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pojawiaj¹cych siê podczas zmian. Udzia³ we wszystkich ORGANIZACJE W RUCHU (OwR)                
etapach procesu zmieniania;I ZAKRES ZMIAN

5. systemowe wspieranie zmian. Inwestowanie w 
Koncepcja organizacji w ruchu wyra¿a powi¹zanie kierowników, ich szkolenie i stymulowanie do udzia³u w 

„potencja³u m³odoœci” z pozycj¹ konkurencyjn¹ i strategiami zmianach. Traktowanie umiejêtnoœci uczenia siê oraz 
rozwojowymi. Umo¿liwia sprawne zarz¹dzanie w warunkach, posiadanej wiedzy (kapita³ intelektualny) jako 
które KoŸmiñski [6] nazywa „uogólnion¹ niepewnoœci¹”,                niezbêdnych zasobów niematerialnych u¿ytecznych w 
a Drucker [3] - „zarz¹dzaniem brakiem ci¹g³oœci”. Umo¿liwia skutecznej realizacji strategii rozwojowej firmy.
mobilizacjê rzadkich zasobów w tym zasobów intelektu-

Wed³ug opinii badanych kierowników, w latach 2000-2003 
alnych. Koncepcja OwR jest przydatna do wyjaœniania dzia³añ 

w przedsiêbiorstwach, w których s¹ oni zatrudnieni, by³y 
prowadz¹cych do wypracowania przez firmy wysokiej pozycji 

wprowadzane liczne zmiany organizacyjne. Wprowadzanie 
konkurencyjnej, do wyboru i uwarunkowañ znajomoœci 

zmian zauwa¿y³o 96% respondentów. Tylko 2% badanych 
strategii przez pracowników, do odm³adzania organizacji, do 

kierowników uwa¿a³o, ¿e ich firmy nie wprowadzaj¹ zmian, a 
skutecznego wdra¿ania zmian, do przeciwstawiania siê 

2% nie mia³o na ten temat informacji. Na planowanie zmian w 
dezaktualizacji kompetencji mened¿erskich i utrzymania 

latach 2004-2005 wskaza³o 84% badanych.
ci¹g³ej gotowoœci do uczenia siê i zarz¹dzania wiedz¹, do 

Mimo tak licznej grupy badanych zauwa¿aj¹cych zmiany inwestowania w edukacjê i do budowania kultury zmian.
w firmach, wielu kierowników nie potrafi dostrzec zwi¹zku 

Przyjêto, ¿e organizacja w ruchu to taki typ organizacji, 
zmian ze strategi¹ firmy. Tej ostatniej nie zna ponad 20%, czyli 

który charakteryzuje:
co pi¹ty badany, nie przeszkadza im to jednak patrzeæ 

1. priorytetowe traktowanie zmian. Zmiany s¹ traktowane optymistycznie na przysz³oœæ firmy. Analiza dotycz¹ca opinii 
jako atut organizacji, z czym ³¹czy siê wyczucie i osób na ró¿nych szczeblach kierowania wykaza³a, ¿e 
umiejêtnoœæ diagnozowania sytuacji rynkowej, optymistycznie przysz³oœæ firmy widzi 76% naczelnej kadry 
pozwalaj¹ce na szybkie absorbowanie z otoczenia kierowniczej, 64% œredniej kadry i 45% osób z najni¿szego 
impulsów do zmian i wewnêtrzne generowanie zmian w szczebla kierowania (poziom optymizmu w badanych firmach 
sposób planowy i ci¹g³y; wzrasta wraz ze szczeblem kierowania). Mo¿na uznaæ to za 

2. radzenie sobie z niepewnoœci¹. Zmiany zwi¹zane s¹ z niepokoj¹ce zjawisko, zw³aszcza wœród naczelnej kadry 
ryzykiem i niepewnoœci¹. Panowanie nad nimi wyra¿a siê kierowniczej, poniewa¿ w jej wypadku nieznajomoœæ strategii 
w przychylnym stosunku kierowników do zmian, w ich oznacza w gruncie rzeczy brak strategii, a nadmierny 
optymizmie i odpornoœci na stres; optymizm œwiadczy o beztrosce lub, co na jedno wychodzi, 

3. um ie jê tn oœ æ za ch ow an ia  m³ od oœ ci . Oz na cz a to  braku kompetencji. Badanie opinii strategów wydaje siê 
przed³u¿enie w cyklu ¿ycia organizacji fazy „m³odoœci”, potwierdzaæ tê opiniê, gdy¿ tylko w 30% firm stwierdzono 
której wyrazem jest posiadanie przez kierowników takich istnienie jasnej strategii (to znaczy strategii przywództwa 
cech, jak: energia, zapa³, odwaga, œwie¿oœæ spojrzenia i kosztowego, jakoœciowego lub strategii mieszanych), a w 
pomys³owoœæ oraz posiadanie przez nich wysokich pozosta³ych by³y one b¹dŸ niespójne, b¹dŸ firmy wcale ich nie 
kompetencji w zakresie zarz¹dzania zmianami; posiada³y. 

4. aktywne uczestnictwo  w zmianach. W³¹czanie siê Szesnaœcie procent badanych nie mia³o te¿ informacji na 
kierowników w rozwi¹zywanie problemów organizacji temat zmian planowanych w firmie w ci¹gu najbli¿szych
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STRATEGIE POLSKICH PRZEDSIÊBIORSTW W ŒWIETLE 
®BADANIA EMPIRYCZNEGO

Postêp organizacyjny wi¹¿e siê z koncepcj¹ organizacji w ruchu. To w³aœnie w mobilnych, m³odych firmach zaobserwowaæ mo¿na 
strategie oparte na wykorzystaniu zasobów technologicznych i niematerialnych a tak¿e dominacjê strategii przywództwa 

1
jakoœciowego. Potwierdzaj¹ to badania przeprowadzone przeze mnie wraz z zespo³em  w latach 2004-2005 w 40 dobranych celowo 

2
firmach zró¿nicowanych pod wzglêdem technologicznym . W artykule przedstawiony zosta³ stosunek badanych strategów i 
kierowników do zmian oraz opisano strategie badanych firm i dominuj¹ce kompetencje mened¿erów.

1
W projekcie finansowanym z grantu KBN (nr 2H02D 004 25) i WSM brali udzia³: prof. dr hab. Ewa Mas³yk-Musia³ – kierownik zespo³u,             
prof. dr hab. Stanis³aw Sudo³, prof. dr hab. Gra¿yna Gierszewska, dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, dr Anna Rakowska i mgr in¿. Micha³ Jaksa.           
Z zespo³em tym wspó³pracowali doktoranci z Politechniki Warszawskiej i Wy¿szej Szko³y Mened¿erskiej: Miros³aw Matosek, Edyta Malicka, 
Jaros³aw Osowski, Marek Lukasek, Slavko Dragic, Dorota Wójcik-Koœla, wspó³autorzy ksi¹¿ki pod redakcj¹ naukow¹ Ewy Mas³yk-Musia³, 
Zarz¹dzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005. Ksi¹¿ka ta stanowi wstêp teoretyczny do 
prezentowanego raportu i tak¿e zosta³a opracowana w ramach wymienionego wy¿ej grantu KBN.

2
Dobór firm i kierowników mia³ charakter celowy. Badaniami na temat zmian objêto 272 kierowników, w tym dodatkowo z 84 z nich 
przeprowadzono wywiady na temat strategii firmy. Do zbierania danych zastosowano trzy kwestionariusze wywiadów: jeden, o charakterze 
strategicznym, skierowany by³ do strategów w firmach, drugi zaœ, dotycz¹cy kompetencji kierowniczych i trzeci, badaj¹cy zagadnienie zmian            
i kompetencji, zastosowano w wywiadach z kadr¹ kierownicz¹ maj¹c¹ stycznoœæ z procesami zmieniania. 
Badane firmy (40 firm) wybierano spoœród firm dzia³aj¹cych w sektorach zró¿nicowanych pod wzglêdem cyklu ¿ycia (sektory m³ode i sektory 
dojrza³e) oraz w sektorach o ró¿nym poziomie rozwoju technologicznego.
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dwóch lat. Bior¹c pod uwagê brak wiedzy na temat strategii Respondenci wymieniali przede wszystkim takie obszary 
firmy (a faktycznie – brak strategii), mo¿na s¹dziæ, ¿e potrzeba zmian, jak struktura organizacyjna (67,9% badanych strategów 
planowania zmian mo¿e byæ dla czêœci kierowników niezbyt i 76,7% kierowników) i strategia ogólna (odpowiednio: 54,8           
oczywista. Tymczasem tworzenie i znajomoœæ strategii, która i 47,4%). Na dalszych miejscach znalaz³y siê ju¿ jednak w obu 
nadaje kierunek dzia³aniom kierowników w firmie i pozwala im grupach inne lub podane w innej kolejnoœci obszary zmian.              
lepiej radziæ sobie z niepewnoœci¹, jest dla sukcesu firm spraw¹ W odniesieniu do strategów s¹ to: cele organizacji, systemy 
priorytetow¹. Nawet utrzymanie dotychczasowej pozycji informacyjno-decyzyjne i zmiany metod zarz¹dzania, a badani 
konkurencyjnej wymaga od kierowników umiejêtnoœci kierownicy wymienili takie obszary zmian, jak: technologia, 
myœlenia strategicznego i planowania zmian, a co dopiero systemy motywacyjne i systemy informacyjno-decyzyjne. 
zdobywanie przez firmy dodatkowych atutów w celu uzyskania Miejsce zajmowane w hierarchii organizacyjnej i zwi¹zana              
przewagi konkurencyjnej w przysz³oœci. Czy jednak œwiadomi z tym odpowiedzialnoœæ za zmiany (rola odgrywana w procesie 
s¹ tego badani kierownicy i jakie posiadaj¹ kompetencje?

zmieniania) oddzia³uj¹ wiêc silnie na postrzeganie obszarów 
Z badañ wynika, ¿e kierownicy uwa¿aj¹, i¿ maj¹ wprowadzonych i planowanych w organizacjach zmian oraz na 

kompetencje w zakresie: rozwi¹zywania problemów i ocenê ich znaczenia dla sukcesu firmy. 
podejmowania decyzji (73% badanych), przewidywania i 

Kierownicy najczêœciej wskazywali na wprowadzenie             planowania (59%) oraz wykorzystywania wiedzy 
w ich firmach zmian w obszarach: struktury organizacyjnej specjalistycznej (59%). Kompetencje te uwa¿aj¹ za 
(76,7%), ogólnej strategii firmy (47,4%), technologii (46,3%)   wystarczaj¹ce, gdy¿ z³o¿one, dynamiczne sytuacje rzadko 
i systemów motywacyjnych (40,7%), systemów informacyjno-wystêpuj¹ w ich pracy. Badani kierownicy wskazuj¹, ¿e ich 
decyzyjnych (36,3%). Z kolei jako zmiany planowane zadania wymagaj¹ raczej ci¹g³ego uczenia siê (48%) i 
wskazywali oni na zmiany w obszarach: struktury rozwijania kompetencji pracowników (48%), a tak¿e 
organizacyjnej (48,1%), technologii (43,7%), systemów utrzymywania dobrych relacji z partnerami w biznesie (47%), a 
informacyjno-decyzyjnych (35,2%), strategii funkcjonalnych nie koncentrowania siê na przysz³oœci czy wieloaspektowego 
(33,0%) i strategii ogólnej (31,5%). Wystêpuje istotna analizowania sytuacji decyzyjnych. Z obserwacji, ¿e tylko 

jedna czwarta badanych stwierdza, i¿ posiada kompetencje w zale¿noœæ statystyczna miêdzy wiekiem firmy a rodzajem 
zakresie zarz¹dzania zmianami (dotyczy to g³ównie firm wprowadzanych i planowanych zmian. W odniesieniu do 
m³odych – zale¿noœæ istotna statystycznie), a doskonaliæ je zmian wprowadzonych dotyczy ona strategii funkcjonalnych 
chcia³by tylko co trzeci badany, wnioskowaæ mo¿na o (p = 0,001), technologii (p = 0,006) i systemów motywa-
dominacji wœród czêœci respondentów orientacji operacyjnej cyjnych (p = 0,000), a w odniesieniu do zmian planowanych 
kosztem orientacji strategicznej. dotyczy struktury organizacyjnej (p = 0,000).

Kierownicy, którzy zauwa¿ali wprowadzanie i planowanie Analizuj¹c zwi¹zek miêdzy wiekiem firm a obszarami 
zmian w firmach, wskazywali na bardzo rozleg³e obszary, w wdro¿onych zmian, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e kierownicy 
których mia³y one (lub bêd¹ mia³y) miejsce. Ich opinie na temat zatrudnieni w firmach w œrednim wieku, czyli powsta³ych 
zakresu zmian skonfrontowano w badaniach ze miêdzy 1980 a 1989 rokiem, czêœciej ni¿ w m³odych i starych 
spostrze¿eniami strategów (na podstawie ankiety firmach wskazywali na zmiany w strategiach funkcjonalnych. 
strategicznej). Warto podkreœliæ, ¿e zarówno stratedzy zmian, 

Spoœród kierowników œrednich firm na prowadzenie takiej 
jak i kierownicy w zmianach wskazywali (dwa pierwsze 

zmiany wskazywa³o 66,6% badanych, m³odych firm – 52,6%, 
miejsca) na zmiany w takich samych obszarach (por. tabela 1).

a starych firm – 31,0%.

Tabela 1. Zestawienie najczêœciej postrzeganych zmian przez Zmiany technologiczne zauwa¿ane by³y najczêœciej                
badanych wystêpuj¹cych w rolach strategów i w firmach starych (59,8% badanych), a zmiany w systemach 
kierowników (w %) motywacyjnych – w firmach w œrednim wieku (53,3%)                      

i w firmach m³odych (51,4%). Zmiana 
struktur organizacyjnych planowana by³a 
najczêœciej w firmach m³odych (56,1%)         
i starych (37,9%). Tak wiêc w opiniach 
badanych, firmy stare zmieni³y techno-
logie, œrednie – strategie funkcjonalne              
i systemy motywacyjne, a w m³odych 
planowano zmianê struktur organiza-
cyjnych. Wskazuje to na dostrzeganie 
przez kierowników potrzeby uelastycz-
nienia dzia³alnoœci firm, co ³¹czy siê                
z koniecznoœci¹ zmiany ich struktur 
kszta³tuj¹cych charakter organizacji. 
Zmiana strukturalna przek³ada siê 
wówczas w praktyce na wiêksz¹ otwartoœæ 
i przedsiêbiorczoœæ firmy.

STRATEGIE  ROZWOJOWE 
ORGANIZACJI

• ród³a przewagi konkurencyjnej to nie 
tylko posiadanie odpowiednich zasobów, 
ale tak¿e zdolnoœæ pos³ugiwania siê nimi 
do stworzenia w³asnej przewagi konku-
rencyjnej. Za decyduj¹ce o powodzeniu 
przekszta³ceñ w przedsiêbiorstwach

Zmiany
produktowe

Rozszerzenie
oferty

produktowej

Poprawa
jakoœci

produktów

Wprowadzenie
monitoringu

kosztów

Rozwiniêcie
promocji
i  reklamy

Obni¿enie
jednostkowych

kosztów
produkcji

69,0

58,2

53,6

48,8

47,6

Zmiany strukturalno-
w³asnoœciowe

Zmiany struktury
wewnêtrznej

firmy

Zró¿nicowanie
sposobu

traktowania
klientów

Zlikwidowanie
niektórych
obszarów

monitoringu

Doskonalenie
zmian

w³asnoœciowych

Utworzenie
spó³ki na bazie

maj¹tku
przedsiêbiorstwa

42,9

40,5

27,4

23,8

22,6

Zmiany
organizacyjne

Zmiana struktury
organizacyjnej

Zmiana strategii
ogólnej

Zmiana celów
organizacji

Nowe systemy
informacyjno-

decyzyjne

Zmiany metod
zarz¹dzania

67,9

54,8

45,2

44,0

41,7

Zmiany
organizacyjne

Struktura
organizacyjna

Zmiana strategii
ogólnej

Nowe
technologie

Nowe systemy
motywacyjne

Nowe systemy
informacyjno-

decyzyjne

76,7

47,4

46,0

40,7

36,3

Opinie  strategów  (n=84)
(tj. wy¿szej kadry kierowniczej

Opinie  kierowników

(n=272)

! ród³o: opracowanie w³asne, 2004
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uznawane s¹ tzw. miêkkie elementy zarz¹dzania, przede niematerialnych a zw³aszcza intelektualnych (wiedzy, kompe-
wszystkim ludzie, ich umiejêtnoœci, odpowiednia atmosfera tencji) jest priorytetowym wyborem strategicznym.
zmian, przywództwo. Pewne kompetencje w zakresie Na podstawie informacji uzyskanych od strategów w 40 
finansów i jakoœci nie s¹ bez znaczenia, ale to kompetencje badanych przedsiêbiorstwach okreœlono jakie strategie s¹ oni 
tkwi¹ce w ludziach, w ich uczestnictwie w przekszta³ceniach, sk³onni stosowaæ i od czego zale¿y ich wybór. Utworzono 
umiejêtne zarz¹dzanie zmianami s¹ podstaw¹ sukcesu                   cztery wskaŸniki pozwalaj¹ce zaklasyfikowaæ firmê do 
w zmianach. Dla czêœci badanych przedsiêbiorstw w zmianach okreœlonego rodzaju strategii konkurencyjnej. Pierwszy z nich 
licz¹ siê kompetencje zwi¹zane z innowacyjnoœci¹, wysok¹ wskazuje na przedsiêbiorstwa stosuj¹ce strategiê 
wydajnoœci¹, szybkoœci¹ i przedsiêbiorczoœci¹ w dzia³aniu. S¹ przywództwa kosztowego (SPK) – 2,5% badanych 
to organizacje dzia³aj¹ce na bardzo konkurencyjnych, organizacji. Drugi wskazuje na przedsiêbiorstwa stosuj¹ce 
dynamicznie rozwijaj¹cych siê rynkach, nara¿onych na strategiê przywództwa jakoœciowego (SPJ) – 27,5% 
wchodzenie coraz to nowych rywali, szczególnie firm badanych organizacji. Kolejny wskaŸnik okreœla przedsiê-
zagranicznych o du¿ym potencjale zmian. biorstwa stosuj¹ce strategiê mieszan¹ (w skrócie SPM), czyli 

Strategie konkurencji definiuje siê jako sposób zdobywania realizuj¹ce zarówno strategiê przywództwa kosztowego, jak             
wybranego rodzaju przewagi  konkurencyjnej w celu  i strategiê przywództwa jakoœciowego – 47,5% badanych 
osi¹gniêcia zamierzonej pozycji konkurencyjnej. Elementy organizacji. Ostatni ze wskaŸników okreœla przedsiêbiorstwa 
sk³adowe procesu budowania i realizacji strategii konkurencji stosuj¹ce strategie o niesprecyzowanej orientacji (w skrócie 
to: przewaga konkurencyjna – silne strony przedsiêbiorstwa SPN) – 22,5% badanych orientacji.
cenione na rynku; Ÿród³a przewagi konkurencyjnej – zasoby Zdecydowan¹ wiêkszoœæ przedsiêbiorstw realizuj¹cych 
przedsiêbiorstwa i obszar konkurencji – zakres rynku, na strategiê przywództwa jakoœciowego stanowi¹ najm³odsze                  
którym przedsiêbiorstwo wykorzystuje swoj¹ przewagê w badanej próbie, tj. utworzone po 1990 roku.
konkurencyjn¹, na przyk³ad sektor lub nisza rynkowa Strategia oparta na rozwoju technologicznym (STR) 
(Gierszewska, 2000). Pozycja konkurencyjna zawsze jest oznacza, ¿e przedsiêbiorstwo jako „organizacja w ruchu” 
okreœlana w stosunku do konkurentów w sektorze lub grupie wyró¿nia siê intensywnoœci¹ zmian technologicznych w ró¿-
strategicznej. nych obszarach funkcjonowania przedsiêbiorstwa. Firmy te 

M. E. Porter wyodrêbnia trzy skuteczne strategie stanowi¹ w badanej próbie 25%. Natomiast przedsiêbiorstwa 
konkurencji, za pomoc¹ których mo¿na uzyskaæ wyniki lepsze nie zaklasyfikowane do tej grupy, wprowadzaj¹ nieliczne 
od wyników innych przedsiêbiorstw, a mianowicie: wiod¹ca zmiany w wykorzystywanych technologiach – to 75% bada-
pozycja pod wzglêdem kosztów ca³kowitych; zró¿nicowanie            nych organizacji. W analizach wskazano je jako te, w których 
i koncentracja [11]. S¹dzono, ¿e organizacje w ruchu stosowaæ brakuje strategii rozwoju technologicznego (brak STR).
bêd¹ czêœciej od innych firm strategiê przywództwa Poziom technologiczny w przedsiêbiorstwie warunkuje 
jakoœciowego. realizacjê zarówno strategii przywództwa kosztowego, jak                

W badaniach wykorzystano tak¿e za³o¿enie dotycz¹ce i strategii ró¿nicowania. Od rozwoju technologicznego 
intensywnoœci zmian technologicznych w „organizacji                  organizacji zale¿y bowiem we wspó³czesnym œwiecie mo¿li-
w ruchu” oraz okreœlono, które z badanych przedsiêbiorstw woœæ obni¿ania kosztów wytwarzania dziêki zastosowaniu 
opieraj¹ realizacjê strategii na rozwoju technologicznym nowoczesnych rozwi¹zañ w procesach produkcyjnych i orga-
uzyskiwanym w ró¿nych obszarach funkcjonowania. nizacyjnych. Elastyczne, nowoczesne technologie umo¿li-

Z realizacj¹ strategii ogólnej lub strategii funkcjonalnych wiaj¹ przygotowanie zró¿nicowanej oferty produktowej, 
zwi¹zane jes t podejmowanie  decyzj i inwestycyjnych dostosowanej do potrzeb klientów i ich wymagañ co do jakoœci 
dotycz¹cych nowych technologii. Dla zapewnienia sukcesu wyrobów.
tych inwestycji konieczne jest jednoczesne wdra¿anie zmian Wprowadzenie postêpu technicznego w przedsiêbiorstwie 
jakoœciowych w zakresie zasobów niematerialnych poprzez wymaga dokonania zmian organizacyjnych. Postêp jest 
inwestowanie w kompetencje pracowników, infrastrukturê bowiem kombinacj¹ rozmaitych czynników, wzrostem 
teleinformatyczn¹, strukturê organizacyjn¹ [7, 4]. Informacje z³o¿onoœci organizacji i jej struktury. Stosowanie nowo-
na temat wdra¿ania zmian w tym obszarze (tempo, iloœæ, zakres czesnych technologii wymaga nowoczesnej organizacji, 
itp.) umo¿liwiaj¹ w sposób poœredni rozpoznanie stosowanych doskonalenia przebiegu procesów produkcyjnych, wp³ywa na 
strategii technologii i uzupe³niaj¹ ocenê poziomu rozwoju wydajnoœæ zasobów materialnych i niematerialnych. Postêp 
technologicznego w przedsiêbiorstwie. Poziom rozwoju techniczny jest elementem szeroko rozumianego procesu 
technologicznego mo¿na oceniaæ poœrednio tak¿e na innowacji, który powinien byæ spójny ze strategi¹ ogóln¹ 
podstawie oceny jakoœc i wyrobów lub us³ug,  kosztu  zorientowan¹ na rozwój oraz koncepcj¹ organizacji w ruchu. 
jednostkowego lub bezpoœrednio – na podstawie oceny stanu Realizacja tego typu strategii wi¹¿e siê zwykle z systema-

tycznym inwestowaniem w rozwój nowych technologii                  technicznego firmy, kompetencji technicznych i kultury 
z zysków pochodz¹cych z technologii dojrza³ych.organizacyjnej pracowników, konkurencyjnoœci wykorzy-

stywanych technologii, wielkoœci nak³adów na rozwój nowych Badane przedsiêbiorstwa wyraŸnie d¹¿¹ jedynie do 
technologii [5, 12]. wzbogacania oferty swoich produktów lub us³ug (obecnie                   

i w przysz³ych dzia³aniach), przy jednoczesnym sta³ym Jednym ze sposobów walki przedsiêbiorstw o siln¹ pozycjê 
doskonaleniu ich jakoœci. Stosowane przez nie monitorowanie konkurencyjn¹ jest te¿ zarz¹dzanie posiadanymi zasobami. 
kosztów i d¹¿enie do ich obni¿ania, przy jednoczesnym wpro-Rozmieszczenie zasobów czêsto jest punktem wyjœcia 
wadzaniu nowych technologii, prowadzeniu badañ i rozwoju, strategii. B. Wernerfelt definiuje zasoby jako wszystko to, co 
mog¹ okazaæ siê skuteczne w znalezieniu kompromisu miêdzy mo¿e stanowiæ silne strony przedsiêbiorstwa [13]. Zasoby, aby 
cen¹ a jakoœci¹. Z tych powodów trudno jest jednoznacznie sta³y siê Ÿród³em przewagi konkurencyjnej, musz¹ byæ przede 
okreœliæ, czy wdra¿anie nowych technologii s³u¿y raczej wszystkim trudne do naœladowania z powodu ochrony prawnej 
obni¿aniu kosztów, czy podnoszeniu poziomu jakoœci. (np. patenty, kontrakty) albo wskutek tego, ¿e konkurenci nie 

Ocena poziomu rozwoju technologicznego badanych wiedz¹ jak imitowaæ procesy czy umiejêtnoœci przedsiê-
przedsiêbiorstw w stosunku do konkurentów w bran¿y jest biorstwa (tzw. bariery wiedzy) [1, 2]. Przypuszczaæ mo¿na, ¿e 
optymistyczna. Nie by³o bowiem organizacji, w którejw organizacjach w ruchu wykorzystywanie zasobów 
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respondenci oceniliby poziom technologiczny w stosunku do PODSUMOWANIE
konkurentów w sektorze jako bardzo niski, a jedynie 1,3% 

W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono 
okreœla³o go jako niski. Rozk³ad pozosta³ych odpowiedzi 

nastêpuj¹ce istotne statystycznie korelacje miêdzy typem 
przedstawia siê nastêpuj¹co: wysoki poziom technologiczny – 3

strategii  a kompetencjami mened¿erów okreœlonych przy 
41,8%, bardzo wysoki poziom technologiczny – 30,4%, œredni 

pomocy cz¹stkowych wskaŸników kompetencyjnych:
poziom technologiczny – 26,6%. W zdecydowanej wiêkszoœci 

 STR (strategia oparta na rozwoju technologicznym) a KZM badanych przedsiêbiorstw poziom rozwoju technologicznego 
(kompetencje w zakresie wprowadzania zmian). Korelacja oceniany jest jako wysoki lub bardzo wysoki w stosunku do 
istotna statystycznie p = 0,05.poziomu technologicznego konkurentów w bran¿y. Zwracamy 
Zale¿noœæ tê mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e zmiana kojarzona uwagê na relatywizm tej oceny, gdy¿ respondenci proszeni byli 
jest w badanych przedsiêbiorstwach g³ównie ze zmian¹ o opiniê na temat poziomu rozwoju technologicznego 
technologiczn¹. Podejœcie to ma swoje dobre strony, przedsiêbiorstwa w stosunku do swoich najbli¿szych 
poniewa¿ umo¿liwia polskim firmom konkurencyjnoœæ. konkurentów.
Jeœli jednak odniesiemy to do wiedzy informatycznej Strategie oparte na rozwoju technologicznym wykazywa³a 
mened¿erów (relatywnie niskiej) i poziomu technologicz-niewielka grupa badanych przedsiêbiorstw. Po³owa z nich to 
nego badanych organizacji, taka strategia staje siê organizacje najm³odsze, utworzone po 1990 roku, ale 
koniecznoœci¹, ale trudn¹ do realizacji. Mo¿e w³aœnie takie stosunkowo liczne by³y w tej grupie tak¿e firmy najstarsze, 
umiejêtnoœci z zakresu wprowadzania zmian, jak powsta³e przed rokiem 1980. Wydaje siê, ¿e wynika to z faktu, 
przewidywanie, planowanie, zarz¹dzanie zmianami, i¿ przedsiêbiorstwa zak³adane w okresie transformacji syste-
negocjowanie i rozwi¹zywanie konfliktów oraz budowanie mowej odczuwa³y ju¿ skutki konkurencyjnoœci na rynkach, 
relacji stan¹ siê kluczowymi czynnikami decyduj¹cymi            jako organizacje nowe pozyskiwa³y nowoczesne technologie           
o powodzeniu strategii rozwoju poprzez nowe technologie. i ten sposób dzia³ania – utrzymywanie wysokiego poziomu 

 SZM (strategia zasobów materialnych) a KZM (kompe-innowacyjnoœci – stosuj¹ do dnia dzisiejszego. Z kolei 
tencje w zakresie wprowadzania zmian). Korelacja istotna przedsiêbiorstwa najstarsze nie mia³y wyboru: albo musia³y 
statystycznie p = 0,001 potwierdza poprzedni¹ zale¿noœæ podj¹æ dzia³ania innowacyjne z zakresu postêpu technicznego, 
odnosz¹c¹ siê do kojarzenia zmiany ze zmian¹ technologii. albo po prostu by³y likwidowane, gdy¿ nie przetrwa³y na 

konkurencyjnych rynkach. Potwierdza to poprzedni¹ zale¿noœæ odnosz¹c¹ siê do 
kojarzenia zmiany ze zmian¹ technologii. Mo¿na pokusiæ W badaniach, w celu wyjaœnienia jak¹ strategiê 
siê o wniosek, ¿e zmiany w badanych organizacjach maj¹ przedsiêbiorstwo stosuje wobec zasobów, opracowano trzy 
charakter ekstensywny, bazuj¹ g³ównie na zasobach wskaŸniki. Na podstawie pierwszego z nich mo¿na wyró¿niæ 
materialnych, rzeczowych. Budzi wiêc niepokój firmy wykorzystuj¹ce strategiê opart¹ na zasobach mater-
stosunkowo ma³y nacisk k³adziony przez mened¿erów na ialnych (SZM). Drugi wskaŸnik charakteryzowa³ przedsiê-
zmiany o charakterze niematerialnym, rozwój wiedzy           biorstwa opieraj¹ce swoj¹ strategiê g³ównie na zasobach 
i kapita³u ludzkiego.niematerialnych (SZN). Przedsiêbiorstwa, dla których nie 

uzyskano odpowiedzi jednoznacznie okreœlaj¹cych sposób  SPK (strategia przywództwa kosztowego) a KZ 
budowania przewagi konkurencyjnej opartej na zasobach, (kompetencje w zakresie zarz¹dzania).
oznaczano jako SZW. Spoœród wszystkich przedsiêbiorstw  Korelacja istotna statystycznie p = 0,055.
42% stosuje SZM, 25% – SZN, a 33% – SZW.

Zwi¹zek strategii przywództwa kosztowego z wskaŸni-
Proporcje miêdzy zasobami materialnymi i niematerial- kiem kompetencji w zakresie wiedzy i umiejêtnoœci 

nymi oraz relacje zachodz¹ce miêdzy nimi mog¹ wskazywaæ, zarz¹dzania mo¿na interpretowaæ poprzez fakt, ¿e 
czy przedsiêbiorstwo stosuje strategiê skoncentrowan¹ na zarz¹dzanie traktowane jest jako efektywne wykorzys-
wykorzystaniu zasobów materialnych, strategiê opart¹ na tywanie zasobów, a wiêc wymaga przede wszystkim 
zasobach niematerialnych, czy raczej nie uda³o siê w badaniach wiedzy i umiejêtnoœci podejmowania decyzji, organizacji 
uzyskaæ odpowiedzi jednoznacznie okreœlaj¹cych sposób pracy w³asnej oraz personelu, motywowania oraz 
budowania przewagi konkurencyjnej opartej na zasobach. wykorzystywania wiedzy z zarz¹dzania. Mened¿erowie 

 Przedsiêbiorstwa opieraj¹ce swe strategie konkurencyjne dzia³aj¹cy w warunkach silnej konkurencji mog¹ mieæ 
na zasobach niematerialnych to w wiêkszoœci spó³ki z ograni- ograniczone mo¿liwoœci walki poprzez ró¿nicowanie, 
czon¹ odpowiedzialnoœci¹ o zró¿nicowanym profilu dzia³al- dlatego za pozytywne zjawisko mo¿na uznaæ podej-
noœci – firmy us³ugowe, handlowo-us³ugowe, przemys³owe, mowane przez nich dzia³ania na rzecz przywództwa 
budowlane i budowlano-handlowe. Ich oferta produktowa kosztowego. Mo¿na to bowiem traktowaæ jako pierwszy 
tak¿e jest zró¿nicowana – produkty konsumpcyjne, us³ugi, etap walki konkurencyjnej, a nie tylko jako docelow¹ 
œrodki produkcji. strategiê. 
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