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Model wdrażania strategii – wnioski z badań empirycznych 
liderów biznesu

Streszczenie

W artykule zaprezentowano model wdrażania strategii, który powstał w wyni-
ku przeprowadzenia badań empirycznych na grupie 200 polskich przedsiębiorstw. 
Grupę respondentów stanowili liderzy biznesu, którzy skutecznie wdrażają strate-
gię rozwoju. Przeprowadzone badania potwierdzają, że nawet w wybitnych firmach 
z każdym elementem modelu powiązane są praktyczne problemy, których efektem 
są bariery wdrożeniowe i luka aplikacyjna strategii. Badania zrealizowano w ra-
mach projektu pt. Wdrażanie strategii organizacji - model, uwarunkowania i im-
plikacje finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (decyzja numer 
DEC-2011/03/B/HS4/04247).

Słowa kluczowe: model wdrażania strategii, strategia rozwoju, badania empirycz-
ne, zarządzanie strategiczne.

Kody JEL: L1, L2

Wstęp 

Studia literatury dotyczącej zarządzania strategicznego oraz analiza licznych badań prak-
tyki gospodarczej prowadzą do nieuchronnego wniosku, że od wielu lat stale utrzymuje się 
ogromna rozbieżność między procesem formułowania strategii i jej realizacją. Jej praktycz-
nym wyrazem jest skala rozdźwięku między aspiracjami firm a realnie osiąganymi efektami 
wdrażania strategii. Choć zasięg tego problemu nie jest jednoznacznie i precyzyjnie okre-
ślony, to według różnych źródeł proces implementacji strategii kończy się porażką w przy-
padku aż 50-90% przedsiębiorstw (Zook, Allen 2001; Kaplan, Norton 2005; Gendron 1997; 
Balanced Scorecard Statistics; Carlopio, Harvey 2012; Speculand 2006; Desroches, Hatch, 
Lawson 2014).

Mając na uwadze przytoczone dane statystyczne wciąż aktualne pozostaje pytanie, dla-
czego w praktyce utrzymuje się ta ogromna luka i w jaki sposób firmy mogą uniknąć zniwe-
czenia szans realizacji ambitnych zamierzeń. Choć bez wątpienia istnieje bardzo wiele przy-
czyn odpowiadających za lukę aplikacyjną strategii, to wydaje się jednak, że warto zwrócić 
szczególną uwagę na powszechnie akcentowany wzrost zmienności i złożoności otoczenia. 
Od dłuższego czasu coraz wyraźniejsze stają się nowe wyzwania dotyczące przedsiębiorstw 
i ich strategii. Nieoczekiwane i fundamentalne zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, 
takie jak: gwałtowna destabilizacja sytuacji politycznej na wschodzie Europy, rosnące za-
grożenie aktami terroryzmu, radykalizacja postaw społecznych na terenie Unii Europejskiej 
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i USA czy też niespodziewane, drastyczne zmiany cen na rynku surowców, to zjawiska, 
które stawiają przed organizacjami wysokie wymagania dotyczące umiejętności niezbęd-
nych do efektywnej realizacji strategii. Logiczną konsekwencją wzrostu złożoności otocze-
nia i tempa zachodzących w nim zmian jest coraz większe ryzyko, że sytuacja rynkowa 
wyprzedzać będzie strategię (Kotler, Caslione 2010, s. 97). Z dużym prawdopodobieństwem 
można przyjąć, że również w przyszłości zjawiska te przybierać będą na sile i staną się 
trwałym elementem „nowej normalności”. Wskazane uwarunkowania powodują, że proces 
implementacji strategii staje się najbardziej newralgicznym etapem procedury zarządzania 
strategicznego (Abraham, Leavy 2007; Wołczek 2012; 2015). 

Przedstawione problemy są potęgowane przez fakt, że wzrost praktycznych trudności 
związanych z wdrażaniem strategii nie znajduje odzwierciedlenia w adekwatnym rozwoju 
i wzroście liczby badań oraz publikacji służących rozpoznaniu empirycznych problemów 
praktyki gospodarczej. Ten fenomen opisuje wielu autorów m.in. Hrebiniak (2005 s. 22-57), 
który zwraca uwagę, że literatura zarządzania strategicznego w ostatnich latach koncen-
trowała się głównie na poszukiwaniu nowych pomysłów i narzędzi służących kreowaniu 
strategii, jednocześnie wyraźnie zaniedbując obszar jej wdrażania. Niewystarczająca liczba 
badań empirycznych oraz niewielka liczba referencyjnych rozwiązań zmusza do podjęcia 
poszukiwań mających na celu określenie niezbędnych działań i elementów umożliwiają-
cych zwiększenie szans realizacji strategii. Analiza modeli wdrażania strategii przedstawia-
nych w literaturze przedmiotu m.in. autorstwa Hrebiniaka (2005 s. 22-28) i modelu SEF 
(Strategic Execution Framework 2017) stała się inspiracją do określenia zakresu tematycz-
nego zainteresowań badawczych autorów w ramach procesu wdrażania strategii. Efektem 
jego uszczegółowienia stała się koncepcja badawcza oraz badania empiryczne prowadzone 
w ramach projektu pt. Wdrażanie strategii organizacji − model, uwarunkowania i implika-
cje finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Biorąc pod uwagę doświad-
czenia różnych autorów oraz wyniki przeprowadzonych badań własnych autorzy postano-
wili przedstawić propozycję modelowego ujęcia procesu wdrażania strategii, co stanowiło 
cel niniejszego artykułu.

Metodyka badań

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 200 przedsiębiorstw. Grupę respondentów 
stanowiły firmy działające na rynku od minimum 5 lat i figurujące na liście 500 najwięk-
szych polskich firm rankingu tygodnika „Polityka”, a także firmy z listy Diamenty Forbesa 
2013. Warto zauważyć, że respondenci stanowili elitę polskich firm. Potwierdza to średnia 
ocena stopnia wdrożenia strategii, która wyniosła 74%. Ze względu na strategiczny charak-
ter decyzji związanych z wdrażaniem strategii oraz celów strategicznych, grupę responden-
tów tworzyła najwyższa kadra kierownicza przedsiębiorstwa − prezes, dyrektor, dyrektor 
ds. strategii czy wiceprezes lub zarząd przedsiębiorstwa. Dobór próby badawczej opierał się 
na metodzie warstwowo-losowej proporcjonalnej, a w ramach badań wykorzystano tech-
nikę bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego (paper and pencil interview – PAPI). 
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Wywiady zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowaną agencję badawczą na bazie 
opracowanego przez członków zespołu badawczego kwestionariusza wywiadu. Zawierał on 
47 pytań w części zasadniczej i 12 w części metryczkowej. Pytania w części zasadniczej do-
tyczyły problemów występujących we wdrażaniu strategii oraz skali ich natężenia, a także 
metod i narzędzi zastosowanych przy realizacji strategii oraz ich skuteczności.

Model wdrażania strategii na bazie wyników badań empirycznych

Przystępując do prac nad tworzeniem modelu wdrażania strategii należy zdawać so-
bie sprawę, że precyzyjne uchwycenie istoty i całościowego kontekstu organizacyjnego 
wdrażania jest bardzo trudnym zadaniem, gdyż implementacja strategii stanowi niezwykle 
wieloaspektowy i wielowątkowy proces o szerokim zasięgu pojęciowym. W zrozumieniu 
dynamicznych zjawisk społeczno-gospodarczych i zwiększeniu szans osiągnięcia sukcesu 
wdrożeniowego pomocne jest sięgnięcie do rozwiązań modelowych. Stanowią one co praw-
da pewne uproszczenie analizowanej rzeczywistości, ale dzięki temu zyskują na czytelności, 
ułatwiając szerszej grupie odbiorców zrozumienie różnych uwarunkowań wdrażania strate-
gii. W związku z tym, bazując na wynikach badań empirycznych na próbie 200 przedsię-
biorstw, stworzony został model wdrażania strategii, który w sposób schematyczny ilustruje, 
w jaki sposób następuje przekształcenie opracowanej strategii rozwoju w wymierne rezultaty 
wdrażania. Uwzględnia on zagadnienia związane z planowaniem i organizowaniem procesu 
wdrożenia strategii oraz kwestie dotyczące stricte właściwego wdrożenia. Graficzną prezen-
tację modelu przedstawiono na schemacie 1. Na kolejnych stronach omówione zostaną po-
szczególne elementy modelu wdrażania wraz z korespondującymi z nimi wynikami badań.

Opracowana strategia

Finalnym efektem procesu tworzenia strategii jest opracowana strategia. Niezależnie od 
swojej formy, stopnia formalizacji czy też liczby elementów składowych, stanowi ona punkt 
wyjścia i podstawę podejmowania dalszych działań tzn. wszelkich inicjatyw i aktywności 
wdrożeniowych (Wołczek 2014; Ignacy, Wołczek 2014). W związku z tym istotnym elemen-
tem koncepcji badawczej stała się identyfikacja błędów koncepcyjnych, które mają swoje 
źródło w samej strategii i negatywnie wpływają na szanse i możliwości jej realizacji. Wśród 
tego rodzaju czynników uwzględnione zostały m.in. takie problemy, jak: 
 - PB1: Niejasno sformułowane założenia strategii, 
 - PB2: Wewnętrzna niespójność realizowanej strategii (niespójność wizji, celów, harmo-

nogramu, budżetu), 
 - PB3: Nieelastyczność strategii (jednowariantowość rozwiązań przyjętych w strategii), 

PB4: Nadmierna liczba celów strategicznych uwzględnionych w strategii, 
 - PB5: Cele strategiczne zdefiniowane w oderwaniu od rzetelnej analizy rzeczywistości.

Analiza odpowiedzi respondentów wskazuje, że najczęściej spotykaną barierą koncep-
cyjną (Ignacy 2015) odciskającą swoje piętno na wdrażaniu strategii jest nadmierna liczba 
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celów strategicznych uwzględnionych w strategii. Tego rodzaju trudności zidentyfikowało 
niemal 13,5% ogółu badanych firm. Stosunkowo częstym problemem koncepcyjnym jest 
także wewnętrzna niespójność realizowanej strategii obejmująca w szczególności wizję, 
cele, harmonogram czy też budżet. Problem ten zidentyfikowało niemal 11% respondentów. 
Kolejnym, nieco rzadziej występującym problemem, są niejasno sformułowane założenia 
strategii, które utrudniają realizację strategii w niemal 10% przedsiębiorstw. Odpowiedzi 
respondentów potwierdzają, że niemal równie istotnym problemem koncepcyjnym jest 
nieelastyczność strategii rozumiana jako jednowariantowość przyjętych rozwiązań, która 
została zidentyfikowana także przez niemal 10% badanych firm. Respondenci uznali, że 
stosunkowo najrzadziej występującym problemem koncepcyjnym jest zdefiniowanie celów 
strategicznych w oderwaniu od rzetelnej analizy rzeczywistości (Ignacy 2014). Takiego zda-
nia było niemal 9% ogółu badanych. 

Planowanie i organizowanie wdrożenia

Opracowana strategia stanowi podstawę planowania wszelkich inicjatyw i działań wdro-
żeniowych. Ich wstępnym elementem jest planowanie i organizowanie wdrożenia. Powinny 
one budować właściwą strukturę wdrażania strategii dzięki tworzeniu fundamentów umoż-
liwiających przełożenie zapisów strategicznych na realne inicjatywy i codzienne działania 
przynoszące wymierne efekty. W ramach planowania i organizowania wdrożenia jako klu-
czowe aspekty modelu wyodrębnione zostały: 1) komunikacja, 2) koordynacja i 3) alokacja 
zasobów. 

W zakresie planowania komunikacji stałym wyzwaniem jest zapewnienie, aby wszyscy 
pracownicy mieli świadomość istnienia strategii i rozumieli jej zapisy, a także konieczność 
ich realizacji. W związku z tym plan komunikacji strategii powinien służyć przezwyciężaniu 
naturalnych barier informacyjnych powstających w trakcie wdrażania strategii. Nikła znajo-
mość strategii wśród pracowników stanowi bowiem bardzo istotną przeszkodę utrudniającą 
wdrożenie strategicznych ustaleń. Nawiązaniu wielowymiarowej współpracy w zakresie 
implementacji strategii powinno także sprzyjać informowanie, w jakim kierunku zamierza 
podążać organizacja. Komunikowanie zamierzeń strategicznych przeciwdziała nieufności 
pracowników, którzy bez wystarczających informacji o wprowadzanych zmianach stają się 
podatni na działanie różnych grup interesów. W ramach przeprowadzonych badań podjęta 
została próba identyfikacji wybranych problemów występujących w aspekcie komunikacji. 
Wśród tego rodzaju czynników uwzględnione zostały m.in.: 
 - PB10: Brak efektywnego systemu komunikowania celów strategicznych, 
 - PB18: Strategia nie była prezentowana pracownikom, co powoduje, że nie znają oni jej 

założeń, 
 - PB21: Pracownicy niechętnie dzielą się z innymi ważnymi informacjami lub wiedzą 

związaną z wdrażaniem strategii. 
Analizując wyniki badań można stwierdzić, że najczęściej występującą barierą w aspek-

cie komunikacji jest niechęć pracowników do dzielenia się ważnymi informacjami lub wie-
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dzą dotyczącą wdrażania strategii. Tego rodzaju sytuacja miała miejsce w 18,4% badanych 
podmiotów. Źródłem fundamentalnych problemów dotyczących wdrażania strategii może 
być brak efektywnego komunikowania celów strategicznych, który stanowił barierę wdro-
żeniową w przypadku 13% respondentów. Trudności wdrożeniowe mogą wynikać także 
z faktu, że strategia nie była prezentowana pracownikom, w związku z czym nie znają oni 
jej założeń. Okazuje się, że taka sytuacja występowała w przypadku 12,8% firm.

Kolejny, istotny aspekt w ramach planowania i organizowania wdrożenia stanowi ko-
ordynacja działań i inicjatyw implementacyjnych. Nawet jeśli założenia strategii zostały 
prawidłowo przełożone na plany działania i priorytety zakomunikowane pracownikom, to 
aby rozpocząć kolejny etap niezbędne staje się skoordynowanie procesu wdrażania strategii. 
Powinno ono obejmować m.in. jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za podejmo-
wanie decyzji wykonawczych i realizację zadań. W ramach koordynacji powinny zostać 
określone zasady współpracy i metody koordynacji działań oraz wymiany informacji między 
poszczególnymi uczestnikami procesu. Wskazane aspekty znalazły swoje odzwierciedlenie 
w przeprowadzonych badaniach przez uwzględnienie m.in. następujących problemów:
 - PB25: Brak osób odpowiedzialnych za wdrażanie strategii, 
 - PB6: Brak jasnych wytycznych dotyczących realizacji strategii. 

Koordynacja wielu przedsięwzięć i inicjatyw wdrożeniowych wymaga szczególnie in-
tensywnej, dwustronnej komunikacji wśród kluczowych aktorów wdrożenia. W praktyce 
okazuje się jednak, że w tym zakresie problemem dla 13% badanych okazała się słaba wy-
miana informacji dotyczących wdrażania strategii utrudniająca jej realizację. Jednoznaczny 
podział kompetencji i odpowiedzialności w zakresie wdrażania strategii sprzyja jej efektyw-
nej realizacji. Badania potwierdzają jednak, że brak osób odpowiedzialnych za realizację 
strategii stanowi praktyczny problem w przypadku 8,2% respondentów. 

Ostatnim analizowanym aspektem w ramach planowania i organizowania wdrożenia jest 
odpowiednia alokacji zasobów, niezbędna do podjęcia jakichkolwiek działań wdrożenio-
wych. Kluczowym wyzwaniem w tym zakresie jest odpowiednie powiązanie inicjatyw stra-
tegicznych z budżetem organizacji i określenie kamieni milowych. Na tym etapie niezbędne 
staje się zidentyfikowanie zarówno ilości, jak też rodzaju zasobów niezbędnych do rozpo-
częcia realizacji strategii. Przestawione aspekty stały się także przedmiotem badań m.in. 
przez uwzględnienie następującego czynnika: 
 - PB7 Niewystarczające środki finansowe przeznaczone na realizację strategii. 

Okazuje się, że w praktyce taka sytuacja zdarza się dosyć często, bowiem tego rodzaju 
problem występuje w aż 26% badanych przedsiębiorstwach.

Wdrażanie strategii

Odpowiednie przygotowanie wyżej wymienionych elementów otwiera drogę do rozpo-
częcia właściwego procesu wdrażania strategii, który powinien skupiać uwagę kluczowych 
interesariuszy i angażować wszystkie niezbędne zasoby tak, aby organizacja mogła osiągnąć 
zakładane cele. W trakcie implementacji strategii ujawniają się różnego rodzaju problemy 
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mogące utrudnić lub całkowicie zniweczyć wysiłek organizacji ukierunkowany na osiągnię-
cie przyjętych zamierzeń. Wiedza dotycząca tych czynników problemowych pozwala na 
wsparcie organizacji w procesie realizacji strategii. Przeprowadzone badania pozwoliły zi-
dentyfikować kluczowe czynniki utrudniające wdrożenie strategii, a także wskazać rozwią-
zania, metody i narzędzia wspierające ten proces. 

Czynniki utrudniające wdrażanie strategii 

Najważniejsze czynniki utrudniające implementację strategii zostały wybrane ze wzglę-
du na znaczenie problemów, które generują. Do ich określenia posłużyła pięciopunktowa 
skala, na której 1 oznaczało, że „w ogóle nie był to problem” natomiast 5, że był to „ogromny 
problem”. W tabeli 1 zaprezentowano listę pięciu najważniejszych czynników, które generu-
ją największe problemy w procesie wdrażania strategii.

Tabela 1
Najważniejsze czynniki utrudniające wdrażanie strategii   

Lp. Czynnik
Średnia 
ocena 

znaczenia

1. Kierownictwo wyższego szczebla nie podejmuje działań wpierających realizację 
strategii 3,090

2. Brak motywatorów lub nieodpowiednie motywatory wspierające realizację celów 
strategicznych 3,088

3. Szybko zmieniające się otoczenie wymuszające częste modyfikowanie wdrażanej 
strategii 3,000

4. Niewystarczające środki finansowe przeznaczone na realizację strategii 2,980
5. Brak liderów skutecznie motywujących pracowników do realizacji strategii 2,951

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Analiza wyników badań potwierdza, że najwięcej problemów wdrożeniowych w ba-
danych podmiotach wywołuje sytuacja, w której kierownictwo wyższego szczebla nie 
podejmuje działań wpierających realizację strategii – średnia ocena 3,090. Drugim pod 
względem ważności czynnikiem będącym źródłem problemów wdrożeniowych jest brak 
motywatorów lub nieodpowiednie motywatory wspierające realizację celów strategicz-
nych (średnia 3,088). W praktyce gospodarczej istotne znaczenie mają także dwa kolej-
ne czynniki, tzn. szybko zmieniające się otoczenie, wymuszające częste modyfikowanie 
wdrażanej strategii (średnie znaczenie 3,0) oraz niewystarczające środki finansowe prze-
znaczone na realizację strategii (średnia 2,980). Ostatnim z grupy najważniejszych czyn-
ników utrudniających wdrażanie strategii (Wołczek 2014a) jest brak liderów skutecznie 
motywujących pracowników do realizacji strategii. Średnia ocena znaczenia w tym przy-
padku wynosi 2,951.
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Czynniki wspierające wdrażanie strategii

Czynniki wspierające wdrażanie strategii zostały określone na podstawie ich skuteczno-
ści w procesie jej implementacji. Do określenia poziomu skuteczności posłużono się pię-
ciostopniową skalą, gdzie 1 oznaczało „wysoką nieskuteczność”, natomiast 5 „wysoką sku-
teczność”. W tabeli 2 przedstawiono listę sześciu czynników (rozwiązań, narzędzi i metod) 
o najwyższej skuteczności wdrożeniowej. 

Tabela 2
Najważniejsze czynniki wspierające wdrażanie strategii  

Lp. Czynniki (rozwiązanie, narzędzie, metoda)
Średnia 
ocena 

znaczenia

1. Korzystanie ze Strategicznej Karty Wyników (SKW) 4,44
2. Włączanie szerokiego grona pracowników w etap opracowywania strategii 4,26
3. Powołanie osoby lub specjalnego zespołu odpowiedzialnego za nadzorowanie  

i koordynowanie procesu realizacji strategii 4,25
4. Korzystanie z programów wdrożeniowych 4,22
5. Korzystanie z systemu monitorującego otoczenie firmy 4,21
6. Przypisywanie celom strategicznym mierników i wskaźników ich realizacji 4,21

Źródło: jak w tabeli 1.

Spośród analizowanych czynników największą skuteczność respondenci przypisywali 
wykorzystaniu SKW (Wołczek 2015a), a średnia ocena wynosiła 4,44. Potwierdzili także, 
że rozwiązaniem pozytywnie wpływającym na wdrażanie strategii jest włączanie szerokiego 
grona pracowników w etap opracowywania strategii (średnia 4,26). Badane firmy dostrzega-
ją również skuteczność powołania osoby lub specjalnego zespołu, który będzie odpowiadał 
za nadzorowanie i koordynowanie procesu realizacji strategii (średnia ocena 4,25). Oprócz 
wskazanych czynników, jako skuteczne rozwiązanie zostało określone także korzystanie 
z programów wdrożeniowych (średnia 4,22). Niemal równie skuteczne w oczach responden-
tów okazały się systemy monitorujące otoczenie firmy oraz przypisywanie celom strategicz-
nym mierników i wskaźników ich realizacji (średnie w obu przypadkach wyniosły 4,21).

Monitoring uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych

Kompleksowa analiza procesu wdrażania strategii musi obejmować otoczenie firmy 
i szerszy kontekst organizacyjny, wpływający na decyzje i działania służące realizacji strate-
gii. W związku z tym jednym z istotnych obszarów badawczych uwzględnionych w przed-
stawionym modelu, stały się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne oddziałujące na pro-
cesy wdrożeniowe. Źródłem problemów w tych obszarach mogą być m.in.: 
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 - PB27: Szybko zmieniające się otoczenie wymuszające częste modyfikowanie wdrażanej 
strategii, 

 - PB28: Zbyt duża ilość informacji i danych spowalniająca proces podejmowania kluczo-
wych decyzji wdrożeniowych. 
Praktyczne trudności dotyczące przewidywania uwarunkowań wdrażania strategii po-

wodują, że w obecnych czasach ryzyko dezaktualizacji pierwotnych założeń strategii jest 
szczególnie wysokie (Kotler, Caslione 2010, s. 23). W tych warunkach niezbędne staje się 
ciągłe monitorowanie procesu wdrażania strategicznych ustaleń zarówno w ramach or-
ganizacji, jak i poza nią. Analiza wyników badań potwierdza, że szybko zmieniające się 
otoczenie stanowi źródło problemów wdrożeniowych w przypadku 33,2% badanych firm. 
W globalnym świecie coraz dynamiczniejszych procesów gospodarczych i społecznych pro-
blemy rozwojowe są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie od siebie zależne. Praktycznym 
wyrazem tego rodzaju trudności jest coraz większa ilość informacji z bardzo wielu obsza-
rów społeczno-gospodarczych niezbędnych do podjęcia kluczowych decyzji. Okazuje się, 
że tego rodzaju praktyczne trudności związane ze zbyt dużą ilością informacji i danych spo-
walniających proces podejmowania kluczowych decyzji wdrożeniowych występują w 20% 
badanych podmiotów. 

Adaptacja i redefinicja strategii oraz jej wdrażania

Kolejny aspekt badawczy uwzględniony w prezentowanym modelu wdrażania stanowi-
ły możliwe reakcje na zmiany zachodzące w otoczeniu i wnętrzu firmy. Dobrze zaprojek-
towany i sprawnie funkcjonujący system monitorowania uwarunkowań zewnętrznych jest 
podstawą dokonywania adaptacji w zakresie wdrażania strategii. W tym zakresie istotne jest 
wykształcenie sieci wzajemnych powiązań tak, aby zapewnić nieustanne dostosowywanie 
strategii i stosowanych narzędzi wdrażania do kontekstu organizacyjnego i zmian zacho-
dzących w otoczeniu. Aby tego dokonać niezbędna staje się wiedza na temat postępów prac 
wdrożeniowych. Zakres i adekwatność tej wiedzy zależy m.in. od następujących czynników 
uwzględnionych w badaniu: 
 - PB41: Czy opracowanym celom strategicznym przypisano mierniki i wskaźniki ich re-

alizacji, 
 - PB42: Czy przedsiębiorstwo korzysta z controlingu strategicznego, 
 - PB44: Czy dokonuje regularnego pomiaru postępu prac wdrożeniowych oraz czy odpo-

wiednio informuje o realizacji strategii? 
Zdecydowana większość (70,9%) badanych firm deklaruje, że dokonuje regularnego po-

miaru postępu prac wdrożeniowych. Nieco mniej, bo 58,5% respondentów potwierdza, że 
przypisuje celom strategicznym mierniki i wskaźniki ich realizacji. O korzystaniu z contro-
lingu strategicznego informuje nieco więcej niż połowa badanych (51,3%).

Następnym ważnym obszarem rozpatrywanym w kontekście adaptacji i/lub redefinicji 
strategii oraz procesu jej wdrażania jest umiejętne reagowanie organizacji na wydarzenia 
kryzysowe. Posiadanie wypracowanych metod działania w sytuacjach kryzysowych oraz ich 
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umiejętne zastosowanie zwiększa prawdopodobieństwo przezwyciężenia problemów i kon-
tynuowania procesu realizacji przyjętej strategii. W ramach badań w tym zakresie uwzględ-
niony został m.in. następujący czynnik: 
 - PB8: Brak wypracowanych metod działania w sytuacjach krytycznych dla realizacji stra-

tegii. 
Około 16,5% badanych podmiotów przyznało, iż tego rodzaju problem występuje w pro-

cesie realizacji strategii.
Warto podkreślić, że wszystkie wskazane elementy tej koncepcji są ze sobą nierozerwal-

nie związane, tworząc jednolitą i funkcjonalną całość. Między poszczególnymi elementami 
zachodzą wzajemne, dynamiczne powiązania co sprawia, że dopiero poznanie części skła-
dowych oraz relacji i zależności, które między nimi występują, pozwala na kompleksowe 
rozpoznanie całego procesu wdrożenia strategii.

Podsumowanie 

Nadrzędnym założeniem przyświecającym stworzeniu przedstawionego modelu było 
zachowanie maksymalnej przejrzystości przekazu. W związku z tym model ten z założe-
nia nie obejmuje wszystkich możliwych aspektów wdrażania strategii. Koncentruje się 
na kluczowych aspektach realizacji strategii ilustrując, w jaki sposób opracowana stra-
tegia rozwoju ulega przekształceniu w zrealizowaną strategię w kontekście zmiennych 
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Przy tej okazji warto także zwrócić uwagę 
na nieuchronne ograniczenia badawcze związane z charakterem prowadzonych badań. 
Analizując wyniki badań warto pamiętać, że respondenci stanowią swoistą elitę firm. 
Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że nawet w tak wybitnych firmach 
w każdym elemencie składowym modelu występują praktyczne problemy, których efek-
tem są bariery wdrożeniowe. W związku z tym, z dużą dozą prawdopodobieństwa moż-
na założyć, że wśród losowo wybranych firm przedstawione problemy będą występować 
znacznie częściej i stanowić będą bariery o znacznie większym znaczeniu niż w przy-
padku branżowych liderów. Dodatkowo, w badaniach ankietowych nie sposób uniknąć 
pewnej dozy subiektywizmu wynikającego z praktycznego braku możliwości weryfikacji 
odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Przedstawione modelowe ujęcie wdrażania 
strategii ilustruje jedynie ogólną logikę tego procesu. Powinno być ono traktowane jako 
propozycja stanowiąca podstawę do poszukiwania konkretnych rozwiązań organizacyj-
nych, adekwatnych do sytuacji i zasobów przedsiębiorstwa. Należy bowiem pamiętać, 
że w tym zakresie niemożliwe jest zaproponowanie uniwersalnych rozwiązań gotowych 
do zastosowania w każdej firmie. Nie podważa to jednak sensu poszukiwania i tworze-
nia ogólnych, referencyjnych rozwiązań, które po adaptacji do specyfiki przedsiębiorstwa 
umożliwią poprawę efektywności całego procesu wdrażania strategii i zmniejszenie do-
kuczliwej luki aplikacyjnej występującej w praktyce gospodarczej.
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Strategy Implementation Model - Conclusions from Empirical 
Research on Business Leaders

Summary 

The main purpose of the article is to present the strategy implementation model. 
The model is a result of empirical research based on a group of 200 Polish compa-
nies that are industry leaders and that can be considered as effective in the process 
of the strategy implementation. Empirical studies confirm that even outstanding 
companies suffer from practical problems related to elements of the presented mod-
el, which results in barriers and implementation gap of the strategy. The research 
was carried out within the project “The implementation of the strategy in the or-
ganisation - model, determinants and implications” funded by the National Science 
Centre (Decision number DEC-2011/03/B/HS4/04247).

Key words: strategy implementation model, development strategy, empirical re-
search, strategic management.

JEL codes: L1, L2

Модель внедрения стратегии – выводы из эмпирических 
исследований лидеров бизнеса

Резюме

В статье представили модель внедрения стратегии, возникшую в результа-
те проведения эмпирических исследований на группе 200 польских предпри-
ятий. Группу респондентов представляли лидеры бизнеса, которые успешно 
внедряют стратегию развития. Проведенные исследования подтверждают, что 
даже в лучших фирмах с каждым элементом модели связаны практические 
проблемы, эффектом которых являются барьеры внедрения и аппликативная 
брешь стратегии. Исследование провели в рамках проекта Внедрение страте-
гии организации - модель, обусловленности и импликации, финансируемо-
го за счет средств Национального центра науки (решение № DEC-2011/03/B/
HS4/04247).

Ключевые слова: модель внедрения стратегии, стратегия развития, эмпири-
ческие исследования, стратегическое управление.

Коды JEL: L1, L2
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