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Wstęp
Przedstawiamy Państwu artykuły przygotowane przez uczestników kolejnej konferencji poświęconej zarządzaniu strategicznemu, organizowanej w roku 2016 przez
Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Tak jak w poprzednich latach koncentrujemy się na zarządzaniu strategicznym
i szczególnie eksponujemy relacje w tym zakresie między teorią i praktyką.
Zarządzanie strategiczne staje przed nowymi wyzwaniami współczesnej gospodarki. W związku z tym dynamicznie ewoluuje, a kierunki tej ewolucji są dziś
trudne do przewidzenia i jednoznacznego zaprojektowania. Zdaniem organizatorów
konferencji jest to mocny argument, by cyklicznie organizować spotkania osób zajmujących się tą problematyką. Uważamy, że to jedna z nielicznych okazji w naszym
kraju, by specjaliści zarządzania strategicznego spotkali się w tak szerokim gronie, wymienili poglądy i zainspirowali się wzajemnie do dalszych badań. Sądzimy,
że przyczyniamy się w ten sposób do rozwoju tej ważnej i wciąż przyszłościowej
dyscypliny nauk o zarządzaniu. Tradycyjnie ukierunkowujemy naszą konferencję
na poszukiwanie związków pomiędzy praktyką i teorią. Jesteśmy przekonani, że
zarządzanie strategiczne – jako nauka stosowana – wymaga swego rozwoju inspiracji z praktyki gospodarczej i musi być przez nią weryfikowane. Stąd w publikacji
eksponujemy opracowania naukowe oparte na rozpoznaniu praktyki gospodarczej.
A podczas samej konferencji staramy się konfrontować teoretyków z praktykami
zarządzania strategicznego.
Bardzo liczymy, że tegoroczna konferencja, a także publikacja będąca jej rezultatem, dostarczą cennych inspiracji dla uczestników i czytelników. Gorąco zachęcamy do dyskusji z autorami artykułów – zarówno za pośrednictwem naszej katedry,
jak i bezpośrednio z twórcami. Będzie to najcenniejszy plon naszego wspólnego
przedsięwzięcia oraz wkład do rozwoju nauk o zarządzaniu.
Andrzej Kaleta
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Streszczenie: Artykuł koncentruje się wokół metodologicznego aspektu implementacji strategii, zwracając uwagę, że zaprojektowanie procesu wdrożeniowego w sposób, który przekona i skutecznie włączy w działania realizatorów, oraz wskaże im narzędzia, które umożliwią
realizację zaplanowanych w strategii działań, ma decydujący wpływ na przebieg procesu
wdrażania strategii w przedsiębiorstwie. Prezentuje wyniki badań własnych w zakresie metod wdrażania strategii. Do badań wykorzystano ranking 500 przedsiębiorstw innowacyjnych
PAN. W badaniu wzięło udział 69 podmiotów. Badania potwierdziły, że polskie przedsiębiorstwa żywo interesują się problemami wdrażania strategii, widząc w niej ważny element procesu zarządzania strategicznego. Brakuje im jednak metodycznych rozwiązań prowadzenia
procesu implementacji strategii w przedsiębiorstwie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanej
z zastosowaniem narzędzi wspierających ten proces; tutaj brakuje teoretycznych oraz praktycznych wytycznych korzystania z narzędzi implementacji strategii. Przy wyborze metod
przez przedsiębiorstwo duże znaczenia ma poziom przygotowania organizacji, kosztochłonność metody, czasochłonność oraz zasoby, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo.
Słowa kluczowe: strategia, implementacja strategii, aspekt metodologiczny.
Summary: The article focuses on the methodological aspect of the implementation of a strategy, noting that the design of the implementation process, in a way that will convince and
effectively turn the actions of the implementers and will show them the tools that will enable
the implementation of planned actions in the strategy, has decisive influence on the process of
implementation of the strategy in the company. It presents the results of research on methods
of implementing the strategy. The study used a rank of 500 innovative PAN companies. The
study involved 69 subjects. The studies have confirmed that Polish companies are interested
in the problems of implementing strategy, seeing an important element of strategic management in it. However, they lack methodological solutions to the process of strategy implementation in an enterprise. This applies particularly to issues associated with the use of tools to
support this process, lacking theoretical and practical guidance to use the tools of strategy
implementation. When the company chooses methods, the level of preparedness of the organ-
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ization has a large significance, as well as the cost of methods, consumption of time and the
resources available to the company.
Keywords: strategy, implementation strategy, methodological aspect.

1. Wstęp
Istota implementacji strategii polega na przekształceniu opracowanej strategii w zestaw działań, które będą realizowane w poszczególnych komórkach i jednostkach
organizacyjnych, oraz porządkowaniu relacji hierarchicznych, funkcjonalnych,
technicznych i informacyjnych pomiędzy tymi komórkami i jednostkami [Szarucki 2013]. Teoretycy zarządzania strategicznego uważają, że implementacja strategii
stanowi klucz do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo sukcesu na rynku. W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw zadanie to okazuje się bardzo skomplikowane.
Szczególną trudność stanowi zaprojektowanie procesu wdrożeniowego w sposób,
który przekona i skutecznie włączy w działania realizatorów, oraz wskaże im narzędzia, które umożliwią realizację zaplanowanych w strategii działań.
W niniejszym opracowaniu autorka prezentuje badania własne w zakresie wdrażania strategii w przedsiębiorstwach. Ze względu na ograniczenia edytorskie w artykule pominięto rozważania teoretyczne na temat prezentowanego problemu naukowego1.

2. Metodyka badań w zakresie procesu wdrażania
strategii w przedsiębiorstwach
K. Perechuda [1993] stwierdza, że efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem nie
jest wynikiem stosowania metod prób i błędów, lecz zależy od racjonalnego wykorzystania instrumentów zarządzania. W celu zidentyfikowania stosowanych praktyk
w zakresie implementacji strategii przeprowadzono badania empiryczne2 na grupie
69 przedsiębiorstw z rankingu 500 przedsiębiorstw innowacyjnych3, który przygotowywany jest przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk4. Autorka zdecydowała się wykorzystać ranking firm innowacyjnych, gdyż uznała, że
1
Proces implementacji strategii omawiany jest szeroko w wielu pracach z zakresu zarządzania
strategicznego, zob. [Alexander 1991; Lisiński 2004; Czarnecki 1999; Witczak 2004; Urbanowska-Sojkin i in. 2004; Lehner 1996; Moszkowicz 2005; Pierścionek 2011; Kaleta 2013].
2
Badania własne prowadzone w roku 2015 związane były z pracą doktorską i dotyczyły metodyki
implementacji strategii zarządzania w przedsiębiorstwie.
3
Znajdowały się w nim przedsiębiorstwa duże, średnie i małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Ze
względu na charakter omawianego zagadnienia odrzucono na wstępie przedsiębiorstwa mikro i do badań zakwalifikowano 278 przedsiębiorstw średnich i małych oraz 197 podmiotów dużych.
4
Wykorzystano dane z 2012 r. [Baczko, Puchała 2013].
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innowacyjność zajmuje czołowe miejsce na liście postulatów formułowanych wobec zarządzania strategicznego. Innowacja to wprowadzenie do praktyki nowego
lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do procesu, produktu (towaru
lub usługi), marketingu oraz organizacji5. Ponieważ autorce zależało na dotarciu do
firm stosujących w praktyce zarządzanie strategiczne, uznała, że firmy starające się
działać innowacyjnie w sposób szczególny koncentrują się na tworzeniu i wdrażaniu
strategii oraz stosują w tym celu różnorodne rozbudowane narzędzia.
Problemy badawcze w obszarze implementacji strategii dotyczyły określenia
przez przedsiębiorstwa:
• czy przywiązują wagę do procesu implementacji strategii;
• czy postrzegają implementację jako proces, w którym powinien być realizowany
szereg zadań i czynności;
• kto zajmuje się procesem wdrażania;
• jakie obszary wymagały dostosowania w związku z wprowadzaniem strategii
i jakie wykorzystywano do tego metody;
• wiodącej metody podczas prowadzenia procesów wdrożeniowych.

3. Prezentacja wyników badań
3.1. Obraz przedsiębiorstw biorących udział w badaniu
W przeprowadzonych badaniach wzięło udział 20,6% przedsiębiorstw małych,
41,2% średnich oraz 38,2% dużych. Wśród dużych przedsiębiorstw znalazło się
17,6% zatrudniających 501-1000 pracowników oraz 14,7% zatrudniających powyżej 1000 osób. Dominowały podmioty gospodarcze o zasięgu międzynarodowym –
75%, pozostałe 25% prowadzi działalność o charakterze krajowym.
Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu oceniły sytuację swojej firmy
w 29,4% jako bardzo dobrą, 52,9% jako dobrą, 17,6% jako przeciętną. Żadna z firm
biorących udział w badaniu nie oceniła kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa jako złej lub bardzo złej.
3.2. Strategia zarządzania przedsiębiorstwem
W zakresie strategii przedsiębiorstwa deklarowały najczęściej 3-letni okres opracowywania strategii: 75,7% firm dużych, 56,5% firm średnich i małych. Okres 4-5
lat deklarowało 30,4% firm dużych oraz 18,9% firm średnich i małych. Okres 6 lat
Według Głównego Urzędu Statystycznego działalność innowacyjna to szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów i procesów, przy czym wyroby te i procesy są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je
przedsiębiorstwa. Działalność innowacyjna może być prowadzona przez samo przedsiębiorstwo na
jego własnym terenie (wewnątrz firmy, tzw. in-house innovation) lub może polegać na nabyciu dóbr,
usług, w tym usług konsultingowych, bądź wiedzy ze źródeł zewnętrznych (bywa to określane jako
nabycie technologii zewnętrznej w postaci materialnej bądź niematerialnej) [GUS 2006].
5
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wskazywany był przez 13,1% firm dużych i 5,4% firm średnich i małych. Jeżeli
chodzi zaś o aktualizację strategii, to tutaj częściej niż raz w roku aktualizuje swoją
strategię 11,9% przedsiębiorstw, raz w roku 58,2%, raz na dwa lata 17,9%, raz na
trzy lata 11,9%, rzadziej również wskazało 11,9% przedsiębiorstw.
Podmioty biorące udział w badaniu wskazały w 42,6%, że działają w otoczeniu
dynamicznym, 51,5% wskazało otoczenie względnie stabilne, a 5,9% otoczenie bardzo stabilne. Rozbijając wyniki na duże oraz małe i średnie, otrzymujemy następujący obraz: duże przedsiębiorstwa w 38% działają w otoczeniu dynamicznym, 53,8%
w otoczeniu stabilnym oraz ponad 7% w otoczeniu bardzo stabilnym; małe i średnie
przedsiębiorstwa w 45,2% działają w otoczeniu dynamicznym, 50% w otoczeniu
spokojnym, 4,8% w otoczeniu bardzo spokojnym. Chociaż różnice są niewielkie,
to więcej przedsiębiorstw małych i średnich działa w otoczeniu niosącym z sobą
największe ryzyko prowadzenia działalności.
Rodzaj otoczenia, w którym się działa, w dużym stopniu rzutuje na ustalanie
strategii oraz jej wdrażanie. 58% przedsiębiorstw działających w otoczeniu dynamicznym decyduje się na przygotowanie strategii na okres 3 lat. Dodatkowo aż 90%
z podmiotów działających w dynamicznym otoczeniu uaktualnia swoją strategię
przynajmniej raz w roku lub częściej.
3.3. Implementacja strategii i stosowane metody w badanych
przedsiębiorstwach
Większość ankietowanych podmiotów (74,2%) zadeklarowała, że na proces implementacji strategii składają się w ich przedsiębiorstwie działania związane z przygotowaniem organizacji do wdrożenia nowych rozwiązań, działania wdrożeniowe
wsparte monitoringiem oraz ocena skuteczności przeprowadzonych działań, potwierdzając tym samym, że cały proces implementacyjny można podzielić na fazy:
przygotowanie i organizowanie wdrożenia, wdrażanie oraz ocena wdrożenia. Pozostała część respondentów nie była w stanie uporządkować swoich działań mających
na celu wprowadzenie strategii w te trzy wskazane moduły. Wyniki prezentują poniższe trzy rysunki (zob. rys. 1-3).
Przygotowanie wdrożenia
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Rys. 1. Liczba wskazań dla fazy: przygotowanie działań wdrożeniowych
(1 – występuje, 2 – nie występuje, 3 – trudno powiedzieć)
Źródło: opracowane na podstawie wyników badań.

70

80

358

Gracjana Noga
Zarządzanie procesem wdrożenia
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Rys. 2. Liczba wskazań dla fazy: zarządzanie procesem wdrożeniowym
(1 – występuje, 2 – nie występuje, 3 – trudno powiedzieć)
Źródło: opracowane na podstawie wyników badań.
Ocena wyników
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Rys. 3. Liczba wskazań dla fazy: ocena uzyskanych wyników
(1 – występuje, 2 – nie występuje, 3 – trudno powiedzieć)
Źródło: opracowane na podstawie wyników badań.

Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa częściej zakreślały odpowiedź „trudno powiedzieć” niż „nie występuje”, co świadczy o tym, że prawdopodobnie w tych
przedsiębiorstwach stosuje się te fazy w prowadzeniu strategii, tyle że bardziej
nieświadomie, brakuje modeli wdrażania i działania te są bardziej chaotyczne, nieustrukturalizowane.
Respondenci określając, które zadania są dla nich najważniejsze w ramach implementowania strategii (zob. rys. 4), zdecydowali, że kwestie związane z zaplanowaniem zmian, które należy w organizacji przeprowadzić, są szczególnie ważne
– zdecydowało tak blisko 50% badanych (48,5%). Przy czym warto zwrócić uwagę,
że przedsiębiorstwa działające w otoczeniu bardzo stabilnym wskazały to zadanie
jako bardzo istotne w 75%. Świadczy to o tym, że jeżeli otoczenie jest bardziej przewidywalne, przedsiębiorstwa w dużej mierze opierają się na procesie planowania
poszczególnych działań. Zadania nadzoru nad realizacją oraz ocenę wyników wskazało nieco ponad 44% ankietowanych. Ankietowani najmniej wagi przywiązują do
wdrożenia systemu motywacyjnego oraz komunikowania strategii, niemniej oceniają, że te zadania również mają znaczenie dla powodzenia całego procesu.
Przedsiębiorstwa odpowiadając na pytanie, kto decyduje o wyborze metod, podały, że najczęściej decyzję podejmuje kierownictwo firmy – prawie 80%, mana-
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Rys. 4. Ocena ważności zadań realizowanych w ramach implementacji strategii
Źródło: opracowane na podstawie wyników badań.

gerowie wysokiego szczebla – 38,7%. Pozostałe odpowiedzi: kierownictwo firmy
nadrzędnej, zespół komórki ds. strategii, wskazano rzadziej niż w 20%. Zaznaczyć
należy również, że u ponad 10% ankietowanych nie jest to sformalizowane.
Kolejną interesującą kwestią było wskazanie źródeł, z jakich przedsiębiorstwa
czerpią wiedzę o metodach, szczególnie tych najnowszych (zob. rys. 5). Tutaj na
pierwszym miejscu są szkolenia i różnego rodzaju kursy, fachowa prasa oraz doświadczenia innych przedsiębiorstw. Odpowiedzi wskazują, że przedsiębiorstwa są
chłonne nowych rozwiązań i poszerzania wiedzy swoich kadr.
Inne

11,8%

Zewnętrzni doradcy
Firma nadrzędna

25,0%
11,8%

Doświadczenia innych przedsiębiorstw
Prasa fachowa
Kursy i szkolenia

60,3%
61,8%
67,4%

Rys. 5. Jakie źródła są wykorzystywane podczas wyboru metod do implementowania

strategii

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Przedsiębiorstwa poproszone były również o określenie, jakie aspekty mają dla
nich znaczenie przy wyborze metody (zob. rys. 6).
Czas potrzebny na realizację

48,5%

Koszty metody

86,8%

Dostępność metody
Liczebność technik

54,4%
4,4%

Charakter informacji

26,5%

Wymagany poziom przygotowania
Stopień schematyzacji

50,0%
17,6%

Obszar stosowania

44,1%

Rys. 6. Jakie aspekty mają znaczenie przy wyborze metody
Źródło: opracowane na podstawie wyników badań.

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu wskazały również, że wprowadzenie
nowej strategii wymaga dokonywania wielu zmian w różnych obszarach organizacji
(zob. rys. 7).
Inne

3,0%

Systemy zarządzania

67,6%

Technologia

76,5%

Umiejętności i wiedza

76,5%

Styl i zarządzanie
Kultura organizacyjna
Struktura

75,0%
55,9%
75,0%

Rys. 7. Obszary, w których należało dokonać zmian w związku z nową strategią
Źródło: opracowane na podstawie wyników badań.

Oceniając trudności dokonywania zmian w badanych obszarach organizacji,
otrzymujemy następujący obraz:
Tabela 1. Trudność dokonywania zmian w związku z dostosowywaniem do strategii poszczególnych
obszarów
Struktura
Otrzymane wyniki uprawniają do wniosku, że wprowadzanie zmian w tym obszarze
organizacyjna organizacji przebiega w przedsiębiorstwach stosunkowo sprawnie. Nie było
wskazań, że pojawiły się trudności uniemożliwiające wdrożenie zmian, 29,4%
respondentów zaznaczyło wartość 1 – trudności niewielkie, a 27,5% przedsiębiorstw
wybrało wartość 3 – trudności średnie.
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Kultura
Ten obszar organizacji respondenci ocenili jako trudny do przeprowadzania zmian.
organizacyjna W 2,6% przypadków pojawiły się trudności uniemożliwiające wprowadzenie zmian
w tym obszarze organizacji. Najwyższy procent respondentów, wynoszący 42,1%,
wskazał na pojawienie się bardzo dużych trudności.
Styl
zarządzania

W tym obszarze dominuje wybór odpowiedzi 3 – średnie trudności, 37,3%
przedsiębiorstw. Mimo ogólnego wrażenia, że w tym przypadku dokonywanie zmian
przebiegało raczej sprawnie, to 5,9% ankietowanych wskazało, że pojawiły się
u nich trudności uniemożliwiające wdrożenie zmian.

Umiejętności Tutaj ankietowani wskazali, że trudności pojawiały się dość często, natomiast nie
i wiedza
były szczególnie uciążliwe. Ten obszar należy ocenić jako drugi po strukturze,
w którym dokonywanie zmian przebiegało raczej sprawnie.
Technologia

W tym obszarze ponad 20% przedsiębiorstw wskazało pojawianie się szczególnie
dużych trudności, dodatkowo 3,8% ankietowanych wskazało trudności
uniemożliwiające wprowadzenie zmian.

Systemy
zarządzania

Ten obszar, podobnie jak kultura organizacyjna, okazał się kłopotliwy do
przeprowadzenia w nim zmian. Pojawiła się tutaj najwyższa wartość dla odpowiedzi
5 – trudności uniemożliwiających wdrożenie, wynosząca 6,5% wskazań. Na
wysokim poziomie jest również odpowiedź 4 – bardzo duże trudności, wskazało ją
bowiem 28,3% ankietowanych.

Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowe wyniki prezentuje poniższy rysunek.
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Rys. 8. Trudności w dokonywaniu zmian dostosowujących organizację do nowej strategii
Źródło: opracowane na podstawie wyników badań.

Przechodząc do stosowanych metod podczas procesów implementacyjnych
(zob. rys. 9), najczęściej przedsiębiorstwa sięgają po plany taktyczne – 83,3% oraz
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plany operacyjne – 95,6%. Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy przygotowują
swoje plany taktyczne w 54,8% w oparciu o plan strategiczny, częściowo w oparciu
o plan strategiczny – 27,4% podmiotów, problem z odpowiedzią na to pytanie ma
17,7% respondentów. Jeśli chodzi o plany operacyjne, to 58,9% przedsiębiorstw łączy je z planami strategicznymi, częściowo zaś – 33,8%. Nie ma powiązania w przypadku 2,9% przedsiębiorstw, a 4,4% nie jest w stanie tego ocenić.
Zaprezentowane wyniki w obszarze stosowanych do wdrażania strategii metod
pokazują, że Strategiczna Karta Wyników, uważana za jedną z najważniejszych metod implementowania strategii, jest wykorzystywana stosunkowo rzadko, bo jedynie
w 19,1%. Kilka metod w ogóle nie znalazło się w rankingu, czyli nie są stosowane
w żadnym z badanych przedsiębiorstw. Są to EFQM, piramida pomiaru dokonań,
dźwignie kierownicze Simonsa, performance Prism, metoda Hoshin.
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Rys. 9. Metody i techniki stosowane do wdrażania strategii w badanych przedsiębiorstwach
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wysoko uplasowała się metoda audytu wewnętrznego, którą stosuje 76,5% przedsiębiorstw. Kolejne miejsca w rankingu zajęły: zarządzanie projektami – 69,1%, zarządzanie przez cele – 66,2%, a także strategiczne programy funkcjonalne – 55,9%.
Wysoka pozycja tych metod cieszy, są one bowiem uznawane przez teoretyków zarządzania strategicznego za stanowiące skuteczne narzędzie implementacji strategii. Wysoko uplasowały się również systemy ERP – 64,7%, CRM – 42,6%, PLM
– 23,5%.
L. Hrebiniak [2004] pisał, że „realizacja strategii nie jest efektem pojedynczej
decyzji czy działania, ale stanowi efekt wielu połączonych decyzji i działań na prze-
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strzeni czasu”. Odnosi się to również do metod implementacji strategii. Nie ma jednej najlepszej, często konieczne jest korzystanie z wielu metod i technik, a to wiąże
się z problemem prawidłowego doboru odpowiedniej metody do realizowanego zadania oraz umiejętnością wykorzystywania wielu instrumentów. Zaskakująco nisko
w prowadzonych badaniach znalazła się Strategiczna Karta Wyników, która obecnie
w międzynarodowych rankingach6 plasuje się jako jedna z ważniejszych współczesnych metod zarządzania. W Polsce na jej temat pojawiło się wiele publikacji, oferta
szkoleń z tego zakresu również jest szeroka, wydaje się zatem, że w kolejnych latach
zainteresowanie tą metodą powinno się zwiększać.

4. Zakończenie
W przeprowadzonych badaniach wyeksponowano aspekt metodologiczny implementacji strategii. Było to zabiegiem celowym, gdyż teoria z zakresu implementacji
strategii nie przywołuje wielu narzędzi realizujących tę fazę procesu zarządzania
strategicznego.
Dobór właściwych metod i technik stanowi istotny problem nie tylko z punktu
widzenia implementacji strategii, lecz każdej koncepcji metodycznej. Jest to zadanie
trudne, często bowiem okazuje się, że zastosowane metody były skuteczne w określonej sytuacji, natomiast w innej stały się bezużyteczne. Przy wyborze metod dużego znaczenia nabiera poziom przygotowania organizacji, kosztochłonność metody,
czasochłonność oraz zasoby, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. Każde przedsiębiorstwo musi we własnym zakresie dokonać selekcji narzędzi, które wykorzysta do
wdrożenia strategii, w zależności od założeń strategicznych, posiadanych zasobów
czy też sytuacji gospodarczo-społecznej.
Niemożliwe jest zaproponowanie idealnych rozwiązań, do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie. Nie podważa to jednak sensu poszukiwania i tworzenia
ogólnych rozwiązań, które po adaptacji do specyfiki przedsiębiorstwa wpłyną na
efektywność całego procesu wdrażania strategii. Tym samym wskazuje kierunek
kolejnych dociekań autorki związanych z opracowaniem wytycznych, jakimi należy
się kierować przy doborze metody lub metod podczas implementacji strategii.
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