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Wprowadzenie 
Rozwój firmy powinien zmierzać do wzrostu jej wartości. Czasami jednak tak nie jest i 

poprzez działania prorozwojowe doprowadzamy do obniżenia wartości firmy. Dzieje się tak 

wtedy, gdy zarządzający nie posiadają jasno sprecyzowanych planów działania, a 

podejmowane zabiegi rynkowe nie prowadzą w długiej perspektywie do realizacji celów 

organizacji dla których została ona powołana. 

Według J. Samuelson i C. Preisser  rozwój długofalowy, to jedna z przełomowych i 

kluczowych idei na 2006 rok (J.Samuelson, C.Preisser, s. 41, 2006), wytypowanych przez 

renomowany miesięcznik Harvard Business Review.  

 

Identyfikacja zasobów rozwojowych. Przykład firmy General Electric (GE) 

Globalizacja rynków i wzrastająca konkurencja powodują, iż narzędzia jakimi posługują 

się firmy stają się bardziej złożone i kompleksowe. Gwarantowanie relatywnie ciągłego 

rozwoju wiąże się ze szczegółową analizą źródeł przewagi rynkowej, dzięki której 

przedsiębiorstwo zajmuje odpowiednią pozycję rynkową wśród konkurencji. 

 W tabeli 1 został zaprezentowany model, który odzwierciedla mechanizm analizy i 

programowania zdolności rozwojowej organizacji. Firma realizując obraną strategię (strategia 

wejścia) identyfikuje zasoby rozwojowe w taki sposób, aby te które odgrywają znaczącą rolę 

(potencjał istniejący) zidentyfikować i następnie przy pomocy odpowiednich mierników 

zbadać ich wpływ na rozwój firmy.  Po tak przeprowadzonej analizie, zarządzający bądź 

właściciele będą mogli programować wybrane elementy (potencjał przyszły) prowadzące do 

rozwoju ich organizacji. 
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Tabela 1 Programowanie zdolności rozwojowej organizacji 

 
Źródło: opracowanie własne: B. Boćko, Programowanie rozwoju (artykuł złożony do druku w 

WSB-NLU, V Seminarium Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki, Szczawnica, 2006) 

 

Przy pomocy narzędzi diagnostycznych bądź prognostycznych badany jest potencjał 

przyszłych zdolności i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie 

analizy zebranych wyników wskazujemy wybrane czynniki, które zostaną następnie 

zaprogramowane. Jeżeli będzie zachodziła potrzeba zmiany strategii, wynikająca z innego 

zapotrzebowania płynącego z rynku w stosunku do posiadanych zasobów, zarządzający bądź 

właściciele powinni redefiniować strategię, czyli dostosować strategię do potrzeb rynkowych. 

Romanowska określa taką sytuacje, jako proces dywersyfikacji kryzysowej, która oznacza 

niewyzbywalnie się zasobów, lecz znalezienie dla nich innych zastosowań (M. Romanowska, 

2006). Realizowanie strategii konkurencyjnej wiąże się z obowiązkiem ciągłego 

obserwowania i analizowania otocznia (strategia powinna prowadzić do wyprzedzania 

konkurencji czyli pozycjonowania firmy wyżej niż rywali rynkowych np. w rankingach 

Rozwój – 
zdolność 
rozwojowa 

Pomiar 
(diagnoza, 
analiza, 
identyfikacja) 
procesu 
rozwojowego 

Programowa- 
nie zasobów 

Wyprzedzanie 
konkurencji 
- realizacja 
strategii 
konkurencyjnej 

Identyfikacja 
Zasobów 
rozwojowych 

Czynnik A 

Czynnik B 

Czynnik C 

Narzędzia 
prognostyczne 

Narzędzia 
diagnostyczne 

Strategia 
Wejścia 

Redefiniow
anie 
strategii 

Potencjał 
istniejący 

Potencjał 
przyszły 



 Naukowy Portal Internetowy – www.zarzadzanie.net.pl 

Programowanie rozwoju orgaznizacji [w] Tworzenie wartości ekonomicznej.doc Bartosz Boćko 5 

dotyczących obrotów, zyskowności, posiadanych baz klientów). Tak zaprogramowane 

działania powinny prowadzić do stabilnego rozwoju organizacji. 

Globalna firma jaką jest General Electric (GE) zidentyfikowała zasoby rozwojowe, 

uwagę kierując na pięć obszarów działania, które przyczyniają się do realizowania założeń 

rozwojowych firmy  (www.ge.com, 05.05.2006): 

 technika i technologia - techniczne przywództwo,  

 serwis,  

 odbiorcy - skupienie uwagi na kliencie, 

 platformy wzrostu, 

 globalizacja rynków.  

Pierwszy element zasobów dotyczy technicznej doskonałości z jaka GE zarządza swoimi 

wszystkimi sferami swojej działalności (wdrożona i stosowana zasada „Six Sigma” ).  

Osiągnięcie technicznego przywództwa uzyskiwane jest za pośrednictwem realizowania 

trzech celów:  

 rozwijania globalnych możliwości technicznych,  

 inwestycji w globalne prace rozwojowe,  

 stwarzania nowych możliwości rozwojowych dla produktów.  

Serwis został przeobrażony z prostej wymiany części w proces doradztwa i 

reengineering’u procesów związanych ze stosowanymi u klienta GE maszynami i 

urządzeniami, co pozwala na podnoszenie poziomu konkurencyjności działalności (dalej 

prowadząc do dodatkowej satysfakcja i zadowolenia z obsługi).  

Skupienie uwagi na kliencie polega na stosowaniu się do zasady – cokolwiek robimy – 

musi przynosić wartość dla klienta, co oznacza wg GE kreowanie partnerstwa (zasada 

maksymalizowania zyskowności i korzystania z poziomu jakości, jaką gwarantuje produkt).  

Platformy wzrostu (growth platforms) oznaczają zdolność GE do identyfikowania nowych 

trendów w gospodarce, nowych rozwiązań. Rozwój jest kluczową kompetencją rozwijaną w 

firmie. Globalizacja oznacza nie tylko rynki sprzedaży, ale również rynki dostaw materiałów, 

komponentów i kapitału intelektualnego (ludzi). Elementem platformy rozwoju jest według 

M. Iansiti i R. Levien’a ekosystem czyli to wszystko co otacza organizacje: sieci dostawców, 

klientów, dystrybutorów, firm outsourcingowych, zbliżonych rynków, które oddziaływają i na 

które wpływa firma (M. Iansiti, R. Levien, 2004). Firmy nie powinny szukać barier swoich 

wpływów – określać granic, ale raczej powinny identyfikować to na co wpływają i co 

determinuje rozwój ich firmy. Należy dokładnie analizować otoczenie a przedsiębiorcy sami 

odkryją setki, może tysiące innych możliwości rozwoju, to znaczy takich, które mają 
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znaczenie dla firmy (to Autorzy nazywają ekosystemem organizacji, który może stać się 

platformą wzrostu). 

Dzięki takiej konstrukcji firma GE uzyskuje znaczący postęp we wdrażaniu innowacji 

(www.wired.com, 25.07.2006) osiągając przy tym dwucyfrowy wzrost obrotów, 

wyprzedzając znacząco konkurencję. 

Identyfikacja zasobów mogących wpłynąć na sukces rynkowy wymaga od zarządzających 

wiedzy na temat silnych i słabych stron organizacji, szans i zagrożeń pochodzących z 

otoczenia.  

 

Pomiar procesu rozwojowego – prezentacja mierników. Przykład firmy Tyco 

Obecne burzliwe, globalne otoczenie konkurencyjne wymaga wyszukania równie 

skomplikowanych mierników badania osiąganego sukcesu bądź porażki. Amerykańska firma 

Tyco w kwartalnych raportach podkreśla następujące zasadnicze elementy dotyczące pomiaru 

procesu rozwojowego: marża ze sprzedaży, wskaźnik wzrostu organicznego (ORG – organic 

revenue growth , wolne środki pieniężne (FCF – free cash flow), zadłużenie netto ( ND - net 

debt). Wszystkie te wskaźniki nie są zgodne z standardami GAAP (General Accepted 

Accounting Principles, zbiór standardów dotyczących rachunkowości) , co oznacza, iż nie są 

one szeroko stosowane i wykorzystywane przez firmy i ich audytorów 

(www.investopedia.com, 14.08.2006) 

Wskaźnik wzrostu organicznego różni się tym od wskaźnika sprzedaży, iż wyklucza on 

wpływy zmian kursów walutowych, przejęcia bądź fuzje, sprzedaż części lub całości 

zakładów (te elementy w firmach działających na rynku są znaczące dla porównywalności 

wyników, dla określenia wartości rozwoju bądź wartości firmy). Wskaźnik FCF różni się od 

klasycznego cash flow tym, iż wykazuje wyłącznie te środki, które są w dyspozycji 

natychmiastowej. Wskaźnik ND wynosi tyle ile wynosi zadłużenie firmy minus gotówka, 

minus ekwiwalent gotówki. W opinii Tyco, jest to bardzo ważny miernik,  z uwagi na fakt, iż 

wykazuje on natychmiast, ile inwestorzy spółki mogą otrzymać gotówki w przypadku 

likwidacji przedsiębiorstwa, bez żadnego ryzyka i w krótkim terminie (wyciąg z oświadczenia 

dla prasy, www.tyco.com, 04.03.2005). 

Ten przykład wskazuje na poszukiwania jakie są prowadzone w wielu firmach nad 

nowymi miernikami wzrostu wartości firmy, który jest kwantyfikatorem jej rozwoju. 

Tabela  2 zawiera mierniki wzrostu wartości, stosowane w firmach, podział jest 

skonstruowany tak aby zobrazować dwa obszary: obszar rynkowy i finansowy; dwa zakresy 
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pomiaru: mierniki zwrotu i mierniki wartości. Z uwagi na charakter opracowania, wskaźniki 

poza wcześniej omówionymi nie będą tu charakteryzowane. 

 

Tabela 2. Mierniki pomiaru wartości firmy 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R.Borowiecki,A.Jaki,K.Misiołek, T.Rojek, Nadzór 

korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Kraków 2005, 

R.Borowiecki, A.Jaki, Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstwa w procesie globalizacji, 

Warszawa-Kraków 2005, www.tyco.com (04.05.2006),  G. de Vriend, N. von der Heide, J.Steigstra, 

What are we worth. Raport PriceWaterhouseCoopers, Strategic Finance March 2000, 

ww.accenture.com (25.07.2006), M.Treacy, J.Sims, Take command of your growth, Harvard Business 

Review, April 2004 
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Programowanie zasobów. Przykład zmodyfikowanej karty wyników BSC 

Z przeprowadzonych badań przez Fuqua School of Business w USA wynika, że jeśli 

znaczna część kapitału firmy należy do instytucji często zmieniających skład portfela 

inwestycyjnego, to amerykańscy menedżerowie częściej ograniczają wydatki na badania i 

rozwój, aby zapobiec spadkowi zysku na akcje (J. Samuelson, C. Preisser, s. 40, 2006), (por. 

www.fuqua.duke.edu, 30.07.2006). Jest to wynik realizowania wyłącznie krótkoterminowej 

polityki firmy, ukierunkowanej na satysfakcje akcjonariuszy z wyższych zysków 

generowanych przez daną firmę w krótkim czasie, a co się z tym wiąże wyższej dywidendy. 

J. Samuelson i C. Preisser powołują się na dobre praktyki w zakresie zarządzania, 

jakie miały miejsce w Japonii w roku 1950, a dotyczące spotkania E. Deminga z 

przedstawicielami biznesu japońskiego. Podczas spotkań ustalono i wprowadzono w życie 

zalecenia dające początek gospodarczemu i produkcyjnemu rozwojowi Japonii. 

Działanie zbliżone do tego podjęła w 2004 roku Public Company Accounting 

Oversight Bard sugerując w Ustawie Sarbanes-Oxley (www.pcaobus.org, 05.05.2006), 

obowiązek dla największych przedsiębiorstw amerykańskich prowadzenia działalności 

polegającej na promowaniu długoterminowego planowania, poprzez wspieranie i 

przyjmowanie procedur i praktyk, informowanie o sukcesach i porażkach. Firmy 

amerykańskie – prekursorzy w 2005 roku rozpoczęły realizowanie strategii polegającej na 

opracowaniu zasad i praktyk wspierających konkurencyjność i rozwój w długim okresie ( J. 

Samuelson, C. Preisser, s. 41, 2006) (por. dla firm europejskich www.pwc.com, 20.07.2006). 

Tak programując działalność gospodarczą ograniczamy krótkoterminowe interesy różnych 

grup interesariuszy, które niejednokrotnie są do siebie przeciwstawne. Dwadzieścia 

czołowych przedsiębiorstw amerykańskich wytypowało cztery obszary zainteresowania i one 

stanowić będą dla nich o skali i poziomie realizacji strategii długoterminowych. Pierwszą 

grupą jest system wynagrodzeń dla pracowników i kadry zarządzającej, drugim jest model 

zachęt dla członków rad nadzorczych do poświęcania większej uwagi kwestiom 

długoterminowym (por. www.tyco.com, 05.05.2006), kolejnym jest testowanie prototypów 

narzędzi, które umożliwiłyby śledzenie wczesnych mierników długoterminowej kondycji 

przedsiębiorstwa. Czwartym jest komunikacja z inwestorami (J. Samuelson, C. Preisser, s. 41, 

2006). 

Analiza i programowanie zasobów firmy, co prowadzi w długiej perspektywie do 

pomiaru, a następnie do programowania rozwoju można zaprezentować na przykładzie „mapy 

strategii” jaką w wersji zaktualizowanej przedstawili  R. Kaplan i D.P. Norton (R. Kaplan, 

D.P. Norton, 2004). W tej wersji Autorzy mapy rozwinęli narzędzie, jakim jest zbilansowana 
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karta wyników, prezentując mapę w czterech perspektywach dodając wymiar kapitału 

intelektualnego, który staje się dodatkowym elementem pomiędzy perspektywą wiedzy i 

rozwoju (learning and growth perspective) a perspektywą wewnętrznych procesów (internal 

processes perspective).  

Programowanie rozpoczyna się od perspektywy finansowej (financial perspective), 

gdzie do zdefiniowania wyników stosuje się tradycyjne metody pomiaru: ROI (return on 

investments), wartość dla akcjonariuszy, wzrost przychodów, niższe koszty jednostkowe. 

Perspektywe klienta (customer perspective) definiuje się poprzez przychody na 

danego klienta, poziom lojalności wobec firmy.  

Perspektywa wewnętrznych procesów identyfikuje kluczowe procesy dla rozwoju 

organizacji, które kreują i dostarczają cechy organizacji, poprzez które może ona odróżnić się 

od konkurencji. Pomiarem tutaj mogą być: liczba wdrożonych innowacji, nowych produktów, 

adaptacje produktów dla nowego rynku przychody z nowych produktów (por. B. Chakravorti, 

2004) . Tabela 3 prezentuje opisywaną mapę strategii. 
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Tabela 3. Mapa strategii 

 

Źródło: R.Kaplan, D.P. Norton, Measuring the strategic readiness of intangible assets, 

Harvard Business Review,  February 2004 

 

Fundamentem mapy jest perspektywa wiedzy i rozwoju (learning and growth 

perspective), która definiuje te zawody (kapitał ludzki), systemy (kapitał organizacyjny) i 

klimat organizacyjny (kapitał organizacyjny), jaki jest potrzebny do podnoszenia i 

podtrzymywania wartości firmy (jest to proces kreowania wartości płynący z posiadania 

odpowiednich wewnętrznych procesów). Definiowanie zawodów – oznacza identyfikacje 

tych zawodów w danym przedsiębiorstwie, które wywierają największy wpływ na wdrażaną i 

realizowana strategie (wszystkie zawody są ważne, natomiast istnieją takie, których wpływ 

ma bardzo istotne znaczenie na wyniki firmy. Przykład firmy Unicco potwierdza słuszność 

tezy -  tylko niecałe 4% kadry tj. 3 grupy zawodowe zatrudniające 215 pracowników 

przyczyniają się do realizowania celów – priorytetów strategicznych, na nich zarząd firmy 

Unicco skupia najwięcej uwagi) (por. www.unicco.com, 14.06.2006). Typowymi miarami tej 

perspektywy są: liczba dobrych praktyk, które pracownicy identyfikują i stosują, procent 
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kadry pracowniczej, która transferowała wiedzę do miejsca pracy, liczba osób stosujących 

aktualnie system zarządzania wiedzą (management knowledge system), jak często ten system 

jest używany, procent informacji, która została aktualizowana w systemie zarządzania wiedzą.  

Zakończenie 

Prezentowane podejście do programowania rozwoju jest wyłącznie zarysem problemu 

programowania rozwoju firmy. Jak pokazują badania z wielu branż firmy nie posiadają 

narzędzi do programowania zdolności rozwojowej, a co za tym idzie, tylko niewielka ich 

część potrafi rozwijać się długoterminowo i uzyskiwać przewagę nad konkurencją. 

Jednak, te które dokonują świadomego wyboru, analizują swoje silne i słabe strony, 

możliwości i zagrożenia, dokonują identyfikacji i pomiaru tych czynników, które potencjalnie 

mogą przynieść sukces organizacji w długim czasie dzięki selektywnemu programowaniu 

rzadkich zasobów osiągają zakładane cele, a co się niejednokrotnie z tym wiąże podnoszą swą 

wartość dla interesariuszy. 

 
Streszczenie 

 
Niniejszy artykuł prezentuje proces programowania zdolności rozwojowej firmy, jaki 

zarządzający, bądź właściciele firm powinni wdrożyć jako proces w celu zdobywania 

korzystnej pozycji konkurencyjnej. Model budowy zdolności rozwojowej opiera się na 

następujących elementach: identyfikacji, pomiar, programowanie, wdrożeni, kontrola. 

 

Summary 

Article describes growth and development of organization, author gives recommendation 

referring growth programming which include: 

 start with identification growth fields (critical points), researching process,  

 process of measurement,  

 process of selected tools programming, 

 process of implementation and developing tools and techniques,  

 control and management.  
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