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Streszczenie

Zasadniczym celem publikacji jest opracowanie zestawu kryteriów różnicowa-
nia – pojawiających się w praktyce przedsiębiorstw wytwórczych – okazji imple-
mentacyjnych i na tej podstawie przygotowanie metody ich oceny. Osiągnięcie tak 
sformułowanego celu wymaga sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, 
do których autorzy zaliczają:
 - na płaszczyźnie teoretyczno-projektowej – kwerendę literatury przedmiotu po-

zostającą w bezpośredniej relacji z podjętym tematem; w zamierzeniu autorów 
znajdzie to swój wyraz w hipotetycznym zestawie kryteriów oceny okazji, które 
w dalszej procedurze badawczej zostaną poddane ocenie eksperckiej;

 - na płaszczyźnie projektowej – wypracowanie, przyjęcie i konsekwentne sto-
sowanie terminu okazja implementacyjna, tym bardziej, że nie ma precyzyjnie 
ustalonego jego znaczenia;

 - na płaszczyźnie empirycznej – wykorzystanie metody w praktyce przedsię-
biorstw sektora maszynowego; zostanie przeprowadzona – uwzględniająca 
kryteria jej różnicowania – ocena wybranej okazji implementacyjnej. 

Słowa kluczowe: teoria okazji, okazja implementacyjna, metoda różnicowania okazji.

Kody JEL: O31, O32, O33, L23 L61

Wstęp 

Żyjemy w nowych, trudniejszych czasach. Współczesne zarządzanie stawia wysokie wy-
magania teoretykom i praktykom zarządzania (Nogalski, Szpitter, Jabłoński 2016, s. 75). 
Dotyczy to zarówno pojedynczych osób, jak i przedsiębiorstw, które stanęły przed nowymi, 
trudniejszymi, niż kiedykolwiek wcześniej, wyzwaniami (Kaleta 2013, s. s.12). Współczesne 
przedsiębiorstwa funkcjonują w niezwykle trudnych warunkach, nie tylko ze względu na ich 
nieprzewidywalność i burzliwość2, ale przede wszystkim ze względu na dualny charakter 

1  Opracowanie nawiązuje do przedsiębiorstw przemysłowych związanych z budową maszyn rolniczych, które są obiektami – 
dotychczas prowadzonych przez autorów – badań; ich wyniki prezentowano w odrębnych publikacjach oraz raportach z badań 
własnych. Wybór takiego obiektu badań wynika również z faktu, że zawodowo jeden z autorów związany jest z przedsiębior-
stwem będącym reprezentantem tego sektora.
2  Przeciwieństwem turbulencji otoczenia jest jego stabilność. Zdaniem autorów niniejszej pracy, korzystniejsza z punktu widzenia 
teorii okazji jest działanie w otoczeniu niestabilnym, stwarzającym szansę pokazania talentów i kreatywności organizacji.
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przedsiębiorstw niezbędny do osiągnięcia sukcesu w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej 
(Sajdak 2014, s. 109)3. Jedną z kluczowych cech organizacji jest zatem zdolność do elastycz-
nego reagowania na pojawiające się zmiany (Cyfert 2012b, s. 51). 

W tym miejscu autorzy publikacji twierdzą, że współczesne warunki funkcjonowania 
przedsiębiorstw nie są wyjątkowe, lecz są po prostu inne niż przeszłe, zarówno negatywnie, 
jak i pozytywnie. Z jednej strony, przedsiębiorstwa mają do czynienia z coraz szybszymi 
zmianami (Nogalski, Szpitter, Jabłoński 2016; Krzakiewicz 2014; Cyfert, Bełz, Wawrzynek 
2014; Banaszyk, Cyfert, 2007; Cyfert, Krzakiewicz 2009; Cyfert 2012a; Cyfert, Krzakiewicz 
2015; Koźmiński 2016; Zakrzewska-Bielawska 2012a; Blyler, Coff 2003; Teece 2007) i co-
raz bardziej złożonymi problemami, ale z drugiej strony, dzięki odpowiedniemu poziomowi 
elastyczności, taka sytuacja może być dla przedsiębiorstw szansą na rozwój; zwłaszcza gdy 
potrafią − zaistniałe problemy i pojawiające się okazje rozwiązać i wykorzystać szybciej 
i efektywniej niż zrobią to konkurenci.

Okazja jest nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości, odnosi się niemal do 
wszystkich obszarów ludzkiej aktywności. Należy podkreślić, że umiejętność wykorzysta-
nia zachodzących – zarówno we wnętrzu, jak też w otoczeniu bliższym i dalszym organiza-
cji – okazji jest istotnym warunkiem przetrwania i rozwoju4. Przy czym równie ważna jest 
umiejętność przewidywania i wyprzedzania pojawiających się okazji, a nie tylko reagowa-
nia na już zaistniałe. W związku z tym szczególnie istotna jest umiejętność rekonfigurowa-
nia dostępnych zasobów oraz zdolność inicjowania i modyfikowania niezbędnych – w tym 
zakresie – przedsięwzięć.

W związku z powyższym, kluczowym i nierozerwalnym elementem samej okazji jest 
umiejętność zarządzania nią. Zrozumienie tego wymaga od firm dostosowania się i oddzia-
ływania na konkretne aspekty ich otoczenia ekonomicznego; postuluje się zatem, aby przed-
miot zainteresowania teoretyków, praktyków, menadżerów oraz ekspertów i konsultantów 
od zarządzania stanowiło kształtowanie składników otoczenia zgodnie z interesami przed-
siębiorstwa.

W powszechnym użyciu funkcjonuje zwrot zarządzanie okazją, przez który rozumie się 
również jej wyprzedzanie i antycypowanie, jako integralne elementy procesu zarządzania 
i przy tym stanowisku pozostają autorzy niniejszej pracy. A jak pojęcie okazji rozumiane jest 
przez przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych sektora maszyn rolniczych działają-
cych w Polsce? Jakie kryteria oceny okazji implementacyjnej należy uwzględnić dokonując 
całościowej jej oceny oraz jak zdefiniować skalę wartościującą poszczególne z nich? 

Powyższe pytania oraz przekonanie o występowaniu gospodarczego zapotrzebowania na 
wyniki o charakterze aplikacyjnym stanowiły główną inspirację do podjęcia badań, których 
zasadniczym celem jest opracowanie zestawu kryteriów różnicowania – pojawiających się 
w praktyce przedsiębiorstw wytwórczych – okazji implementacyjnych i na tej podstawie 

3  Z jednej strony wymaga się od nich budowania długoterminowych planów strategicznych, a drugiej zaś oczekuje szybkiej 
reakcji oraz alternatywnej propozycji na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeń.
4  W tym miejscu należy podkreślić, że okazja może organizację „dotknąć” albo może zostać przez nią samoistnie sprowoko-
wana. W niniejszym opracowaniu przyjęto, że dynamiczne otoczenie, z jednej strony inicjuje okazje samoistnie, z drugiej zaś 
pozwala na ich prowokowanie w obrębie przedsiębiorstwa aspirującego do miana elastycznego. 
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przygotowanie metody ich oceny5. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymaga sformu-
łowania i zrealizowania celów cząstkowych, do których autorzy zaliczają:
 - na płaszczyźnie teoretyczno-projektowej – kwerendę literatury przedmiotu pozostającą 

w bezpośredniej relacji z podjętym tematem; w zamierzeniu autorów znajdzie to swój 
wyraz w hipotetycznym zestawie kryteriów oceny okazji, które w dalszej procedurze 
badawczej zostaną poddane ocenie eksperckiej;

 - na płaszczyźnie projektowej – wypracowanie, przyjęcie i konsekwentne stosowanie ter-
minu okazja implementacyjna, tym bardziej, że nie ma precyzyjnie ustalonego jego zna-
czenia;

 - na płaszczyźnie empirycznej – wykorzystanie metody w praktyce przedsiębiorstw sekto-
ra maszynowego; zostanie przeprowadzona – uwzględniająca kryteria jej różnicowania 
– ocena wybranej okazji implementacyjnej.
Teoretyczno-empiryczny charakter publikacji przesądza o zastosowanych metodach ba-

dawczych. W warstwie teoretycznej wykorzystana zostanie metoda rekonstrukcji i interpre-
tacji literatury poświęconej teorii okazji, natomiast w warstwie projektowej przystąpiono 
do postępowania badawczego opartego na twórczej dyskusji prowadzonej wśród celowo 
dobranych ekspertów – reprezentantów wybranych przedsiębiorstw badanego sektora.

Zgodnie z intencją autorów, praca ma pokazać szerszą perspektywę oceny okazji im-
plementacyjnej w kontekście elastycznej organizacji; dostarczyć praktycznych wskazówek 
w tym zakresie6.

Okazja implementacyjna w teorii i praktyce zarządzania7 

Z interpretacją pojęcia okazja wiąże się wiele niejasności. Określenie to jest niejedno-
znacznie rozumiane; w teorii zarządzania strategicznego występuje bliskoznaczne pojęcie 
szansa8. Zarządzanie szansą jest ściśle powiązane z okazją, zarządzaniem wiedzą oraz inno-
wacyjnością przedsiębiorstwa w ujęciu strategicznym. Przedsiębiorstwa zarządzające wie-
dzą w sposób optymalny starają się wprowadzać innowacje stwarzające możliwości korzy-
stania z szans, które stają przed nimi, i skutecznie je wykorzystywać (Niewiadomski 2016, 
s. 96). Pogląd ten podzielają autorzy niniejszej pracy, według których to właśnie okazje 
są sytuacjami sprzyjającymi osiąganiu celów firmy za pomocą dostępnych dla niej zaso-
bów, zwłaszcza że doskonalenie firmy polega w pewnej mierze na wyszukiwaniu, chwy-

5  Mówiąc o różnicowaniu autorzy mają na myśli podział na odrębne kategorie według, których prowadzona będzie całościowa 
ocena okazji implementacyjnej. Na podstawie różnic w danej kategorii można dokonywać jej podziału.
6  Fundamenty elastyczności przedsiębiorstwa w procesie dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia są z jednej 
strony naturalnymi powodami wyboru strategii a z drugiej strony jej konsekwencjami w zakresie ich implementacji i realizacji 
(Urbanowska-Sojkin 2014c, s. 168).
7  Jako że pojęcie okazji jest bardzo szerokie i obejmuje wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa – działając zgodnie 
z przyjętymi w nauce kanonami – konieczna jest zatem literaturowa prezentacja jej istoty, zobrazowanie jej jako cechy współ-
czesnej organizacji, oraz identyfikacja związków jakie zachodzą pomiędzy okazją a elastycznością. Ze względu na wymogi 
wydawnicze dotyczące objętości publikacji – zaprezentowano jej istotę wyłącznie w ujęciu wybranych autorów.
8  Szeroki zakres definiowania okazji wynika także z zaangażowania w ich badanie wielu dyscyplin naukowych, nie tylko 
zarządzania, ale także: ekonomii, towaroznawstwa czy finansów.
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taniu i tworzeniu okazji do rozwoju (Krupski 2011; Krupski 2012; Zakrzewska-Bielawska 
2012b). Jedną z proponowanych metod w tym zakresie jest wyznaczanie celów, ponie-
waż kiedy wytwórca ma przed sobą cel, otwiera się szerzej, by „widzieć” okazje i szanse, 
których nie potrafił zidentyfikować wcześniej. Cel jako wyznacznik w dziedzinie okazji,  
akcentuje również S. Trzcieliński (2011, s. 49), według którego okazja to sytuacja sprzyja-
jąca podmiotowi działania w osiągnięciu zamierzonego celu lub pożądanego skutku, któ-
ra istnieje w otoczeniu tego podmiotu lub jest postulowanym stanem cech tego otoczenia.  
T. Pszczołowski (1978, s. 147) traktuje okazję jako warunek konieczny zachowania prowa-
dzącego do pożądanego skutku albo zamierzonego celu. Interesującą definicję okazji podaje 
R. Krupski (2005, s. 66), który zauważa, że okazja dla przedsiębiorstwa to zdarzenie (np. 
upadek konkurenta) lub powstały splot różnych okoliczności (np. utworzenie się niszy ryn-
kowej) o charakterze gospodarczym, stwarzających możliwość osiągnięcia dodatkowych 
korzyści, wartości materialnych i/lub niematerialnych. Autor podkreśla, ze okazje są ściśle 
związane z momentem czasu i okresem. Pojawiają się, trwają jakiś czas i znikają, zarówno 
w bliższym otoczeniu, otoczeniu dalszym i wewnątrz przedsiębiorstwa. Dla przedsiębior-
stwa okazja może być zdefiniowana jako zdarzenie lub pojawiający się splot różnych oko-
liczności o charakterze czy skutkach gospodarczych, stwarzających możliwości osiągnię-
cia dodatkowych korzyści. Można sądzić, że strategie realizowane w rzeczywistości przez 
przedsiębiorstwa są w istocie swoistym połączeniem nastawienia na plan i okazję.

Istnieje już wiele opracowań dotyczących zarządzania okazjami9. Istnieje jednak potrze-
ba dalszych prac badawczych w tym obszarze (Krupski 2005, s. 69), zwłaszcza, że – pod-
kreślają autorzy niniejszej pracy – różnorodność okazji zwiększa się wraz z narastaniem 
zmienności otoczenia. 

Definiowanie okazji jest równie trudne, jak dokładne jej różnicowanie w procesach roz-
wojowych przedsiębiorstw. Mimo wielu prób uzgodnienia stanowisk wśród badaczy brak jest 
jednoznacznej zgody w kwestii znaczenia pojęcia okazja. Autorzy niniejszej pracy zauwa-
żają, iż praktycznie każdy autor podaje swoje własne definicje, dając takie lub inne uzasad-
nienia (Antoszkiewicz 1997, s. 29; Szczepańska-Woszczyna 2009, s. 22; Obłój 1994, s. 68; 
Próchnicka 1990, s. 30; Szczepańska 1999, s. 19; Ryś 2012, s. 60-64). Wydaje się, że nie jest to 
wada bądź ograniczenie w praktycznym zastosowaniu tego pojęcia. Wynika to raczej z prag-
matycznego nastawienia, w którym ważniejsza jest skuteczność niż konstrukcja teoretyczna.

Podjęte w opracowaniu próby uporządkowania terminologicznego mają dla autorów wa-
lor poznawczy, co umożliwiło im wychwycenie wspólnych obszarów, zależności i podejść 
badawczych właściwych w procesie zarządzania okazją. Ponadto systematyzacja różnych 
ujęć tego samego problemu zwiększa możliwości kompleksowej analizy, a także może sta-
nowić inspirację do dalszych poszukiwań badawczych10.

Powstałe w opinii autorów zamieszanie metodologiczne – prowadzące do sprzecznych 
opinii, czym w istocie jest okazja implementacyjna, a co za tym idzie – jakimi metodami 

9  Na tle wielu opracowań dotyczących teorii okazji należy wymienić próbę systemowego ujęcia jej rodzajów okazji, której 
podjął się - wyodrębniając dwa wymiary – R. Krupski (2012, s. 3).
10  Z punktu widzenia analitycznego ważne jest, aby definicja okazji dobrze służyła przyjętym celom badawczym.
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ją badać, przesądziło o podjęciu badań kierunkowych, których celem nakreślono uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie: jak pojęcie okazji implementacyjnej rozumiane jest przez przedsta-
wicieli przedsiębiorstw produkcyjnych sektora maszyn rolniczych działających w Polsce? 
Badania realizowano podczas twórczych rozmów bezpośrednich z celowo dobranymi eks-
pertami11. Rozmowa była przygotowana według implikowanego potrzebami badawczymi 
scenariusza. Przyjęto formę rozmowy, w której badacz miał pełną inicjatywę w prowadzo-
nych rozważaniach; oczywiście kierując się celem badawczym. W odniesieniu do przedsta-
wionych założeń i koncepcji literaturowych oraz na podstawie doświadczeń wyniesionych 
ze swoich firm, zadaniem ekspertów było przedstawienie własnej interpretacji okazji im-
plementacyjnej. Dyskusje eksperckie prowadzono podczas spotkań bezpośrednich odbywa-
jących się w dniach od 1 do 20 grudnia 2016 roku; pozwoliły autorom na wygenerowanie 
wymiarów, które najsilniej korelują z pojęciem okazji implementacyjnej. 

Prowadzone rozmowy eksperckie oraz wnikliwa kwerenda literatury przedmiotu wska-
zują na utożsamianie okazji z:
 - umiejętnością kategoryzowania sytuacji jako sprzyjających i niesprzyjających (Sajdak 2014);
 - umiejętnością wyszukiwania nisz technologicznych (Amin 1994; Autio 1997; Carnabuci, 

Bruggeman 2009; Hirst, Zeitlin 2006);
 - umiejętnością rekonfigurowania dostępnych zasobów technologicznych, tj. środków 

produkcji, przedmiotów pracy i dostępnej technologii (Zakrzewska-Bielawska 2012a,  
s. 161; Eisenhardt, Martin 2000; Teece 2012, Christensen 1995; Garrouste, Saussier 2005; 
Wójcik-Karpacz 2013)12.
Przyjmując powyższe za wykładnię w niniejszym opracowaniu przyjęto, iż: Okazje im-

plementacyjne są to sytuacje, w których podjęcie przez wytwórcę określonej decyzji imple-
mentacyjnej związane jest w perspektywie niedalekiej przyszłości z wysokim prawdopo-
dobieństwem odniesienia znacznych korzyści w postaci zysku . Dotyczą na ogół nowych 
idei, rozwiązań, kierunków działania, stanowią podstawę do imitowania lub wprowadzania 
innowacji w organizacji produkcji. 

Wykorzystanie pojawiającej się w otoczeniu okazji wynika z umiejętności rekonfigu-
rowania przez wytwórcę dostępnych środków produkcji (maszyny, urządzenia, narzędzia, 
przyrządy), przedmiotów pracy (surowce, materiały, półfabrykaty, energia) i dostępnej tech-
nologii (sposób pracy), jak również wiedzy (w tym inżynierskiej), predyspozycji osobowych 
pracowników wykonawczych, a także nabytych doświadczeń, przyjętych postaw i zacho-
wań (kultura techniczna)13. 

11  Jako że szczególną rolę nabierają wywiady z osobami stojącymi wysoko w hierarchii organizacji i dysponującymi stosowną 
i potrzebną do tego wiedzą (Mikołajczyk 2014, s. 160-161), rozmowy prowadzono z właścicielami reprezentującymi mikro- 
[4], małe [4] i średnie [6] przedsiębiorstwa produkcyjne sektora maszyn rolniczych.
12  J. Schumpeter (1949, s. 68), R. Solow (1957, s. 312-320) już wiele lat temu zauważyli, że rozwój postępu technicznego, 
a w szczególności rozwój technologii i ich wdrożenie w procesach wytwórczych, stanowią istotną dźwignię konkurencyjności 
i siłę wiodącą wzrostu gospodarczego oraz rozwoju ekonomicznego.
13  Doświadczenia badaczy i praktyków wskazują na rosnące znaczenie zasobów niematerialnych, w szczególności ludzkich, 
obserwowane w poziomie zmotywowania do pracy, zdolności do przedsiębiorczości i innowacyjności, zdyscyplinowania 
względem wartości i norm stanowiących standardy przedsiębiorstwa i szerzej społeczne, a wyrażanych w ich postawach, 
zachowaniu (Urbanowska-Sojkin 2014c, s. 169).
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Mówiąc o rekonfiguracji zasobów – w kontekście wykorzystania pojawiających się oka-
zji – zwrócono uwagę na szczupłe procesy produkcyjne, które w istocie są pochodną kom-
petencji zarządczych i wykonawczych zatrudnionych w organizacji ludzi (por. schemat 1).

Schemat 1
Okazja implementacyjna w opinii praktyków zarządzania

Źródło: opracowanie własne.

Dostrzeżenie okazji jest efektem systematycznego monitoringu otoczenia, prowadzone-
go przez przedsiębiorstwo. Na tym etapie dokonuje się identyfikacji okazji i wydaje się 
ważne, by precyzyjnie określić jej istotę, zagrożenia, które mogą być z nią związane14. 
Niezwłoczna ocena jest pożądana ze względu na czasowe ograniczenie istnienia okazji, 
bowiem nie wiadomo, jak długo potrwa okazja. Po zidentyfikowaniu działań koniecznych 
dla wykorzystania okazji ich realizacja powinna zostać niezwłocznie zaplanowana, w tym 
również zapewnienie środków finansowych na wykorzystanie okazji. Formułowany jest po-
gląd, że im bardziej pozytywna jest ocena okazji, tym szybciej powinny być udostępnio-
ne środki finansowe. W realizacji działań służących rzeczywistemu wykorzystaniu okazji 
ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie tych działań jest uczenie się, bowiem 
wykorzystanie okazji jest w istocie grą bez ustalonych reguł, które dopiero w jej trakcie są 
odkrywane, weryfikowane i stosowane przez uczestników organizacji. Można sądzić, że 
kluczowe znaczenie ma tu umiejętność dogłębnego rozumienia uwarunkowań, w których 
dostrzeżono okazję, oraz konsekwentne jej wykorzystywanie przy podejmowaniu decyzji 
(Niewiadomski 2016, s. 98). 

14  Dokonywanie wyborów strategicznych w warunkach niepewności oraz możliwe skutki ich implementacji omawia szeroko 
w swoich pracach E. Urbanowska-Sojkin (2011; 2013a; 2013b; 2013c; 2013d; 2014a; 2014b).
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Kryteria różnicowania okazji implementacyjnej15 

Jakie kryteria musi spełniać okazja implementacyjna, aby była atrakcyjna z punktu wi-
dzenia wytwórcy? Próbę odpowiedzi na tak postawione pytanie stanowi niniejszy rozdział, 
w którym autorzy dokonują przybliżenia złożonej tematyki dotyczącej szeroko rozumianej 
oceny i związanej z nią kryteriami różnicowania. 

W celu zidentyfikowania i przyjęcia kryteriów różnicowania okazji implementacyjnej 
i zdefiniowania skali wartościującej poszczególne z nich, w ramach badań właściwych wy-
korzystano wiedzę ekspercką. Wśród 12 ekspertów16 bezpośrednio związanych z przedsię-
biorstwami produkcyjnymi funkcjonującymi w sektorze maszyn rolniczych przeprowadzono 
twórczą dyskusję17. Przy doborze dyskutantów wzięto pod uwagę ich doświadczenie zawo-
dowe (w przypadku 10 osób) oraz naukowe (w przypadku 2 osób)18 dotyczące zarządzania. 
W każdym przypadku są to osoby aktywne zawodowo, czynnie uczestniczące w procesach 
implementacyjnych organizacji, z których się wywodzą lub na rzecz których działają19. 

Intencją autorów było zebranie propozycji kryteriów różnicowania okazji implementa-
cyjnych, zdefiniowanie skali wartościującej dla każdego z nich, a także przedyskutowa-
nie kryteriów w odniesieniu do hierarchii ich ważności i sposobu interpretowania20. Celem 
twórczej rozmowy było uzyskanie jak największej liczby pomysłów, z których będzie moż-
na wybrać te najbardziej odpowiadające postawionemu problemowi.

Przed przeprowadzeniem twórczej rozmowy21, zespół ekspertów został zapoznany z jej 
podstawowymi zasadami, a mianowicie ustalono, że: a) każdy ma prawo wypowiedzieć 
się na omawiany temat; b) ekspert powinien się skupić nad kluczowym zagadnieniem;  
c) bezprzedmiotowa ocena krytyczna jakiegokolwiek pomysłu podczas sesji ich groma-
dzenia jest niedozwolona; d) należy dążyć, aby uczestnicy oprócz podawania własnych, 

15  Kryteria różnicowania okazji implementacyjnej odniesiono do segmentu części zamiennych do produkcji, których wykorzy-
stywane są z odlewy żeliwne, pręty stalowe oraz blachy walcowane. Mówiąc o kryteriach różnicowania okazji, autorzy mają na 
myśli podobieństwo części w zakresie wykorzystywanego w procesie produkcyjnym surowca, ceny jego zakupu oraz operacji 
obróbczych, których wykonanie warunkuje powstanie wyrobu gotowego.
16  1 osoba reprezentowała gdańskie środowisko naukowe (problematyka badawcza w zakresie zarządzania strategicznego),  
1 osoba reprezentowała środowisko naukowe instytutu branżowego zajmującego się problematyką projektowania konstrukcji 
maszyn, 7 osób to właściciele przedsiębiorstw wytwórczych, 3 osoby to menadżerowie odpowiadający za całościową realiza-
cję procesów implementacyjnych (w tym także marketing i sprzedaż).
17  W ramach sesji zasadniczej ustanowiono trzy kluczowe etapy, których realizacja warunkowała osiągnięcie celu implikowa-
nego badaniami, w tym: 1) sformułowanie zadań, które mają zostać rozwiązane w trakcie sesji, 2) powołanie zespołu twórcze-
go myślenia, 3) przeprowadzenie sesji generowania pomysłów.
18  Jeden z ekspertów reprezentujących środowisko naukowe ma wieloletnie doświadczenie praktyczne w zarządzaniu dużymi 
przedsiębiorstwami.
19  Były to osoby pracujące w organizacjach wytwórczych sektora mechanizacji rolnictwa od przynajmniej 5 lat i nadzorujące 
prace nad wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem produktu zgodnego z wymaganiami rynku.
20  Wyselekcjonowane kryteria nie są kategoriami stałymi. Autorzy zdają sobie sprawę, iż tworzenie metod ocen jest bardzo 
utrudnione, poszczególni badacze tworzą szerokie listy kryteriów bez nadawania im rang, różnie je nazywając i interpretując. 
Ponadto, dobór poszczególnych czynników jest zawsze sprawą umowną i zależy od potrzeb własnych jego autorów lub insty-
tucji, dla której arkusz oceny jest tworzony .
21  Koordynatorzy zwrócili uwagę, że wybór kryteriów różnicowania okazji i skali oceny jej wartościowania w danym kry-
terium jest trudny, może być jedynie przybliżony, gdyż zawsze mogą pojawić się okazje o znaczeniu nieujętym w przyjętej 
kodyfikacji.
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Tabela 1
Kryteria różnicowania okazji 

Kryterium  
różnicujące Skale punktowe

Dodatkowe 
nakłady 
implementacyjne

5 – Implementacja niewymagająca znacznych nakładów; obarczona małym ryzykiem; 
trudna do imitowania

4 – Implementacja wymagająca znacznych nakładów do jej wdrożenia; obarczona ma-
łym ryzykiem; trudna do imitowania

3 – Implementacja niewymagająca znacznych nakładów do jej wdrożenia; obarczona 
dużym ryzykiem; łatwa do imitowania

2 – Implementacja wymagająca stosunkowo dużych nakładów do jej wdrożenia; obar-
czona dużym ryzykiem; stosunkowo łatwa do imitowania

1 – Implementacja wymagająca przeprowadzenia dużego zakresu prac badawczo-roz-
wojowych i dużych nakładów finansowych; obarczona dużym ryzykiem; łatwa do 
imitowania

Okres zwrotu 
zainwestowanych 
środków

5 – Natychmiastowy zwrot nakładów poniesionych na implementację
4 – Zwrot nakładów poniesionych na implementację w okresie do 6 miesięcy
3 – Zwrot nakładów poniesionych na implementację w okresie od 6 do 12 miesięcy
2 – Zwrot nakładów poniesionych na implementację w okresie od 12 do 18 miesięcy
1 – Zwrot nakładów poniesionych na implementację w okresie powyżej 18 miesięcy

Czas realizacji 
okazji 
implementacyjnej

5 – Średni czas implementacji poniżej 21 dni roboczych
4 – Średni czas implementacji 22-30 dni roboczych
3 – Średni czas implementacji 31-40 dni roboczych
2 – Średni czas implementacji 41-50 dni roboczych
1 – Średni czas implementacji powyżej 50 dni roboczych

Zysk w stosunku 
do poniesionych 
nakładów

5 – Zysk z implementacji stanowi 91-100 % poniesionych kosztów
4 – Zysk z implementacji stanowi 81-90 % poniesionych kosztów
3 – Zysk z implementacji stanowi 71-80 % poniesionych kosztów
2 – Zysk z implementacji stanowi 61-70 % poniesionych kosztów
1 – Zysk z implementacji stanowi poniżej 60 % poniesionych kosztów

Udział surowca 
w procesie 
implementacyjnym

5 – Udział kosztów surowca stanowi powyżej 60% całkowitych kosztów implementacji
4 – Udział kosztów surowca stanowi 50-60% całkowitych kosztów implementacji
3 – Udział kosztów surowca stanowi 40-49% całkowitych kosztów implementacji
2 – Udział kosztów surowca stanowi j 30-39% całkowitych kosztów implementacji
1 – Udział kosztów surowca stanowi poniżej 30% całkowitych kosztów implementacji

Perspektywa 
ponownej 
implementacji 

5 – Dostawa przynajmniej raz w miesiącu
4 – Dostawa co kwartał
3 – Dostawa co najmniej 2 razy w roku
2 – Dostawa co najmniej raz w roku
1 – Dostawa w odstępach dłuższych niż 1 rok

Wielkość 
jednorazowej 
dostawy

5 – Jednorazowa dostawa powyżej 200 sztuk
4 – Jednorazowa dostawa od 150 do 200 sztuk
3 – Jednorazowa dostawa od 100 do 150 sztuk
2 – Jednorazowa dostawa od 50 do 100 sztuk
1 – Jednorazowa dostawa poniżej 50 sztuk

Źródło: opracowanie własne.
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rozwijali i łączyli pomysły innych uczestników, im lepsza współpraca grupy, tym większe 
prawdopodobieństwo sukcesu; e) w trakcie pracy koordynatorzy mogą zadawać zespołowi 
pytania dodatkowe, umożliwiające powodzenie przedsięwzięcia badawczego22.

Zamykając sesję, sformułowano ostateczną ocenę uzyskanych wyników, podziękowano 
uczestnikom za udział w sesji i poinformowano o toku dalszego postępowania. W kolejnym 
etapie koordynatorzy badań spisali wszystkie wymienione – przez rozmówców – kryteria 
różnicowania okazji implementacyjnej (pogrupowali podobne pomysły), dopracowali skalę 
ich wartościowania w danym obszarze. W ten sposób ustalono ostateczny kształt arkusza 
oceny (por. tabela 1)23.

Eksploatacja okazji może się zakończyć jej wykorzystaniem o różnym poziomie 
satysfakcji, odpowiadającym stopniowi osiągnięcia celów lub zmarnowaniem okazji 
(Trzcieliński 2011, s. 64). W tym sensie mówimy tutaj o wartości okazji, rozumianej jako 
korzyść, którą wytwórca może osiągnąć w wyniku wykorzystania nadarzającej się oka-
zji24. 

Istotność kryterium w procesie oceny okazji implementacyjnej

Jednym z ważniejszych problemów związanych z określaniem niewartościowanej oce-
ny jest ustalenie mocy tworzonego zbioru cech. W zbiorze cech mogą występować cechy 
ilościowe (kwantytatywne), których stany mogą być wyrażone w postaci liczb. W tym przy-
padku poszczególnym kryteriom nadaje się wagę (por. tabela 2). W proponowanej metodzie 
różnicowania, w celu określenia istotności przyjętego kryterium, przypisano im odpowiedni 
wskaźnik wagowy. Konieczne jest tutaj uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących 
ważności kryteriów. Wagi zostały przyjęte w oparciu o wiedzę, doświadczenie i opinie za-
proszonych do badań ekspertów. 

Zaprezentowane przez autorów wagi nie zawsze muszą odpowiadać potrzebom danego 
podmiotu czy sektora. W związku z tym powinno się je traktować jako punkt wyjściowy. 

Na ocenę okazji składa się wiele elementów, które dla wytwórcy mają określoną wartość. 
Im większa, z punktu widzenia wytwórcy, jest ta wartość, tym samym firma ma większe 
szanse na uzyskanie zadowalających rezultatów w postaci zysku, który – według ekspertów 
– jest podstawową determinantą efektywności wykorzystywania zasobów pozostających 
w dyspozycji wytwórcy. Dlatego zysk w stosunku do poniesionych nakładów powinien sta-
nowić podstawowe kryterium oceny okazji (waga 0,30). Równie istotny jest okres zwrotu 
zainwestowanych środków (waga 0,19) czy ponoszone dodatkowo nakłady implementacyj-
ne (waga 0,15). 

22  Nadzór nad badaniami sprawowali autorzy niniejszego opracowania.
23  Przy czym lista kryteriów nie jest kategorią zamkniętą i w razie potrzeby może być wydłużona lub skrócona.
24  Zarządzanie zorientowane na wartość okazji według autorów pracy to formalne i systematyczne podejście do zarządzania 
przedsiębiorstwem skierowane na osiągnięcie celu, jakim jest maksymalizacja zysku dzięki optymalnemu wykorzystaniu eko-
nomicznych mechanizmów zarządzania daną implementacją.
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Tabela 2
Istotność kryterium w procesie oceny okazji  

Kryterium oceny Istotność (waga)

Dodatkowe nakłady implementacyjne 0,15
Okres zwrotu zainwestowanych środków 0,19
Czas realizacji okazji implementacyjnej 0,08
Zysk w stosunku do poniesionych nakładów 0,30
Udział surowca w procesie implementacyjnym 0,05
Perspektywa ponownej implementacji 0,12
Wielkość jednorazowej implementacji 0,11
Suma 1,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Czy badana okazja jest atrakcyjna? Przebieg oceny wg kryterium 
różnicowania

Mając ustalone kryteria różnicowania okazji, znając ich wagi można przystąpić do jej 
analizy. Badania, o których mowa w tej części opracowania dotyczą konkretnego przypad-
ku25. Realizowano je przy współudziale polskiego producenta części maszyn rolniczych. 
Przedmiot badań stanowi tarcza krzywkowa o numerze katalogowym 64757729500F oraz 
64757903700F (por. rysunek 1).

Rysunek 1
Tarcza krzywkowa – przedmiot okazji implementacyjnej

Źródło: materiały wewnętrzne firmy Granit Parts.

Na podstawie zapytania ofertowego26, które przedsiębiorstwo otrzymało od firmy 
Granit Parts Części Zamienne27 − traktowanego jako pojawiająca się okazja − autorzy 

25  Dobór okazji, którą poddano ocenie był celowy.
26  Zapytanie ofertowe wygenerowane dnia 25-01-2017 roku przez system GRANIT Parts, opiewało na 100 sztuk każdej z wy-
mienionych pozycji asortymentowych, tego samego dnia zostało przesłane drogą mailową do wytwórcy.
27  Firma prowadząca hurtową sprzedaż części oryginalnych i zamiennych do większości występujących na światowym rynku 
marek maszyn rolniczych. Centrum działania firmy GRANIT znajduje się w magazynie centralnym w Heeslingen., przed-
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zamierzali zobrazować ocenę według przyjętego kryterium jej różnicowania (por. tabe-
la 3).

Tabela 3
Wyniki oceny okazji implementacyjnej w praktyce zarządzania 

Kryterium różnicowania Istotność
wi

Punkty
xi

Suma
wi x xi

Dodatkowe nakłady implementacyjne 0,15 4 0,60
Okres zwrotu zainwestowanych środków 0,19 5 0,95
Czas realizacji okazji implementacyjnej 0,08 3 0,24
Zysk w stosunku do poniesionych nakładów 0,30 3 0,90
Udział surowca w procesie implementacyjnym 0,05 3 0,15
Perspektywa ponownej implementacji 0,12 1 0,12
Wielkość jednorazowej implementacji 0,11 3 0,33
SUMA 3,29

Źródło: jak w tabeli 1.

W kontekście oceny okazji w ramach kryterium „dodatkowe nakłady implementacyjne” 
kluczowa była informacja dotycząca technologii produkcji wskazanej części oraz środków 
i przedmiotów pracy, które determinują powstanie wyrobu gotowego. Przy współudziale 
technologa-odlewnika ustalono, że istnieje konieczność wytworzenia specjalnego modelu28 
do produkcji odlewu żeliwnego29 – dla każdej z tarczy – który zostanie poddany obróbce 
ubytkowej30. W kontekście prowadzonych analiz ustalono, że dodatkowe nakłady związane 
z implementacją tarczy oscylują w przedziale od 9000,00 do 10 000,00 zł. Jako że imple-
mentacja tarczy wymaga znacznych nakładów finansowych a jednocześnie – ze względu na 
skomplikowany proces technologiczny – jest trudna do imitowania (wysokie bariery wej-
ścia), w ramach tego kryterium przyznano 4 punkty. 

Dokonując oceny w ramach kryterium „okres zwrotu zainwestowanych środków” usta-
lono, że jest on natychmiastowy, tzn. wraz z pierwszą dostawą wytwórca pokrywa koszty 
związane z implementacją. Biorąc pod uwagę 200 sztuk dwóch typów tarczy i dodatkowe 
koszty implementacji w wysokości 20 000,00 zł, z każdej sprzedanej sztuki należy odjąć 
100,00 zł. Jako że cena sprzedaży kształtuje się na poziomie 267,00 zł wraz z pierwszą 
dostawą wytwórca pokrywa – poniesione jednorazowo – dodatkowe koszty implementacji. 
Powyższe upoważnia do przyznania 5 punktów w ramach wymienionej kategorii różnicowa-

siębiorstwa siostrzane natomiast w Austrii, Holandii, Belgi, Francji, Włoszech, Anglii, Polsce i Czechach, Danii, Szwajcarii 
i Węgrzech. Szerzej o firmie: https://www.granit-parts.pl
28  Jest to przyrząd, który służy do odwzorowania zewnętrznych kształtów odlewu w formie.
29  Odlewnictwo to wciąż jeden z podstawowych procesów technologicznych, polegający na wytwarzaniu przedmiotów o róż-
nym kształcie. Jego przebieg polega na wypełnieniu odpowiednio wykonanych, specjalnych form ciekłym materiałem.
30  Zadaniem obróbki ubytkowej jest usunięcie określonej objętości materiału.
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nia. Bazując na wiedzy technologów31, ustalono, że przygotowanie niezbędnej dokumenta-
cji technologicznej odlewów wraz z kompletem rysunków technicznych z wykorzystaniem 
technik CAD, wykonanie odpowiedniego wyposażenia odlewniczego (skrzynki formierskie, 
modele, płyty podmodelowe) oraz proces produkcji odlewu jest przedsięwzięciem czaso-
chłonnym; średni czas implementacji oszacowano na 31-40 dni roboczych, co przekłada się 
na 3 punkty w ramach przyjętego kryterium. 

Dokonując oceny w ramach kategorii „zysk w stosunku do poniesionych nakładów” 
wzięto pod uwagę – wyżej już omówione – koszty związane z produkcją modelu odlew-
niczego. W kontekście powyższego deklarowaną cenę sprzedaży pomniejszono o 100,00 zł 
licząc na sztukę implementowanego produktu. W związku z tym, iż zysk oszacowano na 
poziomie 109,80 zł (70%), w ramach wymienionej kategorii przyznano 3 punkty. Jako, że 
udział kosztów surowca stanowi poniżej 30% całkowitych kosztów implementacji32 - w ra-
mach kategorii „udział surowca w procesie implementacyjnym” – przyznano wyłącznie  
1 punkt.

Bazując na informacji uzyskanej od menadżera produktu Granit Polska33 w ramach ka-
tegorii „perspektywa ponownej implementacji” przydzielono wyłącznie jeden punkt34, co 
jest rekompensowane wielkością zamówienia; w ramach kryterium „jednorazowa dostawa” 
przydzielono 3 punkty. 

W modelowanej na potrzeby niniejszego opracowania metodzie – na podstawie przyzna-
nych punktów – zaproponowano następujące kategorie różnicowania okazji
 - Kategoria I – 4,00-5,00 – okazja kluczowa; wykorzystywana w pierwszej kolejności; 

atrakcyjna ze względu na przyjęte kryteria.
 - Kategoria II – 3,00-3,99 – okazja istotna; wykorzystywana w przypadku wolnych mocy 

produkcyjnych (redundacja zasobów).
 - Kategoria III – 2,00-2,99 - okazja rozpatrywana indywidulanie ze względu na poszcze-

gólne kryteria.
 - Kategoria IV – 1,00-1,99 – okazja nieistotna; nieatrakcyjna dla wytwórcy.

W ramach prowadzonej oceny - występująca w otoczeniu badanego przedsiębiorstwa – 
okazja implementacyjna została zakwalifikowana do kategorii II (3,29 punktu).

Autorzy publikacji świadomi są faktu, że prezentowane kryteria różnicowania okazji 
mogą wydawać się mało obiektywne. Opracowanie właściwej metody oceny wartości okazji 
i na tej podstawie jej wykorzystanie jest jednym z prowadzonych działań ciągłego uczenia 
się organizacji. Wobec powyższego przedstawiona w niniejszym opracowaniu analiza ma 
wyłącznie wskazać firmom kierunki takich działań, ze szczególnym uwzględnieniem dobo-
ru indywidualnych kryteriów różnicowania. Pozwoli to na wybór okazji o istotnej wartości 
z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa.

31  Wszystkie zagadnienia i informacje zamieszczone w pracy konsultowano z technologami odlewni Ferrex Sp. z o.o. 
w Poznaniu. Zakład ten specjalizuje się w produkcji wyrobów z żeliwa szarego i sferoidalnego.
32  Zakup surowca – 37,20 zł; koszty pracy – 20,00 zł, koszty dodatkowe 100,00 zł.
33  Rozmowę bezpośrednią przeprowadzono w dniu 27.01.2017 roku w siedzibie firmy Granit Parts Polska Części Zamienne.
34  Analiza sprzedaży Granit Parts wykazała roczne zapotrzebowanie na poziomie 30 sztuk.
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Podsumowanie 

Niniejsze opracowanie jest rezultatem badań nad praktycznymi trudnościami, które napo-
tykają teoretycy i praktycy w toku oceny okazji według zróżnicowanych kryteriów. Analiza 
literatury poświęcona temu zagadnieniu wykazała, że większość opracowań poświęconych 
teorii okazji traktuje je w sposób ogólny, nie przedstawiając praktycznych wskazówek, które 
umożliwiałyby menadżerom zrozumienie dostępnych im danych i informacji. Mające pod-
łoże teoretyczne – przedstawione w publikacji – badania dla praktyków zarządzania mogą 
być podstawą diagnozy i inspiracją do opracowywania własnych sposobów różnicowania 
okazji. 

Wśród dużej ilości napływających do przedsiębiorstwa informacji przedsiębiorca powi-
nien koncentrować się na tych, na bazie których będzie mógł budować wiedzę pozwalającą 
mu zrozumieć zarówno zmiany zachodzące w danej branży, jak i dostrzec nowe okazje, 
w które może zaangażować zasoby znajdujące się w jego dyspozycji (Nogalski, Wójcik-
Karpacz, Karpacz 2010, s. 274). Takie podejście potwierdza sens i celowość realizowanych 
przez autorów badań „użytecznych” w praktyce biznesowej. Kryterium oceny okazji imple-
mentacyjnej jest problemem niezwykle ważnym dla skuteczności i efektywności funkcjono-
wania każdego przedsiębiorstwa, zwłaszcza elastycznego. Pozwala na doskonalenie, które 
będąc rezultatem uczenia się organizacji, jest istotnym uwarunkowaniem jego wzrostu. Ma 
to związek z nieustanną dynamiką i zmianami, które nieustannie dokonują się na naszych 
oczach. 

Nieodzowne stało się zatem ustalenie wskaźników, które pozwolą – w ramach oceny – 
różnicować okazje. W kontekście powyższego za istotne uznano przeprowadzenie badań 
i analiz w ramach, których: a) zapoczątkowano dyskusję dotyczącą teorii okazji implemen-
tacyjnej w kontekście przedsiębiorstwa przemysłowego, b) zaproponowano kryteria różni-
cowania okazji, c) dokonano jej oceny w praktyce przedsiębiorstwa.

Bibliografia 

Amin A. (Ed.) (1994), Post-Fordism. A Reader, Blackwell Publishers, Oxford, Malden.
Antoszkiewicz J. (1997), Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, Poltext, Warszawa.
Autio E. (1997), New Technology – Based Firms in Innovation Networks Symplectic and Generative 

Impacts, “Research Policy”, Vol. 26.
Banaszyk P., Cyfert S. (2007), Strategiczna odnowa organizacji, Difin, Warszawa.
Blyler M., Coff R. (2003), Dynamic capabilities, social capital and rent appropriation: Ties that split 

pies, “Strategic Management Journal”, Vol. 24, No. 7.
Carnabuci J., Bruggeman J. (2009), Knowledge Specialization, Knowledge Brokerage and the Un-

even Growth of Technology Domains, “Social Forces”, Vol. 88, No. 2.
Christensen J.F. (1995), Asset Profiles for Technological Innovation, “Research Policy”, Vol. 24.
Cyfert S. (2012a), Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy organizacyjnej,  

(w:) Bełz G., Cyfert S. (red.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

handel_wew_3-1-2017.indd   325 2017-07-27   16:24:05



326 KRYTERIUM RÓŻNICOWANIA OKAZJI IMPLEMENTACYJNEJ...

Cyfert S. (2012b), Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Poznań.

Cyfert S., Bełz G., Wawrzynek Ł. (2014), Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów 
odnowy organizacyjnej, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A(159).

Cyfert S., Krzakiewicz K. (2009), Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kie-
rownictwa, Poznań.

Cyfert S., Krzakiewicz K. (2015), Model procesu odnowy organizacyjnej, “Management Forum”, 
Vol. 3, No. 1.

Eisenhardt K. M., Martin J. A. (2000), Dynamic Capabilities: What are They?, “Strategic Manage-
ment Journal”, Vol. 21.

Garrouste P., Saussier S. (2005), Looking for a Theory of the firm: Future Challenges, “Journal of 
Economics Behavior & Organization, Vol. 58.

Hirst P., Zeitlin J. (2006), Flexible Specialization versus Post-Fordism: Theory, Evidence and Policy 
Implications, (w:) Beynon H., Nichols T. (Eds.), The Fordism of Ford and Modern Management, 
Elgar, Cheltenham.

Kaleta A. (2013), Realizacja strategii, PWE, Warszawa.
Kornel R. (2014), Okazje rynkowe szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, „Zeszyty Naukowe 

Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 14.
Koźmiński A.K. (2016), Polskie zarządzanie: kontredans nauki i praktyki, „Kwartalnik Nauk o Przed-

siębiorstwie”, nr 3.
Krupski R. (2011), Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowa-

nie”, nr 4(147).
Krupski R. (2012), O okazjach raz jeszcze. Trochę teorii i raportu z badań, „Przegląd Organizacji”, 

nr 11. 
Krupski R. (red.), 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycz-

nej organizacji, PWE, Warszawa.
Krzakiewicz K. (2014), Iluzje w procesie badania sukcesu organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, 

nr 1A(159).
Mikołajczyk Z. (2014), Metodyka pracy naukowej jako podstawa przygotowania rozpraw na stopnie 

naukowe – powrót do korzeni, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A(159).
Niewiadomski P. (2016), Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjne-

go sektora maszyn rolniczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Nogalski B., Szpitter A., Jabłoński M. (2016), Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych 

modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk. 

Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. (2010), Determinanty przestrzeni okazji w przedsiębior-
stwie transportowym – studium przypadku, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Stra-
tegie organizacji, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczo-
ści”, seria: Zarządzanie, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.

Obłój K. (1994), Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa.
Próchnicka M. (1990), Informacja a umysł, UNIVERSITAS, Kraków
Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
Ryś K. (2014), Okazje rynkowe szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, „Zeszyty Naukowe 

Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 14.

handel_wew_3-1-2017.indd   326 2017-07-27   16:24:05



327BOGDAN NOGALSKI, PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI

Sajdak M. (2014), Zwinność przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania między stabilnością a cha-
osem, (w:) Romanowska M., Cygler J. (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa.

Schumpeter J. A. (1949), The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cam-
bridge, Massachusetts.

Solow R. M. (1957), Technical change and the aggregate production function, “Review of Economics 
and Statistics”, Vol. 39.

Szczepańska K. (1999), Techniki menedżerskie w TQM, Alfa-Wero, Warszawa.
Szczepańska-Woszczyna K. (2009), Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki War-

szawskiej, Warszawa.
Teece D.J. (2007), Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustain-

able) enterprise performance, “Strategic Management Journal”, Vol. 28, Iss. 13.
Teece D.J. (2012), Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action, “Journal of Man-

agement Studies”, Vol. 49, Iss. 8.
Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Urbanowska-Sojkin E. (2011), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, War-

szawa.
Urbanowska-Sojkin, E. (2013a), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, 

Warszawa.
Urbanowska-Sojkin E. (2013b), Społeczny wymiar ryzyka-związki między kapitałem społecznym 

przedsiębiorstwa i jego sprawnością strategiczną, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej,  
Organizacja i Zarządzanie”, nr 52.

Urbanowska-Sojkin E. (2013c), Zasobowy kontekst sukcesu przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finan-
se”, “Journal of Management and Finance”, No. 4/1.

Urbanowska-Sojkin E. (2013d), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem-podejście 
preskryptywne, (w:) Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

Urbanowska-Sojkin, E. (2014a), Społeczne granice zarządzania przedsiębiorstwem, (w:) Granice za-
rządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Urbanowska-Sojkin E. (2014b), Społeczne rezerwy w procesach adaptacji przedsiębiorstwa do 
zmiennych warunków otoczenia, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A.

Urbanowska-Sojkin E. (2014c), Skutki wyzwań otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsię-
biorstwem, “Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 2, No. 11(272).

Wójcik-Karpacz A. (2013), Zdolności dynamiczne jako przedmiot eksploracji naukowej zarządzania 
strategicznego, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, „Prace Naukowe 
Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, seria: Zarządza-
nie”, T. 22, nr (2).

Zakrzewska-Bielawska A. (2012a), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich techno-
logii, (w:) Werewka J. (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Meto-
dologia i strategia zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków.

Zakrzewska-Bielawska A. (2012b), Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje,  
(w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, seria: Zarządzanie”, T. 22, nr 2.

handel_wew_3-1-2017.indd   327 2017-07-27   16:24:05



328 KRYTERIUM RÓŻNICOWANIA OKAZJI IMPLEMENTACYJNEJ...

Differentiation Criterion of the Implementation Opportunity  
in the Manufacturing Company Practice35 

Summary 

The main objective of the publication is to develop a set of differentiation crite-
ria – which occur in practice of manufacturing companies – of implementation op-
portunities, and to prepare methods of their assessment on this basis. The achieve-
ment of the objective, shaped in this way, requires a formulation and fulfilment of 
partial objectives, which, according to the authors, include:
 - at the theoretical and design level – a query of subject literature remaining in 

the direct relation to the research topic; in the authors’ intention, it will find its 
expression in a hypothetical set of assessment criteria of opportunities, which 
will be subjected to the expert evaluation in the further research procedure;

 - at the design level – development, adoption and consistent use of the implemen-
tation opportunity term, especially that its meaning is not precisely determined;

 - at the empirical level – using the method in practice of companies of the ma-
chinery sector; the assessment of the selected implementation opportunity – tak-
ing into account its differentiation criteria – will be conducted.).

Key words: opportunity theory, implementation opportunity, differentiation meth-
od of opportunities.

JEL codes: O31, O32, O33, L23 L61

Критерий дифференцирования способности внедрения в практике 
производственного предприятия36

Резюме

Основная цель публикации – разработать перечень критериев диффе-
ренцирования, появляющихся в практике производственных предприятий, 
способностей внедрения и на этой основе подготовить метод их оценки. До-
стижение так поставленной цели требует формулировки и осуществления ча-
стичных целей, к числу которых авторы относят:
 - в теоретико-проектном плане – обзор литературы предмета, прямо связан-

ной с рассматривавемой темой; по намерению авторов это получит свое 
отражение в гипотетическом наборе критериев оценки шансов, которые  
в дальнейшей исследовательской процедуре будут подвержены экспер-
тной оценке;

35  The study refers to industrial enterprises connected with agricultural mechanical engineering, which are the objects of the 
research conducted so far by the authors; their findings were presented in separate publications and reports on own surveys. The 
choice of such a research object also stems from the fact that one of the authors professionally is connected with an enterprise 
being a representative of this sector.
36  Разработка относится к промышленным предприятиям, связанным с производством сельскохозяйственных машин, 
которые представляют собой объект проводимых до сих пор авторами исследований; результаты их представлялись  
в отдельных публикациях и отчетах о собственных исследованиях. Выбор такого объекта исследований вытекает тоже 
из факта, что по своей профессии один из авторов связан с предприятием-представителем этого сектора.
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 - в проектном плане – разработка, принятие и последовательное примене-
ние термина «способность внедрения», тем более что нет четко опреде-
ленного его значения;

 - в эмпирическом плане – использование метода в практике предприятий 
машиностроительного сектора; будет проведена, учитывающая критерии 
ее дифференцирования, оценка избранной способности внедрения. 

Ключевые слова: теория возможностей, способность внедрения, метод диф-
ференцирования способностей.

Коды JEL: O31, O32, O33, L23 L61
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