnęli-

śmy wynik lepszy niż Litwa i taki sam jak Chorwacja (zajmując, de facto, 23. miejsce 

ex aequo z Chorwacją), poprawie uległ też wynik Polski w stosunku do średniej unij-

nej (wzrost do 56% z  54% w  ubiegłym roku). Trzeba jednak zaznaczyć, że roszady 

w tegorocznym rankingu wynikają nie tylko ze zmian aktywności innowacyjnej po-

szczególnych krajów, lecz także z licznych zmian metodologii pomiaru. Warto pamię-

tać też o tym, że jest to zestawienie relacyjne, które w większym stopniu pokazuje 

osiągnięcia poszczególnych państw członkowskich na tle grupy niż dynamikę zmian 

w danym państwie [Komisja Europejska 2015, s. 15].

Wykres 1. Poziom innowacji w krajach UE

Źródło: Komisja Europejska 2015.

Słabe i mocne strony Polski w dziedzinie innowacyjności

Tradycyjnie najlepszy wynik został osiągnięty, jeśli chodzi o czynnik ludzki (ZASOBY 

LUDZKIE). Ponadprzeciętną wartości wskaźnika uzyskała Polska w wypadku edukacji 

na poziomie średnim i wyższym, natomiast ciągle odstajemy pod względem liczby 

nowych doktorów.

Zdecydowanej poprawy wymagają niektóre elementy związane z  działalnością 

badawczą (OTWARTOŚĆ I DOSKONAŁOŚĆ SYSTEMU BADAWCZEGO), zwłaszcza w za-

kresie skłonności i zdolności uczelni i jej pracowników do nawiązywania współpracy 
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na poziomie międzynarodowym – osiągamy tam słabe wyniki, podobnie jak inne 

kraje w grupie umiarkowanych innowatorów. 

System finansowania innowacji (FINANSOWANIE I WSPARCIE) funkcjonuje dość 

dobrze, zwłaszcza na tle pozostałych umiarkowanych innowatorów. Nastąpiło co 

prawda pogorszenie w  stosunku do poprzedniego roku, ale związane było ono 

głównie ze słabszym wynikiem w  zakresie inwestycji typu „capital venture”. W  wy-

padku inwestycji w badania i rozwój w sektorze publicznych (agencje rządowe, in-

stytuty badawcze i szkoły wyższe) zanotowano systematyczną poprawę. 

Tym, co może szczególnie cieszyć w  przypadku Polski, jest stosunkowo dobry 

wynik w zakresie inwestycji w innowacje realizowanych przez sektor przedsiębiorstw 

(INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW). Polska znajduje się w środku zestawienia, co jest 

wynikiem systematycznej poprawy sytuacji w tym względzie w ciągu ostatnich kilku 

lat.

Słabo Polska wypada pod względem wskaźników wynikowych (INNOWATORZY), 

choć w ostatnim roku zanotowano, że jako jedni z nielicznych osiągnęliśmy poprawę 

w tym względzie. Poprawy wymagają też kwestie związane z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ 

I WSPÓŁPRACĄ Z INNYMI PODMIOTAMI firm z sektora MŚP. 

Osiągnięty został natomiast relatywnie duży postęp w  dziedzinie ochrony wy-

tworów działalności innowacyjnej (AKTYWA INTELEKTUALNE), zwłaszcza w zakresie 

zgłoszeń znaków towarowych i  wzorów przemysłowych. Relatywnie słaby wynik 

osiągnięto natomiast w  wypadku wskaźników dotyczących dokonanych zgłoszeń 

patentowych w procedurze PCT. 

Powodem do zadowolenia mogą być natomiast wskaźniki ujmujące wpływ dzia-

łalności innowacyjnej na gospodarkę (EKONOMICZNE SKUTKI), zwłaszcza wielkość 

zatrudnienia w branżach produkujących dobra i usługi o dużej intensywności wie-

dzy oraz eksport tych produktów. Dużo gorszy wynik Polska osiągnęła w eksporcie 

technologii niecielesnej, mierzonym przychodami ze sprzedaży praw patentowych 

i licencji. 

Elwira Gross-Gołacka
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Rola sektora publicznego

Przedsiębiorstwa uczestniczące w  ciągłej walce o  klienta na zasadach rynkowych 

muszą zwracać coraz większą uwagę na innowacyjność, która uznawana jest za je-

den z najważniejszych czynników rozwoju. Każda innowacja, zmiana polegająca na 

wprowadzeniu czegoś jakościowo nowego, jest odpowiedzią na potrzeby rynku, 

a także konsekwencją zasobu wiedzy w danej dziedzinie. W poszukiwaniach pomy-

słu na innowacje produktowe, marketingowe czy też organizacyjne ogromną rolę 

odgrywają wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa czy instytucji, w tym kreatywność, 

wiedza i zaangażowanie pracowników oraz kierownictwo czy zarząd nastawione na 

rozwój i  zmiany. Nie bez znaczenia jest funkcjonujący system zarządzania, w  tym 

również system zarządzania jakością. Wynika to przede wszystkim z  podstawowej 

zasady zarządzania jakością, jaką jest ciągłe doskonalenie. Dotyczy ono wyrobów, 

procesów oraz systemu i w dużym stopniu może stać się punktem wyjścia do rozwo-

ju innowacyjności przedsiębiorstwa czy instytucji.

W najbliższych latach istotną rolę w rozwoju innowacji odgrywać będą progra-

my unijne. Blisko 76% unijnych funduszy w perspektywie 2014–2020 w obszarze ba-

dań naukowych i  innowacji zostanie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorstw 

w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz zwiększenia trans-

feru wiedzy do gospodarki. Jednym z  nich jest Program Operacyjny Inteligentny 

Rozwój, który koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem in-

nowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsię-

biorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu 

sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw. 

Na uwagę zasługuje również Program Polska Wschodnia, który będzie wspierał 

na obszarze pięciu województw (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świę-

tokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) m.in. tworzenie innowacyjnych produktów 

i usług poprzez wdrażanie przez firmy własnych lub nabytych wyników prac badaw-

czo-rozwojowych. Program ten będzie wspierał też rozwój młodych inteligentnych 

przedsiębiorstw, tzw. start-upów. Celem jest pomoc młodym ludziom w  tym, aby 

przerodzili naukowy potencjał i  kreatywność w  perspektywiczny biznes, dlatego 

w ramach programu Polska Wschodnia przygotowany został kompleksowy program 

powstawania i rozwoju start-upów. 

Zatem nie bez znaczenia dla podnoszenia poziomu innowacyjności ma sektor 

publiczny. Podnoszenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw to jedno z  pod-
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stawowych działań ministra gospodarki na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczo-

ści. Działania te przede wszystkim dotyczą wzmocnienia postaw przedsiębiorczych, 

tworzenia regulacji zgodnie z zasadą „MŚP przede wszystkim”, poprawienia dostępu 

do finansowania szczególnie przedsięwzięć innowacyjnych, rozwoju infrastruktury 

badawczo-rozwojowej oraz okołobiznesowej, przy uwzględnieniu wyzwań związa-

nych ze zmianami klimatu, zmianami demograficznymi oraz globalizacją [Kochańska 

2011].

Wypełniając te zadania w  Ministerstwie Gospodarki, przygotowany został „Pro-

gram Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.” (PRP). Jest to program wykonawczy Stra-

tegii Innowacyjności i  Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG). 

SIEG jest jedną z dziewięciu sektorowych strategii zintegrowanych, które na pozio-

mie krajowym mają zapewnić realizację celów rozwojowych polskiej gospodarki, 

określonych w Długookresowej i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Celem 

głównym SIEG jest wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i  efektywna) 

oparta na wiedzy i współpracy [Ministerstwo Gospodarki 2013]. Komisja Europejska 

w Country Report (2015 r.) podkreśla, że programy takie jak SIEG mają kluczowe zna-

czenie dla poprawy współpracy nauki z przemysłem. 

Wspomniany „Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020” proponuje system 

wsparcia dla polskich przedsiębiorstw. Największy nacisk kładzie na małe i  śred-

nie przedsiębiorstwa – przede wszystkim na rozwój ich innowacyjności. Wskazane 

w  programie instrumenty koncentrują się na tworzeniu bardziej przyjaznego oto-

czenia dla biznesu, wzmacnianiu różnorodnych form finansowania B+R i innowacji, 

podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego dla innowacyjności, wzmacnianiu współpra-

cy przedsiębiorców ze światem nauki oraz samych przedsiębiorców, e-gospodarce, 

a także zrównoważonego rozwoju.

Celem głównym Programu Rozwoju Przedsiębiorstw jest osiągnięcie wysokiego 

i zrównoważonego wzrostu produktywności w sektorze przedsiębiorstw, prowadzą-

cego do zwiększenia ich konkurencyjności, również w wymiarze międzynarodowym. 

Cel ten będzie osiągany poprzez umożliwienie rozwoju wszystkich przedsiębiorstw 

(niezależnie od etapu ich rozwoju) oraz pomoc w uzyskaniu korzystnej pozycji kon-

kurencyjnej. Instrumenty Programu ukierunkowane są w głównej mierze na zwięk-

szanie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie 

przyrostu obrotów, wartości dodanej, zysków, a  jednocześnie zatrudnienia, dzięki 

innowacjom, wzrostowi produktywności i aktywnemu wchodzeniu na rynki między-

narodowe [Ministerstwo Gospodarki 2014].
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Rysunek 2. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki – schemat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Mini-

sterstwo Gospodarki 2013. 

Przygotowanie PRP poprzedziła analiza uwarunkowań społeczno-gospodarczych 

związanych z generowaniem potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce, 

ze szczególnym uwzględnieniem czynników mających wpływ na predyspozycje firm 

do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

W ostatnich latach przedsiębiorcy mogli korzystać z wielu programów wspierają-

cych innowacyjność. Ogólnie funkcjonuje 60 instrumentów wsparcia skierowanych 

bezpośrednio lub pośrednio na rozwój innowacyjności – 25 z  nich to instrumenty 

głównie już zrealizowane w ramach programów operacyjnych (finansowanych z fun-

duszy strukturalnych), a  30 to instrumenty dostępne w  ramach ogólnokrajowych 

programów operacyjnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: PO Innowacyjna Go-

spodarka na lata 2007–2013 oraz „Program wspierania inwestycji o istotnym znacze-

niu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020”.

W  PRP zidentyfikowano kluczowe filary, na których powinien opierać się nowy 

system wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Ponadto niniejszy pro-

gram był inspiracją w  programowaniu nowej perspektywy finansowej w  obszarze 

wsparcia przedsiębiorczości i  innowacyjności. Stanowi istotny wkład w  prace nad 

wspomnianym wcześniej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój.
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Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS)

Integralną częścią Programu Rozwoju Przedsiębiorstw jest Krajowa Inteligentna Spe-

cjalizacja (KIS). Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który 

podlega ciągłej weryfikacji i aktualizacji na podstawie systemu monitorowania oraz 

zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Dokument określa priorytety go-

spodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych roz-

wiązań społeczno-gospodarczych opartych na procesie przedsiębiorczego odkrywa-

nia, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienia jej konkurencyjności na 

rynkach zagranicznych [Ministerstwo Gospodarki 2014].

Efektem opracowania KIS jest wskazanie krajowych inteligentnych specjaliza-

cji stanowiących priorytety w  zakresie polityki naukowej i  innowacyjnej do roku 

2020. KIS może również stanowić użyteczny instrument do sprostania wyzwaniom 

globalnym. Należą do nich m.in. zmiany demograficzne, ograniczony dostęp do su-

rowców naturalnych, bezpieczeństwo energetyczne czy zmiany klimatyczne [Baruk 

2013]. Z funduszy unijnych przeznaczonych na wsparcie badań, rozwoju i innowacji 

w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) będą finansowane 

wyłącznie projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji, czyli tych o największym 

potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym.

Zarządzanie KIS jest dobrym przykładem zarządzania innowacyjnością na styku 

administracji, nauki i biznesu. Ministerstwo Gospodarki podjęło działania związane 

z utworzeniem grup roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji. Określono 

je w ramach następujących pięciu działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka 

rolno-spożywcza, leśno-drzewna i  środowiskowa, zrównoważona energetyka, su-

rowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacyjne technologie i procesy prze-

mysłowe.

Podstawowym zadaniem Grup Roboczych jest wsparcie prac Komitetu Sterują-

cego w zapewnieniu oddolnego tworzenia potencjału rozwojowego polskiej gospo-

darki oraz rekomendowaniu działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania 

KIS przez podmioty zaangażowane w  ten proces oraz zwiększanie efektywności 

działań podejmowanych przez administrację publiczną w zakresie rozwoju innowa-

cyjności przedsiębiorstw. 
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Rysunek 3. System wsparcia innowacyjności

Źródło: Ministerstwo Gospodarki 2014, Program Rozwoju przedsiębiorstw do 2020 roku. 

Klastry

Innym aktualnie realizowanym przez Ministerstwo Gospodarki przykładem zarzą-

dzania innowacyjnością na styku administracji, biznesu i  nauki są działania wobec 

klastrów. Koncepcja klastrów stanowi nowy sposób kreowania konkurencyjności 

przedsiębiorstw poprzez poszukiwanie efektów synergii wynikających ze współ-

pracy poszczególnych podmiotów wchodzących w skład tzw. potrójnej helisy (ang. 

triple helix), a więc przedsiębiorców, świata nauki i władz publicznych. Klastering od-

grywa szczególnie ważną rolę w kontekście zwiększania innowacyjności gospodar-

ki, ponieważ we współczesnych modelach procesów innowacyjnych innowacje są 

traktowane jako produkt współpracy i interakcji między ludźmi i organizacjami a ich 

otoczeniem.

Rosnące znaczenie i popularność koncepcji klastra oraz wpływ klasteringu na 

rozwój gospodarczy doprowadziły do ukształtowania polityki wspierania klastrów. 

Przykładem jest rozwijana w  ostatnich latach, głównie przez OECD, koncepcja 

polityki rozwoju gospodarczego opartej o  klastry. W  ramach polityki klastrowej 

uruchamiane są różnorodne działania mające na celu stymulowanie rozwoju re-

gionalnego poprzez wspieranie przedmiotów gospodarczych w  poprawianiu ich 
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pozycji konkurencyjnej. Dotyczy to zarówno krajów uprzemysłowionych, jak i roz-

wijających się.

Rysunek 4. Struktura klastra

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku, Minister-

stwo Gospodarki 2014.

 Klastry biznesowe funkcjonują w  różnych gałęziach gospodarki, np. handlu, 

przemyśle informatycznym, branży spożywczej, biotechnologii, farmacji, transporcie 

czy budownictwie. Według badań A.M. Kowalskiego [2013] w Polsce istnieje 179 kla-

strów. 

Współpraca na rzecz innowacyjności i rozwoju klastrów odbywa się w Polsce na 

dwóch poziomach – regionalnym i centralnym – z wykorzystaniem listy tzw. regio-

nalnych klastrów kluczowych i  krajowych klastrów kluczowych. Działania te będą 

zróżnicowane na poziomie lokalnym i  centralnym. Działania na szczeblu lokalnym 

służyć będą powstawaniu nowych i wspieraniu już istniejących klastrów z regionów 

i dotyczyć będą rozwijania współpracy istniejących klastrów z dużymi przedsiębior-

stwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

ośrodkami naukowymi w  celu uzyskania większej spójności działania klastra i  roz-

woju jego strategii, rozwoju nowych produktów i  usług innowacyjnych klastra. Na 

poziomie regionalnym prowadzone będą również działania na rzecz wspierania no-

wych klastrów powstających w obszarach o szczególnym znaczeniu dla konkuren-
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cyjności regionu w UE oraz obszarach koncentracji geograficznej w ramach Specjal-

nych Stref Ekonomicznych. 

Działania na szczeblu centralnym koncentrować się będą na klastrach kluczo-

wych, które zostaną objęte wsparciem dla dużych projektów inwestycyjnych zmie-

rzających do tworzenia nowych produktów, technologii i  wchodzenia najlepszych 

polskich klastrów w  europejskie oraz globalne łańcuchy wartości dodanej, a  także 

wspieraniu współpracy z innymi klastrami w UE w tych samych obszarach lub na sty-

ku obszarów w celu wspólnego opracowania produktu posiadającego potencjał sta-

nia się specjalnością eksportową poza obszarem UE [Polska Agencja Rozwoju Przed-

siębiorczości 2012].

Podsumowanie 

Podsumowując, należy zauważyć, że w Polsce zachodzą pozytywne zmiany w kon-

tekście innowacji. W 2013 r. wartość nakładów wewnętrznych na działalność badaw-

czą i rozwojową (GERD) wyniosła w Polsce ponad 14 mld zł, co oznacza wzrost o nie-

całe 0,5% w stosunku do 2012 r. Również liczba osób zatrudnionych w działalność 

B+R wyniosła 145,6 tys. osób, co oznacza wzrost w porównaniu z 2012 r. o 5,9 tys., 

czyli ponad 4%. To Polska należy wraz z 12 innymi krajami UE do grup umiarkowa-

nych innowatorów i  została sklasyfikowana na 24. miejscu w rankingu, co oznacza, 

że znalazła się o jedną pozycję wyżej niż w zestawieniu z ubiegłego roku. Również 

udział sektora przedsiębiorstw w finansowaniu nakładów B+R wzrósł o kilka punk-

tów procentowych (do poz. 37,3%), niemniej prym w finansowaniu prac B+R wiódł 

sektor rządowy [Komisja Europejska 2015].

Należy jednak zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa nie dostrzegają wartości do-

danej inwestycji w innowacje. Zmiana myślenia firm na długofalowe jest kluczowa. 

Pozwoli to nadrobić lukę innowacyjności, jednak przy obecnej strukturze przed-

siębiorstw w Polsce będzie to niezwykle trudne (90% MŚP). Wszystkim regulacjom 

prawnym tworzonym w  Ministerstwie Gospodarki towarzyszy przede wszystkim 

hasło MŚP. Z drugiej strony ciągle w Polsce kształcimy mało osób z zapleczem tech-

nicznym. Chociaż wiedza, jaką przekazujemy, stoi na bardzo wysokim poziomie. Nie-

stety w tych przypadkach dotyka nas problem drenażu mózgów (brain drain). Należ 

zadać sobie pytanie o to, jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby młodzi, kreatyw-

ni, innowacyjni naukowcy pozostawali w kraju. Jak już wcześniej wspomniano, klu-
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czem do sukcesu jest tworzenie własnych innowacyjnych rozwiązań i  ich sprzedaż. 

Na najbliższą przyszłość zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw to 

jeden z  zasadniczych priorytetów. Ogólnym zaś celem dla wszystkich tych działań 

innowacyjnych jest budowanie powiązań pomiędzy nauką i przemysłem. Promowa-

nie i inspirowanie współpracy na linii biznes–nauka powinno umożliwić lepsze ukie-

runkowanie prac badawczo-rozwojowych. Ale należy też pamiętać, że odpowiednia 

edukacja celem pobudzania kreatywności wśród przyszłych i  obecnych przedsię-

biorców ma duże znaczenie. Większe nakłady i zmiany regulacyjne, chociaż oba te 

czynniki są ważne, nie zwiększą poziomu innowacyjności w polskiej gospodarce. No 

i nie można zapominać o  immanentnej cesze innowacyjności, jaką jest ryzyko. Bez 

ryzyka, kreatywności i otwartości po prostu nie ma innowacji.
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NLP Heuristics in Solving the Problems of Human Capital

Abstract: The article presents ways of solving human capital’ problems by using 
neurolinguistic programming (NLP). Particularly it pays attention on methods and 
techniques, which develop creation of mind and on the other hand which create positive 
postures and behaviors of people in process of solving organizational problems. Finally, 
the article presents examples of NLP heuristics using in manager’s work. Presented NLP 
heuristics allow to react on environment’s changes in proper way by increasing of human 
potential and generating of people and organization’s creativity and efficiency.
Key-words: heuristics, NLP, human capital, methods, techniques, creation of mind.

Wprowadzenie

Wraz ze wzrostem znaczenia wartości kapitału ludzkiego dla organizacji badacze 

i  praktycy obszaru zarządzania poszukują coraz to nowszych sposobów zwiększe-

nia efektywności zawodowej pracowników, a  w  konsekwencji wzrostu i  rozwoju 

całej organizacji. Poszukiwane są szczególnie metody i  techniki przyczyniające się 

do rozwijania kreatywnego myślenia i działania przy rozwiązywaniu sytuacji proble-

mowo-decyzyjnych. Rozwiązywanie złożonych problemów organizacyjnych wyma-

ga kreowania innowacyjnej wiedzy, która tworzona jest w  ludzkich umysłach, a  te 
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zaś powinny być stale stymulowane do poszukiwania coraz to nowszych, niestan-

dardowych rozwiązań zaistniałych sytuacji. Dlatego coraz powszechniejsze stają się 

metody określane mianem neurolingwistycznego programowania (NLP – ang. neu-

rolinguistic programming), które stymulują umysły do większej kreatywności i gene-

rowania odmiennych, niekonwencjonalnych pomysłów zapewniających konkuren-

cyjność rynkową. 

W związku z powyższym celem artykułu jest zaprezentowanie twórczych sposo-

bów rozwiązywania problemów kapitału ludzkiego przy zastosowaniu neurolingwi-

stycznego programowania. Pracę rozpoczyna prezentacja istniejących w literaturze 

przedmiotu obszarów definicyjnych rozumienia pojęcia „heurystyka”, a także jego in-

terpretacja w obszarze rozwijania kapitału ludzkiego. W dalszej części artykuł charak-

teryzuje istotę neurolingwistycznego programowania, wskazując na heurystyczne 

metody wspomagające wartość kapitału ludzkiego i dzięki temu kreujące nowator-

skie, a  jednocześnie niestandardowe sposoby rozwiązywania sytuacji problemo-

wych w  organizacji. W  końcowej części artykuł pokazuje zastosowania wybranych 

heurystyk NLP w pracy menedżerów.

Heurystyka – interpretacja i rozumienie definicji 

Ze względu na zastosowanie metod heurystycznych w  różnorodnych dziedzinach 

nauki możemy spotkać w  literaturze przedmiotu bardzo wiele obszarów definicyj-

nych pojęcia heurystyka. Pojęcie to interpretowane jest w  literaturze przedmiotu 

w  aspekcie filozoficznym, metodologicznym, intuicyjnym, edukacyjnym, psycholo-

gicznym czy nawet informatycznym. Szczegółową klasyfikację obszarów definicyj-

nych pojęcia „heurystyka” i  ich interpretację prezentuje tabela 1. Każdy z  tych ob-

szarów ujmuje różne znaczenia pojęcia „heurystyka”, dlatego trudno jest przytoczyć 

pełną, jednoznaczną jego definicję. 
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Tabela 1. Obszary definicyjne pojęcia „heurystyka” i ich interpretacja
Obszary definicyjne Charakterystyka definicji w danym obszarze

Obszar metodologiczny
Heurystyka jest nauką o metodach i regułach rządzących dokonywaniem odkryć 
i tworzeniem wynalazków, stanowi naukę o metodach twórczego myślenia i twór-
czego rozwiązywania zadań. 

Obszar intuicyjny

Heurystyka rozumiana jako umiejętność wykrywania nowych faktów i związków 
między nimi, zwłaszcza czynność formułowania hipotez (przeciwstawiana czynności 
uzasadniania), prowadząca do poznania nowych prawd naukowych [Wielka encyklo-
pedia PWN 2005].

Obszar pragmatyczny

Heurystyka rozumiana jako podejście mające na celu twórcze rozwiązanie problemu, 
zarówno logicznego, kierowniczego, jak i matematycznego (np. rozwiązanie zadania, 
zbudowanie definicji szczególnie przez eksperyment, często za pomocą metody 
prób i błędów, odwoływania się do analogii, uogólnień). Obszar ten sformułowany 
został jako: „podejście zorientowane na cel, czerpiące inspirację przede wszystkim z  
potrzeb praktyki wynalazczej i służące tej praktyce” [Góralski 1989, s. 206]. 

Obszar edukacyjny Heurystyka rozumiana jako metoda nauczania ułatwiająca i zachęcająca ucznia do 
odkrywania przez niego wiedzy w sposób aktywny i samodzielny [Sikora 1983, s. 58].

Obszar filozoficzny

Heurystyka to program wszechstronnego i elastycznego uprawiania filozofii, traktu-
jącego na równi wiele idei heurystycznych właściwych dla różnych nurtów filozofii, 
w których zakłada się, że aby trafnie mówić o świecie, należy znać i wykorzystywać 
znajomość zasad, którymi kieruje się myślenie filozoficzne i postęp wiedzy [Hartman 
1997]

Obszar psychologiczny

Heurystyka opisywana jako zbiór efektywnych reguł postępowania oraz wskazó-
wek rozwijających twórcze zdolności jednostek oraz zespołów ludzkich. E. Nęcka 
nazywa ten obszar treningiem twórczości, gdzie celem treningu nie jest rozwiązanie 
problemu, ale zwiększenie czyjegoś potencjału twórczego, który to jednak może być 
wykorzystany do rozwiązania zadania [Nęcka 1992, s. 14].

Obszar dydaktyczny

Heurystyka jako proces poszukiwania i badania nowych form nauczania i szkolenia, 
w szczególności uwzględniających zdobywanie wiedzy w sposób uznawany za 
naukowy oraz poprzez intuicję. Heurystyka w tym obszarze ma za zadanie odkrywać 
metody i techniki nauczania oraz właściwie je dobierać dla osiągnięcia pożądanych 
efektów dydaktycznych. Są one wykorzystywane podczas treningów, kursów, 
seminariów mających za zadanie rozwój jednostek w celu nabycia umiejętności 
twórczego rozwiązywania problemów, by wykorzystywać je w praktyce gospodar-
czej [Antoszkiewicz 1990, s. 73].

Obszar historyczny

Heurystyka rozumiana jako umiejętność znajdowania, wyszukiwania informacji 
o literaturze i źródłach historycznych związanych z danym tematem badawczym 
oraz zbiór reguł wskazujących, jak zbierać i systematyzować materiały badawcze 
(literaturę i źródła historyczne) [Nowa encyklopedia powszechna PWN 1995, s. 747]. 

Obszar informatyczny

Heurystyka interpretowana jako zbiór odkrywczych technik pozwalających na 
szybkie i skuteczne odnalezienie rozwiązań problemów dających się sformułować 
w sposób ilościowy, wykorzystujących przeważnie metody samouczenia się maszyn 
(np. poprzez sprzężenie zwrotne) w celu poprawy wyników. Szczególnie rozwinięta 
jest tu sztuczna inteligencja, techniki wykorzystywane w niektórych informacyjnych 
systemach zarządzania i w badaniach operacyjnych [Góralski 1989 , ss. 328, 332.] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Piech, ss. 6–8. 

 

Warto podkreślić jednak, że heurystyka jest przeciwieństwem rutyny i  dotyczy 

twórczego rozwiązywania pojawiających się problemów decyzyjnych. Wiąże się 

przede wszystkim z doświadczeniem i  intuicyjną oceną rzeczywistości, a jednocze-

śnie stanowi obszar niestandardowego, nowatorskiego rozwiązywania trudnych 

problemów decyzyjnych. Definicje heurystyki zawierają wiele cech wspólnych, które 

wskazują na jej podstawowe własności [Piech, s. 11], tj.:
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•	 odkrywanie i tworzenie nowych rzeczy i zjawisk,

•	 rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

•	 wspieranie procesu tworzenia oraz rozwój cech z tym związanych,

•	 wykrywanie powiązań między faktami,

•	 samodzielne dochodzenie do prawdy, tworzenie hipotez,

•	 brak gwarancji uzyskania najlepszego rozwiązania.

W  artykule heurystyka rozumiana jest w  obszarze psychologiczno-dydaktycz-

nym jako zbiór twórczych sposobów myślenia, postępowania i rozwiązywania pro-

blemów, które służą zwiększeniu potencjału twórczego jednostki, a  jednocześnie 

przyczyniają się do redukowania złożoności podejmowanych ocen analizowanych 

problemów. Heurystyczne podejmowanie decyzji pozwala na szybsze reagowanie 

na zmiany otoczenia oraz stanowi niestandardowy sposób kreowania innowacyjno-

ści i konkurencyjności działania organizacji. 

Istota neurolingwistycznego programowania 

Neurolingwistyczne programowanie to technika, która wyłoniła się w psychologii na 

początku lat 70. XX w. w Stanach Zjednoczonych. Twórcami NLP byli John Grinder, 

docent lingwistyki, i Richard Bandler, student psychologii na Uniwersytecie Kalifor-

nijskim w Santa Cruz, którzy zwracali uwagę na powiązania między procesami neu-

rologicznymi („neuro”), językiem („lingwistyczne”) i  wzorcami zachowań („progra-

mowanie”), którymi ludzie się kierują. Opracowany model powiązań zakłada, iż za 

pomocą „programowania” zachowań, stosując odpowiedni „kod”, czyli preferowany 

system reprezentacji (wizualny, audytywny, kinestetyczny) można tak użyć języka, 

aby osiągnąć założony cel.

NLP pojmowane jest jako psychologia kreowania doskonałości [Bashir 2012, 

ss. 216–222] lub oprogramowanie mózgu, czyli program realizowany przez mózg do 

kreowania tego, czego oczekujemy w  procesie komunikacji. Opiera się na interdy-

scyplinarnym modelu ludzkiego zachowania i komunikacji, a także „jest umiejętno-

ścią efektywnego reagowania na innych ludzi, rozumienia i szanowania ich modeli 

świata” [O’Connor, Seymour [w:] Retter 2003, s. 279]. 

Zgodnie z definicją R. Diltsa [Dilts i in. 2006, s. 22] neurolingwistyczne programo-

wanie to jednocześnie zbiór „specyficznych technik, pozwalających na organizowa-

nie i reorganizowanie własnego, subiektywnego doświadczenia lub doświadczenia 
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swojego klienta (uczestnika szkolenia) w celu zdefiniowania i uzyskania dowolnego 

wyniku behawioralnego (zachowania)”.

Innymi słowy NLP stanowi zbiór technik nastawionych na tworzenie i  modyfi-

kowanie wzorców postrzegania i  myślenia u  ludzi. Dlatego może być skutecznym 

narzędziem zarządzania potencjałem ludzkim, mobilizującym umysł do zmiany my-

ślenia i działania [Shapiro 2012].

Definicji programowania neurolingwistycznego jest wiele. Każda z nich jest spe-

cyficzna, a zarazem dotyczy bardzo istotnych aspektów rozwoju potencjału ludzkie-

go i wskazuje, iż dążenie do usprawniania i modyfikowania mechanizmów działania 

i komunikowania się jest kluczowym dążeniem każdego człowieka w procesie roz-

woju osobistego w kierunku podnoszenia innowacyjności i efektywności całej orga-

nizacji.

 

Neurolingwistyczne metody i techniki rozwiązywania pro-
blemów kapitału ludzkiego

Celem zwiększania kreatywności i  innowacyjności działania kapitału ludzkiego, 

a jednocześnie powodowania jego ciągłego rozwoju stosowane są różnorodne me-

tody, techniki i  strategie wypracowane na gruncie dyscypliny NLP, a  zaczerpnięte 

z  psychologii. Metody te stanowią twórcze (heurystyczne) sposoby rozwiązywania 

problemów kapitału ludzkiego, a  jednocześnie umożliwiają kreowanie różnorod-

nych wariantów i możliwości wyboru dzięki zachodzącym zmianom sposobów per-

cepcji i pojmowania pojawiających się sytuacji problemowych. Szczegółowe heury-

styki NLP w rozwiązywaniu problemów działania i rozwoju kapitału ludzkiego i  ich 

opis prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Heurystyki NLP w rozwiązywaniu problemów kapitału ludzkiego
Strategia /Metoda/ 

Technika Charakterystyka

Kotwiczenie

Kotwiczenie to technika służąca wchodzeniu w stan, który sprzyja temu, co chcemy 
zrobić. Dzięki niej można na żądanie wywołać dowolny stan emocjonalny (motywacja, 
pasja, radość, miłość, pewność siebie). Technika polega na wytworzeniu neuroasocjacji 
(skojarzenia) bodźca ze stanem emocjonalnym (na zasadzie odruchu warunkowego). 
Kolejne zastosowanie bodźca (tzw. odpalenie kotwicy) powoduje wywołanie zasocjo-
wanego (zakotwiczonego) stanu emocjonalnego (np. motywacji). „Kotwice” mogą być 
wzrokowe, słuchowe i kinestetyczne, mogą je stanowić osoby, gesty, a także przedmio-
ty i powiązane z nim działania czy rytuały. 
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Strategia kreatywności 
Walta Disneya

Strategia polegająca na patrzeniu na problemy z trzech punktów widzenia: z perspek-
tywy marzyciela, realisty i krytyka. Postawa marzyciela to swobodne fantazje, szukanie 
odpowiedzi na pytanie, co zrobiłbym, gdyby nie można było ponieść porażki. Postawa 
realisty wiąże się z pytaniem, jak pomysły można zrealizować, jak je wprowadzić 
w życie. Podejście krytyka to sprawdzenie oraz ocena planu, czy czegoś w nim nie brak. 
Polecana jest kontynuacja wędrówki po kolejnych pozycjach, zanim nie osiągnie się 
pełnej zgodności planu z każdą z nich. Metoda ta często jest stosowana i wykorzysty-
wana w biznesie. 

Strategia poziomów 
neurologicznych

Dokonywanie zmian i rozwiązywanie problemów zarówno osobistych, jak i organiza-
cyjnych może się odbywać na różnych poziomach neurologicznych. Są nimi:
1. Środowisko, czyli gdzie? (to, na co reagujemy, otoczenie, inni ludzie). 
2. Zachowanie, czyli co? (jakie działania są dla nas typowe). 
3. Możliwości i umiejętności, czyli jak? (ogólne umiejętności czy strategie przez nas 
używane).
4. Przekonania i wartości, czyli dlaczego? (różne idee, sądy, o których myślimy, że są 
prawdziwe, oraz to, co uznajemy za ważne). 
5. Tożsamość, czyli kto? (podstawowe rozumienie samych siebie, nasze powołanie 
w życiu, role, z którymi się identyfikujemy).
Pięć tych poziomów wpływa na siebie nawzajem. Jednakże zmiany na poziomie niż-
szym nie zawsze prowadzą do zmian na poziomie wyższym. Najsilniejsza jest zmiana 
tożsamości, która prowadzi w sposób konieczny do zmian przekonań i wartości, a te 
wpływają na poziomy niższe. 

Strategia pozycji 
percepcyjnych (opis 

wielowymiarowy)

Strategia pozycji percepcyjnych to proces opisywania czegoś lub oceny sytuacji z wielu 
punktów widzenia. Twórcy NLP proponują trzy sposoby patrzenia na nasze doświad-
czenie, nazywając je pierwszą, drugą i trzecią pozycją percepcyjną:
I pozycja – to patrzenie na sytuację z własnego punktu widzenia, ze „środka” swej rze-
czywistości, z perspektywy własnych emocji, potrzeb i interesów (myślę, co jest ważne 
dla mnie i co chcę osiągnąć);
II pozycja – to analiza, jak dana sytuacja jest (lub byłaby) widziana, odczuwana przez 
inną osobę, która jest ze mną w interakcji, co dla niej oznacza, jakie są jej potrzeby, 
interesy, jaka jest jej rzeczywistość, jak odbierałaby moje zachowanie (próbuję wejść 
„w skórę” mojego partnera). 
III pozycja – polega na patrzeniu na świat z punktu widzenia zewnętrznego obserwato-
ra, niezależnego, osobiście nieuwikłanego w sytuację.
W ten sposób widzimy problem z różnych perspektyw. 

Analogie i metafory

Analogie i metafory pozwalają wydobyć możliwości tkwiące w każdym człowieku. 
Odwoływanie się do metafory umożliwia wychodzenie poza tradycyjny sposób 
myślenia, daje możliwość zobrazowania nowych zjawisk oraz ułatwia ich zrozumienie. 
Dzięki nim poradzić można sobie z oporem czy zmienić przekonania danej osoby, 
nie dotykając jednocześnie w otwarty sposób istoty problemu. Zmiana dokonuje się 
poprzez pośredni przekaz trafiający do nieświadomości odbiorcy. Siła metafor drzemie 
w ich odwoływaniu się do doświadczeń zmysłowych oraz w oddziaływaniu na emocje, 
co przyczynia się do ich sugestywności i żywotności.

Przeramowanie

Technika polegająca na zmianie znaczenia sytuacji problemowo-decyzyjnej poprzez 
zmianę ram, w których ją ujmujemy. Ramę można rozumieć jako kontekst (miejsce lub 
czas), w którym zachodzi dane wydarzenie i który wpływa na znaczenie tego wydarze-
nia dla nas. Przeramowanie prowadzi do zmian zachowania, kontrolowania naszego 
nastroju, poprawy związków z innymi, kreatywnego rozwiązywania problemów, 
dostrzeżenia nowych możliwości wyboru. Przeramowanie problemu jest sposobem 
na przerwanie danego toku myślenia, przełamanie starych nawyków i uruchomienie 
procesu kreatywnego myślenia.

Linia czasu

Technika sprzyjająca osiąganiu zamierzonych celów, która zakłada konieczność 
wyobrażenia sobie przyszłego sukcesu i wizualizacji poszczególnych etapów prowa-
dzących w drodze do osiągnięcia sukcesu; skłania do projektowania linii czasu (nie 
tylko w myślach), a także przeanalizowania niezbędnych do osiągnięcia celu zasobów 
wewnętrznych i zewnętrznych jednostki.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Casale 2012; Gruszczyska-Malec, Rutkowska 2012; Ma-

ciuszek 2015.
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Reasumując, programowanie neurolingwistyczne za pomocą właściwych sobie 

technik, od rozmowy po kotwiczenie i stosowanie różnorodnych punktów widzenia, 

pozwala na modyfikację postaw, zachowań, a także sposobów myślenia i komuniko-

wania się ludzi w organizacji. 

Zastosowanie heurystyk NLP w praktyce zarządzania

Wyodrębnione heurystyki NLP mogą się okazać przydatne dla wszystkich osób 

pracujących w  biznesie, a  szczególnie menedżerów zarządzających i  rozwiązują-

cych problemy decyzyjne związane z  zarządzaniem zespołem czy zarządzaniem 

zmianą. Są również szczególnie przydatne w obszarze obsługi klienta i sprzedaży, 

bowiem przyczyniają się do zmniejszania stresu i  uzyskiwania lepszych wyników 

biznesowych. 

Przykłady zastosowania wybranych heurystyk NLP w pracy menedżerów zapre-

zentowane zostały poniżej. Przykład  1. pokazuje konstruktywny sposób patrzenia 

na problem na różnych poziomach neurologicznych jednostki (strategia poziomów 

neurologicznych); przykład 2. prezentuje podejście zmierzające do przekonania me-

nedżera o powodzeniu i sukcesie w realizacji założonego celu (strategia kreatywno-

ści Walta Disneya), przykład 3. zaś opisuje wykorzystanie języka metafor w rozwiązy-

waniu problemów zawodowych.

Przykład 1. Strategia poziomów neurologicznych

Menedżer zarządzający przedsiębiorstwem może w różnorodny sposób myśleć o nurtującym go problemie 
i zadawać sobie pytania na różnych poziomach neurologicznych. Oto przykład konstruktywnego sposobu 
pojmowania sytuacji problemowej:
Środowisko: „w jaki sposób mogę wykorzystać zmianę sytuacji na rynku pracy, by wykreować organizację inteli-
gentną, złożoną z najwyższej klasy specjalistów?”. 
Zachowanie: „jakie działania podejmę w najbliższym czasie?”. 
Umiejętności: „którą ze znanych mi technik twórczego myślenia wykorzystać do generowania pomysłów i kre-
owania rozwiązań?”. 
Przekonania i wartości: „pracownicy na każdym szczeblu mogą być kreatywni, a praca jest tak naturalna, jak 
zabawa”. 
Tożsamość: „jestem katalizatorem zmian i człowiekiem twórczym”.
W przytoczonym przykładzie zaprezentowano konstruktywne podejście do postrzegania problemu kreowania 
organizacji, przejawiające się na różnych poziomach neurologicznych jednostki. 

Źródło: Opracowanie własne.
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Przykład 2. Strategia kreatywności Walta Disneya

Metodę tą można stosować do analizowania każdego celu, pomysłu czy przedsięwzięcia, które pojawia się 
w umyśle pracownika na etapie planowania. Można wyróżnić w niej następujące etapy:
Etap I. Wybierz cel, pomysł lub przedsięwzięcie, które chciałbyś przeanalizować.
Etap II. Stań w pozycji marzyciela i za pomocą wyobraźni rozdmuchuj wizje swojego wielkiego przedsięwzięcia, 
aż poczujesz ogromną motywację do działania. 
Etap III. Przejdź teraz do pozycji realisty i stąpając twardo po ziemi, określ, biorąc pod uwagę swoje zasoby 
(intelektualne i rzeczowe), w jakim zakresie realne jest zrealizowanie tych marzeń.
Etap IV. Z pozycji krytyka poszukaj potencjalnych zagrożeń, problemów i trudności; sprawdź, gdzie jest jakiś 
punkt krytyczny, wąskie gardło, najmniejsze prawdopodobieństwo sukcesu.
Dzięki przejściu wyżej wymienionych etapów można zauważyć, że to, co pragnęliśmy osiągnąć, stało się bliższe 
i bardziej realne. Taka analiza pokazuje pełny obraz wybranego celu lub przedsięwzięcia, jak również gwarantuje 
uzyskanie przekonania o jego powodzeniu.

Źródło: Opracowanie własne.

Przykład 3. Analogie i metafory

Heurystyki NLP są bardzo często wykorzystywane w biznesie podczas przebiegu sesji coachingowych. Poniższy 
przykład prezentuje jedną z takich rozmów z wykorzystaniem metafor :
Coach: Jak się czułeś, kiedy dowiedziałeś się, że twój projekt został odrzucony?
Pracownik: Poczułem, że ziemia usuwa mi się spod nóg, nagle znalazłem się w ogromnej, czarnej dziurze.
Coach: Użyłeś metafor. Jakie emocje i uczucia one odzwierciedlają?
Pracownik: Poczułem gorycz, żal, niemoc. Myślałem, że to koniec wszystkiego. Byłem załamany i nie widziałem 
wyjścia z sytuacji.
Coach: Jak te metafory cię ograniczają?
Pracownik: Myślę, że już nic dobrego mnie nie spotka. Nie dam rady stworzyć żadnego dobrego projektu. 
Wszystkich zawiodłem, jestem „do niczego”.
Coach: Jak myślisz, jakie mogą być konsekwencje używania takich metafor?
Pracownik: Może dojść do całkowitego załamania, do przekonania, że nie jestem nic wart. Coach: A kiedy 
poczułbyś, że może być lepiej? Znajdź metaforę.
Pracownik: Musiałbym zobaczyć jakieś światełko w tunelu.
Coach: A może popracujemy nad tą ostatnią metaforą?
Pracownik: Możemy spróbować.

Źródło: Opracowanie własne.

Przytoczone przykłady oczywiście nie wyczerpują bogactwa propozycji, jaki-

mi dysponuje NLP w  rozwiązywaniu problemów zarządzania kapitałem ludzkim, 

jednak wzbogacają sposób myślenia i  patrzenia na świat. Narzędzia te pomagają 

w sposób twórczy postrzegać dowolne sfery życia, problemy osobiste i zawodowe, 

a także cele, do których dążymy i ich sposoby realizacji. Dlatego znajomość technik 

NLP może przyczyniać się do podejmowania działań w obszarze stymulowania inno-

wacyjności kapitału ludzkiego w kierunku osiągania założonych celów biznesowych, 

a jednocześnie kreowania partnerskich relacji z otoczeniem. 
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Podsumowanie

Kreatywne myślenie i  działanie ludzi w  organizacji ma zastosowanie szczególnie 

w sytuacjach pojawiających się problemów decyzyjnych, które należy szybko i traf-

nie rozwiązać, aby znaleźć skuteczny sposób realizacji celów przedsiębiorstwa. 

Umiejętność rozwiązywania problemów kapitału ludzkiego wymaga zerwania 

z tradycyjnymi metodami opartymi na logice racjonalnego działania. Bardzo często 

opiera się na zastosowaniu metod heurystycznych, uwzględniających bazowanie na 

doświadczeniu i  intuicyjnym działaniu, a  jednocześnie inspirujących do mobilizacji 

i motywacji kapitału ludzkiego w kreowaniu nowych pomysłów. 

W związku z powyższym heurystyki NLP mogą stanowić niekonwencjonalną al-

ternatywę w doskonaleniu kompetencji i podnoszeniu wartości kapitału ludzkiego 

w  organizacji, a  w  konsekwencji w  osiąganiu założonych celów pracowników oraz 

całej organizacji.

Heurystyki NLP w rozwiązywaniu problemów kapitału ludzkiego
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Wstęp

We współczesnych procesach gospodarczych istotne znaczenie ma umiejętność ge-

nerowania wynalazków i innowacji oraz ich wdrażanie.

Zasadniczo mimo różnorodnych działań o charakterze menedżerskim sam wy-

nalazek jest dziełem przypadku, co istotniejsze, samo jego odkrycie nie oznacza 

jeszcze celowości i  opłacalności jego wdrożenia do produkcji, o  czym boleśnie 

przekonują się całe rzesze wynalazców, także tych, którym udało się wynalazek 

opatentować.

Zasadniczo wynalazki najczęściej wdrażane są przez mające nierzadko własne 

laboratoria najsilniejsze grupy producenckie, które są w stanie zatrudniać zdolnych 

wynalazców, z już określonymi ideami, które nastopnie konkretyzują, pracując w da-

nym laboratorium.
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Odrębnym problemem są badania tych zjawisk i formułowanie prognoz.

Rozwój innowacji w istotnym stopniu zależy od uwarunkowań społecznych i po-

litycznych, a nie tylko technicznych i ekonomicznych.

Badania empiryczne potwierdzają koncepcje J. Schumpetera [Schumpeter 1960], 

jeszcze z lat 60. ubiegłego wieku.

Istotny wpływ na takie postrzeganie innowacyjności miały prace M.E. Portera 

[Porter 1992] oraz M. Hammera i J. Champy [Hammer, Champ 1996]. Utorowały one 

drogę do podejmowania zarządzania procesowego pomocnego w innowacyjności.

Celem artykułu jest wykazanie, że zarządzanie procesowe wspomagane przez za-

rządzanie międzyorganizacyjne sprzyja kształtowaniu środowisk proinnowacyjnych.

Myśl o  roli i  znaczeniu innowacyjnego środowiska uwarunkowanego głównie 

procesami społecznymi rozwija Th. Piketty [Piketty 2015]: „Zbyt dużo energii poszło 

i dalej idzie na czysto teoretyczne spekulacje, podczas gdy fakty ekonomiczne, które 

pragnie się wyjaśnić, albo problemy społeczne i  polityczne, które chce się rozwią-

zać, nie zostały nawet jasno określone. Obecnie wśród ekonomistów da się zauwa-

żyć duży entuzjazm dla metod empirycznych opierających się na kontrolowanych 

eksperymentach. Metody te stosowane z umiarem i rozwagą mogą okazać się bar-

dzo przydatne i mają przynajmniej tę zaletę, że kierują niektórych badaczy w stro-

nę konkretnych problemów […]. Metody te mogą w pewnym stopniu prowadzić do 

zaniedbania lekcji historii i zapominania, że to doświadczenie historyczne pozostaje 

naszym głównym źródłem wiedzy o świecie” [Piketty 2015, s. 727].

1. Źródła innowacyjności

Innowacje rzadko bywają dziełem samotnych geniuszy. Najlepsi innowatorzy to lu-

dzie, którzy potrafią wykorzystać pomysł stosowany w jednym kontekście i zastoso-

wać go w autorski sposób w innym kontekście.

Najlepsze firmy na świecie nauczyły się to stosować nie na zasadzie przypadku, 

ale systematycznego procesu.

Historia technologicznej wynalazczości jest pełna przypadków działalności pole-

gającej na kojarzeniu ze sobą pomysłów wyrwanych z różnych kontekstów [Harga-

den, Sutton 2006, s. 63].

E. von Hippel, S. Thomke i M. Sonnack, analizując proces innowacji w korporacji, 

wykryli, że najważniejszym działaniem jest wykreowanie stałego strumienia prze-
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łomowych innowacji i  proponowanie nowych produktów umożliwiających firmie 

szybki wzrost i  stosowanie wysokich marż. Zasadnicze znaczenie ma dla nich sieć 

kontaktów z wiodącymi użytkownikami (por. rys. 1).

Rysunek 1. Jak tworzyć sieć kontaktów z wiodącymi użytkownikami

Źródło: Hippel, Thomke, Sonnack 2006, s. 49.

Proces ten został rozpisany na cztery etapy:

Etap I: Budowanie fundamentów. Na tym etapie zespół rozpoznaje rynki docelo-

we i określa, na jakiego typu innowacje oczekują ludzie w firmie, od których decyzji 

cały projekt jest uzależniony

Etap II: Określenie trendów. Z  góry przyjmowane jest założenie, że wiodący 

użytkownicy wyprzedzają zapotrzebowanie na rynku docelowym. Kto jednak wie, 

jak dokładnie będzie rozwijać się trend rynkowy wzrostu zapotrzebowania na inno-

wacje?

Etap III: Docieranie do wiodących użytkowników. Na tym etapie zespół tworzy 

sieć kontaktów z wiodącymi użytkownikami na najdalej wysuniętej krawędzi rynku 

docelowego oraz innych pokrewnych branż.

Etap IV: Rozwijanie przełomowego produktu. Na tym etapie zespół urzeczywist-

nia koncepcję produktu [von Hippel, Thomke, Sonnack 2006, s. 58].

„Brokerzy wiedzy ciągle węszą za obiecującymi pomysłami i to czasem w najbar-

dziej zaskakujących miejscach. Koncentrują się na poszukiwaniu i rejestrowaniu idei 

i pomysłów, które już gdzieś się sprawdziły, a być może będą mogły być zastosowane 

w innych miejscach”. Pierwszy etap cyklu polega na znalezieniu dobrze rokujących 

Wpływ zarządzania międzyorganizacyjnego i procesowego na innowacyjność przedsiębiorstw
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pomysłów. Brokerzy wiedzy obejmują swoimi poszukiwaniami wiele rynków, branż, 

miejsc czy jednostek organizacyjnych [Hargaden, Sutton 2006, s. 65].

Przy procesach innowacyjnych istotne jest właściwe wyczucie trendów w danej 

branży (sektorze). W.  Chan Kim i  R.  Mauborgne zaproponowali koncepcję nowych 

przestrzeni rynkowych [Cham Kim, Mauborgne 2006, s. 7].

Tabela 1. Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych

Przejście strategiczne od tradycyjnego konkurowania do tworzenia nowych przestrzeni rynkowych

Lp. Konwencjonalne obszary konkurowania Konkurowanie 
bezpośrednie 

Tworzenie nowych 
przestrzeni rynkowych

1. Branża Koncentracja na rynku 
w jednej branży

Uwzględnienie branż 
substancjonalnych

2. Grupa strategiczna
Koncentracja na pozycji 
konwencjonalnej w gru-

pie strategicznej

Uwzględnienie różnych 
grup strategicznych

3. Grupa klientów Oferowanie korzyści tylko 
jednej grupie klientów

Docieranie do różnych 
grup klientów- kupujących 

współdecydentów lub 
użytkowników w zależno-

ści od sytuacji

4. Zakres oferowanych produktów lub usług

Maksymalizacja wartości 
wysoko rozumianych, 

tradycyjnych produktów 
lub usług oferowanych 
tylko w jednej branży

Obejmowanie oferty 
produktów bądź usług 

komplementarnych wy-
kraczających poza granice 

jednej branży

5. Funkcjonalno-emocjonalna orientacja branży

Poprawianie relacji 
ceny do jakości zgodnie 

z istniejącą funkcjonalno- 
emocjonalną orientacją 

branży

Zmienienie istniejącej 
funkcjonalno-emocjo-

nalnej orientacji branży 
(Starbucks –Kawiarnia jako 

oaza pełna kofeiny;
Swatch – zegarki stały się 

modne; 
Body Shop – kosmetyki 
naturalne prosto opako-

wane)

6. Skutki trendów

Przystosowanie się do 
zmian wynikających 
z ważnych trendów 

branży

Aktywne uczestnictwo 
w kształtowaniu ważnych 

trendów

Źródło: Chan Kim, Mauborgne 2006, s. 10.
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Koncepcja przestrzeni rynkowych ściśle koresponduje z  zarządzaniem proce-

sowym. Analiza treści opisu nowych przestrzeni rynkowych wskazuje na społeczne 

i środowiskowe uwarunkowania, co z kolei koresponduje z uwagami Piketty’ego.

Innowacje odgrywają coraz większą rolę we współczesnej gospodarce, zdaniem 

J. Schumpetera są one istotniejszym czynnikiem niż dążenie do obniżki cen czy do 

zwiększenia podaży [Schumpeter 1960, s. 160].

Osiągnięcie tego celu dostrzeżono przez zmianę systemu organizacji przez prze-

organizowanie systemu wyspecjalizowanych stanowisk komórek i jednostek organi-

zacyjnych w  struktury procesowe zorientowane na klientów. Podejście polegające 

na zarządzaniu całymi sekwencjami działań, w których bierze udział zazwyczaj kilka 

komórek organizacyjnych. Celem takiego podejścia jest doprowadzenie do sytuacji, 

w której czynności należące do jednego procesu realizować będą pracownicy jedne-

go działu [Weiss 2011, s. 34].

Tabela 2. Zakres działań w ramach łańcucha wartości M. Portera

Rodzaj działania Czynności

Działania 
podstawowe

Logistyka skierowana do 
wewnątrz

Czynności związane z pozyskiwaniem, przechowywa-
niem i dystrybucją zasobów produkcyjnych takich jak: 
zarządzanie materiałami, kontrola zasobów, wykorzystanie 
magazynu czy kontakty z dostawcami

Czynności operacyjne Czynności produkcyjne tworzące produkty takie jak: obrób-
ka, montaż, pakowanie, testowanie produktu

Logistyka skierowana na 
zewnątrz

Czynności podejmowane w celu magazynowania i dys-
trybucji produktu wśród klientów wraz z czynnościami 
związanymi z magazynowaniem

Marketing i sprzedaż
Czynności związane z zapewnieniem środków umożliwiają-
cych zakup produktu bądź zachęcających do zakupu (rekla-
ma, sprzedaż, ustalenie ceny, polityka sprzedaży, promocja)

Obsługa posprzedażna
Czynności zapewniające obsługę lub utrzymanie wartości 
produktu, wraz z jego instalacją, naprawą, dostarczeniem 
części zamiennych i szkoleniem

Działania 
wspierające

Zaopatrzenie Zakup środków produkcji, działania w sferze produkcyjnej 
i nieprodukcyjnej

Rozwój technologiczny Czynności związane z postępem technicznym w przedsię-
biorstwie

Zasoby ludzkie Czynności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, 
rekrutacja, szkolenie, płace

Infrastruktura Zarządzanie ogólne, finanse, zarządzanie strategiczne, 
planowanie, zapewnienie jakości

Źródło: Weiss 2013, s. 42.

Istotnym elementem zarządzania procesowego jest łańcuch wartości M.E.  Por-

tera [Porter, 1992], w  którym autor wyodrębnia działania podstawowe i  działania 

wspierające (por. tab. 2).
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Zarządzanie procesowe ułatwia relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa i sprzyja 

wpływowi uwarunkowań społecznych na funkcjonowanie organizacji.

2. Sieci międzyorganizacyjne

Hierarchiczne struktury organizacyjne w pewnym zakresie sprzyjają wynalazczości. 

Walorem tych struktur są zasoby finansowe ułatwiające badania, ale już biurokra-

tyczna struktura zarządzania i na ogół występujące w dużych strukturach organiza-

cyjnych grupy nieformalne w znacznym stopniu utrudniają rozwój wynalazczości.

Bardziej przyjazne dla wynalazców są małe organizacje, zwykle słabsze kapitało-

wo od dużych, ale często zapewniające dużą swobodę pracy. Na ogół małe organi-

zacje w ograniczonym zakresie mogą wdrażać wynalazki, dlatego są zainteresowane 

współpracą z  innymi, też raczej małymi organizacjami, żeby współpracując, próbo-

wać kreować i wdrażać wynalazki.

Dlatego wydaje się, że sieci międzyorganizacyjne są naturalną struktura sprzyja-

jącą innowacyjności.

„Rozwój koncepcji (środowiska innowacyjnego – przyp. Z.O.) przypisuje się re-

gionaliście francuskiemu P.  Aydalotowi, który w  latach osiemdziesiątych XX  wieku 

próbował określić warunki zewnętrzne konieczne do powstawania przedsiębiorstw 

i  ich zdolności do innowacji. Autor negował koncepcję postępu technicznego, we-

dług której innowacje określają parametry techniczne stosowane wszędzie w  ten 

sam sposób. Innowacja według niego jest związana z lokalnym środowiskiem (franc. 

milieu – przyp. Z.O.) przedsiębiorczości, jest ona owocem innowacyjności tego śro-

dowiska i odpowiada potrzebom rozwoju lokalnego” [Matusiak 2006, s. 68].

Na ogół tworzą siłę w naturalny sposób – dzięki łańcuchowi współpracujących 

organizacji. Najważniejsze są te, w których pomysły powstają; ale też zwykle czerpią 

one inspiracje z  różnorodnych firm promocyjnych, doradczych, wystawienniczych 

czy wręcz targowych.

Naturalnym środowiskiem rodzących się firm wynalazczych są ośrodki akademic-

kie, często dysponujące własnymi laboratoriami i współpracujące z innymi ośrodka-

mi akademickimi.

W  rozważaniach nad innowacyjnością należy położyć nacisk na kształtowanie 

środowiska wynalazczego, w którym swobodnie spotyka się wiele osób i w którym 

na konferencjach, seminariach, targach, wystawach jest sposobność do wymiany po-
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glądów. Są to miejsca, do których w naturalny sposób ciążą domorośli wynalazcy , 

gdzie mają sposobność weryfikacji, chociażby ogólnej, swoich pomysłów.

Rysunek 2. Łańcuch innowacyjny (sieć innowacyjna)

Źródło: Opracowanie własne.

Drugim etapem łańcucha innowacyjności jest próba uruchomienia pilotażowej 

produkcji. Na ogół sposobność taka powstaje dzięki możliwości założenia przedsię-

biorstwa albo w strukturze uczelni (spin off) albo poza uczelnią (spin out). Na ogół na 

tym etapie powstaje problem z finansowaniem dalszych badań i rozwoju produkcji. 

Dla firm rozpoczynających działalność pomocne bywają inkubatory przedsię-

biorczości, parki technologiczne i  inne tego typu miejsca, gdzie łatwiej jest rozpo-

cząć działalność firmy.

Trzecim elementem łańcucha innowacyjności jest wsparcie finansowe. Zasad-

niczo banki z  ostrożnością podchodzą do kredytowania działalności badawczej 

i wdrożeniowej. W tej sytuacji powstały i rozwinęły się przedsięwzięcia nazwane „jo-

int venture” uczestniczące w powyższym procesie. Inna instytucja to tak zwani „anio-

łowie biznesu”, grupy kapitałowe włączające się w realizację procesów badawczych 

i rozwojowych. Środki finansowe pochodzić mogą także z funduszy pożyczkowych, 

ze środków pomocowych Unii Europejskiej, ze środków fundacji, grantów instytucji 

państwowych i innych.

W wypadku uruchomienia produkcji, jej los może być różny. Może odnieść suk-

ces rynkowy i się rozwinąć, jak Apple, może mieć trudności rynkowe i zbankrutować, 

może wreszcie być przejęta przez dużą grupę kapitałową, na przykład IBM.

Jak wynika z analizy rysunku 2. łańcuch ewoluuje w kierunku sieci innowacyjnej.
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3. Publiczne wsparcie dla innowacji

W publicznym wsparciu wspierający próbują wykorzystać mechanizmy sieciowe i za-

rządzanie procesowe. Dzieje się to jednak w niewielkim zakresie i  jest ograniczone 

przez mechanizmy biurokratyczne.

Wdrażanie innowacji w  Polsce napotyka na zgoła zasadnicze trudności. Mimo 

potencjalnie bogatego instrumentarium mogącego być pomocnym w  kreowaniu 

i  wdrażaniu innowacji silniejsze okazują się różnorodne bariery. R. Borowiecki i  B. 

Siuta-Tokarska opracowali zestawienie celów i narzędzi polityki innowacyjnej (por. 

tab.  3) [Borowiecki, Siuta-Tokarska 2012, s.  229]. Wśród celów dominują te, któ-

re skierowane są do środowisk potencjalnych wynalazców, czyli osób związanych 

z  szeroko rozumianymi badaniami i  rozwojem [B+R], w  szczególności dotyczy to 

środowiska akademickiego i  środowiska instytutów naukowo- badawczych. Nie-

stety w chwili obecnej (rok 2015) funkcjonują nieliczne instytuty, na ogół boryka-

jące się z  fundamentalnymi problemami, próbujące zarobić na swoje utrzymanie 

certyfikacją wyrobów i usług dopuszczanych na rynek konsumenta. Trudna jest też 

sytuacja uczelni borykających się z długami, brakiem środków, spadkiem liczby stu-

dentów.

Tabela 3. Cele i narzędzia polityki innowacyjnej
Cele Narzędzia

Inicjowanie, kreowanie innowacji, pojawienie się 
nowych potrzeb, tworzenie nowych rynków

Finansowanie ze środków samorządowych i środków 
unijnych

Prowadzenie działalności B+R
Finansowanie ze środków samorządowych, środków 
unijnych, środków podmiotów gospodarczych

Zorientowanie na jednostkę (uniwersytet, przedsię-
biorstwo) Granty, stypendia, fundacje

Określenie kierunków B+R zgodnie z potrzebami 
regionu i tendencjami światowymi

Monitoring procesów gospodarki światowej, dyfuzja 
informacji

Uaktywnienie absorpcji regionów 
Przesunięcie środków publicznych na poziom regio-
nalny

Zmiana orientacji uczelni i zaplecza badawczego 
regionu na działalność innowacyjną

Tworzenie warunków na uniwersytetach do prowadze-
nia działalności B+R

Poprawa standardów w dziedzinie kreowania wiedzy
Zmiana prawa, zwiększona aktywność ośrodków 
zarządzania nauką

Dyfuzja B+R ośrodków regionalnych z ośrodkami 
światowymi

Udział naukowców w światowych projektach badaw-
czych 

Wykorzystanie firm z kapitałem zagranicznym do 
kreowania innowacji w regionach Ulgi innowacyjne dla firm prowadzących B+R

Źródło: Borowiecki, Siuta-Tokarska 2012, s. 229.
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Jasne jest, że dla wynalazczości zasadnicze znaczenie ma odpowiednie ukształ-

towanie środowiska innowacyjnego, które obecnie jest w powijakach. Samo zasto-

sowanie właściwych struktur organizacyjnych problemu nie rozwiąże, ale może po-

móc.

Wśród potencjalnych narzędzi, jakie można zastosować w realizacji polityki inno-

wacyjnej, R. Borowiecki i B. Siuta-Tokarska wskazują na dużą rolę i znaczenie środków 

pomocowych Unii Europejskiej. Postulują także wzmocnienie środkami finansowymi 

poszczególnych regionów kraju. Jak wiadomo, środki te są wykorzystywane z umiar-

kowana skutecznością [Olesiński 2014, s. 172].

W rozwoju innowacji istotne znaczenie ma wsparcie środkami publicznymi przez 

samorządy terytorialne przedsiębiorców prywatnych [Makieła 2013, s. 163]. Badania 

empiryczne wskazują jednak na istnienie istotnych barier, niewiele zmniejszających 

się mimo upływu lat [Monitoring 2008].

Tabela 4. Wsparcie udzielone dla mikroprzedsiębiorstw
Lp. Rodzaje wsparcia Liczba gmin Proc.

1. Pomoc w uzyskiwaniu środków finansowych 17 41

2. Szkolenie i doskonalenie zawodowe personelu 11 27

3. Tworzenie biznesplanów i studiów wykonalności nowej inwestycji 7 17

4. Wyszukiwanie partnerów biznesowych 7 17

5. Pomoc w promowaniu działalności firmy 7 17

6. Pomoc w planowaniu i organizacji firmy 5 12

7. Pomoc w sprzedaży i marketingu 5 12

8. Pomoc w dostępie do informacji o nowościach rynkowych 5 12

9. Pomoc w ocenie technologii i możliwości wprowadzania zmian 
w zakresie produktu, usługi i procesów 4 10

10. Rozwój nowego produktu 3 7

11. Pomoc w zarządzaniu finansami i kontroli finansowej 3 7

12. Szkolenie w zakresie tworzenia systemów kontroli i zapewnienia 
jakości 2 5

13. Inne 10 24

Wypełniono 100 ankiet.

Źródło: Monitoring 2008.

Jak z analizy powyższych danych wynika, na sto wypełnionych ankiet poszcze-

gólne przedsięwzięcia realizowała mniej niż połowa (40) gmin. Dominuje pomoc 

w uzyskaniu środków finansowych, co jest ważne i co świadczy o zwiększeniu tych 

możliwości w środowisku przedsiębiorców (por. Podrozdział „Sieci międzyorganiza-

cyjne”), ale przecież nie rozwiązuje sprawy. Istotne znaczenie ma szkolenie i dosko-

nalenie zawodowe personelu, ale to też jeszcze mało. Inne wsparcie gmin jest zgo-
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ła symboliczne: tworzenie biznesplanów i  studiów wykonalności nowej inwestycji, 

wyszukiwanie partnerów biznesowych czy pomoc w promowaniu działalności firmy 

– zajmuje się tym zaledwie 7 gmin na 100. Dużo jest jeszcze w tym zakresie do zro-

bienia.

Tabela 5. Charakterystyka planowanych zmian innowacyjnych w  przedsiębior-
stwie

Lp. Planowane zmiany 1 2 3 4 5

1. Zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń, 
technologii 

138 27 11 1 87

46 9 4 0 29

2. Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem

126 17 11 1 102

42 6 4 0 34

3. Zatrudnienie wyspecjalizowanych 
pracowników

109 19 4 1 129

36 6 1 0 43

4. Wprowadzenie na rynek nowych 
produktów lub usług

103 43 13 0 99

34 14 4 0 33

5. Opracowanie nowych produktów lub 
usług

101 25 12 0 120

34 8 4 0 40

6. Zmodernizowanie produktów lub usług
102 35 13 1 108

34 12 4 0 36

7. Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu 
produkcją lub świadczeniu usług

101 14 13 3 125

34 5 4 1 42

8. Zmiany w strukturze organizacji firmy
103 17 3 1 137

34 6 1 0 46

9. Zastosowanie nowych technologicznie 
metod produkcji i świadczenia usług

68 17 6 0 163

23 6 2 0 54

10. Zmodernizowanie technologii produkcji 
i świadczenia usług

65 13 6 0 171

22 4 2 0 57

11.
Prowadzenie własnych badań związanych 

z innowacyjnym rozwojem 
przedsiębiorstwa

54 3 4 0 192

18 1 1 0 64

12. Zdobycie certyfikatów
34 5 2 0 210

11 2 1 0 70

13.
Współpraca z jednostkami naukowo-ba-

dawczymi w zakresie rozwoju działalności 
firmy

23 3 3 0 224

8 1 1 0 75

14.
Uczestnictwo w badaniach jednostek na-

ukowo-badawczych w zakresie prowadzo-
nej przez firmę działalności gospodarczej

25 4 1 1 222

8 1 0 0 74

15. Wdrożenie licencji, patentów, know-how
15 6 3 0 227

5 2 1 0 76

16.
Współpraca z jednostkami naukowo-

-badawczymi w zakresie produkcji lub 
świadczonych usług

16 9 5 0 223

5 3 2 0 74

17. Wdrożenie specjalistycznego systemu 
zarządzania

12 5 0 1 237

4 2 0 0 79

18. Zgłoszenie patentu, wynalazku, rejestracja 
autorskiej usługi

4 3 2 0 224

1 1 1 0 81
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Na 300 ankiet wypełniono 264. W  poszczególnych wierszach brakuje odpowiedzi, stąd kolumny 

1–5 nie dają sumy 264. Dane w liczniku poszczególnych kolumn wskazują liczbę odpowiedzi , dane 

w mianowniku procenty.

Objaśnienia: 1 – nowe dla firmy, 2 – nowe dla rynku lokalnego, 3 – nowe dla rynku krajowego,  

4 – nowe dla rynku zagranicznego.

Źródło: Monitoring realizacji Regionalnej Strategii Innowacji – „Perspektywy RSI Świętokrzyskie” 

przeprowadzony przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Kielce 2008.

Jak z  powyższego wynika znaczna część przedsiębiorców (w  zależności od py-

tania 29–81%) nie planuje żadnych zmian. Z tych, którzy planują zmiany, relatywnie 

najwięcej (1–46%) planuje zmiany w skali własnej firmy. Przypadki zmian w firmie, 

które mogą być postrzegane w skali lokalnej i krajowej, planuje 1–9%. Zmiany po-

strzegane w skali międzynarodowej planują pojedynczy przedsiębiorcy.

Relatywnie najwięcej przedsiębiorców planuje zmiany w zakresie zakupu nowo-

czesnych maszyn, urządzeń i technologii, wykorzystywanie Internetu w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem, zatrudnienie wyspecjalizowanych pracowników, wprowadze-

nie nowych produktów i  usług, opracowanie nowych produktów i  usług, zmoder-

nizowanie produktów i usług, wykorzystanie Internetu w zarządzaniu produkcją lub 

świadczeniu usług.

Analizując zakres planowanych zmian, łatwo stwierdzić, że mają one charakter 

dostosowawczy do zmieniających się wymogów rynku. Gdyby próbować znaleźć 

przykłady twórczej innowacji, można wskazać tylko pojedyncze przedsiębiorstwa, 

o czym świadczy planowane niskie uczestnictwo w zgłoszeniu patentu, wynalazku 

czy rejestracji autorskiej usługi, nikłe plany współpracy z jednostkami naukowo-ba-

dawczymi czy prowadzenie własnych badań związanych z innowacyjnym rozwojem 

przedsiębiorstwa.

Zakończenie

Analiza procesów innowacyjnych w Polsce wskazuje, że cechują się one całym sze-

regiem słabości, z których najbardziej dotkliwe są te natury społecznej, politycznej 

i ekonomicznej, powodując nie tylko wątłą generację innowacji, ale w szczególności 

z powodu słabej instytucjonalizacji analizowanego procesu – opieszałość i powierz-

chowność procesów wdrażania, co skutkuje biznesowymi porażkami.

Wpływ zarządzania międzyorganizacyjnego i procesowego na innowacyjność przedsiębiorstw
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Pewnym wzmocnieniem instytucjonalizacji może być szersze niż dotąd sto-

sowanie zarządzania procesowego, co wiedzie do spłaszczenia struktur orga-

nizacyjnych oraz ograniczenia procedur biurokratycznych i oddziaływania grup in-

teresów formalnych i nieformalnych.

Istotny wpływ na usprawnienie procesów innowacyjnych może mieć rozbudowa 

sieci międzyorganizacyjnych i rozwój zarządzania międzyorganizacyjnego, co sprzy-

ja kształtowaniu innowacyjności i kreatywności środowiska biznesowego.
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Wizja–misja–cele przedsiębiorstwa: jak można je 
interpretować i formułować

Vision-Mission-Goals of an Enterprise: How Can They be Inter-
preted and Formulated

Abstract: Setting vision, mission, and goals of a  company are very important steps 
in corporate restructuring, and in crafting a  strategy. Vision may be interpreted as 
an expected (or desired) set of rules of operation and the company’s position in the 
market place. It is created by the founder, and/or key influential leaders within the 
company. Mission, is a descriptive version of a vision, whereas its quantification format 
for operational activities is provided by goals (objectives). This paper provides an 
interpretation of required format that must be satisfied by vision, mission, goals so that 
they benefit the company. The last part of the paper provides a description of the format 
for self-evaluation of the company, as suggested by P.Drucker, which is a very practical 
outline for formulation of the mission. 
Key-words: vision, mission, goals, private enterprise.

Wprowadzenie

Bez względu na to, czy tworzone jest nowe przedsiębiorstwo, czy też zmieniane już 

istniejące, konieczne jest zdefiniowanie pola jego działania. Dokonać tego można 

poprzez sformułowanie „parametrów” działania przedsiębiorstwa, co jest warunkiem 

koniecznym dla:
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1. osiągnięcia jednoznaczności dążeń, priorytetów i zadań,

2. dostarczenia podstawy dla alokacji zasobów,

3. określenia zasad tworzenia klimatu wewnątrz organizacji,

4. dostarczenie pracownikom sposobu artykulacji oczekiwań,

5. określenia operacyjnej struktury działania, 

6. zasygnalizowania odrębności.

W tym zakresie określić można trzy poziomy potrzebne do sformułowania „para-

metrów” działania przedsiębiorstwa:

•	 wizja – bardzo ogólny opis „marzeń”;

•	 misja – zwerbalizowany, precyzyjny opis tego, co, jak, gdzie i kiedy chcemy 

osiągnąć, ale podany w konwencji jakościowej (opisowej); 

•	 cele – które określają mierzalne rezultaty konkretnych działań w podanym 

przedziale czasowym, przy jasno określonym zakresie odpowiedzialności za 

realizację celów [Hill i Jones 2008, s.11].

Dyskusyjne jest to, czy ustalanie wizji i  misji są elementami planowania strate-

gicznego, czy też ograniczeniem dla planowania strategicznego. Przyjmujemy, że 

jest to element planowania, jako że wyniki analizy strategicznej powodować mogą 

konieczność przeformułowania misji. Określenie misji jest także procesem kształto-

wania przyszłych działań przedsiębiorstwa. 

Wizja przedsiębiorstwa

Różnicę pomiędzy wizją a misją w nieco kolokwialnym ujęciu można by przedstawić 

tak: zamykam oczy i  widzę, doznaję, czuję, wiem – ale to jest trudne do opisania; 

podczas gdy misja to opis (ale nie ilościowy) tego, co widzę, i to zrozumiały, nawet 

mimo trudności. 

Wizja to niejako drogowskaz dla przedsiębiorstwa: drogowskaz wskazujący kie-

runek, w jakim przedsiębiorstwo ma się rozwijać. Intencją nie jest dotarcie do dro-

gowskazu, ale podążanie w kierunku, jaki wskazuje drogowskaz. Formułując wizję, 

nie musimy mieć świadomości ograniczeń, jakie napotkamy na dalszej drodze (choć 

dobrze, by była ona realistyczna). W wizji stawiamy pytania, określamy kierunki dzia-

łania, modelujemy strukturę organizacji. Odzwierciedla ona aspiracje i kreatywność 

twórców wizji. Nie dajemy odpowiedzi, w jaki sposób dotrzeć tam, dokąd zmierzamy. 

Jest to niejako marzenie o przyszłości, w które wierzymy: tu wierzymy, że możemy 
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je zrealizować. Wizja opisuje upragniony stan w przyszłości. Powinna być opisywa-

na w kontekście pozytywnym, zdobyczy, korzyści, a nie w kontekście negatywnym 

określającym zagrożenia i  ograniczenia. Powinna być ona realistyczna, zrozumiała, 

motywująca, możliwa do zrealizowania oraz elastyczna. Misja powinna wybudzać 

entuzjazm do nowych osiągnięć. Powinna koncentrować się na sposobach zdobycia 

uznania i akceptacji, a nie na konkretnych rozwiązaniach, ograniczeniach konkuren-

cyjnego rynku, czy finansowych korzyściach przedsiębiorstwa. Dyskusyjne jest to, 

czy wizję powinna określać grupa ludzi, czy też jest to konstrukt przedsiębiorcy wi-

zjonera: wydaje się, że jest to częściej pomysł przedsiębiorcy.

Misja przedsiębiorstwa [Nasierowski 2012] 

Ważne jest określenie intencji, dla której misja została sformułowana. Może być ona 

formułowana dla:

•	 kontaktu z otoczeniem (tzw. public relations purpose mission) albo

•	 wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa i  wykorzystywana przy formuło-

waniu planów strategicznych.

Jedynie ta druga interpretacje misji przedsiębiorstwa będzie tematem dalszej 

dyskusji.

Misja przedsiębiorstwa interpretowana jest jako:

•	 podstawowy sens jego istnienia, który odróżnia to przedsiębiorstwo od in-

nych,

•	 jakościowy opis tego, co zarząd/szef przedsiębiorstwa chce osiągnąć w dłuż-

szym okresie. 

Misja interpretowana jest poprzez:

•	 dostarczane produkty/usługi dla klientów, których potrzeby mają być zaspo-

kajane,

•	 teren działalności (lokalny, światowy),

•	 metody działania we wszelkich zakresach funkcjonalnych,

•	 czas, w którym te działania będą podejmowane,

•	 przyczyny, dla których są one podejmowane (np. zysk, wzrost, przetrwanie),

•	 stosowane technologie [Nasierowski 2012]. 

Misja powinna być na tyle ogólna, by nie trzeba jej było często zmieniać, lecz 

także precyzyjna na tyle, by jednoznacznie definiowała przedsiębiorstwo. Przykła-
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dowo: zbyt wąską definicją byłoby określenie, że firma produkuje drewniane meble 

kuchenne, ale zbyt szeroką to, że firma produkuje meble.

Zaletą dobrze sformułowanej misji jest:

•	 samoidentyfikacja, która pozwala zarządowi i pracownikom mieć jasność, co 

przedsiębiorstwo chce osiągnąć,

•	 możliwość ukierunkowania działań przedsiębiorstwa, tak by misja była speł-

niona,

•	 określenie tożsamości przedsiębiorstwa.

Cele przedsiębiorstwa

Uszczegółowieniem misji przedsiębiorstwa są jego cele. W praktyce osiągnięcie celu 

równoważne może być z osiągnięciem jego misji. Cele określać można w perspek-

tywie kilku lat, roku, kwartału. Z reguły jednak posługujemy się celami rocznymi (co 

odpowiada rocznemu horyzontowi planowania ze względów podatkowych i  spra-

wozdawczych). W odróżnieniu od misji cele przedsiębiorstwa muszą:

•	 dotyczyć rezultatów pojedynczej działalności, konkretnego tematu, a  nie 

działań lub dążeń (np. zwiększyć sprzedaż o 25% w 3 lata dzięki podniesie-

niu jakości),

•	 mieć podany termin realizacji (np. do końca 2016 roku),

•	 być mierzalne (np. podnieść zyski o daną kwotę),

•	 określać, kto jest odpowiedzialny za ich spełnienie.

Dodatkowo cele powinny być:

•	 motywujące, atrakcyjne, ale osiągalne,

•	 prawnie i moralnie akceptowalne,

•	 elastyczne (gdyż sytuacja się zmienia),

•	 zgodne z misją,

•	 możliwe do opisania i zrozumiałe. 

Alternatywny (choć zbliżony do powyższego) sposób określania celów jest związany 

z metoda SMART (akronim od angielskiego: Simple, Measurable, Achievable, Relevant, 

Timely) [Yemm 2013, ss. 37–39; Piskurich 2011, s. 132; Lawler & Bilson 2013, ss. 84–85]: 

•	 proste (Simple) – czyli ich zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, po-

winny być sformułowanie jednoznaczne, nie pozostawiać miejsca na błędne 

interpretacje w zakresie:
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•	 (Who?) – kto jest związany z celem? (zakres odpowiedzialności),

•	 (What?) – co należy osiągnąć?,

•	 (Where?) – gdzie to będzie realizowane w sensie geograficznym?,

•	 (When?) – w jakim okresie czasu firma zamierza osiągnąć to osiągnąć?,

•	 (Why?) – po co firma chce to osiągnąć? 

•	 mierzalne (Measurable) – tak sformułowane, by można było ilościowo okre-

ślić stopień realizacji;

•	 możliwe do zrealizowania i ambitne (Achievable and Ambitious) – możliwe 

do osiągnięcia, realistyczne, gdyż w  przeciwnym wypadku będą demoty-

wujące, oraz ambitne, czyli cel musi być stosunkowo trudny do osiągnięcia, 

musi stawiać wysoko poprzeczkę, ale jednocześnie być w zgodzie z postula-

tem osiągalności,

•	 ważne i  atrakcyjne (ekscytujące) (Relevant, ale także Realistic) – czyli mieć 

znaczenie dla tych, którzy będą wykonywać związane z  nim zadania, i  by 

one motywowały wykonawców do działania; ale należy zapewnić postulat 

realistyczności, który pokrywa się z  postulatem osiągalności z  pierwotnej 

wersji akronimu,

•	 mieć określony horyzont czasowy wykonania (Timely and Tangible) – tak, 

by było wiadomo kiedy i  co osiągnąć; cel powinien być możliwy do do-

świadczenia go (z  ang. namacalny, zrozumiały), ponieważ taki cel często 

jest również bardziej konkretny i mierzalny, a tym samym bardziej osiągal-

ny. Jeżeli cel nie jest zrozumiały zgodnie z naszymi percepcjami, powinien 

być wtedy przynajmniej powiązany z  innym elementami, jakie mogą być 

zrozumiane).

PRZYKŁAD 1

Niewłaściwe sformułowanie celu: zwiększyć wydatki na marketing, tak by 

stać się największym przedsiębiorstwem o  największym wzroście sprzedaży na 

świecie.

Bardziej poprawne sformułowanie celu: zwiększyć wydatki na marketing o  3% 

przez okres następnych trzech lat, tak by wzrost sprzedaży przekroczył 5% w skali 

roku, co pozwoli stać się przedsiębiorstwem o  największym wzroście sprzedaży 

w danej branży na rynku krajowym, co powinno pozwolić na poprawienie pozycji 

konkurencyjnej w stosunku do głównego konkurenta, tj. przedsiębiorstwa Y w ciągu 

pięciu lat.
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PRZYKŁAD 2

Niewłaściwe sformułowanie celu: zwiększyć sprzedaż.

Nie jest to cel zgodny z koncepcją SMART. Jest łatwo zrozumiały, być może moż-

na go osiągnąć, ale nie odpowiada on na pytania: „W jaki sposób?”, „O ile zwiększyć?”, 

„W jakim okresie?”, „Czy wzrost sprzedaży jest ważny?”.

PRZYKŁAD 3

Niewłaściwe sformułowanie celu: zwiększyć udział rynkowy.

Skoro strategią przedsiębiorstwa jest zróżnicowanie wyrobów/usług, to udział 

rynkowy nie musi być miarą sukcesu.

PRZYKŁAD 4

Niewłaściwe sformułowanie celu: być innowacyjnym i podnosić jakość wyrobów.

Bycie innowacyjnym może być sposobem osiągania celów, ale nie musi przy-

czyniać się do osiągania celów podstawowych przedsiębiorstwa, którymi są z regu-

ły albo zyskowność, albo wzrost, albo przetrwanie. Analogicznie, jakość może być 

bez znaczenia, choćby w wypadku wyrobów określanych miernikami technicznymi: 

trudno uzasadniać, że sztabka złota firmy A jest lepsza od sztabki złota firmy B.

Zarówno cele, jak i misja przedsiębiorstwa są uzależnione od kontekstu działa-

nia. Inne będą cele i struktura przedsiębiorstwa, które dopiero co powstało, a inne 

tego, które jest w  trakcie dywersyfikacji (tu: przykładowo odwołać się można do 

koncepcji Cyklu Życia Organizacji) [Greiner 1972; Grelik i Wawrzyniak 1982; Nasie-

rowski 1995]. 

O ile misja sformułowana jest generalnie, to cele powinny być szczegółowe i do-

tyczyć na przykład wyróżnionych zakresów funkcjonalnych działania. Zgodnie z sys-

temowym podejściem dla każdego z zakresów działania (a także funkcji zarządzania) 

podać należy cele ekonomiczne, organizacyjne, technologiczne, konkurencyjne itp. 

Idea ustalania celów na podstawie podejść systemowych także wykorzystuje wskaź-

niki działania przedsiębiorstwa.

Istnieją także inne modele wyróżniania celów przedsiębiorstwa, na przykład mo-

del przetrwania (stosowany w czasach recesji i kryzysów, w którym przedsiębiorstwa 

podejmować powinny działania ukierunkowane na eliminowanie konfliktów); model 

zasobowy, w którym nacisk kładzie się na działania ułatwiające dostęp do zasobów 

(finansowych, czasu, know-how itp.).
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Warto podkreślić, że często używane listy kontrolne celów organizacji mogą być 

co najmniej dyskusyjne, i często są nieadekwatne. 

PRZYKŁAD 5

•	 Cele organizacyjne: wydajność, innowacyjność, elastyczność, wzrost udziału 

rynkowego, jakość wyrobów, redukcja kosztów, zmniejszenie zapasów, nie-

zależność od otoczenia, 

•	 Cele technologiczne: usprawnienie technologii produkowania, utrzymanie 

urządzeń produkcyjnych w dobrym stanie, wdrażanie nowoczesnych metod 

wytwarzania,

•	 Cele ekonomiczne: zysk, wypłacalność, zdolność zaciągania kredytów, zy-

skowność, 

•	 Cele względem otoczenia: udział rynkowy, reputacja, jakość kontaktów 

z klientami i związkami zawodowymi,

•	 Cele socjo-emocjonalne: akceptacja przez innych pracowników, stabilność 

zatrudnienia.

Przede wszystkim to nie są cele, lecz sposoby osiągania celów. Deklarowanie, że 

celem przedsiębiorstwa jest zysk, nie ma sensu, bo w  przypadku organizacji dzia-

łających dla osiągnięcia zysku jest to oczywiste. Podstawowe cele przedsiębiorstwa 

to wzrost, zysk albo przetrwanie, i nie mogą one być realizowane w takim samym 

zakresie. Większość z  tzw. „celów” przedstawionych w  przykładzie  5 może być jed-

nak uznane za cel na poziomie wydziału, grupy, zespołu działań. Czy ukierunkowanie 

działania jest, czy nie jest celem to temat dyskusyjny2.

Przykład sposobu określania misji

Określanie misji przedsiębiorstwa jest często procesem o  uwarunkowaniach „poli-

tycznych”. Nowa misja może mieć wpływ zarówno na strategie przedsiębiorstwa, jak 

i na jego zaprojektowanie (struktury, kulturę organizacyjną i zasady działania). Okre-

ślanie misji, jeżeli jest procesem kolegialnym, a powinno być, jest bardzo skompli-

kowane. P.Drucker [1993] przedstawił propozycje, jak określać misję w tzw. organi-

2. Do innych ciekawych interpretacji wizja–misja–cele odsyłam do strony internetowej UMCS – Zarzadza-
nie Strategiczne – Program Wykładu, 04.10.2005, oraz Thompson i inni 2012.
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zacjach, które nie są ukierunkowane na zysk (non-for-profit organizations), ale wiele 

z  jego spostrzeżeń może być zastosowanych w przedsiębiorstwach, których celem 

jest zysk.

Drucker prezentuje proces dla samooceny organizacji. To nie jest proces oceny 

programów czy strategii ani oceny wyników działania. Ten proces przedstawia ramy, 

dzięki którym odpowiedzieć można na pytania takie jak: „Co jest naszą misją?”, „Jak 

funkcjonujemy?”, „Jakie są tego rezultaty?”, „Czy zmierzamy we właściwym kierun-

ku?”. Dzięki analizie odpowiedzi na takie pytania łatwiej jest sformułować misje ak-

ceptowalną dla tych, których misja przedsiębiorstwa dotyczy.

Nie ma przy tym jednego najlepszego sposobu przeprowadzania takiej analizy. 

Wybór sposobu wykorzystania tego procesu uzależniony jest od kultury organiza-

cyjnej i sposobu zarządzania (od autortytarnego do tego, który akceptuje partycy-

pacje pracowników). Może być realizowany w grupach dyskusyjnych z moderatorem 

z  zewnątrz. Może być realizowany przez prezesa i  jego najbliższe otoczenie. Może 

być wykorzystywany przez menedżerów albo wyselekcjonowane grupy pracowni-

ków. W każdym przypadku rezultatem jest „jakaś wizja przedsiębiorstwa”, jakaś per-

spektywa oceny jego działania i  określenia oczekiwanych lub zalecanych dalszych 

sposobów i kierunków działania. Grupa albo jednostki kierujące takim procesem są 

odpowiedzialne za to, by wyniki samooceny zostały udostępnione tym, którzy tej 

oceny dokonywali, i tym, którzy taką samoocenę umożliwili. Ta grupa kierująca pro-

cesem otrzymuje raport końcowy z oceny przeprowadzonej przez grupy dyskusyjne 

albo uzyskanej w wyniku wywiadów i jest zobowiązana do dostarczenia wyników do 

decydentów w przedsiębiorstwie. 

Druker zakłada, że samoocena przedsiębiorstwa jest niezbędnym elementem 

systemu planowania w przedsiębiorstwie i niezbędnym elementem restrukturyzacji 

i odnowy przedsiębiorstwa. 

Proces samooceny obejmuje pięć zagadnień;

1. Jaka jest aktualnie misja przedsiębiorstwa?

2. Kim są aktualni klienci?

3. Co klienci uznają za ważne (wartościowe) dla nich?

4. Jakie są aktualne wyniki działania?

5. Jaki jest plan działania?

Są to zdaniem Druckera podstawowe pytania, na które każdy w organizacji powinien 

móc odpowiedzieć. Świadomość tego, jaka sytuacja jest niezbędna do tego, by dzia-

łać sprawnie i skutecznie. Odpowiedzi na takie pytania mogą być jednak bardzo różne 
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w różnych działach i u różnych decydentów. Aby być sprawnym i skutecznym, należy wy-

pracować konsensus odnośnie do faktycznej sytuacji i akceptowalnych działań.

Przed przystąpieniem do dalszej dyskusji wskazane jest przedstawienie interpre-

tacji podstawowych terminów w rozumieniu Druckera:

•	 Misja – to określenie sensu, dla którego przedsiębiorstwo istnieje. Misja 

określa efekt końcowy, jaki przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć. Określa, 

dlaczego robisz to, co robisz, a celem tego jest motywowanie pracowników 

do tego, by to, co zamierzone, zostało zrealizowane.

•	 Klienci – to ci, którzy mogą zaakceptować lub odrzucić usługi lub produk-

ty danej firmy, to ci, którzy muszą być zadowoleni, którzy de facto opłacają 

pensje pracowników firmy.

•	 Wartość – to, co klienci uznają za wartościowe/cenne dla nich, to te elemen-

ty, które pomagają im lub przynoszą zadowolenie. Jeżeli przedsiębiorstwo 

(lub jego dział) dostarcza tego, czego klient nie może lub nie chce wykorzy-

stywać, to oznacza to marnotrawstwo zasobów.

•	 Rezultaty – to te aspekty, które przedsiębiorstwo osiągnęło zgodnie z  jego 

misją: gdy misja jest określona, musi być przetłumaczona na cele do osią-

gnięcia i działania, które muszą być podjęte, aby te cele osiągnąć.

Proces samooceny przeprowadzony może być w ramach pięciu sekcji (sesji dys-

kusyjnych):

1. Jaka jest aktualna misja przedsiębiorstwa?

Celem analizy tego zagadnienia jest określenie natury (istoty) przedsiębiorstwa. 

Zadając serię pytań o  rezultaty, jakie przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć, priory-

tety, słabe i  silne strony, możemy określić, jaka jest faktyczna (nie ta deklarowana) 

misja przedsiębiorstwa. W  przedsiębiorstwie może brakować zgody odnośnie do 

tego, czym jest jego misja, lub interpretacji tej misji. Ważne jest, by w wyniku dysku-

sji o misji osiągnąć konsensus i ustalić, jaka jest misja przedsiębiorstwa. Misja musi 

być podatna na operacjonalizację – tu: przetłumaczenie jej na mierzalne, osiągalne 

cele, będące wynikiem konkretnych, jednoznacznych do określenia działań, podej-

mowanych w określonym przedziale czasu, z jasno określonym zakresem przydzie-

lanych odpowiedzialności za realizacje tych celów. W przeciwnym wypadku będzie 

to jedynie zbiór „chęci”, „marzeń”, deklaracji bez pokrycia i możliwości sprawdzenia, 

czy zostały one osiągnięte. Właściwe określenie misji pozwoli każdemu decydentowi 

i każdemu pracownikowi sformułować swój wkład w realizacje misji. Kady pracow-
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nik przedsiębiorstwa powinien znać i rozumieć misję firmy i swoją pracą wspierać jej 

realizację. Każda misja powinna odzwierciedlać specyficzne kompetencje przedsię-

biorstwa, uwzględniać istniejące w otoczeniu okazje i potrzeby oraz określać zaan-

gażowanie w jej realizację. 

Z reguły misja powinna być poddana weryfikacji co trzy–pięć lat w celu spraw-

dzenia, czy sytuacja rynkowa się nie zmieniła, czy postrzeganie świata pozostało 

takie samo, czy warunki prowadzenia biznesu (technologia, umiędzynarodowienie 

działalności) wymuszają zmianę misji.

Analiza odpowiedzi na pytania w  tej sekcji wymusza refleksje dotycząca tego, 

w jakim zakresie misja jest realizowana, jak jest odzwierciedlana przez realizowane 

cele w ramach istniejących kompetencji (umiejętności) i w jakim stopniu zaspakaja 

oczekiwania klientów.

Zagadnienia analizowane szczegółowo w tej sekcji dotyczą tego:

•	 co chcemy osiągnąć – jakie jest postrzeganie aktualnej misji, jaki jest sens 

istnienia przedsiębiorstwa (z  wyłączeniem zysku), dlaczego chce coś osią-

gnąć, za co chce być doceniana;

•	 jakich szczegółowych rezultatów oczekuje – jakie są specyficzne mierzalne 

rezultaty, których oczekuje, czy uzyskuje rezultaty zgodne z zasobami, jakie 

wykorzystuje (np. porównanie z innymi firmami), czy to jest faktycznie opty-

malne alokowanie dostępnych zasobów;

•	 jakie są silne strony (specyficzne kompetencje) firmy, a jakie słabe strony – 

co firma robi dobrze, a co jej się nie udaje i dlaczego;

•	 czy aktualna misja powinna być zmieniona i dlaczego – w jakich zakresach 

firma powinna przeformułować misję, co się zmieniło od czasu jej przyjęcia 

w przeszłości, jakie mogą być korzyści ze zmiany misji (uzasadnienie będzie 

tu wartościowe), jakie będą problemy z zaakceptowaniem nowej misji (dla-

czego, przez kogo będą te problemy tworzone, jakie działania trzeba będzie 

podjąć, by nowa misja została zaakceptowana).

2. Kim są aktualni klienci?

Analiza tego zagadnienia ułatwia zdefiniowanie aktualnych i przyszłych klientów, 

tych głównych (podstawowych) oraz tych „dodatkowych”. Pozwala ona także na oce-

nę, w jakim zakresie klienci są zadowoleni z tego, co im przedsiębiorstwo oferuje, jak 

zmieniają się ich oczekiwania, a w konsekwencji decyzje odnośnie do tego, których 

klientów eliminować, i których pozyskać.
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Podstawowe zagadnienia analizowane w tej sekcji samooceny dotyczą tego:

•	 kim są podstawowi klienci? – określ (zdefiniuj) grupy klientów; jakie wartości 

im dostarczasz, czy twoje umiejętności i zasoby są wystarczające, by ich za-

dowolić; za każdym razem uzasadnij odpowiedź;

•	 kim są „dodatkowi” klienci (zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni) – określ te 

grupy; jakie wartości dostarcza im przedsiębiorstwo, czy twoje umiejętności 

i zasoby są wystarczające, by ich zadowolić; za każdym razem uzasadnij od-

powiedź;

•	 w jakim zakresie klienci się zmienili (w ciągu ostatnich 3–5 lat? – i tu przykła-

dowo przeanalizuj zmiany w  zakresie demografii (wiek, płeć, pochodzenie 

narodowościowe), podstawowe potrzeby i chęci, fizyczne potrzeby i nasta-

wienia psychologiczne, poziom zamożności oraz konsekwencje tych zmian;

•	 czy firma powinna zmienić kompozycję klientów (dodać lub wyeliminować 

niektóre grupy), uwzględniając zasoby (w tym kompetencje) obecne i przy-

szłe? Potrzebne jest również uzasadnienie.

3. Co klienci uznają za ważne (wartościowe) dla nich

W  tej sekcji analizowane jest to, co klient uznaje za wartość. Dla każdej z  grup 

klientów określonych w sekcji drugiej można określić to, co oni uznają za wartość, 

a poprzez to sformułować plany działania, by oczekiwania klientów zaspokoić. Druc-

ker w nawiązaniu do opinii Kotlera zwraca uwagę, że często przedsiębiorstwa trafnie 

określają, co jest ważne dla ich klientów, ale interpretują te informacje nie z perspek-

tywy klientów (bardzo dyskretna, ale istotna różnica). Często interpretacje wartości 

dokonywane są bez uwzględnienia kontekstu, w jakim działają klienci i interpretacji 

realiów. 

Zakresy warte przeanalizowania w tym punkcie dotyczą przykładowo tego:

•	 co podstawowi klienci uznają za wartość – każda z grup klientów zidentyfi-

kowanych uprzednio może mieć inne percepcje wartości – i należy te warto-

ści jednoznacznie określić (opisać);

•	 co „dodatkowi” klienci uznają za wartość? – ponownie każda z grup klientów 

zidentyfikowanych uprzednio może mieć inne percepcje wartości i należy te 

wartości jednoznacznie określić (opisać);

•	 w jakim stopniu (jak dobrze) firma dostarcza tych oczekiwanych wartości – 

należy ocenić jakość dostarczania tych usług precyzyjnie, a  jeżeli możliwe, 

dokonać oceny z punktu widzenia klientów;
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•	 ocenić, w jaki sposób można wykorzystać oceny jakości dostarczania warto-

ści dla usprawnienia działania w takich zakresach jak: planowanie, procedu-

ry funkcjonalne, zasady zatrudnienia, ocena kompetencji, szkolenia;

•	 jakie dodatkowe informacje są potrzebne – jakie zasoby można przeznaczyć 

na to, by określić stopień zadowolenia klientów, stwierdzić, czy – przykłado-

wo – potrzebne są badania kwestionariuszowe lub wywiady.

4. Jakie są aktualne wyniki działania?

Celem tej sekcji jest ocena tego, w jakim zakresie cele zostały osiągnięte. Analiza 

odpowiedzi na pytania ułatwi ocenę, w jakim stopniu silne strony, kompetencje, za-

soby są wykorzystywane i co zmienić, by były wykorzystywane bardziej efektywnie. 

Wyniki działania są nieuchronnie najlepszym testem efektywności przedsiębiorstwa. 

Punktem wyjścia tej części analizy jest określenie sposobu oceny wyników działa-

nia: tych podstawowych i tych dodatkowych. W tej sekcji Drucker zaleca pojęcie prac 

w następujących zakresach:

•	 Jak definiujemy rezultaty działania przedsiębiorstwa? – i na tym etapie, po 

przeanalizowaniu misji, klientów i  ich wartości należy zweryfikować, czy 

uprzednio określone rezultaty, które przedsiębiorstwo chce osiągnąć, zosta-

ły określone poprawnie (patrz pytanie drugie w sekcji pierwszej);

•	 Określić, w  jakim zakresie rezultaty te zostały osiągnięte; które z  działań 

głównie przyczyniły się do ich osiągnięcia;

•	 Jaka jest efektywność wykorzystywania zasobów? – mowa o zasobach ludz-

kich, finansowych oraz środkach trwałych, także z punktu widzenia wszyst-

kich udziałowców i elementów otoczenia przedsiębiorstwa;

5. Jaki jest plan działania?

Ta część samooceny wymusza wyciągnięcie wniosków z  czterech poprzednich 

sekcji, określenie wniosków – sugestii, tak by podjąć działania korygujące. Analiza 

pytań z tej sekcji ułatwi określenie tych zakresów działania, które wymagają szcze-

gólnej uwagi, tych, które należy wspierać, rozszerzyć, zlecić innym firmom. Jakie są 

priorytety w tych zakresach? Istotne zagadnienia, które powinny być przeanalizowa-

ne, dotyczą:

•	 czy firma jest gotowa podjąć działania, tak by robić to, co powinna lub chce?

•	 czy firma pracuje we właściwych zakresach działania? Czy nie powinna zmie-

nić zakresów koncentracji?
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•	 co należy zrobić, aby móc wdrożyć to, co jej zdaniem przyczyni się do popra-

wy sytuacji?

Odpowiedzi na takie pytania poszukiwać można z  wykorzystaniem następują-

cych sugestii:

•	 Czego nauczyliśmy się z poprzednich sekcji samooceny i jakie są nasze reko-

mendacje? 

•	 Gdzie powinniśmy skoncentrować wysiłki w zakresie restrukturyzacji działania?

•	 Co, jeżeli jest to uzasadnione, powinniśmy robić inaczej?

•	 Jaki jest plan działania, aby osiągnąć lepsze rezultaty we wszystkich zakre-

sach działania? 

Podsumowanie 

Samoocena przedsiębiorstwa, której jednym z  głównych celów jest określenie no-

wej misji przedsiębiorstwa, stanowi także cenny zbiór wskazówek odnośnie do ana-

lizy przedsiębiorstwa dla celów opracowywania planów strategicznych. Wprawdzie 

w oryginalnej wersji opracowana została dla instytucji, które nie działają dla zysku, 

ale przedstawione w niej sugestie, po przeformułowaniu, mają także zastosowanie 

dla przedsiębiorstw konkurujących na rynku dla zysku. 

Metoda Druckera wydaje się bardzo prosta: pytania są jasne, oczywiste. Proble-

my zaczynają się wtedy, gdy stosuje się ją w praktyce. Okazuje się, że te zagadnienia, 

które wydawały się jednoznaczne, są faktycznie bardzo złożone. Określają one wiele 

współzależności, a zmiany, jakie należy wprowadzić, mogą mieć daleko idące konse-

kwencje zarówno w zakresie formułowania strategii, jak i zaprojektowania struktury 

przedsiębiorstwa. Proces przeprowadzania zarówno samooceny, jak i opracowywa-

nia i wdrażania sugestii okazuje się trudnym procesem, który w konsekwencji może 

przynieść istotne zmiany w zakresie poprawy działania przedsiębiorstwa.

Przedstawiona w  tym artykule koncepcja wizja–misja–cele jest jedną z  moż-

liwych do przyjęcia: mam nadzieje, że będzie pomocna w  usprawnianiu działania 

przedsiębiorstwa.
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Wprowadzenie

We współczesnym świecie biznesu wiedza, kreatywność ludzi i  umiejętność two-

rzenia innowacyjnych rozwiązań są jednym z  najważniejszych czynników rozwoju 

przedsiębiorstw i  osiągania przez nie stabilnej pozycji na konkurencyjnym rynku. 

Przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje stały się podstawową triadą czynników 

decydujących o  sukcesie przedsiębiorstwa. Dynamiczna rosnąca gospodarka kon-

centruje się na rozwoju produkcji i usług powiązanych z systemem wiedzy, wynalaz-

ków, najnowszych technologii i  wykorzystania najbardziej kreatywnych pomysłów 

[Sopińska 2010]. Nie są to już zdarzenia wyjątkowe i zaskakujące, ale celowe i syste-

matyczne strategie rozwojowe przedsiębiorstw wielu sektorów gospodarki, nie tylko 

tych, które jeszcze niedawno były wskazywane jako nieliczne tzw. branże wiedzo-

chłonne, jak choćby branża IT [Lachiewicz, Adamik, Matejun 2008]. „Innowacja” i „in-

nowacyjność” stały się pojęciami odnoszącymi się nie tylko do pola wynalazczości, 

nowoczesnych rozwiązań technicznych i najnowszych procedur wdrażanych w sekto-

rach badań, produkcji, farmacji czy transplantologii. Terminy te weszły do wielu dzie-

dzin gospodarki, życia społecznego, kultury i polityki [Kasprzak 2014, ss. 193–209].  

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniło się podejście do rozumienia nie tylko tych 

terminów, lecz także całego kontekstu społecznego zastosowania tych pojęć. Wraz 

ze zmianami społecznymi i postępem gospodarczym zmienia się bowiem dynami-

ka przemian, zmianie ulega także sposób widzenia przyczyn tych zjawisk. Zacho-

dzą przeobrażenia w otaczającym świecie zewnętrznym, którym towarzyszy szybko 

dokonująca się przemiana mentalna, zachodzi proces transformacji postaw spo-

łecznych i dynamicznie przeobraża się sposób interpretacji przyczyn i  skutków za-

chodzących zjawisk oraz zdarzeń. Zmienia się więc także sposób podejścia przedsię-

biorców do zarządzania przedsiębiorstwem, do rozumienia istoty i wartości kapitału, 

w tym także ocena znaczenia innowacji w procesie zarządzania [Antoszkiewicz 2013, 

ss. 7– 21; Baruk 2006; Gołębiowska 2013].

Należy podkreślić, że szczególnie ważnym aspektem prowadzonych analiz nad 

zagadnieniem innowacyjności przedsiębiorstw i  uwarunkowaniami innowacyjnej 

przedsiębiorczości jest poznanie opinii przedsiębiorców na temat rozumienia samej 

innowacyjności oraz ich opinii na temat czynników, które ją stymulują oraz hamują. 

Opinie te są subiektywnymi sądami, ale właśnie na podstawie subiektywnej oceny 

zjawisk, zdarzeń i  sytuacji każdy z  przedsiębiorców podejmuje decyzje menedżer-

skie, szacuje ryzyko i wybiera warianty dalszych działań. Decydujące znaczenie dla 
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rozwoju przedsiębiorczości mają bowiem nie tylko udostępniane przez analityków 

dane z obiektywnych pomiarów trendów koniunktury, ale subiektywna interpretacja 

tych, a także i wielu innych danych, która dokonuje się w umysłach poszczególnych 

właścicieli firm. Dlatego też celowe wydaje się zaprezentowanie wyników badań, po-

świeconych opinii przedstawicieli polskich przedsiębiorstw na temat determinant 

innowacyjności przedsiębiorstw. 

Podstawowe informacje o przeprowadzonych bada-
niach empirycznych

W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione wybrane wnioski z trzech badań 

empirycznych realizowanych przez autorkę wraz z zespołami badawczymi lub samo-

dzielnie w latach 2007–2008 oraz 2013–2014.

Pierwsze z badań było realizowane w ramach projektu „Społeczne determinanty 

przedsiębiorczości innowacyjnej” na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-

czości przez zespół badawczy Pentor Research International i  ekspertów zewnętrz-

nych2. Projekt był realizowany od 1 października 2007 r. do 15 grudnia 2007 r., a ra-

port końcowy powstał w styczniu 2008 r. [Mazurek-Kucharska, Laskowska-Rutkowska, 

Wojtczuk-Turek 2008b; Mazurek-Kucharska, Laskowska-Rutkowska, Wojtczuk-Turek 

2008c]. Celem przeprowadzonych badań jakościowych (tzw. badań eksplanacyjnych) 

było wstępne rozpoznanie przestrzeni zmiennych powiązanych z  zagadnieniem in-

nowacyjności. Przede wszystkim zaś zidentyfikowanie rozumienia pojęcia innowa-

cyjności przez przedstawicieli najbardziej wówczas innowacyjnych firm w Polsce oraz 

poznanie czynników wskazanych przez badanych jako determinujące rozwój inno-

wacyjnej przedsiębiorczości wraz z  wyszczególnieniem czynników stymulujących 

i  hamujących tę innowacyjność. Badanie jakościowe zostało zrealizowane podczas 

dwunastu spotkań fokusowych (tzw. metoda focus group interview – FGI) z siedem-

dziesięcioma pięcioma przedsiębiorcami w  trzech głównych w  tym okresie skupi-

skach przedsiębiorstw innowacyjnych: w Warszawie, Katowicach i Poznaniu.

2. Autorka niniejszego opracowania była liderem projektu i kierowała zespołem badawczym, odpowiada-
jąc za współtworzenie metodologii badania jakościowego, opracowanie tzw. desk research, scenariuszy 
wywiadów IDI, analizę wyników badania oraz redagowanie i współtworzenie Raportu metodologicznego 
i Raportu końcowego z badania.
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Drugie z omawianych badań pochodzi z projektu „Społeczne determinanty in-

nowacyjności przedsiębiorstw”, który stanowił kontynuację wyżej wspomnianych 

badań i, podobnie jak poprzednie badanie, był realizowany na zlecenie Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez zespół badawczy Pentor Research Inter-

national i  ekspertów zewnętrznych3. Projekt był realizowany od 1  czerwca 2008  r. 

do 7  listopada 2008  r., a  raport końcowy powstał w grudniu 2008  r. [Mazurek-Ku-

charska, Block, Wojtczuk-Turek 2008a]. Celem tego etapu badań ilościowych (tzw. 

badań eksploracyjnych) było poznanie opinii przedstawicieli ponad tysiąca przed-

siębiorstw z  terenu Polski na temat determinant innowacyjności przedsiębiorstw 

ze wskazaniem czynników stymulujących i  blokujących, zdaniem badanych, tę 

innowacyjność. Cele szczegółowe tego badania były następujące: a) identyfikacja 

i  klasyfikacja czynników społecznych4 mających wpływ na innowacyjność przed-

siębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem postaw i zachowań pracowników tych 

przedsiębiorstw; b) identyfikacja tych czynników, które poddają się wpływowi po-

lityki proinnowacyjnej państwa i  strategii jej realizacji w  krótkim (bezpośrednio), 

średnim (pośrednio) i  długim okresie (jako niebezpośrednie efekty działań zwią-

zanych z  realizacją polityki proinnowacyjnej); c) aplikacyjnym celem badania było 

także uzyskanie rekomendacji dotyczących zasad implementacji nowego, efektyw-

nego i  opartego na racjonalnych przesłankach podejścia do kształtowania pozio-

mu innowacyjności polskiej gospodarki na podstawie czynników „miękkich”, a tak-

że zasad i  kierunków planowanego wpływu na wzrost efektywności5 zarządzania 

i  tworzenie przyjaznego dla implementacji innowacji środowiska społeczno-eko-

nomicznego. W  niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostaną jedynie wybra-

ne wnioski odnoszące się do celów szczegółowych, powiązanych z procesem iden-

tyfikacji czynników stymulujących i  blokujących innowacyjność przedsiębiorstw 

z punktu widzenia badanych przedsiębiorców.

3. Autorka niniejszego opracowania była liderem projektu i kierowała zespołem badawczym, 
odpowiadając za współtworzenie metodologii badania ilościowego, opracowanie wspólnie z Anną 
Kowalewską z Pentor Research International kwestionariusza ankiety do badań pilotażowych oraz do 
badań zasadniczych, interpretację wyników badań wykonanych w programie SPSS oraz redagowanie 
i współtworzenie Raportu metodologicznego i Raportu końcowego z badania.
4. Ze szczególnym uwzględnieniem czynników związanych z zarządzaniem, psychologią, socjologią funk-
cjonowania przedsiębiorstwa w warunkach zmiany, transformacji, zarządzania wiedzą  
i rozwojem.
5. Wzrost efektywności jest tutaj rozumiany jako generowanie większej liczby innowacji.
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Wykres 1. Struktura próby w badaniach ilościowych (n=1002) ze względu na wiel-
kość przedsiębiorstwa i kryterium branży, w której działa przedsiębiorstwo.

Źródło: Mazurek-Kucharska, Block, Wojtczuk-Turek, 2008a, s. 349.
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W  badaniu ilościowym zbadano łącznie 1002 respondentów, reprezentujących 

492 mikroprzedsiębiorstwa, 264 małe przedsiębiorstwa i  246 średniej wielkości 

przedsiębiorstwa z jedenastu sektorów gospodarki6 (patrz: Wykres 1.).

Trzecie z przytaczanych badań, realizowane jako sto indywidualnych wywiadów 

pogłębionych (tzw. metoda individual in depth interview – IDI) z  przedstawicielami 

mikroprzedsiębiorstw zostało wykonane w  ramach modułu badawczego, towarzy-

szącego działaniom konsultingowym dla w ramach projektu „Menedżer nowych cza-

sów: przetrwanie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w systemie gospodarki regionalnej 

województwa lubelskiego”, realizowanego od 1 marca 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. 

przez Lubelską Szkołę Biznesu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego7. W ramach modułu badawczego, poza przeprowadzeniem wywiadów 

pogłębionych, wszystkim uczestnikom działań konsultingowych wykonano indy-

widualne wielowymiarowe diagnozy psychologiczne z  wykorzystaniem wystan-

daryzowanych testów psychometrycznych, diagnozujących m.in. poziom kompe-

tencji społecznych i  wybranych postaw mających znaczenie dla rozwoju poziomu 

przedsiębiorczości badanych. Ze względu na rozległość przeprowadzonych analiz 

w  niniejszym opracowaniu zostaną wspomniane jedynie główne wnioski z  badań 

jakościowych, które bezpośrednio odnoszą się do zagadnienia percepcji czynników 

sprzyjających i hamujących innowacyjność w opiniach badanych uczestników pro-

jektu8.

Na podstawie bogatego zbioru danych empirycznych uzyskanych po przeprowa-

dzeniu badań w trzech wspomnianych projektach w niniejszym opracowaniu zosta-

ną przedstawione wnioski odnoszące się jedynie bezpośrednio do rozumienia przez 

badanych czynników stymulujących i hamujących innowacyjność przedsiębiorstw.

6. Liczba wywiadów PAPI przypadająca na każde województwo została wylosowana z prawdopodobień-
stwem proporcjonalnym do liczby aktywnych w danej warstwie przedsiębiorstw sektora MSP. Dzięki temu 
struktura próby stanowiła odzwierciedlanie faktycznej struktury populacji. Dodatkowo zastosowana zosta-
ła klasyfikacja województw na regiony charakteryzujące się różnym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej 
zgodnie z opracowaniem: Gawlikowska-Hueckel, Umiński 2000, s. 7.
7. Autorka niniejszego opracowania była ekspertem i doradcą w projekcie, odpowiadając za proces opra-
cowania metodologii i metodyki doradztwa, metodologię badań i dobór narzędzi badawczych, przepro-
wadzenie i interpretacje wyników badań i indywidualnych diagnoz psychologicznych, przeprowadzenie 
indywidualnych rozmów doradczych, opracowanie rekomendacji dla przedsiębiorstw oraz raportowanie 
wyników badań i udział w komisji zatwierdzającej kierowanie uczestników projektów do dalszych etapów 
wsparcia (m.in. cyklu szkoleń biznesowych).
8. Wszystkie trzy wspomniane projekty były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
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Rozwój i innowacja w umysłowości przedsiębiorców

W ramach realizacji badań jakościowych w 2007 r. [Mazurek-Kucharska, Laskowska-

-Rutkowska, Wojtczuk-Turek, 2008b, ss. 76–81] zrekonstruowano pole semantyczne 

pojęć: „rozwój” i „innowacja”, czyli sposób definiowania tych terminów przez przed-

siębiorców z ówczesnych najbardziej innowacyjnych w Polsce firm. „Rozwój” to po-

jęcie, zdaniem badanych, zdecydowanie pozytywne, które kojarzy się ze wzrostem, 

pozytywnymi zmianami, dobrą energią, powiększaniem się zasobów. Krótkotrwały, 

efemeryczny sukces nie musi wcale oznaczać prawdziwego długofalowego rozwoju, 

który – jak stwierdziła jedna z osób – „zależy od rzetelności” (FGI Poznań). Pojmowa-

nie innowacji przez przedsiębiorców zdominowane jest przez sferę techniki i ofero-

wane przez nią nowe urządzenia dość gruntownie zmieniające życie ludzi i funkcjo-

nujące pomiędzy nimi relacje. Zastosowanie psychologicznej techniki projekcyjnej 

(animizacji)9 w  trakcie badań FGI sprawiło, że możliwe stało się poznanie wielości 

skojarzeń i emocji związanych z innowacją. Analizując wypowiedzi uczestników fo-

kusów, omawiających powstałe rysunki, odtworzono listę cech, którymi, zdaniem 

badanych, charakteryzuje się innowacyjne przedsiębiorstwo. Firma innowacyjna 

(zdaniem badanych):

•	 jest silna, dąży do przewagi, przewodzenia,

•	 jest dynamiczna, ma dużo energii, 

•	 pozostaje stabilna, zdolna do działania długofalowego,

•	 jest inteligentna i kreatywna,

•	 jest oryginalna i doceniająca oryginalność,

•	 umie uważnie obserwować otoczenie i wyciągać trafne wnioski z tej obser-

wacji,

•	 skutecznie rozpoznaje potrzeby nabywców,

•	 ma umiejętność twórczego dostosowania się do otoczenia,

•	 jest zdolna do znalezienia i zagospodarowania własnej przestrzeni życiowej, 

własnej niszy rynkowej,

•	 jest cierpliwa i  konsekwentna, umie w  spokoju zaplanować i  zrealizować 

projekt,

9. Uczestnicy grup fokusowych byli proszeni o wspólne narysowania zwierzęcia, które symbolizuje 
innowację. Powstały portrety zwierząt takich jak np.: kameleon, kot, królik, lew, żyrafa, szczur, tygrys, wąż 
i wiewiórka. Rysunki załączono do cytowanego raportu z badania jakościowego.
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•	 jest skuteczna – umie planować i realizować plany,

•	 jest zdolna do dyskretnego działania, które nie wywołuje reakcji silniejszych 

konkurentów.

Warunkiem wdrożenia innowacji w firmie było, zdaniem przedsiębiorców bada-

nych w  2007  r., konieczne osiągnięcie przez przedsiębiorstwo stabilnej sytuacji na 

rynku, posiadanie zabezpieczonych zasobów finansowych i dobre relacje z otocze-

niem biznesowym. Na rozwiązania innowacyjne firma może sobie pozwolić wtedy, 

kiedy ma bezpieczną sytuację rynkową, a same innowacje mogą sprzyjać dalszemu 

rozwojowi biznesu [wypowiedzi przedsiębiorców podczas FGI w Warszawie i w Ka-

towicach]. O  ile sukces inwestycji w  innowację przynosi poważne korzyści, o  tyle 

ich niepowodzenie – zdaniem badanych – jest źródłem poważnych problemów. Jak 

stwierdziła współwłaścicielka firmy, w której wynaleziono nowy sprzęt do fizykote-

rapii: „Państwowy instytut badawczo-rozwojowy, jeśli jakiś projekt się nie uda, sobie 

poradzi. Dla małej firmy to może być katastrofa” (FGI Warszawa). Badani wspominali 

o  trzech typach konsekwencji związanych z  niepowodzeniem inwestycji mających 

na celu innowację. Pierwsza to strata pieniędzy, gdy prace rozwojowe nie przynio-

są spodziewanych rezultatów i, na przykład, nie udaje się opracowanie programu 

komputerowego, nowej technologii, a nowa strategia marketingowa nie spotyka się 

z  pozytywnym odbiorem wśród nabywców. Pogląd ten podzielają także niektórzy 

przedsiębiorcy badani w  latach 2013 i  2014 (branża usług fotograficznych, branża 

usług hotelarskich, gastronomicznych, fizjoterapeutycznych).

Drugi rodzaj kłopotów powstaje wtedy, gdy inwestycja w innowację dobrze ro-

kuje, ale przeciąga się ponad planowany okres. Przykładowo o takiej sytuacji mówiła 

jedna z  respondentek z Warszawy, której firma rozpoczęła prace nad nowym pro-

duktem – nowatorskimi silnikami do łodzi motorowych. Projekt okazał się dłuższy 

i  bardziej kosztowny, niż się spodziewano, a  jego przedłużanie się spowodowało 

perturbacje w planowaniu finansowym – firma nie uzyskała spodziewanych korzy-

ści i nie ma już budżetu na kontynuowanie prac. Kierownictwo firmy musiało stwier-

dzić, że przedsiębiorstwo poniesie ewidentną, znaczną stratę, ale w przyszłości z du-

żym prawdopodobieństwem odniesie sukces, jeśli znajdą się środki na zakończenie 

i wdrożenie projektu. Przedłużanie się prac rozwojowych ma negatywny wpływ na 

„morale” załogi. Pracownicy boją się, że poniesione nakłady osłabią pozycję firmy 

i w rezultacie spowodują konieczność redukcji zatrudnienia (FGI Warszawa). Pogląd 

ten podzielają także niektórzy przedsiębiorcy badani w  latach 2013 i 2014 (branża 

usług hotelarskich, gastronomicznych, medycznych).
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Trzeci rodzaj problemów to przeinwestowanie. Nowe rozwiązania funkcjonują 

prawidłowo i przynoszą pewne korzyści, ale mniejsze niż się spodziewano, i nie re-

kompensują nakładów. Przykładowo właściciel drukarni z Warszawy opowiadał, że 

zainwestował w bardzo nowoczesne maszyny, jednak wzrost zapotrzebowania na-

bywców na usługi wykonywane tą techniką jest mniejszy, niż się spodziewał [Mazu-

rek-Kucharska, Laskowska-Rutkowska, Wojtczuk-Turek 2008b, ss. 79–83]. Stanowisko 

to podzielają także niektórzy przedsiębiorcy badani w  latach 2013 i  2014 (branża 

usług hotelarskich, gastronomicznych, medycznych, usług IT).

Tak więc, zdaniem przedsiębiorców badanych w roku 2007, innowacja jest możli-

wa po osiągnięciu przez przedsiębiorstwo stabilizacji i  jest swoistym luksusem, mod-

nym trendem, na który mogą sobie pozwolić przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji 

rynkowej. Ten sposób rozumienia innowacyjności jest jedną z najważniejszych różnic, 

jaką obserwujemy, kiedy porównamy wypowiedzi przedsiębiorców z badania w latach 

2013–2014. Obecnie innowacja jest spostrzegana jako konieczna inwestycja, czynnik 

niezbędny do rozwoju przedsiębiorstw z różnorodnych branż, a podjęcie ryzyka zwią-

zanego z poszukiwaniem i wdrożeniem innowacji jest brane pod uwagę jako konieczny 

element procesu decyzyjnego przez większość badanych [Mazurek-Kucharska 2014].

Czynniki stymulujące i hamujące innowacyjność przed-
siębiorstw

Chcąc zidentyfikować determinanty innowacyjności, analizowane w ramach badań 

ilościowych z  2008  r. [Mazurek-Kucharska, Block, Wojtczuk-Turek 2008a] oraz ba-

dań jakościowych z lat 2013–2014 [Mazurek-Kucharska 2014], skoncentrowano się 

na analizie następujących bloków (obszarów zarządzania w przedsiębiorstwach):

•	 BLOK A: OGÓLNA OCENA SYTUACJI FIRMY W OTOCZENIU BIZNESOWYM,

•	 BLOK B: POLITYKA KADROWA I  ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM  

W PRZEDSIEBIORSTWIE,

•	 BLOK C: OCZEKIWANIA WOBEC PRACOWNIKÓW,

•	 BLOK D: KULTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA,

•	 BLOK E: PRZYWÓDZTWO,

•	 BLOK F: MOTYWOWANIE ZA POMYSŁY I INNOWACJE,

•	 BLOK G: IDENTYFIKACJA DETERMINANT INNOWACYJNOŚCI,

•	 BLOK H: POSTAWY. 
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Zidentyfikowane w badaniach czynniki innowacyjności grupują się wokół kilku 

najważniejszych zagadnień zarządzania. Są nimi czynniki takie jak: zjawisko konku-

rencyjności, permanentna zmiana w  otoczeniu, kontekst społeczno-prawny, zarzą-

dzanie systemem informacji w firmie, zasoby finansowe i dostęp do zewnętrznego 

finansowania, kapitał ludzki przedsiębiorstwa wraz z  jego potencjałem psycholo-

gicznym, a  także jakość współpracy przedsiębiorstw z  jednostkami badawczo-roz-

wojowymi i instytucjami naukowymi. Czynniki te zidentyfikowano zarówno w bada-

niach z lat 2007, 2008, jak i 2013 i 2014.

Najważniejszymi stymulatorami rozwoju innowacyjności okazują się czynniki 

i zachowania takie jak:

•	 otwarcie się przedsiębiorstwa na lokalne i  ponadlokalne relacje z  szeroko 

rozumianym otoczeniem biznesowym i współpraca pozabiznesowa z szero-

kim gronem interesariuszy (nie tylko przedsiębiorców),

•	 wdrażanie klimatu aktywnej zmiany, współpracy i partycypacji w przedsię-

biorstwie w powiązaniu z silnym przywództwem i jasno określonymi zasada-

mi współpracy i wielokierunkowej komunikacji wewnątrz firmy,

•	 promowanie dyskusji, wymiany poglądów i  podejmowania decyzji 

z uwzględnieniem analizy skutków krótko- i długoterminowych,

•	 aktualizowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem analiz 

i scenariuszy rozwoju dla danego regionu i branży,

•	 otwarcie i  pogłębienie współpracy z  jednostkami naukowymi i  badawczo-

-rozwojowymi w regionie i poza tą lokalizacją,

•	 transfer interdyscyplinarnej wiedzy i technologii,

•	 pozyskiwanie wsparcia w zakresie dostępu do nowych źródeł finansowania 

i inwestycji,

•	 dostęp do wiedzy na temat metod wartościowania kapitału przedsiębior-

stwa, w tym kapitału ludzkiego,

•	 promowanie zarządzania zespołami zróżnicowanymi ze względu na profil 

wiedzy (interdyscyplinarność) oraz długość stażu pracy (zespoły zróżnico-

wane wiekowo), a także włączanie zespołów wielokulturowych (o ile jest to 

możliwe w danej branży),

•	 rozwijanie potencjału kompetencyjnego przedsiębiorców i  pracowników 

przedsiębiorstw, zwłaszcza w  zakresie rozwijania kompetencji społecznych, 

otwartości na wiedzę, proinnowacyjnych modeli przywództwa i nowych wy-

magań związanych z  zarządzaniem zróżnicowanymi zespołami (w  tym ze-
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społami rozproszonymi), budowanie atmosfery zaangażowania, partycypacji 

i samomotywacji, aktywnego bilansowania zadań zawodowych z potrzebami 

osobistymi i rodzinnymi (tzw. work–life balance), rozwijania wiedzy o zdrowym 

trybie życia i budowaniu harmonijnych relacji ze zróżnicowanym otoczeniem.

Najczęstszymi i  najpoważniejszymi czynnikami hamującymi rozwój innowacyj-

ności są natomiast następujące zdiagnozowane w badaniach problemy:

•	 ograniczony dostęp do wiedzy lub brak motywacji przedsiębiorców do po-

głębiania i aktualizowania wiedzy z zakresu zarządzania (przede wszystkim 

zarządzania strategicznego, zarządzania procesowego, zarządzania kapita-

łem ludzkim), prawa (w tym aktualnych przepisów z zakresu prawa patento-

wego i prawa autorskiego), wiedzy na temat źródeł i procedur pozyskiwania 

środków finansowych, 

•	 ograniczenia światopoglądowe i  mentalne (zwłaszcza stereotypowość 

i sztywność myślenia); należy jednak zaznaczyć, że ten problem był zareje-

strowany w o wiele mniejszym stopniu w badaniach z lat 2013–2014,

•	 przestarzały model przywództwa w  przedsiębiorstwie lub brak realnego 

przywództwa opartego na autorytecie,

•	 wadliwa polityka kadrowa, przede wszystkim niski poziom elastyczności 

w zarządzaniu potencjałem pracowników, niski poziom mobilności i mobi-

lizacji kapitału ludzkiego; przy czym należy podkreślić, że ten problem był 

zarejestrowany w o wiele mniejszym stopniu w badaniach z lat 2013–2014,

•	 niski poziom współpracy z interesariuszami i szerokim otoczeniem bizneso-

wym, choć ten problem jest w mniejszym stopniu zauważalny w badaniach 

z lat 2013–2014.

Główne dodatkowe wnioski z przeprowadzonych badań są następujące:

•	 wiedza o determinantach innowacyjności oraz postawy wobec innowacyj-

ności są zróżnicowane i zależą od wieku, wykształcenia, branży oraz umiej-

scowienia geograficznego firmy i demografii tego miejsca (głównie: wielko-

ści miejscowości, liczby mieszkańców),

•	 najbardziej nastawione proinnowacyjnie w 2007 i 2008 były firmy, które ist-

niały na rynku krócej niż dwanaście miesięcy, działały w miastach o średniej 

wielkości, w województwach o najwyższym stopniu atrakcyjności inwesty-

cyjnej; obecnie zainteresowanie innowacyjnością dotyczy także firm mikro 

z  obszaru o  niskim poziomie atrakcyjności inwestycyjnej, jakim nadal jest 

województwo lubelskie,
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•	 w 2008 roku w wyniku przeprowadzonych badań rekomendowano objęcie 

specjalnymi programami wsparcia rozwój sektorów takich jak: hotelarstwo, 

gastronomia, handel, usługi naprawcze i  przetwórstwo przemysłowe jako 

rozwojowe obszary działania. Jak wynikało z  badań przeprowadzonych 

w  2007 i  2008  r. właśnie te branże miały najniższy poziom wiedzy o  for-

mach wsparcia i rozwiązaniach rozwojowych. W badaniach z lat 2013–2014 

stwierdzono znaczny postęp w poziomie tej wiedzy u badanych przedsię-

biorców10.

Zakończenie

Zaprezentowane, wybrane i  bardzo okrojone wnioski z  badań wydają się potwier-

dzać celowość permanentnego prowadzenia popartych empirią analiz nad ustale-

niem czynników wspomagających rozwój innowacyjności. Umożliwiają nam one 

bowiem nie tylko dostęp do aktualnych danych, lecz także pozwalają na rejestra-

cję zmian w zakresie postaw i wiedzy przedsiębiorców na temat zarządzania firmą 

w sposób innowacyjny, bezpieczny i konkurencyjny.

10. W ramach projektu Menedżer nowych czasów przedsiębiorcy na jego wstępie i po ukończeniu działań 
projektowych wypełniali Test wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.
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Abstract: This article focuses on the Polish e-commerce market recent development and 
IT systems management based on the available reports and sources in period 2009-2015 
as the innovative way of trade. Poland joined EU in 2004 so there is almost 11 years of 
global economy in EU structures and around 25 years or market economy development. 
E-commerce in Poland is still developing so the speed and quality of service of Internet 
access is crucial for the e-commerce, so broadband Internet access is getting more 
attention from the business side. Author gives the overview of market analysis including 
regulatory aspects and e-customer behavior. This is important for understanding the 
leading role of Poland in e-commerce business growth in CEE region in 2013 and what 
are the main pain points from the perspective of the e-customer and service providers. 
The comparison to the other EU countries are used to find out some solutions and 
recommendations at the end of the article.
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Office, Telecommunication Act, Electronic Data Interchange, The European Measurements 
Standard for E-commerce (EMSEC), Jorij Abraham, ICT management, content management 
system, geolocalization, ROPO, cloud computing.

Introduction

The main objective of this chapter is to analyze Polish e-commerce market and IT 

system management. Besides that there is a focus on the main pain points from the  
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e-customer and business points of view. The author will describe the macroeco-

nomic background of Poland for development of the e-commerce and IT system 

management. This background will help to understand why e-commerce business 

is in a particular stage of the development in Poland with reference to the other EU 

countries. In the chapter all data will be used from the accessible sources regarding  

e-commerce and IT system management in Poland, although self made study and 

research done by the author in this field will require more deeper research. Further 

on there will be also analysis of the systems used in e-commerce by the players and 

the explanation of the service design in IT management. Besides that important part 

of the e-commerce market is always Regulating Authority which in case of e-com-

merce is very influential on the e-commerce market freedom. That is because there is 

a fraud and not fair play situations which are unfortunately present in Poland. There 

is always a question how far Regulating Authority should intervene into the market. 

The next part of the chapter will analyze e-commerce customers and their behavior 

with reference to other countries. This analysis will focus on the e-commerce trans-

actions done by the customers and some Internet use of their behavior. This is im-

portant for understanding the nature of Polish e-commerce user and what are the 

main pain points from the perspective of the customer in e-commerce. Data for the 

accessible reports and sources will be used for the conclusions. 

The next part of the chapter will focus on the e-commerce and IT management 

system management barriers in Poland. There will be also description of EU opera-

tional programs and funds used by The Polish Government for Internet and e-com-

merce development. 

The closing part of the article „Solutions and recommendations” is the effort of 

the Author to present the outlook for e-commerce and IT system management in 

Poland in the future.

Background 

The origin of e-commerce derives from the concept of information society services de-

veloped by European Union in the late 90s. E-commerce is based on the directive no. 

2000/31/EC (Directive on electronic commerce) of The European Parliament and Council 

issued on the 8th of June 2000 which formulated the functional framework for EU inter-

nal market giving possibility of free movement of information society services among 
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the EU countries. The definition of e-commerce formulated by Central Statistical Office 

in Poland used in the public statistical analysis says that e-commerce is all transactions 

done through the networks based on IP protocol and the computer networks as well. 

In Poland there are more than 10 important acts and regulations concerning e-com-

merce. The most important is The Telecommunication Act issued on 16.08.2004, Civil 

Law for electronic transactions made by customers using Internet, and regulations 

concerning payments by Internet, and offering the services by Internet (Act issued on 

the 8th of July 2002). For the purpose of this chapter e-customer should be understood 

as the customer who does the e-commerce business or transactions via Internet. Elec-

tronic commerce or EC is very complex and includes not only transactions done by In-

ternet but also electronic data interchange (EDI), security of the business transactions, 

any use of electronic media to reach the customers like email, and mobile applications 

through mobile broadband Internet. The value of Polish e-economy in 2009 was 2,7% 

of GDP (9 billion EUR) and it is growing. Penetration rate of Internet in 2009 was 62% 

and the companies are more interested in using Internet for sales of goods and servi-

ces even though that direct investment in the Internet from their side with comparison 

to other EU countries is not satisfying. According to one of the recent studies of Euro-

pean B2C E-commerce Report 2015 Poland was listed in 2014 as the one of the top 

emerging countries regarding e-commerce development and the leader in CEE region. 

The key data and facts are shown on the picture 1. 

Picture 1. Key data and facts e-commerce development 2014

Source: <www.ecommerce-europe.eu>.
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The main conclusion is that UK, Germany and France account for 60% of e-com-

merce sales business in Europe. UK remains the largest B2C e-commerce market in 

Europe and it shows the trends. Poland has still interesting e-commerce growth rate 

of nearly 22% (see picture 2).

Picture 2. Top 12 countries in terms of B2C E-Commerce growth rate

Source: European B2C E-commerce Report 2015, p. 25.

The fact is that there are more sectors in Poland which actively use Internet e.g. 

banking business, retail mass market, tourism etc. [Cimochowski BCG, 2011 pp. 

6–10]. The Polish economy is based on small and medium size companies (SMEs) in 

Poland (78%) which fight with many barriers in the e-business especially from the 

fiscal and legal side to operate. Most of these companies require direct investment 

in the broadband Internet access to boost e-business. The Regulation Authority of  

e-commerce in Poland is The Office of Electronic Communications (UKE).

E-commerce in Poland problems and challenges

According to E-commerce Europe report based on the European Measurement Stan-

dard for E-commerce (EMSEC) from 2013 Poland is the leader in CEE region as the 
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e-commerce market with the most dynamic growth of 24% and the fourth best re-

garding the turnover (4.181 million EUR). Main reason for that is the growing popu-

larity of Internet transactions in B2C and B2B market and also increasing penetration 

rate of Internet access of 70% [Abraham et al. 2013]. According to UKE, the penetra-

tion rate on broadband Internet access of households in 2012 increased to 83,5% 

and totaled 11,6 million users. Both figures, even though that they are different de-

finitely, show that penetration rate is made a decent increase in Poland since 2009. 

One of the reason of that is the increasing number of mobile devices such as tablets, 

smart phones with built-in wireless cards and SIM cards for Internet access. This also 

influences number of transaction made by Poles over Internet using their mobile 

smart devices. Interesting thing is that this growth happens in spite of economical 

problems in Poland such us 14% of unemployment rate, growing public debt and 

massive emigration of young Poles to the other EU countries to get the work. Polish 

Internet market is very competitive and the most popular way of Internet access in 

2012 was xDSL and 2G/3G through mobile devices with access speed 10Mb/s. There 

is a global trend in Internet access that mobile devices are getting more attention by 

final users especially e-customers. Poland is a country (with comparison to other EU 

countries) with rather low penetration rate of fixed Internet and rather higher mo-

bile Internet access rate of 1,1% more than EU average. This situation in Poland is 

similar to Austria, Italy, Estonia, Bulgaria, Ireland, Portugal.The average monthly cost 

of Internet access up to 10Mb/s in Poland is still too expensive (33,20 EUR) with refe-

rence to EU average of 22,53 EUR and other EU countries such as Greece (19,05 EUR), 

Romania (8,54 EUR), Germany (19,05 EUR) [Gaj, UKE Report 2012, pp.14–19]. This is 

a challenge for the Polish Internet providers to adjust these prices to EU average pri-

ce. The pricing of the Internet access in Poland is reflected through the main pillars 

of the e-commerce which is demand for buying goods and services via Internet, the 

investments of the mobile and fixed operators into Internet infrastructure especial-

ly broadband Internet access, the public spending on ICT systems, and the value of 

goods and services exported to the other countries. These three pillars were used by 

BCG to calculate value of the Polish Internet economy in 2011.

Poland is facing several problems while developing e-commerce. The most 

important one is a  low investment activity from the local government in this area 

and also negative balance of the foreign trade in ICT business (0,4% of GDP). The 

main reason for that is the import of IT infrastructure [Tomkiewicz 2011 p. 57]. Polish  

e-commerce market is dominated by the Internet transactions made by the custom-
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ers, especially the group transactions offered by the biggest players on the market 

in Poland namely Groupon, Gruper and Citeam. Each of those requires to sustain 

competitive pricing and the quality of the service. There are more than 50 such 

companies actively offering their services on the Polish Internet market. That form 

of e-commerce is also attractive to the companies, because it is an effective tool for 

advertisement of their services. With a  help of the group transactions customers 

have possibility to use different services at the discounted price like entertainment, 

media, books, language courses, dentist, health & beauty, hairdressing, food service, 

personal computers etc. There is also the separate group of transactions especial-

ly related to food service and grocery shopping on-line. The possibility of a  direct  

e-shopping from big supermarkets such as Auchan, Tesco is the consequence of 

the trend. There are special e-commerce companies with focus on food and grocery  

e-shopping and home delivery such as frisko.pl, fresh24.pl, alma24.pl etc. For these 

e-commerce companies to be successful on the market is not only the question of 

the right marketing but most of all is the right business model, Content Manage-

ment System (CMS) and payment system used which supposed to be user friendly 

and intuitive for the customer. There are still 33% of the e-shop customers who re-

sign during the purchase process while the goods are in the basket questioning easi-

ness of the registration and payment mechanism provided. According to webdesin-

erledger.com, there are top five IT CMS systems used by e-commerce companies for 

the purchase of goods online: Business Catalyst, Magneto, Presta Shop, OpenCart, 

osCSS. These systems allow to create in open source architecture based on XHML 

1.1 as the markup language the web sites with a content management, sales flow 

mechanisms, payment gateways. These systems also allow to integrate the functions 

with Google Website Optimizer and can send payments directly to the customer’s 

bank or PayPal account. The security of the on-line transactions is still an issue in the 

Polish e-commerce. This is also a barrier to use cloud computing concept in e-busi-

ness by the companies which gives more flexibility and cuts the IT systems costs. 

This also refers to the big players on the e-market in Poland. The biggest player in 

Poland in e-commerce is QXL Poland Allegro owned by Traduswith net profit of 45 

million EUR in 2009, the second is Onet.pl and the third is WirtualnaPolska wp.pl, re-

cently bought by the company o2.pl. The social media platforms such as Facebook 

plays also important role in e-commerce market where customers exchange opin-

ions about the products and services and it is the customer data base for many com-

panies which advertise their services on Facebook portal. The geolocalization also 
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helps to reach the right segment of the customers through Facebook and address 

the goods and services. Another trend in the e-commerce in Poland is growing im-

portance of mobile advertising and the applications which allow buying goods by 

the customers using tablets and smartphones. There is a new trend in Poland which 

can be called ROPO (research off-line purchase online), which means that custom-

ers try some goods in traditional stores and then they try to find them on Internet 

where usually prices are better than in the traditional shop. They also use Internet to 

get additional information and opinions through different applications. According 

to Internet Standard there were 300 thousand mobile application created in Poland 

in area of e-commerce in the period of 2009-2011. The mobile and Internet advertis-

ing become the real alternative for a traditional marketing related to newspapers or 

expensive media such as TV and radio.

Solutions and Recommendations FOR E-Commerce 

Considering the problems and challenges for the e-business in Poland described 

briefly above, some solutions and recommendations can be formulated. The e-com-

merce in Poland depends much on the infrastructure and the Internet penetration 

rate so it is recommended to the Office of Electronic Communications (UKE) to reach 

the objectives by the effective distribution of EU funds to provide Internet connecti-

vity to foster a development of the information society services. Some of the activi-

ties are done such as power of The President of UKE to conduct an open audit of IT 

infrastructure which allow access to broadband Internet. There is also a need to help 

SME organizations in Poland to provide the broadband Internet access but the main 

barrier is the economic profitability of such investments in remote areas in Poland 

outside the big cities. The Polish legislation should be more customer protective 

especially in area of the security of transactions (especially e-banking) and personal 

data which may be used in an unauthorized way by the third party. The new Directi-

ve 2011/83/UE passed by EU Parliament on the 25th of October 2011 gives more right 

and protection to the e-customer. According to this Directive which supposed to be 

implemented by the all EU countries by the 13th of June 2014 e-customers can have 

more time to resign from the purchased product and they can send it back to the 

e-shop and the seller will be obliged to provide the right information about the pro-

duct and customer rights before purchase. According to Michael Ross, chief scientist 
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at eCommera there are 5 innovations that will transform e-commerce in the next 10 

years [www.forbes.com] which are the following:

•	 Big data used in B2B for micro decisions;

•	 Customer buying behavior will become more complex and use different 

channels (ROPO, buy online return in store BORIS, browse in store on mobile 

buy online BIMBO);

•	 Optimization of order management;

•	 Metrics will be built around a customer. Mantra is going to be changed from 

location to the customer;

•	 Ability of the business to fulfill demands of customers immediately, fast de-

livery and ‘yes we can do it’.

These are trends which definitely can transform today way of thinking about 

how to purchase goods and services. These trends can be spotted in Poland as well. 

Future is bright and not blurred for the customers and innovative way of doing shop-

ping online. There is a strong need to look into future direction of the e-commerce 

in Poland.

Future research directions

The perspective for e-commerce development in Poland is very optimistic. Accor-

ding to Internet Standard the value of e-commerce in Poland in 2015 reaches 4,1% 

GDP and Poles will spend in Internet for goods and services 9 billion EUR mainly 

for hi-tech equipment, multimedia products, cosmetics etc. The trend of growing 

penetration rate of Internet will be also increasing which is projected to reach al-

most 100% in 2015. IT systems used by the e-commerce companies especially those 

which have entered the Polish e-commerce market most recently will consider using 

cloud computing business model for their IT systems and infrastructure [Dygas 2010,  

pp. 14–15].The geolocalization is seems to be a hit for the right customer segmen-

tation. The Polish government will increase spending on a broadband Internet infra-

structure using EU funds and also private sector will increase its direct investment 

into e-commerce business especially in mobile applications. It seems that in Poland 

there is going to be further increase in number of on-line stores offering different 

goods and services. ROPO trend will increase as well which is not really a good sign 

because it means that customers prefer to check the required goods in traditional 
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store first e.g. try the shoes and then order them from the other provider on Inter-

net who offers lower price. That may affects the existence of traditional shops or it 

will force many stores to move to the Internet. This situation will boost the business 

of DHL, UPS, TNT and other courier companies which deliver the ordered goods by 

customers through Internet. Interesting thing is the further evolution of the social 

dimension of the e-business development in Poland. The customers become more 

virtual to the sellers and each other and more things can be done just straight from 

home (e.g. shopping) or other place where the access to the Internet is provided. 

Information society is definitely interesting concept which will impact human beha-

vior and relations. From the other hand Internet and e-commerce make customers 

more dependent on the IT technology and the mobile devices. 

Conclusion

The main conclusion of this chapter is that Poland has managed to reach its leading 

position in e-commerce in CEE region with a high dynamic growth of 24% in 2013 in 

spite of the internal economical problems. The perspective for the further develop-

ment is also optimistic but it requires direct investment into the broadband Inter-

net access especially to provide connectivity in remote areas for small and medium 

companies. The major part of the e-commerce in Poland is on-line shopping mostly 

done through Allegro portal and also group on-line shopping which is growing by 

a popularity and the turnover. The new trend in the Polish e-customer behavior is 

checking the goods in traditional store first before purchase that on-line (ROPO).  

E-customers make a lot of research on-line about the goods and services before the 

final decision. The growing popularity of the tablets and smartphones help to boost 

the e-transactions in Poland. There are number of IT system used in e-commerce ma-

inly for the content management and integration with payment gateways but still 

the cloud computing concept is not widely used due to a  risk of fraud and a data 

security reason.
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Key Terms & Definitions

Cloud Computing – the business concept in IT world where the companies rent out 

the IT infrastructure, data storage, applications etc. to other businesses quite often to 

the start-ups.

CMS – The Content Management System – a  system used for service providers in 

e-commerce business to provide updated information and payment mechanisms 

over internet to the e-customers.

E-customer – anyone who makes transactions online in e-shops buying products 

and services. 

Geolocalization – offering products and services to the internet users in the speci-

fied geographical area.

Information Society – a concept founded by EU of the global connectivity of the 

people living in the particular geographical area to use internet in their daily life.

ROPO – (Research Off-line Purchase On-line) – a  trend in on-line shopping where 

customer makes the visit to the traditional shop to check the good and then makes 

the decision to buy it on internet.
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Abstract: Life quality is one of the most widely debated and research aspects. It is 
researched from different perspectives and dimensions. Probably because of that the 
common definition of the concept is not elaborated and the list of determinants and 
indicators dedicated to life quality is not closed and still evolving. The literature review 
examines the relationship between quality of healthcare services and life quality. The 
relationship between human resource management and quality of healthcare services 
is also explored. The review shows that there is a  lack of research on the relationship 
between human resource management and quality of life. The paper is more conceptual 
than research based which is a limitation. However, it provides a base for future empirical 
investigation. 
Key-words: life quality, Human Resource Management, healthcare.

Introduction

Life quality is perhaps the most widely debated, criticized and confused research 

areas, not only for sociologists but also for medical sciences, philosophers and other 

researchers. The concept itself is very broad and can be approached from various 

perspectives. There is no consensus in any of the literatures about its definition. Ne-
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vertheless, many agree that quality of life is multidimensional and that its’ coverage 

may be categorized within five dimensions. These are: physical wellbeing, material 

wellbeing, emotional wellbeing, development and activity [Felce, Perry 1995]. Borth-

wick-Duffy [1992] has indicated three perspectives on life quality:

•	 The quality of ones’ life conditions;

•	  The satisfaction with life conditions;

•	  The combination of both life conditions and satisfaction. 

Conceptualizations of the quality of life concept reflected variations of appro-

aches from societal to situational or even individual, and from physical to psycho-

logical ones. Liu [1976] stated that there are as many definitions of quality of life as 

human beings. Others pointed that there are as many definitions as researchers in-

vestigating the concept [Baker, Intagliata 1982]. Among various approaches to life 

quality, those connected with health dimension play an important role. Health in the 

context of life quality is defined as „a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO). Various rese-

arch approached the aspect of health as the determinant of life quality pointing out 

possible indicators of that relationship. Among the others a following set was identi-

fied [Burchard et al. 1991; Conroy, Bradley 1985; Lowe, de Paiva 1991]: environmental 

quality, family and friendship contact, community activities, family and consumer of 

healthcare services satisfaction, staffing, staff turnover, and staff performance. 

Simultaneously with increasing interest in relationship between health and 

quality of life a  lot of interest in various research is given to human resource ma-

nagement and quality of healthcare services. Literature on the subject underlines 

a strong relationship between effective human resource management and quality 

of healthcare services [Harris et al. 2007; Keating 2011; McKinnies et al. 2010]. The 

primary activities performed within human resources management are: staffing, tra-

ining, career path planning, employees’ appraisal, and reward management. These 

activities have been identified to have significant influence on organizational perfor-

mance and quality of services, including these medical ones [Zairi 2002].

From the literature review the possible gap on investigation on relationship be-

tween HRM practices at the healthcare entities and quality of life can be identified. 

The main aim of the paper is to bring ones’ attention to the possible relationship 

(see: Figure 1). Accordingly, studies on HRM practices in healthcare entities are ana-

lyzed and chosen life quality indicators connected with health dimension are exa-

mined. 
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Figure 1. The relationship continuum of HRM practices and quality of life 

Source: self-elaboration.

The concept of human resource management

Intangible assets’ role increases in the contemporary economy and because of this 

human capital, among other intangibles, is perceived by a  lot of researchers and 

also practitioners as the key component in the process of obtaining the compe-

titive advantage or in the process of generating the added value. The issues asso-

ciated to the human capital development and/or management in organizations 

are typically referred to the concept of human resource management, which ori-

ginated not only from management sciences, but also on trajectory of broadly 

defined humanities. Human resource management as the new approach to per-

sonnel function emerged at the end of 1970s and the beginning of the 1980s as 

the result of the global economy transformation [Torrington et al. 2002; Bratton, 

Gold 2003]. Since the time HRM concept was systematically evolving due to enlar-

ging interest from researchers and practitioners side. As the consequence, the con-

temporary literature focused on HRM delivers various definitions of the concept. 

Additionally, Armstrong [2002], defines HRM as a strategic, unified and consistent 

method of managing the most valuable capital in each organization, that is people 

who, because of their individual and collective efforts, contribute not only to the 

attainment of goals expected by the organization, but also to strengthening the 

organization competitive advantage. Pocztowski [2007] perceives human resour-

ce management as the unique management idea in the area of personal function 

of organizations where human resource is perceived as an element of the com-

panies’ assets and also as the source of competitiveness. From the fundamental 
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assumptions about HRM role in organizations few postulates arise. First, strategic 

integration of personnel issues with business aspects. Second, enlarging involve-

ment of line management in solving personnel issues. Third, development of orga-

nizational culture. Fourth, integration of human resource management processes. 

And fifth, building employees’ commitment [compare, i.a. Lundy, Cowling 2000; 

McKenna, Beech 2002; Listwan 2002; Mello 2002; Boxall, Purcell 2003; Beardwell 

et al. 2004]. The major characteristics of the HRM concept comprise [Armstrong 

2002; Pocztowski 2007]: perceiving people as the foundation of competitive ad-

vantage, strategic integration of HRM processes, continuous investment in human 

capital, active involvement of line managers in the process of human resource ma-

nagement, organizational culture management, and individualized approach to 

work relations, orientation on internal and external clients. Provision of the value 

for organizations’ stakeholders via attaining and maintaining high effectiveness of 

the work completed by the employees and improvement of the value of human 

capital in relevance to the company strategic objectives, are very often exposed as 

the major purposes of HRM [Pocztowski 2007]. The key areas of HRM are: acquiring 

employees, retaining and developing them. Also management of redundancy is 

the part of HRM process [see, i.a. Hendry 1995; Sajkiewicz 1998; Juchnowicz 2000; 

Gierszewska 2001; Purcell 2001; Jackson, Schuler 2003]. 

Since the time when HRM concept was elaborated, uncountable number of 

the research projects has been performed in diversified in terms of size, nature 

of activities and operations, organizations proving that implementation of human 

resource management positively impact broadly defined performance of the or-

ganizations [Wall, Wood 2005; Hyde et al. 2006; Combs et al. 2006]. This increased 

the interest of scientists and practitioners in the concept even more than before. 

At present the visible result of this interest can be detected via limitless collection 

of studies, papers and other publications which may be found in such data bases 

as ELSEVIER, PROQUEST, EBSCO, Emerald, or Wiley Online Library. What should be 

brought to ones’ attention is that in up-to-dated literature on personnel function 

realization, both theoretical and practical discussions, focus more often on the 

issue of the changing approach to management of the personal function in the 

todays organizations. The new approach is named human capital management in 

the adequate literature. And, even though the aim of this elaboration is not to so-

lve the emerging dilemma whether human capital management is the next step in 

the personnel function performance development or the trend within HRM con-
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cept, but to identify the state-of-art of the literature, it is important to highlight 

that contemporary contentiously improve their approach towards managing hu-

man resources [see, i.a. Marrewijk, Timmers 2003; Peg et al 2007; Jackson 2007; 

Juchnowicz 2007; Stróżyna 2008; Listwan 2010, Jamka 2011; Duke, Udono 2012]. 

The continuous improvement reflects the turbulence of the environment where 

organizations conduct their activities and set the paradoxes they face [Pocztow-

ski 2007, Jamka 2011]. Consequently, implementation of actions in the scope of 

managing human resources, advanced to other improvements. At present human 

resource management is perceived in the context of value creation, competitive-

ness, managing performance flexibility [Purcell et al. 2003; Combs et al. 2006; Mor-

ley et al. 2006]. 

The significant role of the human capital, personified by the healthcare sector 

employees, in particular, those who are directly involved in provision of medical 

services, has also increased interest among entities acting in the sector. The con-

cerns related to employees management in the organizations delivering medical 

services, including hospitals, were at first researched in Anglo-Saxon environment 

and thus published in English language literature [see i.a. Borrill et al. 2000; Truss 

2003; Buchan 2004; Michie, West 2004]. Among others, the researchers concentra-

te on: training policy management, organizational culture, performance manage-

ment, or remuneration [Bartram et al. 2007; Harris et al. 2007]. Large amount of 

publications deals with a relationship between HRM or various aspects of HRM or 

performance management [Frączkiewicz-Wronka 2009, Jończyk 2011, Frączkie-

wicz-Wronka, Austen 2011, Jończyk 2012]. Unrelatedly of approach, fragmental or 

holistic, researchers seem to reach an agreement that there is a visible and stron-

gly positive relationship between effective human resource management and he-

althcare services quality [Harri et al. 2007; McKinnies et al. 2010; Keating, 2011]. 

The practices, such as HR planning, staffing, managing employees’ performance, 

training management, career planning or remuneration directly influence a profile 

of human resource and indirectly influence the actual and perceived quality of he-

althcare services (see: Figure 2). 
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Figure 2. The model of human capital influence on healthcare service delivery 
process

Source: Self-elaboration.

Human resource management practices in Polish health-
care entities 

Focusing on analysis of human resource management practices in Polish healthcare 

entities, it is important to briefly describe the context of their functioning, that is the 

healthcare reform in Poland. Additionally, the process of the conversion of healthca-

re system in Poland begun in the 90’s. The major task, which was a privatisation and 

facilitation of the medical services sector, was performed in two-way: First of all, via 

delegation of authority and responsibility for healthcare to the local governments. 

Secondly, by implementing new regulations stimulating not only the emergence, 

but also development of the private healthcare entities. The foundation for the he-

althcare services market facilitation began by passing an Act on Health Care Entities 

on August 30 19913 [Act on Health… 1991]. This act disestablished the monopoly of 

state on healthcare providers ownership. However, it needs to be underlined, that 

until 1996 only few public entities became private ones. In 1997 the process gained 

3. The act was numerously revised since the time and finally replaced by another one. 
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impetus, mainly because of the following acts: the Normative Acts of 1997 amen-

ding the 1991 Act and regulations of the Public Health Insurance Act of 1997 and Act 

on Commercialisation and Privatisation of State Enterprises dated 30 August 1996.

Taking into consideration the above mentioned acts it needs to be underlined 

that by far Act on Public Health Insurance, passed on 6th February 1997 has had the 

greatest influence on the process of healthcare services market facilitation and com-

mercialization. It not only accelerate the process of healthcare providers’ emancipa-

tion, but also it profoundly changed the system of healthcare financing. In the light 

of the Act, healthcare of the Poles insured after January 1st 1999 has been financed 

from various sources, such as health insurance payments, constituting health insu-

rance fund, whose disposer is the National Health Fund.

As the consequence of the healthcare system reforms private healthcare sector 

has been developing dynamically. Relatively large numbers of previously public he-

althcare organizations were altered into private ones. By now, every tenth hospital 

in Poland is privately owned. In 2011, additional legal amendments regarding heal-

thcare sector were introduced, the Act of Medical Activity of 15 April 2011, no 112, 

item 654. This Act in fact encourages public healthcare providers to change the form 

of ownership from a public one to private. This legal regulation increases not only 

dynamics of privatization, but also competition among healthcare providers. 

The awareness of the Polish healthcare sector reform, allows to analyze the state-

-of-art of human resource management practices in healthcare entities. In reference, 

detection of the HRM practices concerns such the aspects as the possession of com-

pany strategy, including HRM one and possession of HRM procedures giving eviden-

ce as to the possibility of managing human capital in accordance with the resear-

ched organizations’ needs. In addition there were two major studies connected with 

identification of the state-of-art of human resource management in Polish healthca-

re entities which adapted more broaden and strategic approach4. The first study was 

carried out in the year 2006, the other in the year 2009. The research performed in 

2006, was commissioned by the Department of Social Policy of Malopolska Marshal’s 

Office (Malopolska Voivodship, Poland) under title „Strategic aspects of human reso-

urce management in the provincial independent public health care institutions - ho-

4. Other researches connected with HRM field performed in the healthcare entities were concentrated 
more on chosen aspects such are leadership, corporate culture, motivating the healthcare sector employ-
ees, including remuneration, managing the medium level medical personnel, importance of the selected 
HRM entities in the employee management process.
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spitals – in the context of the emigration of medical personnel after Polish accession 

to the European Union”. This project was funded by the INTERREG III Health Cluster 

NET. There were 10 representative public healthcare institutions, hospitals, participa-

ting in the research. A questionnaire addressed to individual hospitals was used as 

the research tool. The other research project was financed by Ministry of Science and 

Higher Education in Poland titled „Human resource management practices in private 

healthcare sector organizations. Strategies, processes and tools of human resource 

management towards medical personnel”. The project commenced in January 2008 

and finished in June 2009. In this study, questionnaires were distributed via post-ma-

il and e-mail to three hundred healthcare units operating in the private sector in the 

year 2009. The response rate was eighteen percent (54 units).

Key findings from the first study were as follows: 

•	 70% of the respondent hospitals indicated that they had a written organi-

zational strategy. 10% declared that the strategy was elaborated but has no 

written form. 10% of the hospitals plan to elaborate the strategy and 10% do 

not plan to do so (see: Figure 3).

•	 70% of the respondent hospitals did not possess HRM strategy, however 

more than half of them planned to develop one. 30% of the respondents 

possessed the strategy (see: Figure 3).

•	 When it comes to HRM procedures, the results were following: 30% of the 

entities possessed staffing procedure, 40% possessed training procedures, 

20% elaborated career planning procedure, 10% of the entities possessed 

employees’ appraisal procedure, and 40% of the hospital possessed remune-

ration procedure (see: Figure 4). 

The second study investigated organizations in the private sector only. The follo-

wing patterns of HRM policies and practices were found: 

•	 43% of the respondents indicated they had written or unwritten organiza-

tional strategy. 13% declared that the strategy was developed but was not 

formally written. 11% entities plan to develop the strategy and 33% do not 

plan to do so (see: Figure 5).

•	 56% of the researched entities did not possess HRM strategy. 19% possessed 

the HRM strategy in written and unwritten form, 13% were elaborating the 

strategy and 13% planned to elaborate it in the future (see: Figure 5).

When it comes to HRM procedures the results were following: 59% of the enti-

ties possessed staffing procedures, 63% possessed training procedures, 30% elabo-
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rated career planning procedure, 54% of the entities possessed employees’ appra-

isal procedure, and 52% of the organizations possessed remuneration procedure 

(see: Figure 6). 

Figure 3. Possession of organizational and HRM strategy

Source: Calculated based on: Buchelt 2008.

Figure 4. Possession of HRM procedures

Source: Calculated based on: Buchelt 2008.

Figure 5. Possession of organizational and HRM strategy

Source: Self-elaboration.
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Figure 6. Possession of HRM procedures

Source: Self-elaboration.

When considering the data in accordance to the genesis of foundation of the 

entities, that is sole private (n=29) and previously public owned entities (n=25) the 

following characteristic of the HRM advancement might be drawn:

•	 Previously state owned entities: 20% possessed a written form of organiza-

tional strategy, 28% possessed an unwritten form, 8% were drawing the stra-

tegy and 8% were planning to do so; 36% did not planned to elaborate the 

strategy (see: Figure 7).

•	 Private entities: 17% possessed a written form of organizational strategy, 21% 

possessed unwritten form, 17% were drawing the strategy and 14% were plan-

ning to do so; 31% did not planned to elaborate the strategy (see: Figure 7).

•	 In case of previously state owned entities: 4% possessed written form of 

HRM strategy, 20% possessed unwritten form, 12% were drawing the stra-

tegy and 16% were planning to do so; 48% did not planned to elaborate the 

strategy (see: Figure 8).

•	 In case of sole private owned entities: 3% possessed written form of HRM 

strategy, 10% possessed unwritten form, 14% were drawing the strategy 

and 10% were planning to do so; 62% did not planned to elaborate the HRM 

strategy (see: Figure 8).

•	 When it comes to HRM procedures the results concerning formerly state 

owned entities are following: 64% of the entities possessed staffing proce-

dure, 56% possessed training procedures, 28% elaborated career planning 

procedure, 40% of the entities possessed employees’ appraisal procedure, 

and 44% of the organizations possessed remuneration procedure (see: Fi-

gure 9).
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•	 Once identifying state-of-art of HRM procedures in sole private entities the 

results are following: 55% of the entities possessed staffing procedure, 69% 

possessed training procedures, 31% elaborated career planning procedure, 

66% of the entities possessed employees’ appraisal procedure, and 59% of 

the organizations possessed remuneration procedure (see: Figure 9).

Figure 7. Possession of organizational strategy in formerly state owned and sole 
private entities

Source: Self-elaboration.

Figure 8. Possession of HRM strategy in formerly state owned and sole private en-
tities

Source: Self-elaboration.
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Figure 9. Possession of HRM procedures in formerly state owned and sole private 
entities

Source: Self-elaboration.

Two major patterns emerge from this analysis. First, practices connected with hu-

man resource management in the private sector are more advanced then in public 

one. This is especially so when it comes to procedures: more entities operating in pri-

vate sector develop these than public owned ones. Secondly, when comparing data 

from 2006 to these from 2009 it can be observed that when public entities transform 

to private ones more attention is given to development of human resource manage-

ment. Formerly public owned entities have more HRM procedures developed then 

public ones.

Major indicators referring to life quality of Polish citizens

When analyzing life quality various indicators may be considered. Although, as sug-

gested by the literature,, measures should be valid, reliable, and responsive [Fletcher 

et al. 1992]. In reference, two indicators have been chosen for the analysis connected 

with determination of quality of life of Polish. These are life expediency at birth and 

healthy life expediency based on self-perceived health. It is worth to underline that 

similar indicators are used within Human Capital Index Report, at the health and wel-

lness pillar. 

When analyzing data concerning life expediency at birth in Poland it can be ob-

served that it systematically increases. In 2005 the life expediency for males was 70,8 

years, for females 79,3 years. In 2012 the indicator amounted 72,7 years for males 

and 81,1 for females. The change for males was higher than for females, and it amo-
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unted 2,68%. Referring to the range of time when the HRM studies analyzed below 

were performed, it can be identified that in 2006 the life expediency in Poland for 

males was 70,9 years and for females 79,7 years. In 2009 life expediency in Poland 

amounted for males 71,5 years and for females 80,1 years. The dynamics of the in-

dicator between years 2006 and 2009 amounted for males 0,85% and for females 

0,51% (see: Figures 10 & 11).

Figure 10. Life expediency in Poland at birth in the years 2005-2012

Source: Self-elaboration based on: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu> 20.04.2014.

Figure 11. Dynamics of life expediency in Poland at birth in the years 2006-2012. 
Base year 2005 equals for males: 70,8 years and for females 79,3 years

Source: Self-elaboration based on: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu> 20.04.2014.

Referring to data concerning healthy life expediency in Poland, it can be obse-

rved that it also systematically increases. In 2005 the healthy life expediency for ma-

les amounted 60,2 years, for females 64,3 years. In 2012 the indicator amounted 64,3 
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years for males and 69,3 for females. The chan for females was higher than for males, 

and it amounted 7,8%. Considering the range of time similar to the studies perfor-

med on HRM practices in healthcare entities it can be identified that in 2006 the he-

althy life expediency in Poland for males was 61,2 years and for females 65,4 years. In 

2009 life expediency in Poland amounted for males 62,7 years and for females 66,8 

years. The change between 2006 and 2009 amounted for males 1,9% and for females 

1,7% (see: Figures 12 & 13). 

Figure 12. Healthy life expediency in Poland based on self-perceived health in the 
year 2005-2012

Source: Self-elaboration based on: <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu> 29.04.2014.

This analysis shows that not only life expediency at birth but also healthy life 

expediency systematically increases in Poland. The dynamic for the first indicator 

amounted for males 2,68% in the years 2006-2012 and for females 2,27%. When con-

sidering the second indicator it can be identified that the healthy life expediency for 

males in years 2006-2012 expanded by 4,1 years. At the same time it expanded by 5 

years. The dynamics of the healthy life expediency for males in years 2006-2012 amo-

unted 6,8%, and for females 7,8%.

The factors influencing these trends are complex, but it is argued here that im-

provements in human resource management practices in health care entities has 

had an important and positive effect. 
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Figure 13. Dynamics of healthy life expediency in Poland based on self-perceived 
health in the year 2006-2012. Base year 2005 equals for males: 60,2 years and for 
females 64,3 years

Source: Self-elaboration based on: <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu> 29.04.2014.

Conclusion

Life quality is one of the most interesting although challenging areas of research due 

to its variable understanding and diversified methods and tools of measurement. 

The concept itself can be analyzed from different perspectives and dimensions. Ad-

ditionally, this literature review has tracked the relationship between quality of heal-

thcare services and life quality. At the same time, the relationship between human 

resource management and quality of healthcare services has been examined. Never-

theless, there is the lack of research focused on the relationship between human re-

source management and quality of life. The aim of the paper was to bring attention 

to the possible influence of human resource management practices performed on 

the level of healthcare providers on life quality. Empirical evidence analyzed in the 

paper revealed that at the same time as life quality indicators in Poland improved, 

human resource management practices enhanced also. The conceptual nature of 

this paper provides a framework in which to advance future empirical investigation 

of the possible relationship between HRM practices and life quality.
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Działania intuicyjne w praktyce przedsiębiorczej

Intuition Behaviour in Entrepreneurs’ Practice

Abstract: Entrepreneurial intuition is defined as the rapid, non- conscious and holistic 
hunch which is the dynamic cognitive process based on entrepreneurs’ experiences 
and expertise. Intuition lets to recognize opportunities and complement rational 
decision making process. Intuition role and need in the permanent changing business 
environment and high level of uncertainty is proved by many research considering 
entrepreneurial decisions. The aim of the article is to present the obtained results in 
terms of the use of intuition by Polish entrepreneurs. The results prove intuition to be the 
important element of entrepreneurial decision process, especially in terms of strategic 
decision about the company development and in the area of new business relations. The 
examples of efficient intuition decisions are given. The relationship between intuition 
and entrepreneurial experience was not confirmed. 
Key-words: entrepreneurial competencies, intuition, entrepreneurial intuition, business 
decisions making.

Wprowadzenie

Williams [2012, ss. 49–52] zebrała występujące w  literaturze definicje intuicji i  wy-

szczególniła trzy główne atrybuty, które pojawiały się w nich najczęściej: intuicja to 

proces nieświadomego podejmowania decyzji, któremu towarzyszą przeżycia emo-

cjonalne i który charakteryzuje holistyczne przetwarzanie informacji. Wiele definicji 

podkreśla, że intuicja wynika z wcześniejszych doświadczeń [Myers 2004, s. 54, Ma-
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lewska 2013a, s. 40] i z wiedzy eksperckiej [Baldacchino, Ucbasaran, Cabantous i in. 

2015, s. 214]. Cechy intuicyjnego podejmowania decyzji w kontraście do procesów 

racjonalnych zostały zaprezentowane w tabeli 1. 

Wspomaganie decyzji racjonalnych intuicją jest szczególnie potrzebne w sytuacji 

braku pewności, w  sytuacji precedensowej, gdy brakuje danych lub ich racjonalna 

analiza nie jest możliwa, kiedy dostępne fakty nie wskazują jednoznacznie na najlep-

sze rozwiązanie lub gdy istnieje wiele korzystnych opcji [Williams 2012, s. 52]. Presja 

czasu, potęgowana nieustanną zmiennością technologii, skróceniem cyklu życia pro-

duktów i  nadmiarem informacji to dodatkowe czynniki, które sprawiają, że intuicja 

nabiera znaczenia w decyzjach biznesowych [Lank, Lank 1995, s. 19]. 

Tabela 1. Charakterystyka intuicyjnego i racjonalnego podejmowania decyzji
Intuicyjne podejmowanie decyzji Racjonalne podejmowanie decyzji

Nieświadome
Trudne do zwerbalizowania
Wewnętrzne, osobiste przekonanie
Oparte na skumulowanych doświadczeniach
Holistyczne
Indukcyjne
Emocjonalne
Szybkie
Elastyczne
Subiektywne
Kwestionujące
Skutkujące trudnym do wyjaśnienia przekonaniem 
o skutkach

Świadome
Werbalizowane
Łatwe do przekazywania informacje i modele
Oparte na informacjach
Analityczne
Dedukcyjne
Racjonalne
Długotrwałe
Według ustalonych zasad, reguł
Logiczne
Rutynowe
Przekonanie oparte o kalkulację

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bocco i Meruka [2013, s. 48], Agor [1989, s. 179].

Charakterystyka współczesnego rynku skłania też do wykorzystania intuicji ze 

względu na jego kompleksowość, zróżnicowanie zachowań konsumentów, stały 

wzrost liczby informacji, które trzeba zdobyć, zgromadzić i  przetworzyć, co z  kolei 

wymaga czasu i nowoczesnych narzędzi IT [Bocco, Merunka 2013, s. 45], nie zawsze 

dostępnych dla małych czy początkujących przedsiębiorstw. Wykorzystaniu intuicji 

sprzyja również konieczność nawiązywania przez przedsiębiorcę stale nowych re-

lacji biznesowych, w których zasób informacji o partnerze jest zwykle ograniczony 

[Williams 2012, s. 91]. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym zainteresowanie in-

tuicją jest ograniczona skuteczność tradycyjnych, logicznych modeli podejmowania 

decyzji w biznesie [Agor 1989, s. 148; Malewska 2013b, s. 175]. Blume i Covin [2011, 

s. 138] podkreślają, że wystarczającym uzasadnieniem wykorzystania intuicji przez 

przedsiębiorcę jest moment podejmowania decyzji o  założeniu nowej firmy, gdyż 

spełnia on wszystkie z warunków sytuacji prowokującej intuicyjne myślenie: niepew-
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ność, precedensowy charakter przedsięwzięcia, ograniczone dane lub ich brak, wiele 

alternatywnych rozwiązań. 

Prowadzone dotąd głównie na rynku amerykańskim badania dowodzą, że właś- 

ciciele małych, początkujących firm często stają przed zadaniem dostosowywania 

się do permanentnie zmieniającego się otoczenia biznesowego, muszą podejmować 

szybkie decyzje w warunkach braku informacji, wobec tego korzystają z intuicji [Boc-

co, Merunka 2013, s. 48]. 

W  niniejszym opracowaniu przenalizowano literaturę przedmiotu, która jasno 

wskazuje na znaczenie intuicji w aktywności przedsiębiorczej oraz że intuicja wpisa-

na jest w wizerunek skutecznego przedsiębiorcy. Interesujące wydaje się, czy właści-

ciele firm dostrzegają i doceniają stosowanie intuicji w decyzjach biznesowych, tym 

bardziej, że zjawisko to w polskich warunkach jest badane rzadko. 

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy polscy przedsiębior-

cy uwzględniają intuicję w  podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonych przez 

nich firm. Na ile są otwarci na wykorzystanie intuicji jako wartościowego źródła infor-

macji i w jakich sytuacjach intuicja pomaga im w efektywnym prowadzeniu biznesu. 

Intuicja jako atrybut przedsiębiorcy

Intuicja przedsiębiorcza jest definiowana jako: „dynamiczny proces, dzięki któremu 

uważność poznawcza połączona z  kompetencjami przedsiębiorcy w  danej dzie-

dzinie pozwalają na odkrywanie (uświadamianie) okazji do kreowania nowych 

wartości (przedsięwzięć)” [Mitchel, Friga i Mitchel 2005, s. 671]. Mówi się o talencie 

przedsiębiorców do przeczuwania okazji biznesowych połączonym ze zdolnością 

inicjowania, działania, osiągnięć i  tworzenia w kontraście do analizowania i opisy-

wania, charakterystycznych dla racjonalnego myślenia [Sadler-Smith, Hodgkinson, 

Sinclair 2008, s. 44] i wskazuje się intuicję (obok dostępności odpowiednich infor-

macji) jako element konieczny do rozpoznawania okazji, które wyróżnia przedsię-

biorców spośród pozostałych uczestników rynku [Mitchell, Friga, Mitchell 2005,  

s. 655]. Z zaangażowaniem intuicji w podejmowanie decyzji jest też związana ten-

dencja do podejmowania działań ryzykownych, charakterystyczna dla osób przed-

siębiorczych [La Pira 2011, s. 19].

Analiza dotychczasowych badań dotyczących czynników stymulujących intu-

icyjne podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców wykazała, że w większości przy-

Działania intuicyjne w praktyce przedsiębiorczej



134

padków wcześniejsze doświadczenia biznesowe, szczególnie jeśli dotyczą tworzenia 

i prowadzenia wielu firm, skłaniają do używania intuicji [Baldacchino, Ucbasaran, Ca-

bantous i in. 2015, s. 221]. Co więcej, przekonanie, że sukces podejmowanych w prze-

szłości przedsięwzięć był skutkiem intuicyjnego podejmowania decyzji wzmacnia 

pozytywną postawę przedsiębiorcy do intuicji i jej roli w decyzjach biznesowych [Blu-

me, Covin 2011, s. 141]. Dutta i Crossan odróżnili jednak typową intuicję ekspercką 

od przedsiębiorczej. Ich porównanie zaprezentowano w  tabeli 2. Co prawda Lange 

i Houran [2010, s. 502] potwierdzili, że tendencja do stosowania intuicji oraz akcepta-

cji jej wykorzystania w biznesie rośnie wraz ze wzrostem zawodowego doświadcze-

nia, wiedzy o firmie i rynku, uprawnień do podejmowania decyzji oraz podejmowania 

trudno definiowalnych, unikatowych wyzwań, ale podkreślają też jej przyszłościowy 

i innowacyjny element. Autorzy definiują intuicję przedsiębiorczą jako trafne przeczu-

cie dotyczące podejmowania nowych biznesowych wyzwań, dotyczące osób, które 

z pasją poszukują nowatorskich rozwiązań i nie boją się podejmowania ryzyka.

Tabela 2. Porównanie intuicji eksperckiej i przedsiębiorczej
Intuicja ekspercka Intuicja przedsiębiorcza

Wynika ze zdolności rozpoznawania modeli, wzorców, 
reguł, zasad

Wykorzystuje uważność wynikającą z wiedzy jednostki
Zorientowana w przeszłości
Wspiera eksplorację idei

Wynika ze zdolności rozpoznawania modeli, reguł i za-
sad, ale przede wszystkim z dostrzegania rozbieżności 
i możliwości
Jest źródłem innowacyjności i transformacji

Zorientowana w przyszłości
Wspiera eksplorację idei

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sadler-Smith, Hodgkinson, Sinclar 2008, s. 46.

Kickul i Gundry [2011, s. 88] również wpisują intuicję w charakterystykę przed-

siębiorców, uzasadniając, że szczególnie etapy rozpoczynania nowej działalności: 

odkrywanie okazji, planowanie uruchomienia przedsięwzięcia, zdobywanie koniecz-

nych zasobów do jego realizacji i wdrażanie planu to działania nieliniowe, iteracyjne, 

wymagające intuicyjnego, kompleksowego syntetyzowania informacji, by podjąć 

ostatecznie korzystną decyzję. Za kompetencję odróżniającą przedsiębiorców od 

menedżerów uważa się właśnie zdolność niestandardowego łączenia odbieranych 

faktów i doświadczeń, tworzenia na tej podstawie oryginalnych rozwiązań, apliko-

wanych w inicjowanie nowych przedsięwzięć biznesowych [Sadler-Smith, Hodgkin-

son, Sinclar 2008, s. 45]. 

Jako skutki zastosowania intuicji w decyzjach biznesowych wskazuje się [Burke, 

Miller 1999, s. 95]: 
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•	 przyspieszenie procesu podejmowania decyzji (szybsze rozpoczęcie procesu 

decyzyjnego, krótszy czas potrzebny na zbieranie i przetwarzanie danych),

•	 podwyższenie jakości podjętych decyzji (większa kontrola i równowaga de-

cyzji, lepsze relacje z ludźmi, koncentracja na najważniejszych aspektach), 

•	 pozytywny wpływ na rozwój osobisty (rozwój profesjonalizmu, wzmoc-

nienie pewności siebie, możliwość korzystania z wcześniejszych doświad-

czeń), 

•	 zgodność podejmowanych decyzji z kulturą organizacji. 

Baldacchino, Ucbasaran, Cabantous i in. [2015, ss. 222–223] wyróżnili trzy obsza-

ry skutków kierowania się intuicją przez przedsiębiorców: 

•	 dotyczące inicjowania własnej działalności (intuicja ułatwia stworzenie wizji 

własnego biznesu, przeformułowanie jej w spójny plan biznesowy i pozwala 

na identyfikację okazji biznesowych), 

•	 dotyczące osoby przedsiębiorcy (osoby intuicyjne miały wyższe poczucie 

dopasowania i satysfakcji z podejmowanych aktywności przedsiębiorczych, 

na wczesnych etapach prowadzenia firmy miały wyższy poziom samosku-

teczności i plany rozwoju firmy uzależniały od percepcji poziomu wrogości 

konkurencyjnego otoczenia), 

•	 dotyczące firmy (intuicyjność decyzji przedsiębiorcy powodowała wzrost 

poziomu sprzedaży w rozliczeniu rocznym). 

Mitchel, Friga i Mitchel [2005, s. 657] podsumowują korzyści z wykorzystania in-

tuicji, wymieniając: zdolność wyciągania unikalnych wniosków dotyczących rynku, 

kreatywność i  innowacyjność, rozpoznawanie okazji biznesowych, poprawa wydaj-

ności organizacji, szybsze i efektywniejsze decyzje oraz zwiększenie konkurencyjno-

ści. Sadler–Smith, Hodgkinson i Sinclar [2008, s. 36] podkreślają, że intuicja wspiera 

kreatywność, innowacyjność i  umiejętność patrzenia w  przyszłość, które uznają za 

główne czynniki inicjujące powstanie i rozwój nowej firmy. 

Przegląd przytoczonych źródeł pozwala więc postawić tezę, że korzystanie z in-

tuicji powinno być cechą charakterystyczną efektywnych przedsiębiorców, powin-

no im towarzyszyć w decyzjach dotyczących różnych aspektów prowadzonej dzia-

łalności, szczególnie zaś tych dotyczących strategicznych zmian w  organizacji czy 

też budowania relacji z interesariuszami firmy. Przedstawione poniżej wyniki badań 

wskazują, na ile i  w  jakich obszarach polscy przedsiębiorcy wykorzystują kapitał  

intuicji.
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Wykorzystanie intuicji w decyzjach biznesowych przed-
siębiorców

W badaniu wzięło udział 47 przedsiębiorców z województwa pomorskiego, wśród 

nich 20 kobiet i 27 mężczyzn (średnia wieku 36 lat), z których 40% prowadzi własną 

firmę od co najmniej 6 lat. Są to w większości firmy 1–4 osobowe (55%), tylko jedna 

z firm zatrudnia więcej niż 100 osób. Badani reprezentują zróżnicowane branże, od 

firm usługowych, poprzez przemysł lekki, energetykę, marketing i media, po bran-

żę IT. 

Badanie przeprowadzono, opierając się na autorskim kwestionariuszu składają-

cym się z 12 stwierdzeń, które opracowano na podstawie narzędzi do badania zdol-

ności intuicyjnych Agora  [1989, ss. 172–176] oraz The Revised Transliminality Scale 

[Ange, Houran 2010, ss. 515–516]. Badani zaznaczali, na ile podane stwierdzenia 

odnoszą się do decyzji podejmowanych w  procesie prowadzenia własnej firmy na 

skali 1–5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie się nie zgadzam”, a 5 – „zdecydowanie się 

zgadzam”. W drugiej części kwestionariusza zadano pytanie otwarte, prosząc o opis 

sytuacji, gdy intuicja podpowiedziała przedsiębiorcy dobrą decyzję. 

Średni wynik uzyskany przez badanych przedsiębiorców wynosi 3,42, co ozna-

cza przeciętny poziom wykorzystania intuicji w podejmowaniu decyzji biznesowych. 

Jest on nieco wyższy w grupie kobiet (3,48) niż mężczyzn (3,36), ale nie jest to róż-

nica istotna statystycznie. Drobne różnice dostrzeżono również pomiędzy grupami 

przedsiębiorców o różnym stażu, ale również nie są one statystycznie istotne. Analiza 

regresji nie wykazała również współzależności tych dwóch zmiennych. Wyniki nie 

potwierdzają, że doświadczenie w roli przedsiębiorcy wiąże się z większym zaintere-

sowaniem intuicyjnymi decyzjami. Średnie wyniki dla poszczególnych grup prezen-

tuje rysunek 1. 

Okres prowadzenia firmy miał wpływ na wyniki jednego z cząstkowych stwier-

dzeń kwestionariusza: „Sam jestem zaskoczony, jak często korzystam ze swoich prze-

czuć, prowadząc biznes”. Wraz ze wzrostem doświadczenia rosła średnia wartość 

wyników, a analiza wariancji wykazała istotność statystyczną tej zależności (r=0,28,  

p<0,05). 

Zbadano również zależność pomiędzy intuicją a  zaufaniem do samego siebie 

(self-trust), które jest definiowane jako pozytywne przekonanie o  sobie samym, 

o  własnych motywach i  kompetencjach, spostrzegania własnej integralności, war-
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tości i wiarygodności [Govier 1998] i jest również elementem wizerunku skuteczne-

go przedsiębiorcy. W  tym wypadku zależność była słaba, ale istotna statystycznie 

(r=0,27, p<0,05). 

Rysunek 1. Wykorzystanie intuicji w decyzjach biznesowych w zależności od stażu 
w roli przedsiębiorcy (średnie)

Źródło: Opracowanie własne.

Dwa spośród stwierdzeń w kwestionariuszu odnosiły się wprost do stosowania 

intuicyjnego lub racjonalnego podejmowania decyzji biznesowych: „Większość de-

cyzji biznesowych opieram na dogłębnych analizach” i „Polegam na mojej intuicji, 

gdy podejmuję decyzje biznesowe”. Średnie uzyskane w poszczególnych stwierdze-

niach wyniosły odpowiednio: 3,24 i 3,58, co wskazuje, że nastawienie na intuicyjne 

decyzje jest nieco silniejsze niż na analityczne, nie ma tu jednak wyraźnej przewagi. 

Rozkład wyników dotyczących tych dwóch stwierdzeń pokazuje rysunek 2. 

Prawie 50% badanych deklaruje, że podejmując decyzje biznesowe, kieruje 

się myśleniem analitycznym, 27% przyznało, że analizy nie są dla nich ważne. 64% 

przedsiębiorców podało, że opierają się na podpowiedziach swojej intuicji, zaledwie 

4% zdecydowanie zdystansowało się do wykorzystania intuicji w przedsiębiorczych 

decyzjach. Dodatkowo 23% wybrało odpowiedź „raczej nie”, co daje w  sumie 27% 

osób, które nie przyznają się do stosowania intuicji w podejmowaniu decyzji. Można 

więc wnioskować, że w badanej grupie preferencje dotyczące analitycznego i  intu-

icyjnego podejmowania decyzji wskazują na lekką przewagę drugiej metody. Cieka-
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we, bo nie zgodne z powszechnym przekonaniem są wyniki porównania odpowiedzi 

kobiet (K) i mężczyzn (M), które zaprezentowano na rysunku 3. 

Rys. 2. Wykorzystanie myślenia intuicyjnego i analitycznego przez przedsiębior-
ców (w %)

Źródło: Opracowanie własne

Zapytani o  stosowanie analizy w  decyzjach biznesowych mężczyźni rzadziej 

udzielają twierdzących odpowiedzi (średnie wyniki K: 3,4, M: 3,1), ale częściej po-

twierdzają wykorzystanie intuicji (choć średnie wyniki K i  M się nie różnią). Kiedy 

jednak stwierdzenie brzmiało: „Chętnie przyznaję się, że posłuchałem intuicji, po-

dejmując ważne decyzje biznesowe”, wówczas średnie K i M różnią się istotnie (Test 

U  Manna–Whitneya, Z=2,12, p<0,05) i  wynoszą odpowiednio: K: 2,75. M: 2,04, co 

wskazuje, że kobiety chętniej (choć również niezbyt często) przyznają się przed oto-

czeniem do polegania na własnej intuicji.

Statystycznie istotna różnica (Z=2,24, p<0,05) dotyczyła też stwierdzenia: „Ci, któ-

rzy widzą, jak pracuję, powiedzieliby, że moje przeczucia dotyczące prowadzenia fir-

my są słuszne”. Kobiety uzyskały średnią 3,95, mężczyźni zaś 3,39. 
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Rys. 3. Wykorzystanie myślenia intuicyjnego i analitycznego przez kobiety i męż-
czyzn (w %)

Źródło: Opracowanie własne

Obszary wykorzystania intuicji w działaniach przedsię-
biorczych

Osoby badane poproszono o podanie konkretnej sytuacji z ich historii prowadzenia 

własnej firmy, gdy podjęli dobrą decyzję, opierając się właśnie na intuicji. Spośród 47 

przedsiębiorców 13 (28%) napisało, że nie potrafią podać takiego przykładu. Pozo-

stałe wypowiedzi można pogrupować w cztery kategorie, które wymieniono w ko-

lejności odpowiadającej częstości występowania: 

1. decyzje dotyczące strategii rozwoju firmy, na przykład:

•	 „W moim przypadku są to decyzje dotyczące rozwiązań projektowych 

przy opracowywaniu nowych technologii (projektów nowych techno-

logii). Intuicja jest w tym wypadku bardzo zależna od wiedzy fachowej 

i  42-letniego doświadczenia zawodowego podpartego branżowym 

wykształceniem. Praktycznie pracuję bez możliwości sprawdzenia swo-

ich rozwiązań technologicznych laboratoryjnie przed ich wdrożeniem. 

Myślę zatem, że mam intuicję zawodową, bo wszystkie projekty zostały 

zrealizowane i wszystkie pracują na założonych parametrach”;

•	 „Wejście z produkcją szynki szwarcwaldzkiej na polski rynek”;

•	 „Wprowadzenie usług do sektora firm o  określonej specyfice działal-

ności”;

•	 „Inwestycja w nowe technologie i obrabiarki”; 
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•	 „Wybór nowej technologii na rynku, w którym już było wielu producen-

tów”; 

•	 „Zanim zaczęliśmy odczuwać kryzys, po części intuicyjnie przeczuwa-

łem zmianę skłonności konsumentów do wydawania wyższych kwot 

z  budżetu domowego. Obstawiałem, że należy skupić się na bardziej 

przystępnych cenowo «zamiennikach» i w odpowiednim czasie zredu-

kowałem oferowane marki z wyższej półki cenowej. Konkurencja też to 

zrobiła, ale o prawie dwa lata później, widząc już raczej skutki ;)”;

•	 „Poczucie niepokoju dotyczącego wąskiej oferty podsunęło mi pomysł 

na inwestycje w nowe narzędzie dla powiększenia oferty. Okazało się, 

że nowy produkt sprzedał się znacznie lepiej niż pozostałe z  dawnej 

oferty”;

•	 „Kilka lat temu (jako pierwszy) intuicyjnie wprowadziłem zabawę kara-

oke w lokalu”;

2. decyzje dotyczące nawiązania (lub nienawiązywania) relacji z nowym klien-

tem, kontrahentem, na przykład:

•	 „Mimo braku wszystkich danych założyłam uczciwość kontrahenta na 

podstawie bezpośredniego z  nim kontaktu i  przystąpiłam do umowy 

sprzedaży opiewającej na znaczną sumę”; 

•	 „Nowy, nieznany klient zaprosił nasza firmę do przetargu na obsługę 

największego samplingu w historii ich firmy. Cały zespół nie chciał pod-

jąć rękawicy, a obecnie kończymy projekt z sukcesem i kolejnymi reali-

zacjami dla tego klienta”; 

•	 „Niepodjęcie współpracy z klientem poszukującym usługi, przekazanie 

go do konkurencji; klient okazał się trudny w kontakcie, nierzetelny i nie 

zapłacił za zrealizowane usługi podjęcia się dużego projektu, nie posia-

dając odpowiednich zasobów”;

3. decyzje dotyczące pracowników w  firmie, głównie procesu rekrutacji, na 

przykład:

•	 „Podczas rekrutacji, kierując się intuicją, wbrew innym czynnikom, za-

trudniłem pracownika, który po czasie stał się najważniejszą podporą 

całej firmy”;

•	 „optymistyczne założenie, że uda się pozyskać współpracowników; po-

zyskani współpracownicy okazali się wyjątkowo dobrzy i pomogli zre-

alizować projekt z sukcesem”;
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4. decyzje dotyczące spraw osobistych, które miały jednak związek z  prowa-

dzeniem firmy, na przykład:

•	 „Moment zakończenia urlopu macierzyńskiego przy pierwszym dziec-

ku. Powrót do pracy na etat czy rozwijanie własnego biura rachunkowe-

go. Baza klientów na starcie – 3. Po trzech latach – 33”.

Podane przykłady wskazują, że intuicja odegrała znaczącą rolę w różnego rodzaju 

decyzjach przedsiębiorców, wspomagając zarówno wybór biznesowych partnerów 

czy współpracowników, jak i podpowiadając, jakie innowacje wprowadzić do firmy, 

jaką wybrać strategię rozwoju produktu lub technologii, by wyprzedzić konkurencję. 

Jeden z właścicieli wyróżnił się, podając, że intuicja podpowiedziała mu „(…) moment 

sprzedaży jednego biznesu i zajęcie się zupełnie czym innym; okazało się, że nowa 

praca jest mniej absorbująca i przynosi większe korzyści”.

Zakończenie

Przeprowadzone badanie udowodniło, że przedsiębiorcy, którzy zgodzili się na wy-

pełnienie kwestionariusza, w  większości korzystają z  intuicji w  procesie podejmo-

wania decyzji biznesowych. Najczęściej dotyczy to obszarów związanych ze strate-

gicznymi decyzjami dotyczącymi kierunków rozwoju firmy oraz budowania relacji 

z  otoczeniem biznesowym. Nie potwierdziły się oczekiwane na podstawie analizy 

literatury zależności pomiędzy tendencją do myślenie intuicyjnego a  stażem w  roli 

przedsiębiorcy, ale wynikać to może z  niewielkiego zasięgu grupy badanej, wobec 

tego kwestia wymaga dalszej weryfikacji. Interesujący wydaje się związek intuicji z za-

ufaniem do samego siebie, którego dalsza eksploracja mogłaby uzupełnić wizerunek 

przedsiębiorcy o te dwa ważne, a często omijane w polskiej literaturze atrybuty.

Co ważne, wyniki badań wskazują, że przedsiębiorcy nie przeciwstawiają myśle-

nia intuicyjnego, logicznemu i chętnie używają zarówno racjonalnej analizy, jak i in-

tuicyjnych przeczuć, zarządzając własną firmą. Aby podkreślić, że do skutecznego 

podejmowania decyzji biznesowych potrzebna jest równowaga pomiędzy racjonal-

nymi i  intuicyjnymi decyzjami, można przytoczyć tytuł jednego z  artykułów, który 

wykorzystano w bibliografii tego artykułu: Business Intuition: The Mortar among the 

Brics of Analysis2 [Williams, 2012, s. 48]. Jeśli przedsiębiorcy chcą wykorzystywać tę 

2. Intuicja biznesowa: Zaprawa scalająca cegiełki analizy, tłumaczenie: autorka.
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zaprawę do wzmacniania swoich kompetencji zarządczych, powinni rozwijać wiedzę 

dotyczącą intuicji, jej źródeł i  konsekwencji, z  odpowiednią uwagą traktować sam 

proces podejmowania decyzji, jednocześnie finalizując go, mimo braku wszystkich 

potrzebnych danych. Korzystanie z  tego pozaracjonalnego skrzydła decyzji bizne-

sowych [Williams 2013, s. 49] jest możliwe, gdy poświęci się czas na introspekcję, 

prześledzenie własnych wartości i celów oraz przeanalizowanie wcześniejszych do-

świadczeń, decyzji i błędów pod kątem znaczenia intuicyjnych przeczuć na ich kon-

sekwencje [Burke, Miller 1999, s. 96]. Ważna jest też umiejętność odróżnienia intu-

icyjnych podpowiedzi od fałszywej intuicji, która może poprzez nadmierną pewność 

siebie, dużą tolerancją wieloznaczności czy brak umiejętności interpretowania włas- 

nych odczuć doprowadzić do podjęcia błędnych decyzji i upadku firmy. Warto wo-

bec intuicyjnych przeczuć stosować zasadę: „ufaj, ale sprawdzaj”, czyli podejmować 

decyzje, wykorzystując zarówno racjonale myślenie, jak i intuicję [Myers 2004, s. 276; 

Blume, Covin 2011, s. 148].
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Introduction 

Logistical problems, associated with the agricultural sector servicing, appear in parti-

cular due to the nature of products and the industry outturn. A large number of pro-

ducts with relatively low cost creates a powerful product flow, with which on a large 

scale there is a  need to transport and storage it. The products of this sector have 

certain common features that define the logistics tasks. In the same market (both 

domestic and foreign) there is an offer of different brands. In the domestic retail mar-

ket among the producers and processors of agricultural products there is big com-
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petition as well as a struggle for the consumer, although there is a high level of sales, 

a large variety of distribution channels, strong level of turnover.

In a context of economic reforms globalization major organizational formations 

of the integrated production structures type – of agricultural complexes, holdings, 

concerns, corporations have become the main subjects of the agricultural market; 

their activities focus on a zoom of agricultural production and the centralization of 

the fixed production objects.

Entry into the world markets creates new challenges to manufacturers, logistics 

companies concerning increase of agricultural products competitiveness level and 

the agricultural sector in general. The most actual direction to ensure this result, in 

our opinion, is the realization of the basic rules of 7R logistics throughout the whole 

supply chain, which should operate with the maximum consideration of specific fe-

atures of agriculture manufacturing [Крикавський 2014, p. 202] (table 1). First of all, 

we talk about the implementation of natural – biological processes in production - 

economic processes of agriculture products supply chain. 

Table 1. Specific features and character of influence of the natural and biological 
factors on the agroindustrial production

Features of influence Character of influence

1 2

Hard seasonality Seasonality is determined by the uneven use of labor and technology, many mate-
rial resources, and the uneven revenues

Significant time 
of production cycle

Plants and animals grow relatively slowly. It is almost impossible to speed up this 
process for the producers, as well as to  increase the release of calves, piglets, 
lambs compared to natural features

The high share of fixed 
costs 

In agriculture there is a high proportion of constant capital comparatively to varia-
ble capital, fixed costs comparively to variable costs

1 2

The significant dependen-
ce on weather conditions

Agricultural production depends on weather conditions, which causes fluctuations 
in crop capacity and gross harvest

Unconditional influence of 
soil quality

The fertility of the land by region and individual households may vary significantly. 
Therefore, the same cost of capital and labor in different parts of the earth provide 
a variety of financial results

Source: Author’s own study, based on Бабенкова 2011.

Natural – biological factor is the main in ensuring the efficiency of production, 

the choice of technology, complex of agricultural production, a set of machines, che-

micals of crop protection, fertilizers, organization of logistics processes and so on. 

For example, the air temperature and humidity have a significant influence on the 

activity of enzymes, speed of chemical and biochemical processes, development of 

microorganisms and pests. Thus, the air temperature during storage of certain agri-
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cultural products is in the range: potato -5 - 7 C0, tomato -10 - 12 C0, carrot - 0 - 1 C0, 

onion -18 - 24 C0.

 Problems of Ukrainian agrilogistics today can be summarized in two blocks:

•	 backwardness of transport infrastructure, especially concerning the quality 

of roads. One third of roads and road bridges do not meet modern require-

ments for the engineering structures;

•	 lack of modern storage complexes and low level of industrial and techno-

logical base of storage facilities. In Europe, a significant part of the agricul-

tural production is supplied and moved through warehouses in chilled and 

frozen state which helps to maintain the quality of products. For example, 

in the EU countries 74% of products are supplied to retail stores through lo-

gistic distribution centers in the chilled and frozen state, and 88% of wareho-

uses meet the Class „A” and „B” and certified ISO and HASSP.

 Logistics costs for export of grain from Ukraine are two times higher than from 

the EU and 1.7 times – than from the US [http://persona.pumb.ua]. The main reasons 

include outdated road and railway transport, processes complexity of delivery docu-

mentary clearance, low reversibility of port facilities, duplication of certification per-

mits, prohibition of mixing grains during the formation of export deliveries (table 2). 

Table 2. Comparison of logistics costs in export of agricultural products to Ukra-
ine, USA and Europe

Logistics costs USA Europe Ukraine

Costs for certification and transportation to the port, dollars per ton 20 18 32

Costs for the transshipment on FOB, dollars per ton 8-10 6,2 18

TOTAL COSTS, dollars per ton 29 24,2 50

Source: <http://persona.pumb.ua>.

Deliveries of agricultural production from field to the elevator of port to the 

Ukrainian producers cost almost 33 dollars per ton. 

1. Innovative solutions in agrilogistic infrastructure

For businesses serving manufacturers of the agricultural sector, a  large number of 

supply and performing of complex distribution tasks is very typical. Great cargo stre-

am generates a strong demand for transport and storage services. Different groups 
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of products require the relevant decision on the use of distribution centers, which are 

divided into certain areas or favours to serve different specific product groups. Some 

of these products (fruits, vegetables, deep-frozen food) require separate storage due 

to the need to ensure a  certain temperature and appropriate sanitation. Therefore 

mating of supply chain to a specific product, not vice versa, is actualized. Enterprises 

– producers must clearly define their requirements for logistics service to operators of 

supply chain so that the delivery was realized at a specified time period (from produ-

cers to distribution centers and in the case of delivery to individual retailers).

 It is necessary to define requirements for a logistics operator concerning a way 

of product packaging and labeling, transport packaging and transportation means. 

Backwards packaging (reusable packaging) must be adapted to the requirements of 

the selling points in terms of size and capacity, functionality and method of expo-

sure - these are just some of the requirements that accompany the products in the 

logistics chain at the stage of sale in retail stores.

 Seasonality, servicing of a large number of products or high requirements to qu-

ality – are not the only restrictions in the logistic activity of the agricultural sector. 

With a large number of products or goods transportation costs are essential to a gre-

at extend. Even small savings in the large-scale implementation results in a particu-

lar economy. Due to the high level of competitiveness in the market and the fierce 

struggle for customer savings (eg. reduction in the retail price of the product at the 

selling point) can be a source of logistics operator competitive advantage.

 Today, those customers show interest who do goods purchasing of the agrarian 

sector over the Internet, which extends retail network with the new distribution 

channel. This, in turn, is a problem for the organizers of logistics processes. Prepara-

tion of orders, delivery to the address, and taking into account specific requirements 

regarding transport conditions for product (eg. ensuring a  certain temperature 

mode) requires adjustment of the whole logistics to such a distribution channel.

Another new challenge is provided to logistics networks by e-commerce regar-

ding storages service providing, it should be noted that there is much broader possi-

bility of returning the goods (including intact)than in the traditional trade . There is 

a problem of appropriate mechanisms development to provide quick, cost-effective 

meet of customer requirements for goods quality on the use of returned goods.

It should be noted that there are no general schemes in agrilogistics. For exam-

ple, logistics of supply chain of dairy sector differs from the supply chain logistics of 

grain or vegetables.
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Today in Ukraine the construction of high quality storage facilities is being acti-

vely carried out, projects on construction of warehouses for storage of agricultural 

products with the participation of foreign technology and investors are being im-

plemented. For example, the company „Hrupa” Bereh „ has invested in a new logistics 

center, built in the Kiev region, offering services for the production storage, which 

requires a certain temperature, and the Belgian company „Agro-Maas NV” built the 

transshipment terminal in Kremenchug for grain storage with the capacity of 30 ths. 

tons and with unloading to river transport of 700-800 tons per hour [Сумець 2013, 

с. 41].

In Ukraine there are the following types of granaries: elevators and one-story 

buildings with horizontal or sloping floors. Old warehouses (with some exceptions) 

have a  low capacity (50, 100, 165, 300 tons), many of them do not have mechani-

zation. Modern warehouses are built according to the projects that involve loading 

of grain by conveyors, using the principle of grain drift and so on. Al. Their capacity 

is 500, 1000, 1300, 1500, 2000, 2300, 3600, 5000 tons. Every year, investment in the 

construction of elevators or their purchase rise rapidly from both domestic and fore-

ign private corporations. Among agricultural holdings of Ukraine significant eleva-

tor capacity to store agricultural products belong to the companies such as „Kernel”, 

„Hlenkor”, „Nibulon” and others. Rated capacity of certified grain warehouses as of 

01.02.2012 . was about 29 mln. tons. Among them capacities up to 25 mln. tons were 

privately owned. as of 19.11. 2013 in Ukraine there were 784 certified grain wareho-

uses, nameplate capacity of which – 32 million 589 thousand tons. [www.rise.ua/ua/

about_us.html].

Figure 1. Elevator power of some private companies in Ukraine

Source: Author’s own study, based on Держреєстри України.
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And although the state still has significant logistical facilities for agricultural pro-

ducts storing, but the ratio is growing every year towards the corporate agrilogistics.

However warehouses for storage of agricultural products in Ukraine are insuffi-

cient, leading to losses of grain yields for about 20% (in Europe and America these 

losses make up only 1-2%). Significant losses occur during storage of other agricul-

tural products. Thus, according to the project USAID «Agroinvest” (UK), Ukraine loses 

65% of fresh vegetables and fruits. Another example - now the capacity to store po-

tatoes – about 2 mln. tons, while its consumption in Ukraine – 10 mln. tons per year.

 The growth rate of the Ukrainian currency led to an increase in the number of 

agricultural exporters. Farmers are looking for opportunities to become agents of 

external economic activity. Group of companies „NIBULON” has provided logistics se-

rvices to third parties and in the 2014/15 marketing year (MY) the proportion of gra-

in in the total exports of the group increased more than twice and amounted to 31%. 

There is competition strengthening in the export market of agricultural production 

in Ukraine. According to Ltd. „APK-Inform Media Group” from 2007 to 2015 the num-

ber of economic agents, engaged in exports of grains and oilseeds, increased more 

than 3.5 times from 374 to 1,346 enterprises.

 Annual capacity of the transshipment terminal of „NIBULON” in Mykolaiv is 

6.5 mln. tons. Besides, „NIBULON” invests significant costs in the revival and deve-

lopment of the annual logistics of Ukraine. In 2014/15 MY with the own shipping 

company, they have provided services for the transportation and delivery of grain 

products using waterways of Ukraine, performing handling operations on the outer 

roads of Mykolaiv seaport in total more than 89 thousand tons.

 For the current 2015/16 marketing year it is planned to increase volume of over-

loading by a group of companies „NIBULON” to 5 mln. t., primarily due to promising 

markets such as China and Iran, as well as further expansion geographically of com-

pany export, which today includes 64 countries.

2. Vertically integrated structure – a new trend

In a globalized economic reforms the main subjects of the agricultural market have 

become major type of organizational formation as integrated production structures 

- agricultural complexes, holdings, concerns, corporations which activities focuse 

inside a zoom of agricultural production and the centralization of fixed objects. In 
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Ukraine, 40 industrial associations own more than 50 thousand of land, 150 compa-

nies have land fund with 20-50 thousand hectares and have potential opportunities 

for extension of land and conversion to agricultural holdings. Number of land used 

in the agricultural production in Ukraine is 32-33 mln hectares, one third of which is 

processed by small and medium farms. Financial Management of SMEs in rural areas 

faces significant challenges of repayment, at a time when agricultural holdings con-

nected with foreign capital are able to obtain cheap loans from international banks. 

Grounded inability to resist the growing risks and financial problems lead to more re-

structuring of agricultural market, which is manifested in the displacement of small 

businesses and the appearance of strong players such as agroholdings, corporations 

and others.

 The perspective today is agrilogistics of branched structures such as agro hol-

dings, corporations, concerns, etc., which can concentrate all stages of operating 

cycles: from the cultivation of raw materials to the final product of processing (food), 

model of which is illustrated on Figure 2.

A bright example is provided by the logistics of one of the most successful com-

panies supply chain in the domestic agricultural market – the company „Rise”. „Com-

pany” RISE„ handles 135 thousand hectares of land, is the owner of Lokhvitskiy su-

gar mill, with grain storage capacity of about 620 thousand tons of simultaneous 

storage, it unites about 47 distribution centers in Ukraine. An extensive distribution 

network „Company” RISE „ inclkude 25 agrodiller centers throughout Ukraine, which 

allows to provide comprehensive support and consulting services to the final con-

sumer in the national scale. The company has a vertically integrated structure that 

allows you to manage all supply chain effectively – from seed production, planning 

and growing of crops to storage, transportation and logistics [http://www.rise.ua/

ua/about_us.html].

More than 20 years „Company” RISE „collects consistently high yields using global 

experience, advanced agricultural technologies, optimized planning and alternation 

in growing crops. Most of the company’s products are exported to Europe, Asia and 

Africa. The company is a  partner of many major international and Ukrainian food 

manufacturers and trading companies, built strong relationships with the retail cu-

stomers and wholesale traders worldwide. Through the control of the entire supply 

chain and own logistics capacities, company brings added value to its partners in the 

form of large volumes of products with stable quality, just-in-time in the appointed 

place.

Agrilogistics in Ukraine: Problems and Solutions
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Figure 2. Model of the supply chain of the agricultural products

Source: <http://www.rise.ua/ua/about_us.html>.

Today, the EU market is rich in agricultural production, because Europe buys only 

scarce goods. EU in early 2014 gave quotas for 36 headings to Ukraine, but in 2014 

producers fully used only quotas on 5 positions, and this year (data from May) - 4 po-

sitions. This includes such products as corn, grape and apple juice, processed poultry 

meat, honey, barley grits and flour, grain of cereals. Quotas concerning 10 positions 

are used less than in half. Manufacturers think that the main cause of quotas non-

-use is a procedure of certification according to European standards, the inability to 

produce a sufficient quantity of goods in Ukraine, or a significant reason is that the 

products are not recognized in Europe (eg. Ukrainian cheese) [http: //finance.obo-

zrevatel.com/business-and-finance]. 

3. Organic market

In Ukraine, organic market, to whom EU shows the interest develops rapidly. The en-

terprises that export organic products, need to be aware that all members of the 

supply chain - producers, processors, mediator, etc. – have to pass an inspection and 

certification annually, whereby certification standards, primarily depend on the final 

consumer of organic products, that is products should be certified according to the 

regulations / standards as „organic”, operating on a particular market.
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The development of regional small business, small organic farming requires the 

development of business models in order to improve the efficiency of supply chain 

„producer / farmer – Retail – the consumer”. Today is time for creation the short sup-

ply chain of food in Europe, attraction of more farmers and producers, magnification 

of demand to improve farm incomes.

Short supply chains that are established in partnership cooperation of its mem-

bers, can be not only an effective tool for promotion of local agriculture products to 

the local market, but also an effective mechanism for the development of rural re-

gions. For example, through collaboration, business partners involved in such pro-

jects, can find new ways to increase sales of their products and attract new customers 

as a result will develop links between local sectors of the economics - agriculture, to-

urism and food (processing ) industry. In addition, the consumption of local products 

reduces the distance of transportation of consumer goods, which has a positive effect 

on reducing transport costs, greenhouse gas emissions, slowing degree use of local 

roads, reduce congestion on the roads, which will improve the safety of road users, 

achieve higher economic, environmental and social benefits. Also, short supply chains 

allow companies to work in rural areas and to achieve other advantages. For example, 

reducing the number of participants in the supply chain between the producer of raw 

products and the end user increases the share of the profit of these manufacturers in 

the final price. Shorter supply chains bring savings to the consumer, which is easier to 

obtain reliable information about the origin of products purchased it.

4. Agrilogistics and Food Security

As for today, the strategy of the agricultural sector development for the period until 

2020 (Cabinet of Ministers of Ukraine Decree№806-p) foresees food security of the 

state through the promotion of organic agriculture, especially in subsistence and 

medium-sized farms. The governments of Canada and Israel agreed to cooperate in 

providing assistance to Ukrainian farmers, small and medium entrepreneurs in fra-

mes of the project „Ukrainian project of horticulture business-development” realiza-

tion, which aims at the exchange of experience of growing, storage and marketing of 

the finished products, as well as the application of new techniques in the agricultural 

industry. Its budget is 19,325,000. canadian dollars and covers the period from 2014 

to 2021. According to preliminary calculations, in the course of the project imple-
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mentation, 30 thousand farms of Khersonska, Zaporizhska, Mykolaivska and Odeska 

regions will be reached.

On October 31, 2014 the wholesale market for agricultural products „Shuvar” in 

partnership with the US Agency for International Development (USAID) AgroInvest, 

Swiss-Ukrainian project „Development of the organic market in Ukraine”, Research 

Institute of Organic Agriculture (FiBL) and the project „AhroLviv „ held a  seminar „ 

Deveelopment prospects of organic products chains sales in Western Ukraine”. The 

event was supported by Lviv regional state administration in frames of the exhibi-

tion – sale of organic products, the goal of which was to promote organic products 

and establishe effective cooperation between operators in the supply chain / mar-

keting of organic products. The seminar was attended by heads of agricultural en-

terprises and farms of Lvivska, Zhytomyrska, Chernihivska, Ivano-Frankivska, Cher-

nivetska and other regions and also representatives of district administrations and 

associations of the agrarian sphere. The main attention was paid to the development 

of the organic sector in Ukraine, the system of producers and processors of organic 

products certification, the possibility of selling organic products in Ukraine. Orga-

nic producers shared their experience of entering the trade and retailer networks, 

as well as experience of successful cooperation with the wholesale market „Shuvar.”

We should mention about the agrilogistics problems that are related to the sa-

les and storage of productionwhich is produced by small farmers and private farms. 

Small producers of agricultural products, especially fruits and vegetables, which are 

mainly grown in small areas using manual labor, can not apply modern logistic to-

ols and technology, not always can unite and agree to grow species / varieties of 

products, which in turn makes it impossible to form homogeneous consignments 

of products and access to the organized market. In addition, small producers do not 

have the financial resources and opportunities for building modern vegetable-fru-

it storage. Therefore the creation of highly technological cooperatives is actualized, 

where the role of leader in the supply chain may belong to the regional logistics cen-

ters, wholesale markets and so on.

The idea of   cooperation is not new, especially in pre-war Lviv (a well known „Ma-

slosoyuz” that carried supplies up to Paris). In the late 30s at the regional company 

„Silskyi hospodar” there were 2,360 cooperatives, 143 regional dairies, 668 credit and 

32 financial institutions, as well as four such powerful agencies as „Tsentrosoyuz”, 

„Maslosoyuz”, „Centrobank” and „Audit Union of Ukrainian Cooperatives”. Overall, 

the organization numbered 160,000 members. A  giant cooperative „Tsentrosoyuz” 
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had clearly established system of procurement, transportation, storage and sale of 

agricultural products. No worse was, established centralized at discounted prices, 

purchasing of engineering, equipment, seeds for rural cooperatives, insurance and 

credit unions successfully operated. As a result, earnings of rural cooperatives were 

worthy. A company „Silskyi hospodar” helped to learn and apply new advanced me-

thods of management. In particular, because of its assistance, agronomists appeared 

in county and district unions who taught farmers about the efficient tillage, fertilizer 

application, crop rotation, compliance and more.

Today there is a tendency to use new features of agricultural exports processing 

to the EU market [http://www.ukraine.fibl.org]. In the first half of 2014 the share of 

primary products was 76%, in 2015 – already 67%. For example, exports of poultry 

meat has increased in three times (up to $ 27.3 million.) tomato paste - in 9,5 times 

(up to $ 6.9 million); processed cereals (cut, rolled, flaked) – almost in half (up to 5.6 

million); sugar and confectionery products from sugar – by 1.8 times (up to $ 17.8 

million.) final products from grain – in 1.3 times (up to $ 18 million).

„Ukraine from July 1, 2015 - exported and prepared to export 6.2 million t. of gra-

ins, that is 24% more than the last year.

The development priority direction of the domestic agricultural sector is a focus 

on increasing the share of recycling products and products with the high added 

value in total agricultural exports of Ukraine. This will allow us to increase foreign 

exchange earnings to the state budget. And current exports results in the EU indica-

te a high potential of Ukrainian products and good prospects on the world market„, 

- said Oleksiy Pavlenko [http://minagro.gov.ua/node/16042].

Сonclusions 

The main task for agrilogistics in Ukraine, which is developing in two directions: cor-

porate and contract, is the improvement of competitiveness of Ukrainian agricultural 

products and the agricultural sector in general. Achieving this result is the realization 

of the logistics concept throughout the supply chain, which should operate with ma-

ximum consideration of specific features of agricultural production.

The perspective today is agrilogistics of branched structures such as holdings, 

corporations, concerns, etc., which can concentrate all stages of operating cycles: 

from the cultivation of raw materials to final product processing (food).

Agrilogistics in Ukraine: Problems and Solutions



156

Ukrainian agrilogistics problems lie in the underdevelopment of transport infra-

structure, primarily concerning the quality of roads, and lack of modern storage fa-

cilities, low level of industrial – technological base of the existing storage facilities, 

leading to the loss of crops. Every year corporate agrilogistics capacities grow, altho-

ugh considerable logistical capacities are still state-owned.

Logistics costs are higher than similar costs of European and American compa-

nies. This is extremely important, till the 2022 grain exports may reach 41 mln. tons. 

(46% more than in 2013). Asia may become the biggest export market for Ukraine.

We should mention about agrilogistics problems that are related to the sales and 

storage of products that are produced by small farmers and private farms which do 

not have sufficient financial resources and opportunities for building modern vege-

table and fruits storages. Therefore, the creation of high cooperatives is actualized, 

where the role of leader in the supply chain may belong to regional logistics centers, 

wholesale markets, supermarkets and so on.

In Ukraine, the development of regional small business, small organic farming 

requires the development of innovative business models in order to improve sup-

ply chain „producer / farmer – processing industry – retail – the consumer.” Using 

of short supply chains of local agroproducts to the local market can be an effective 

mechanism for the development of rural areas of the country that as a result it will 

develop links between local economics sectors – agriculture, tourism and food (pro-

cessing) industry.

Today there is a  tendency to use new opportunities on the export of organic 

products to the EU market, and also increasing a  part in exporting of agricultural 

products processing.
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Innowacyjne podejście procesowe w gospodarce 
magazynowej branżowego centrum logistycznego 

Innovative Process Approach in the Warehousing Industry 
Logistics Center

Abstract: The article presents an innovative approach process in the economy of 
warehouse logistics center industry, including network plotted warehouse processes 
through a graphic description of the architecture process, in order to see what happens 
in them now or what might happen in the future. The approach used in the operation 
process of warehouse logistics center, including storage process mapping will think 
about the whole process as interrelated activities and future activities by improving their 
time to increase the efficiency of the continuous improvement of their performance and 
customer satisfaction.
Key-words: process, warehouse management, process mapping.

Wprowadzenie
 

Bez wprowadzenia nowego rodzaju organizacji gospodarki magazynowej nie jest 

możliwy efektywny obrót materiałów wewnątrz tego podmiotu. Każda strata spowo-

dowana nieoptymalną organizacją procesów przekłada się na jakość finalnego pro-

duktu lub usługi, które są przekazywane do klienta. Gdy jakość ta odbiega od ocze-
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kiwanej, to w dłuższej perspektywie centrum może stracić klientów oraz pozycję na 

rynku, a w skrajnych wypadkach nawet zbankrutować. Stąd też pomysł, aby pokazać 

przykład wdrożonej innowacji w kluczowym obszarze działalności centrum logistycz-

nego, jakim jest gospodarka magazynowa. Fakt ten stał się przyczynkiem do przed-

stawienia klasyfikacji innowacji stosowanych w centrach logistycznych (tabela 1).

Tabela 1. Klasyfikacja innowacji w centrach logistycznych według trzech przyję-
tych kryteriów 

Źródło: Bartosiewicz, Juszczak-Bronś 2011, s. 239.
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 Najczęściej źródłami innowacji w centrum logistycznym mogą być dwa rodzaje ge-

nerowanych czynników: czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne. Źródła innowacji  

w centrach logistycznych oraz przyczyny ich wystąpienia przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Źródła innowacji w centrach logistycznych oraz przyczyny ich wystąpie-
nia

Lp. Rodzaj czynnika Przyczyna wystąpienia

1. Czynniki zewnętrzne zmiany zaistniałe na rynku;
postawy klientów;
indywidualne oczekiwania najważniejszych klientów;
zachowania konkurentów;
zmiany w otoczeniu technologicznym centrum;
ekspertyzy firm doradczych.

2. Czynniki wewnętrzne pomysły kierowniczej kadry centrum logistycznego;
decyzje zarządu centrum logistycznego.

Źródło: Bartosiewicz, Juszczak-Bronś 2011, s. 240.

Pojęcie i klasyfikacja procesów logistycznych
Według S. Krawczyka procesem nazywamy sekwencję lub częściowo uporządko-

wany wzór powiązanych ze sobą działań, zintegrowanych przez [Krawczyk 2001, s. 

34]:

•	 czas,

•	 koszt,

•	 łączną ocenę wykonania.

Działania te są realizowane w  celu osiągnięcia określonego celu organizacji.  

I. Durlik [Durlik 1998, s. 36] proces definiuje jako uporządkowany i połączony zbiór 

zadań wytwórczych lub usługowych, wykonywanych w określonym czasie, w efekcie 

przynoszący korzyści klientowi zewnętrznemu i wewnętrznemu.

W  literaturze – zarówno zagranicznej, jak i  polskiej – popularne jest podejście 

procesowe, np. T. H. Davenport [Davenport 1993, s.5] proces rozumie jako ustruktu-

ryzowany i mierzalny ciąg czynności zaprojektowany w celu osiągnięcia sprecyzowa-

nych wyników dla konkretnego klienta lub rynku. 

Natomiast M. Hammer i J. Champy [Hammer, Champy 1996, s. 49] uwzględniają 

także konieczność istnienia określonego zbioru czynności pomiędzy wejściem a wyj-

ściem procesu, które przekształcają początkowy wkład w wartość dla klienta.

Według P. Grajewskiego proces w  ujęciu gospodarczym to łańcuch sekwencyj-

nych czynności, które transformują mierzalne wejścia (materiały, informacje, ludzie, 

urządzenia, metody) w  mierzalne wyjścia (produkty, usługi, informacje). Ponadto 
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każdy proces cechują następujące właściwości procesu, takie jak [Grajewski 2003, 

s. 104]:

•	 posiadanie mierzalnego celu,

•	 posiadanie dostawcy i odbiorcy (klienta),

•	 możliwość powtarzalności.

Zgodnie z klasyfikacją przestawioną przez P. Grajewskiego można wyróżnić dwa 

rodzaje procesów logistycznych. Są to [Grajewski 2007, ss. 65–66] : 

•	 procesy podstawowe,

•	 procesy pomocnicze. 

Procesy podstawowe to te, w których wyniku powstaje określony produkt (wy-

rób, usługa lub informacja) związany bezpośrednio z podstawowym rodzajem dzia-

łalności danej organizacji. Tworzą one wartość dodaną, co wyraża się udziałem pro-

cesu w łańcuchu dostaw, która jest postrzegana przez klienta jako efekt działalności. 

Powiązane ze sobą procesy podstawowe tworzą tak zwany megaproces, czyli se-

kwencje zdefiniowanych procesów stanowiących przekrojowy opis działań istotnych 

dla strategii rynkowej przedsiębiorstwa [Grajewski 2007, s. 65].

Procesy pomocnicze zaś powstają w  celu sprawnego funkcjonowania  

i wsparcia realizacji procesów podstawowych. Nie mają one bezpośredniego wpły-

wu na tworzenie wartości dodanej, lecz umożliwiają jej tworzenie przez procesy 

podstawowe [Grajewski 2007, s. 66].

Z kolei R. Müller i P. Rupper proponują klasyfikację procesów według kryterium, 

jakim jest ich hierarchia w przedsiębiorstwie. Są to [Müller, Rupper 2000, s. 21]:

•	 megaprocesy,

•	 procesy główne,

•	 procesy podrzędne.

Megaproces przenika przez wszystkie obszary organizacji, począwszy od zło-

żenia zamówienia, aż do jego realizacji. Procesy główne oraz procesy pomocnicze 

wchodzą w  skład megaprocesu. Przy takim podejściu megaproces magazynowy 

w centrum logistycznym składa się z sześciu procesów głównych (rys. 1).

Rysunek 1. Procesy główne wchodzące w skład megaprocesu magazynowego

Megaproces magazynowy

1. Przyjęcie 
dostawy

2. Rozlokowanie 
dostawy

3. Uzupełnienie 
stanów 
magazynowych

4. Kompletowa-
nie zamówień

5. Pakowanie 
zamówień

6. Sortowanie 
i wydanie 
przesyłek

Źródło: Opracowanie własne.

Sławomir Bartoszewicz, Małgorzata Oziębło



163

Przy identyfikacji procesów magazynowych wykorzystano technikę mapowania, 

która rozumiana jest jako zidentyfikowanie procesów i zapisanie ich w postaci sche-

matów przebiegu. Mapa procesów jest jego graficzną interpretacją, bardziej komu-

nikatywną niż opis słowny. Jest opisem graficznym architektury procesowej gospo-

darki magazynowej po to, aby zorientować się, co się w nim dzieje teraz lub co się 

ma dziać w przyszłości. Mapowanie procesów polega na graficznym przedstawieniu 

funkcjonowania procesu lub zespołu procesów/operacji i  ich wzajemnych powią-

zań. Do opisu poszczególnych elementów mapy procesu stosuje się odpowiednie 

symbole graficzne. Mapa przedstawia, jakie działania wchodzą w zakres procesu i jak 

działania te są ze sobą powiązane. Mapowanie procesów:

•	 pozwala dokładnie zrozumieć elementy procesu – czynności, wyniki i wyko-

nawców poszczególnych kroków,

•	 definiuje granice procesu,

•	 służy za punkt odniesienia, na którego podstawie można mierzyć efekty 

działań mających na celu udoskonalenie procesu,

•	 gdy kierownictwo centrum logistycznego pozna i zrozumie obecną struk-

turę procesu, może zacząć identyfikować obszary wymagające udoskona-

lenia.

Innowacja wdrożona w centrum logistycznym

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na przewagę konkurencyjną 

przedsiębiorstwa oraz warunkujących ich pozycję na rynku są innowacje. Na począt-

ku XX w. J.A. Schumpeter podkreślał istotne znaczenie innowacji dla gospodarki. In-

nowacje traktował jako [Schumpeter 1960, s. 60]:

•	 wprowadzenie do produkcji nowych lub udoskonalenie dotychczas istnieją-

cych wyrobów,

•	 wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody wytwarzania,

•	 stworzenie nowego rynku,

•	 zastosowanie nowej formy sprzedaży lub zakupów istniejących wyrobów,

•	 zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów,

•	 wprowadzenie nowej organizacji procesów.

Podejście to dalece odbiega od współczesnych ujęć. Na przykład zdaniem S. Mar-

ciniak [Wziątek-Kubiak 2011, s. 16] innowacyjność to skłonność i zdolność do two-
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rzenia nowych i doskonalenia istniejących produktów i procesów technologicznych 

oraz nowych systemów organizacji i zarządzania [Marciniak 2010, s. 27] .

„Szerokie rozumienie pojęcia innowacji zawarte jest w «Podręczniku Oslo». We-

dług Oslo Manual innowacja to wprowadzenie nowych lub istotnie zmienionych 

(ulepszonych, zmodernizowanych) wyrobów (produktów materialnych oraz usług), 

procesów lub rozwiązań w  zakresie organizacji i  zarządzania. W  wymiarze ekono-

micznym, w  podejściu do gospodarki danego kraju innowacyjność to zdolność 

podmiotów gospodarczych do ustawicznego poszukiwania oraz wykorzystywania 

w praktyce wyników badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, nowych kon-

cepcji, pomysłów, wynalazków” [Oziębło 2014].

„Wdrożenie innowacyjnych rozważań w  praktyce gospodarczej wymaga kre-

atywności, która zapoczątkuje proces tworzenia nowych produktów lub innych no-

wych zastosowań” [Belina, Łapacińska 2013, s. 94].

„Dyskusję nad istotą innowacji utrudnia fakt zróżnicowania podejścia sposobów 

rozumienia do tej kategorii przez przedstawicieli różnych dyscyplin nauki, np. eko-

nomii, nauk o zarządzaniu” [Oziębło 2014]. 

Pod pojęciem gospodarki magazynowej należy rozumieć celową działalność 

obejmującą zespół środków, czynności organizacyjnych, technicznych i zadań eko-

nomicznych związanych z przechowywaniem zapasów magazynowych” [Niemczyk 

2010, s. 189].

Gospodarka magazynowa jest zatem elementem systemu logistycznego przed-

siębiorstwa i  obejmuje zespół czynności związanych z  [Dudziński, Kizera 2002, 

s. 121]:

•	 pobieraniem,

•	 sprawdzaniem,

•	 sortowaniem,

•	 przygotowaniem do magazynowania,

•	 magazynowaniem,

•	 zarządzaniem zapasami,

•	 komisjonowaniem,

•	 udostępnianiem oraz inwentaryzacją surowców, opakowań, produkcji 

w toku oraz wyrobów gotowych.

Centrum logistyczne jako podmiot, którego jedną z  podstawowych obszarów 

działalności jest świadczenie usług magazynowych, musi dołożyć wszelkich starań, 

by optymalizować i  wyszczuplać procesy wewnętrzne w  celu zachowania konku-
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rencyjności na rynku. Z  tego względu ważną rolę odgrywa racjonalna organizacja 

gospodarki magazynowej, bez której nie jest możliwy efektywny obrót materiałów 

wewnątrz tego podmiotu. Każda strata spowodowana nieoptymalną organizacją 

procesów przekłada się na jakość finalnego produktu lub usługi, które są przekazy-

wane do klienta. Dlatego tak istotne jest, aby centra logistyczne przy planowaniu 

swojej przyszłej działalności brały pod uwagę wymagania klientów i  organizowały 

gospodarkę magazynową w sposób pozwalający zaspokoić te potrzeby. Istotne jest 

także, aby działania te uwzględniały również przyszłe możliwości rozwoju. Organi-

zacja gospodarki magazynowej musi zatem uwzględniać ewentualne zmiany struk-

tury popytu oraz specyfiki rynku, a  co za tym idzie, niezbędne jest projektowanie 

elastycznych systemów magazynowych, które zdołają podołać takim zmianom 

w przyszłości. 

Identyfikacja procesów magazynowych w branżowym 
centrum logistycznym

Proces przyjęcia dostawy (rys. 2) odbywa się w strefie przyjęć centrum logistyczne-

go. Osobami odpowiedzialnymi za jego przebieg są pracownicy tej strefy oraz kie-

rownik zmiany. Fizyczne przyjęcie towaru od dostawcy odbywa się najczęściej przy 

wykorzystaniu wózków ręcznych unoszących będących na wyposażeniu magazynu. 

W  razie konieczności wykorzystuje się także wózki unoszące oraz podnośnikowe 

z  napędem silnikowym. Kontroli ilościowej oraz jakościowej dokonują pracownicy 

odpowiedzialni za rozładunek dostawy. W razie wykrycia niezgodności zgłaszają ją 

poprzez swojego przełożonego do osoby na stanowisku specjalisty do spraw logi-

styki, która jest odpowiedzialna za wyjaśnienie przyczyn jej wystąpienia. Na podsta-

wie dokumentacji przewozowej pracownicy magazynowi określają lokalizację doce-

lową przesyłki. 

W przypadku stwierdzenia działu reklamacji jako adresata przesyłka zostaje prze-

kazana tam bezpośrednio z pominięciem rejestracji w systemie. W pozostałych przy-

padkach taka rejestracja musi zostać wykonana. W razie stwierdzenia rozbieżności 

pomiędzy stanem faktycznym dostawy a  jej dokumentacją należy ten fakt udoku-

mentować. Dokonuje się tego poprzez wprowadzenie danych do zintegrowanego 

systemu informatycznego oraz poprzez sporządzenie protokołu rozbieżności z firmą 

przewozową. Czas na sporządzenie takiej dokumentacji wynosi siedem dni robo-
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czych. Po jego upływie odpowiedzialność za rozbieżności w dostawie przechodzi na 

przedsiębiorstwo magazynowe. Po zakończeniu wszystkich czynności związanych 

z fizycznym i formalny przyjęciem towar zostaje przetransportowany do strefy wska-

zanej przez system informatyczny.

Proces rozlokowania dostawy w magazynie (rys. 3) odbywa się w strefie składo-

wania. Za jego realizację są odpowiedzialni pracownicy magazynowi wyznaczeni 

do tego celu. Rozlokowywanie towarów odbywa się zgodnie z zaleceniami systemu 

informatycznego. W pierwszej kolejności określa on, do jakiej części magazynu ma 

trafić dany towar. W wypadku strefy szybkiej kompletacji (strefa dolna) do transportu 

wewnętrznego wykorzystuje się wózki unoszące ręczne lub z napędem silnikowym. 

Przy wyborze strefy buforowej znajdującej się w  regałach wysokiego składowania 

do transportu wewnętrznego oraz umieszczenia towaru w  gnieździe regałowym 

konieczne jest wykorzystanie wózków unoszących. System informatyczny wybie-

ra także konkretne gniazdo regałowe, w  którym ma się znaleźć towar. Łącznikiem 

pomiędzy systemem a  pracownikiem magazynowym są przenośne komputery 

z możliwością skanowania kodów kreskowych. Umożliwiają one dostęp do systemu 

w czasie rzeczywistym. Za ich pośrednictwem w razie potrzeby możliwa jest zmiana 

lokalizacji towaru wskazanego przez system. Takie rozwiązanie jest konieczne z po-

wodu możliwości wystąpienia niedostatecznej ilości miejsca w  danym gnieździe 

regałowym. Po umieszczeniu towaru we wskazanym miejscu pracownik jest zobli-

gowany do sprawdzenia poprawności jego ułożenia. Niewłaściwe ułożenie towaru 

w regałach niskiego składowania może być przyczyną ich zagubienia lub uszkodze-

nia w wyniku upadku. W regałach wysokiego składowania ułożenie oraz zabezpie-

czenie towaru ma bardzo istotne znaczenie. Przy wykorzystaniu tego typu infrastruk-

tury magazynowej bezpieczne składowanie możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu 

palet „typu EUR”. Niezastosowanie się do tych zaleceń w przypadku regałów wyso-

kiego składowania może być przyczyną wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia pra-

cowników. Z tego względu wszystkie operacje manipulowane są rejestrowane przez 

system za pośrednictwem przenośnych komputerów magazynowych, co może być 

pomocne przy określaniu odpowiedzialności w  razie wykrycia nieprawidłowości. 

Wszystkie wątpliwości powstałe w procesie rozlokowywania dostawy są na bieżąco 

wyjaśniane z kierownikiem zmiany.

Proces uzupełniania stanów magazynowych (rys. 4) realizowany jest w obrębie 

strefy wysokiego składowania. Jego celem jest wyrównanie ilości towarów w strefie 

szybkiej kompletacji (strefa dolna) z aktualnym zapotrzebowaniem. Odbywa się to 
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poprzez fizyczne i formalne przeniesienie potrzebnych towarów ze strefy buforowej 

regałów wysokiego składowania (część górna) do strefy szybkiej kompletacji (część 

dolna). 

Za przebieg tego procesu są odpowiedzialni wyznaczani według potrzeb pra-

cownicy magazynowi. Proces zostaje zapoczątkowany przez kierownika zmiany. 

W  przypadku wykrycia w  strefie szybkiej kompletacji ilości towaru mniejszej niż 

bieżące lub przyszłe zapotrzebowanie wprowadza on do systemu zlecenie uzupeł-

nienia. W  razie wystąpienia takiej potrzeby może on nadać zleceniu podwyższony 

priorytet. Powoduje to, że będzie ono wykonywane przez pracowników magazyno-

wych w  pierwszej kolejności. Możliwe jest także wskazanie do realizacji tego pro-

cesu konkretnego pracownika. Odbywa się to poprzez wyznaczenie odpowiednie-

go użytkownika systemu do realizacji tego zadania. W taki sposób można uzyskać 

najszybszą realizację wyznaczonego zadania, ponieważ dany pracownik nie będzie 

mógł kontynuować swojej pracy z przenośnym komputerem, dopóki nie zrealizuje 

wyznaczonego celu. 

Do transportu wewnętrznego pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami w  tym 

procesie wykorzystuje się głównie wózki podnośnikowe. Wynika to z  konieczności 

obsługiwania gniazd regałowych znajdujących się na znacznej wysokości. W związku 

z tym proces ten może być realizowany jedynie przez odpowiednio przeszkolonych 

pracowników posiadających wymagane uprawnienia do obsługi wózków podnośni-

kowych.

W  przypadku stwierdzenia, że na palecie ze strefy buforowej nie został już ża-

den towar, pracownik magazynowy zobligowany jest do przetransportowania jej do 

wyznaczonego miejsca tymczasowego składowania. Takie miejsca są rozlokowane 

w okolicach korytarzy transportowych wewnątrz strefy wysokiego składowania. Po 

nagromadzeniu odpowiedniej ilości są one grupowo przewożone do miejsca składo-

wych zlokalizowanych poza tą strefą. 

Proces kompletowania zamówień (rys. 5) odbywa się we wszystkich strefach skła-

dowania magazynu. W obrębie strefy wysokiego składowania proces ten odbywa się 

jedynie z  wykorzystaniem towarów umieszczonych w  strefie szybkiej kompletacji. 

Jego celem jest dostarczenie do strefy pakowania skompletowanych zgodnie z ocze-

kiwaniami odbiorców zamówień. Za jego przebieg są odpowiedzialni pracownicy 

magazynowi wyznaczeni do tego zadania.

Do komunikacji z systemem informatycznym pracownicy wykorzystują przeno-

śne komputery z możliwością skanowania kodów kreskowych. W celu usprawnienia 
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pracy korzystają oni także ze specjalnej nakładki systemowej, która przyspiesza wy-

konywanie najczęściej powtarzanych czynności. Uniemożliwia ona także omyłkowe 

dołączenie niewłaściwego towaru do zamówienia. 

Kompletacja rozpoczyna się od wyboru przez pracownika magazynowego zamó-

wienia o najwyższym priorytecie realizacji. Oznacza to, że w pierwszej kolejności są 

realizowane zamówienia, które w najbliższym czasie muszą opuścić magazyn. Dzięki 

temu możliwa jest terminowa realizacja wysyłek oraz minimalizacja poziomu zapa-

sów spakowanych przesyłek w toku. Oznacza to, że zamówienia są kompletowane 

i dostarczane do stanowisk pakowania w takiej kolejności, aby ich czas oczekiwania 

na wysyłkę był jak najkrótszy.Do transportu wewnętrznego kompletowanych towa-

rów wykorzystuje się wózki ręczne. W wypadku zamówień jednosztukowych towary 

układane są w sposób dowolny na wszystkich poziomach wózka. Przy zamówieniach 

wielosztukowych dodatkowo korzysta się z  pojemników segregujących, które roz-

dzielają poszczególne zamówienia.Proces kompletacji odbywa się po określonej 

ścieżce kompletacyjnej (tzw. marszrucie kompletacyjnej). Jest ona wyznaczana przez 

system informatyczny w sposób optymalny, tak aby zminimalizować długość drogi 

pokonywanej przez pracownika, a co za tym idzie czas całego procesu. Ścieżka ta jest 

określona poprzez punkty, którymi są określone gniazda regałowe.

W  razie wykrycia jakichś nieprawidłowości dotyczących stanu zapasu podczas 

procesu kompletacji pracownicy magazynowi zobligowani są do zgłoszenia tego 

faktu kontrolerowi do spraw stanów magazynowych. 

Proces pakowania zamówień (rys. 6) przebiega w obrębie stref pakowania towa-

rów standardowych oraz gabarytowych. Jego zadaniem jest utworzenie z towarów 

zamówionych przez klienta przesyłek gotowych do transportu. Za jego przebieg 

odpowiadają odpowiednio przeszkoleni pracownicy, którzy znają wymagania prze-

woźników odnośnie do techniki pakowania przesyłek.

Do realizacji tego procesu konieczne są wyspecjalizowane stanowiska pakowa-

nia. Charakteryzują się one odpowiednią przestrzenią manipulacyjną oraz wyposa-

żeniem techniczno-informatycznym. Ze względu na powtarzalny charakter pracy 

organizacja tych stanowisk cechuje się wysoką ergonomicznością rozplanowania. 

Wszystkie środki pracy zlokalizowane są w zasięgu ręki pracownika. Dzięki temu nie 

musi on wykonywać zbędnych ruchów podczas pakowania zamówień, co pozytyw-

nie wpływa na efektywność procesu.

Większość operacji związanych z systemem informatycznym jest realizowana za 

pomocą czytnika kodów kreskowych. Odbywają się one poprzez skanowanie kodów 
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kreskowych odpowiadających określonym czynnościom procesu pakowania. Kody 

te rozlokowane są na powierzchni stanowiska do pakowania w miejscach, w których 

dana czynność jest realizowana lub znajduje się określony środek pracy.

Po zeskanowaniu kodu nośnika wewnątrzmagazynowego (wózka transporto-

wego, pojemnika segregującego itp.) system informatyczny wskazuje dalszą proce-

durę pakowania. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko błędnej kompletacji to-

warów wchodzących w skład danej przesyłki. Dodatkowo system obsługuje krótkie 

polecenia dodatkowe, które mogą być dołączone do zamówienia. Dzięki temu po 

zeskanowaniu kodu produktu wchodzącego w skład takiego rozszerzonego zamó-

wienia, pracownik dostaje informację o konieczności podjęcia dodatkowego zada-

nia w procesie pakowania (np. dołączenie dodatkowych dokumentów, oznakowa-

nie przesyłki itp.).

Po zakończeniu pakowania przesyłki standardowej trafia ona za pośrednictwem 

przenośnika wałkowego do strefy sortowania. W przypadku towarów gabarytowych 

przesyłki są przemieszczane bezpośrednio do strefy wydań magazynu.

Proces sortowania i wydania przesyłek (rys. 7) jest realizowany w obrębie stref 

sortowania oraz wydań magazynu. Jego zadaniem jest podzielenie przesyłek zgod-

nie z  kryterium kanału dystrybucyjnego oraz wydanie ich z  magazynu. Za prze-

bieg tego procesu odpowiedzialni są pracownicy strefy sortowania oraz pracownik 

ochrony.

Sortowanie przesyłek odbywa się w sposób ręczny z wykorzystaniem czytników 

kodów kreskowych. Przesyłki wpływające do strefy sortowania za pośrednictwem 

przenośnika wałkowego są układane na paletach według kryterium kanału dystry-

bucyjnego. Oznacza to, że przesyłki, które mają opuścić magazyn za pośrednictwem 

określonego kuriera, są grupowane w pojedyncze jednostki paletowe. Taki podział 

ułatwia procesy manipulacyjne wewnątrz magazynu oraz minimalizuje ryzyko wy-

stąpienia pomyłki przy wydaniu.W  przypadku wykrycia niezgodności z  dokumen-

tacją lub uszkodzeniem przesyłki pracownicy strefy sortowania zobligowani są do 

poinformowania o tym fakcie kontrolera do spraw stanów magazynowych, który bę-

dzie dochodził przyczyny wystąpienia nieprawidłowości.

Po zakończeniu procesu sortowania przesyłki na paletach trafiają do strefy wy-

dań magazynu. Transport ten jest wykonywany za pomocą ręcznych wózków uno-

szących. Strefa wydań jest oddzielona od reszty magazynu za pomocą ogrodzenia. 

Dostęp do tej strefy wymaga użycia karty magnetycznej ze specjalnymi uprawnie-

niami. Takie zabezpieczeniepozwala na uniknięcie dostępu osób niepowołanych.
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Wydanie przesyłek do kuriera jest wykonywane przez pracownika magazyno-

wego w obecności pracownika ochrony. Przed wydaniem paczki muszą być kolejny 

raz przeliczone, a  ich stan porównany z dokumentacją. W przypadku wykrycia nie-

zgodności pracownik magazynowy jest zobligowany do poinformowania kierowni-

ka zmiany. Do niego należy decyzja, czy niekompletna jednostka ładunkowa może 

opuścić magazyn. W przypadku braku takiej zgody przesyłki wracają do magazynu 

w celu wyjaśnienia powodu niezgodności.
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Rysunek 2. Schemat procesu przyjęcia dostawy do magazynu

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 3. Schemat procesu rozlokowania dostawy w magazynie

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 4. Schemat procesu uzupełniania stanów magazynowych

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 5. Schemat procesu kompletowania zamówień

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 6. Schemat procesu pakowania zamówień

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 7. Schemat procesu sortowania i wydania z magazynu

Źródło: Opracowanie własne.
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Podsumowanie 

Centrum logistyczne to podmiot, w którym jedną z działalności podstawowych jest 

świadczenie usług magazynowych. Z tego względu ważną rolę odgrywa racjonalna 

organizacja gospodarki magazynowej, bez której nie jest możliwy efektywny obrót 

materiałów wewnątrz tego podmiotu. Każda strata spowodowana nieoptymalną 

organizacją procesów przekłada się na jakość finalnego produktu lub usługi, któ-

re są przekazywane do klienta. Gdy jakość ta odbiega od oczekiwanej, to w  dłuż-

szej perspektywie przedsiębiorstwo może stracić klientów oraz pozycję na rynku, 

a w skrajnych wypadkach nawet zbankrutować. Dlatego tak istotne jest, aby centra 

logistyczne przy planowaniu swojej przyszłej działalności brały pod uwagę wymaga-

nia klientów i organizowały gospodarkę magazynową w sposób pozwalający zaspo-

koić te potrzeby. Istotne jest także, aby działania te uwzględniały również przyszłe 

możliwości rozwoju. Organizacja gospodarki magazynowej musi zatem uwzględniać 

ewentualne zmiany struktury popytu oraz specyfiki rynku. Dlatego tak ważne jest 

projektowanie elastycznych systemów magazynowych, które zdołają podołać takim 

zmianom w przyszłości.  

Zastosowane podejście procesowe w funkcjonowaniu gospodarki magazynowej 

centrum logistycznego, a w tym mapowanie procesów magazynowych, pozwoli:

•	 całościowo myśleć o procesach jako powiązanych ze sobą czynnościach,

•	 w przyszłych działaniach poprzez ich usprawnianie i stałe doskonalenie zwięk-

szać efektywność ich funkcjonowania oraz stopień zadowolenia klientów,

•	 integrować czas, jakość i terminowość realizacji,

•	 osiągać wielowymiarowe efekty strategiczne, w  tym wzrost elastyczności 

i przewagę konkurencyjną, co w konsekwencji spowoduje wzrost wartości 

tego podmiotu gospodarczego.

Wdrażanie każdej innowacji w centrum logistycznym jest bardzo skomplikowane 

i wymaga przygotowania oraz zaangażowania przede wszystkim:

•	 specjalistycznej wiedzy pracowników,

•	 bardzo dużej ilości środków finansowych.

•	 zasobów materialnych.

Przytoczony przykład wdrożonej innowacji, na której podstawie centrum logi-

styczne świadczy usługi, generuje podwójny poziom korzyści bo:

•	 zaspokaja potrzeby klientów;

•	 powiększa swoje bogactwo.
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Wprowadzenie

Wzrost nieprzewidywalności i dynamiki zmian otoczenia bliższego i dalszego przed-

siębiorstw wymuszają na menedżerach podejmowanie szybkich działań zapewniają-

cych przetrwanie i ograniczających ryzyko strat oraz poszukiwanie nowych, przyszło-

ściowych rozwiązań podnoszących pozycję konkurencyjną i  wartość zarządzanych 

przez nich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa chcące konkurować na współczesnych 

rynkach muszą wdrażać innowacje. Obecnie innowacje determinują utrzymanie się 

przedsiębiorstw na rynku, ich konkurencyjność oraz efektywną obsługę klientów. 
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Logistyka zajmuje się przepływem dóbr, usług i  związanych z  nimi informacji 

w  skali przedsiębiorstwa i  całego układu rynkowego w  celu zaspokojenia potrzeb 

konsumentów po jak najmniejszych kosztach. Niezależnie od profilu i rozmiaru dzia-

łalności procesy logistyczne występują w  każdym przedsiębiorstwie i  mają istotny 

wpływ na realizację celów operacyjnych i strategicznych [Grawe 2009, ss. 369–370]. 

Przy tym skuteczność logistyki uwarunkowana jest najnowocześniejszymi rozwiąza-

niami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi. Innowa-

cje logistyczne wpływają na efektywność działania, zdobywanie przewagi konkuren-

cyjnej i rozwój przedsiębiorstw. 

Efektywność stanowi miernik oceny skuteczności przedsiębiorstwa. Istnieje wiele 

determinant efektywności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest dokonanie oceny 

znaczenia innowacji logistycznych w procesie kształtowania efektywności współcze-

snego przedsiębiorstwa. Artykuł napisano na podstawie studiów literatury, wyników 

badań przeprowadzonych przez autorów z  różnych ośrodków naukowych, firmy 

consultingowe oraz własnych badań empirycznych.

Innowacje logistyczne w przedsiębiorstwie 

Zmienne uwarunkowania rynkowe, zaostrzająca się konkurencja, rosnące wymaga-

nia klientów, presja na niskie koszty, niskie ceny, globalizacja to wyzwania, przed któ-

rymi stoją współczesne przedsiębiorstwa. Oznacza to, że trzeba produkować wyroby 

i usługi coraz wyższej jakości, dostarczać je na większe odległości, szybko reagować 

na zmiany rynkowe, usprawniać współpracę z innymi fimami uczestniczącymi w do-

starczeniu produktu lub usługi do klienta, zdywersyfikować produkcję i  przy tym 

obniżać koszty. Tego wszystkiego nie da się osiągnąć tradycyjnymi metodami. Przed-

siębiorstwa muszą wdrażać innowacje. Firmy, które nie wprowadzają innowacji, nie 

są w stanie konkurować z tymi, które dzięki postępowi technologicznemu i organiza-

cyjnemu zaproponują lepsze rozwiązania [Długosz 2012, s. 241].

Innowacje są nowościami wdrożonymi w  przedsiębiorstwie i/lub na rynku, ja-

kościowo różnymi od istniejących rozwiązań dotyczących nowych produktów, pro-

cesów, rozwiązań technicznych, technologicznych oraz w sferze zarządzania. Mogą 

one mieć charakter materialny lub niematerialny. Ich efektem są zmiany technicz-

ne, technologiczne, organizacyjne, ekonomiczne lub społeczne zachodzące w skali 

przedsiębiorstwa, kraju, Europy bądź globalnej [Dolińska 2010, ss.  13–14]. W  ni-
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niejszym opracowaniu skoncentrowano się na innowacjach logistycznych. Autorka 

przyjęła, iż innowacja logistyczna to usprawnienie, nowa wartość z punktu widzenia 

klienta, która ma przełożenie na wartość rynkową i dotyczy przepływu dóbr, usług 

i związanych z nimi informacji w skali przedsiębiorstwa i między podmiotami gospo-

darującymi. 

Innowacja w logistyce związana jest najczęściej z wykorzystaniem nowych tech-

nologii informatycznych, usprawnieniem procesów, zwiększeniem poziomu zaanga-

żowania pracowników i  sposobem zarządzania nimi [Brdulak 2010, s.  89]. Innowa-

cje logistyczne dotyczą tworzenia lub modyfikowania procesów, wyrobów, technik 

i metod działania, które są nowościami w przedsiębiorstwie i/lub na rynku, jeśli pro-

wadzą do zwiększenia zysku i utrwalenia pozycji na rynku [Szymonik 2012, s. 67].

Aby dostosować się do dynamicznych warunków gospodarczych i  osiągnąć 

przewagę konkurencyjną, przedsiębiorstwo musi wdrożyć niestandardowe procesy, 

które spełniają wymagania klientów, a także realizują jego cele biznesowe. W konse-

kwencji współczesne podmioty gospodarujące wdrażają coraz bardziej konkurencyj-

ne i elastyczne procesy logistyczne [Yahya, Bae, Bae 2013, s. 47]. Zarządzanie inno-

wacjami w logistyce obecnie należy do kluczowych procesów w przedsiębiorstwie. 

Z badań przeprowadzonych przez autorkę niniejszego opracowania wśród 117 

małych, średnich i  dużych przedsiębiorstw w  2014  r. wynika, że w  okresie perma-

nentnych zmian koniunktury polskie przedsiębiorstwa dokonują usprawnień przy 

jak najmniejszych kosztach, które nie powodują ryzyka przejściowych strat czy chwi-

lowego spadku przychodów. Dokonują zmian w zależności od sytuacji gospodarczej 

i wymagań klientów. Przedsiębiorstwa starają się zwiększać przychody i satysfakcję 

klientów, próbując jednocześnie minimalizować koszty [Gąsowska 2014, ss.  513–

524]. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują działania innowacyjne, jed-

nakże stosunkowo rzadko są one wielostronne i mają strategiczny charakter. Badania 

przeprowadzone przez KPMG wśród 487 średnich i dużych firm działających w Pol-

sce dały podstawę do sformułowania wniosku, że tylko część firm wdraża innowacje 

w pełni efektywnie, uzyskując satysfakcjonujący zwrot z inwestycji. Tylko kilkanaście 

procent działających w Polsce średnich i dużych przedsiębiorstw można nazwać do-

świadczonymi innowatorami lub liderami innowacji [KPMG 2014, ss. 3–8]. 

Decyzje w  obszarze procesów logistycznych przedsiębiorstwa stają się coraz 

bardziej skomplikowane. Rywalizację wygrywają te przedsiębiorstwa, które spraw-

nie i efektywnie zarządzają przepływem dóbr, usług i związanych z nimi informacji 

w  skali przedsiębiorstwa i  całego układu rynkowego. Najbardziej skuteczni mene-
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dżerowie logistyki zarządzają przepływem materiałów i informacji w ramach łańcu-

chów dostaw lub sieci dostaw. Kluczem do sukcesu innowacji logistycznych są: ko-

munikacja, współpraca wewnątrz organizacji i z partnerami biznesowymi. 

Istotą współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw jest proces decyzyjny 

związany z odpowiednim synchronizowaniem fizycznych, informacyjnych i finanso-

wych strumieni popytu i podaży przepływających między jego uczestnikami w celu 

osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dodanej z ko-

rzyścią dla wszystkich jego ogniw, klientów oraz pozostałych interesariuszy [Witkow-

ski 2010, s.  36]. Współpraca przedsiębiorstw będących ogniwami łańcucha dostaw 

opiera się na wspólnym planowaniu, koordynacji i integracji działań, sprawiedliwym 

podziale ryzyka i  korzyści, a  także na kształtowaniu wspólnej wizji biznesu. Sieci 

dostaw obejmują różnego rodzaju konfiguracje przedsiębiorstw, między którymi 

nie ma wyraźnych relacji podporządkowania, działających na zasadzie wzajemnej 

współpracy na zasadach wymiany i  wzajemnego zaufania w  celu poprawy spraw-

ności i efektywności przepływu produktów i towarzyszących im informacji zgodnie 

z oczekiwaniami klientów. 

Należy tu podkreślić, że współpraca przedsiębiorstw związana z wdrażaniem in-

nowacji logistycznych jest przedsięwzięciem ryzykownym. Poziom zaufania między 

współpracującymi przedsiębiorstwami jest pozytywnie skorelowany z  innowacyj-

nością [Molina‐Morales, Martínez‐Fernández 2010, ss.  258–279]. Przedsiębiorstwa, 

ufające sobie nawzajem, przekazują sobie wszystkie informacje, co jest podstawą 

opracowania innowacji logistycznej. W  sytuacji braku zaufania pojawiają się trud-

ności z profesjonalną analizą procesów logistycznych, co nie sprzyja wprowadzeniu 

innowacji. Według niektórych autorów nie w każdej sytuacji wzrost zaufania jest po-

zytywnie skorelowany ze wzrostem innowacyjności. Jak wykazują badania, wzrost 

zaufania tylko do pewnego stopnia prowadzi do wzrostu efektywności współpracy 

i innowacyjności [Bidault, Castello 2010, ss. 33–38; Danik, Żukowska 2011, s. 52]. Zbyt 

szybkie, bezdyskusyjne akceptowanie pomysłów drugiej strony nie prowadzi do in-

nowacyjnych rozwiązań i może być powodem wzrostu ryzyka prowadzonej działal-

ności.

Obecnie klienci zwracają coraz większą uwagę na swoje rzeczywiste potrzeby, 

a  także realną wartość oferowanych produktów i  usług. Badania pokazują, że kre-

owanie i wdrażanie innowacji logistycznych wytwarzających większą wartość musi 

być poprzedzone zidentyfikowaniem i zrozumieniem potrzeb klientów [da Mota Pe-

drosa, Blazevic, Jasmand 2015, ss. 314–315]. Współcześni klienci coraz bardziej zwra-
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cają uwagę na nadwyżkę korzyści, jakie otrzymują za nabywane produktu lub usługi. 

W teorii przedmiotu podkreśla się, że wartość dla klienta nie jest prostą różnicą mię-

dzy oceną korzyści związanych z produktem dokonywaną przez klienta a ceną tego 

produktu. Klienci bowiem bardziej zwracają uwagę na obniżkę ceny niż na propor-

cjonalny przyrost korzyści [Kachniewska 2009, ss. 54–78]. Przedsiębiorstwa powinny 

uwzględnić to w procesie kreowania i wdrażania innowacji logistycznych. 

Wartość dla klienta, ujawniająca się w postaci zrealizowanej sprzedaży, jest pod-

stawą sukcesu (zysku) przedsiębiorstwa. Ekonomicznym przejawem sukcesu przed-

siębiorstwa jest wartość dodana dla przedsiębiorstwa, stanowiąca różnicę między 

całkowitą wartością sprzedaży wyprodukowanych dóbr a zakupionymi materiałami 

i usługami zużytymi do ich wytworzenia [Blaik 2010, ss. 184–185].

Obecnie następuje adaptacja nowoczesnych sposobów myślenia, które mają na 

celu efektywne wykorzystywanie sytuacji niepewnych. Adaptacja taka prowadzona 

jest najczęściej w czterech etapach [Gołembska 2012, s. 46]:

•	 określenie problemów strategicznych oraz zdefiniowanie poziomów nie-

pewności,

•	 opracowanie możliwych rozwiązań,

•	 analiza możliwych wariantów i podjęcie strategicznych decyzji,

•	 implementacja procesów.

Tworzenie wartości przez innowacje wymaga nowego spojrzenia na przebieg 

procesu kreowania innowacji, któremu należy nadać charakter działania zorgani-

zowanego, realizowanego w  sposób zespołowy, przy współudziale pojedynczych 

klientów i z wykorzystaniem określonych zasobów wiedzy [Baruk 2012, s. 14]. Zwięk-

szająca się niepewność i złożoność otoczenia powodują, że głównym celem współ-

czesnego przedsiębiorstwa jest stworzenie bazy wiedzy do podejmowania decyzji. 

Efektywne zarządzanie wiedzą w obszarze logistyki może umożliwić obniżenie po-

ziomu niepewności w  procesach logistycznych, efektywne rozwiązywanie aktual-

nych problemów logistycznych, identyfikację obszarów wymagających podjęcia 

działań korygujących oraz wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych.

Procesy przepływu materiałów i  informacji przez przedsiębiorstwo realizowane 

są w ramach systemu logistycznego, obejmującego logistyczne procesy zaopatrze-

nia, produkcji i  dystrybucji. Logistyczne procesy zaopatrzenia i  dystrybucji są po-

wiązane z rynkiem. System logistyczny w każdym przedsiębiorstwie budowany jest 

inaczej, w sposób twórczy, innowacyjny, najczęściej bez możliwości imitacji. Aby in-

nowacje logistyczne mogły przynieść przedsiębiorstwu jak najlepsze wyniki, należy 

Innowacje w logistyce a efektywność przedsiębiorstwa



186

wyważyć i  odpowiednio przygotować strategię, procesy, organizację oraz zasoby 

przedsiębiorstwa. Wykorzystanie wiedzy do wdrażania innowacji umożliwiających 

zwiększanie elastyczności, sprawności i  efektywności procesów logistycznych po-

winno przebiegać według następującej kolejności:

•	 dostrzeżenie potrzeby zmian w systemie logistycznym;

•	 analiza i ocena bieżących procesów logistycznych;

•	 opracowanie nowych możliwych rozwiązań;

•	 analiza nowych możliwych wariantów procesów logistycznych z punktu wi-

dzenia elastyczności, sprawności i efektywności;

•	 wybór najkorzystniejszego wariantu systemu logistycznego;

•	 wdrożenie nowych rozwiązań w systemie logistycznym;

•	 kontrola efektywności innowacji logistycznych.

Zarządzanie procesami logistycznymi wiąże się z  pozyskiwaniem, gromadze-

niem, przetwarzaniem i  przesyłaniem dużej ilości informacji przed, w  trakcie i  po 

realizacji tych procesów. Logistyczny system informacyjny tworzą strumienie infor-

macyjne łączące elementy wykonawcze systemu logistycznego z  systemem zarzą-

dzania oraz zbiór procedur przetwarzania informacji. System ten stwarza możliwość 

integracji wielu procesów logistycznych oraz warunkuje synergię działań logistycz-

nych. Ma on charakter strategiczny, gdyż jest projektowany i wdrażany pod kątem 

wspierania przyjętej strategii przedsiębiorstwa i służy do realizacji jej celów [Szymo-

nik 2012, ss. 161–167]. Logistyczny system informacji, ze względu na duży wpływ na 

wyniki przedsiębiorstwa i jego pozycję konkurencyjną, powinien zapewniać bezpie-

czeństwo informacji.

Obecnie informacja zaczyna być traktowana jako bardziej wspólny niż strategicz-

ny zasób pojedynczej firmy. Współczesne przedsiębiorstwa zdobywają przewagę nad 

konkurencją dzięki współpracy z  firmami uczestniczącymi w  procesie dostarczania 

produktu lub usługi do klienta, razem planując i realizując procesy logistyczne. Dzięki 

dostępowi do właściwej i poprawnej informacji przedsiębiorstwa uczestniczące w do-

starczaniu produktu lub usługi do klienta mają większą wiedzę na temat procesów 

w łańcuchu dostaw, co umożliwia określenie strategii, rozwiązywanie bieżących pro-

blemów, szybsze reagowanie na zmiany na rynku i odpowiadanie na indywidualne 

potrzeby klientów. Przedsiębiorstwa, które potrzebują szybkiego i ciągłego dostępu 

do rzetelnych danych, tworzą systemy informatyczne [Kawa 2010, s. 28]. 

Obecnie łańcuchy dostaw inwestują przede wszystkim w systemy informacyj-

ne. Badania ukazują, że w przyszłości priorytetem w łańcuchach dostaw będą nie 
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inwestycje w systemy informacyjne, lecz inwestycje skierowane na wsparcie i tre-

ning pracowników [Kisperska-Moroń 2012, s.  21]. Najprawdopodobniej w  łańcu-

chach dostaw coraz większego znaczenia będą nabierały innowacje logistyczne 

związane ze zwiększeniem poziomu zaangażowania pracowników i sposobem za-

rządzania nimi.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że jeśli popyt jest przewidywalny, a łącz-

ny czas dostawy – długi, powstają warunki do stosowania koncepcji lean manage-

ment w czystej postaci. Natomiast gdy popyt jest nieprzewidywalny, a  łączny czas 

dostawy krótki, należy stosować strategię agile management. Gdy popyt jest trudno 

przewidywalny, a łączny czas dostawy długi, należy stosować łącznie koncepcje lean 

management i agile management [Ciesielski 2009, s. 5]. Wyszczuplone zarządzanie 

dąży do eliminacji wszelkiego marnotrawstwa. Koncepcja lean management jest ści-

śle związana ze strategią lidera cenowego. Przedsiębiorstwa stosujące tę strategię 

są zainteresowane innowacjami wpływającymi na obniżenie kosztów. Dla przedsię-

biorstw stosujących strategię agile management najważniejsze są innowacje umoż-

liwiające szybką reakcję na zmiany popytu, skoncentrowane na doskonałej obsłudze 

ostatecznego klienta.

Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że efektywność i dbałość o za-

soby naturalne przyczyniają się nie tylko do poprawy wizerunku, ale także do po-

mnażania zysków i  generowwania przewagi konkurencyjnej [Kauf, Tłuczak 2013, 

ss. 41–42]. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że spowolnienie gospodarcze nie 

sprzyja realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w przdsiębiorstwach [Ka-

raibrahimoglu 2010, ss. 382–389]. Kreowanie i wdrażanie innowacyjnych, społecznie 

odpowiedzialnych procesów logistycznych w skali przedsiębiorstwa i całego układu 

rynkowego w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów po jak najmniejszych kosz-

tach stanowi wyzwanie dla współczesnych menedżerów logistyki.

Paradygmat efektywności w zakresie innowacji logi-
stycznych w przedsiębiorstwie

Zarówno ekonomia, jak i  nauki o  zarządzaniu wypracowały na własne potrzeby 

odrębne, choć wzajemnie dopełniające się sposoby spojrzenia na istotę oraz me-

rytoryczny sens kategorii efektywności [Jaki 2011, ss.  3–6]. Efektywność należy do 

właściwości przesądzających o istocie przedsiębiorstwa jako podmiotu gospodaru-
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jącego, warunkując tym samym jego funkcjonowanie oraz determinując jego rozwój 

[Osbert-Pociecha 2007, ss. 337–349]. 

Efektywność przedsiębiorstwa definiowana jest w  literaturze jako stan idealny 

lub jako zmienna, której wartość ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wówczas efek-

tywność oznacza: osiągnięcie przez przedsiębiorstwo najkorzystniejszej sytuacji, jeśli 

chodzi o wielkość produkcji i ponoszone koszty lub relację między efektami osiąga-

nymi przez przedsiębiorstwo a nakładami, które ponosi [Baran 2009, ss. 16–17]. W ni-

niejszym opracowaniu przyjęto, że efektywność przedsiębiorstwa oznacza stosunek 

efektów osiągniętych przez przedsiębiorstwo do poniesionych nakładów. 

Efektywność jest nadrzędną kategorią w stosunku do pojęć takich jak wydajność, 

produktywność, rentowność, skuteczność i racjonalność. Efektywność jest istotnym 

narzędziem pomiaru skuteczności zarządzania, obejmuje szereg zjawisk wewnątrz 

i na zewnątrz przedsiębiorstwa, obrazuje szybkość reakcji organizacji na wyzwania 

rynku, oczekiwania jego uczestników, jest sprawdzonym narzędziem budowania 

przewagi konkurencyjnej, a także umożliwia odpowiednią reakcję na sygnały, które 

płyną z rynku. Efektywność to zdolność przedsiębiorstwa do realizacji strategii i osią-

gania zaplanowanych celów. Efektywność przedsiębiorstwa to realna zdolność do 

podnoszenia pozycji rynkowej i osiąganych wyników finansowych [Skrzypek 2012, 

ss. 314–315].

Poziom i  wzrost efektywności współczesnych przedsiębiorstw zależą w  coraz 

większym stopniu od rozwoju i  skutecznego wdrożenia nowoczesnej koncep-

cji zarządzania, jaką jest logistyka. Kompleksowo wdrożoną koncepcję logistyki 

w  przedsiębiorstwie można traktować jako orientację efektywnościową oraz de-

terminantę wzrostu efektywności przedsiębiorstwa i przewagi w zakresie efektyw-

ności [Blaik 2012b, s. 2]. Współczesne rozumienie logistyki to systemowa integracja 

strumieni rzeczowych, informacyjnych i  pieniężnych zorientowana na realizację 

podstawowych celów przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu wymieniane są 

następujące cele podstawowe: maksymalizacja zysku, maksymalizacja wartości 

dla właścicieli, maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa, równoważe-

nie celów ekonomicznych, społecznych i  ekologicznych (zrównoważony rozwój), 

przetrwanie i rozwój, maksymalizacja sprzedaży, osiągnięcie zakładanego udziału 

w rynku.

Cele logistyki powinny być traktowane jako środki i  narzędzia realizacji celów 

funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości, zarówno strategicznych, jak i  ope-

racyjnych. Efektywność logistyki nie może być sprowadzana tylko do racjonalizacji 
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kosztów logistycznych. Jest to wymiar cząstkowy, niepełny. Procesy logistyczne po-

przez ich sprawność i skuteczność wpływają na kształtowanie efektywności przed-

siębiorstwa [Skowronek 2010, ss. 78–93]. Skuteczne procesy dostarczają właściwych 

efektów, natomiast sprawne procesy realizują efekty przy minimalnych nakładach. 

Zapewnia to generowanie przez proces logistyczny najlepszego z możliwych efektu 

[Becker 2008, s. 12; Blaik 2012a, ss. 2–5]. 

Innowacje zwiększające sprawność i skuteczność procesów logistycznych to in-

nowacje w  infrastrukturze technicznej, poziomie obsługi klientów, niezawodności 

dostaw oraz ochronie zapasów. Innowacje logistyczne mogą poprzez maksymaliza-

cję przychodów ze sprzedaży, redukcję kosztów logistycznych, zwiększenie produk-

tywności zasobów i poprawę płynności finansowej powodować wzrost efektywności 

przedsiębiorstwa. Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami pomiaru efektyw-

ności systemów logistycznych są wskaźniki logistyczne. Bez stosowania mierników 

pomiaru efektywności procesów logistycznych menedżer nie może dokonać obiek-

tywnej oceny jakości i  skuteczności funkcjonowania stosowanych rozwiązań logi-

stycznych oraz podjąć adekwatnych działań korygujących. 

Logistyczna obsługa klienta i racjonalizacja kosztów logistyki są istotnymi czyn-

nikami zwiększania zysku firmy. Przychody pomniejszone o koszty logistyki określają 

wpływ procesów logistyki na zysk przedsiębiorstwa. Wpływ innowacji w procesach 

logistycznych na efektywność przedsiębiorstwa określany jest przez: wykorzysta-

nie zasobów, wskaźnik ROI, czyli relację pomiędzy zyskiem i  kapitałem, który ten 

zysk wypracowuje, oraz procent wzrostu zysku, który przedsiębiorstwo otrzymuje 

dzięki sprawniejszemu zarządzaniu procesami logistycznymi [Twaróg 2003, s. 165]. 

Przedsiębiorstwo powinno kreować taką bazę klientów, która pozwoli na osiągnię-

cie oczekiwanej stopy zwrotu. W efekcie powinno kreować kapitał klienta, który od-

zwierciedla sumę korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo w wyniku obsługi 

klienta [Kowalska 2011, ss. 79–80].

Efektywność w procesach logistycznych może być rozpatrywana jako [Kowalska 

2011, s. 75]:

•	 ujęcie czynnikowe, polegające na wykorzystaniu w obszarach logistycznych 

zasobów ludzkich i materialnych;

•	 ujęcie procesowe, które wyraża zdolność procesu przepływu przez poszcze-

gólne czynności logistyczne do pokonania przestrzeni i czasu;

•	 ujęcie związane bezpośrednio z  poziomem obsługi klienta, a  wymagane 

przez standardy obsługi;
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•	 ujęcie efektywności łańcucha dostaw, w którym przedsiębiorstwa tworzące 

łańcuch będą oceniały korzyści wynikające ze współpracy z perspektywy go-

spodarowania we własnym przedsiębiorstwie, jak również w ramach łańcu-

cha dostaw.

Każde z  wymienionych ujęć efektywności procesów logistycznych może być 

traktowane jako obiekt kalkulacji efektywności innowacji logistycznych i mogą mu 

być przypisane odpowiednie efekty i koszty.

Zakończenie

Współczesne przedsiębiorstwa, poddane ogromnej presji konkurencji, zmuszone są 

produkować wyroby i  usługi coraz wyższej jakości, dostarczać je na coraz większe 

odległości, szybko reagować na zmiany rynkowe, usprawniać współpracę z  innymi 

podmiotami uczestniczącymi w  dostarczaniu produktu lub usługi do klienta, dy-

wersyfikować produkcję, uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju i przy tym 

obniżać koszty. Rywalizację wygrywają te przedsiębiorstwa, które szybko reagują 

na zmienne uwarunkowania rynkowe oraz sprawnie i  efektywnie zarządzają prze-

pływem dóbr, usług i związanych z nimi informacji w skali przedsiębiorstwa i całego 

układu rynkowego. Warunkiem osiągnięcia elastycznych i  efektywnych procesów 

logistycznych jest wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, tech-

nologicznych, organizacyjnych i  ekonomicznych. Dzięki innowacjom logistycznym 

możliwe jest usprawnienie wykonywania czynności logistycznych, skracanie czasu 

ich trwania, utrzymanie jakości przemieszczanych i  składowanych dóbr, skracanie 

czasu dostaw oraz obniżanie kosztów tych czynności przy uwzględnianiu zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

Innowacje logistyczne powinny być dostosowane do preferencji i  oczekiwań 

klientów, celów oraz warunków działania przedsiębiorstwa. Innowacyjne i efektywne 

procesy logistyczne wpływają na tworzenie wartości zarówno dla przedsiębiorstwa, 

jak i dla klienta. Przedsiębiorstwo powinno kreować bazę klientów, która pozwoli na 

osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu. Poziom i wzrost efektywności współczesnych 

przedsiębiorstw zależą w  coraz większym stopniu od kreowania i  wdrażania inno-

wacyjnych, elastycznych, sprawnych i efektywnych procesów logistycznych. Innowa-

cje logistyczne umożliwiają odpowiednią reakcję na zmienne uwarunkowania ryn-

kowe, mogą poprzez maksymalizację przychodów ze sprzedaży, redukcję kosztów 
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logistycznych, zwiększenie produktywności zasobów i  poprawę płynności finanso-

wej powodować wzrost efektywności przedsiębiorstwa. W konsekwencji innowacje 

w  obszarze logistyki przyczyniają się do kreowania przewagi konkurencyjnej i  po-

zwalają na osiągnięcie pożądanych wyników finansowych. 
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