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Przedmowa

P roces dynamicznej restrukturyzacji 
charakteryzuje przemiany, które miały miejsce 
w sektorze rolnym w ostatnim dwudziestoleciu 

wśród nowych członków Unii Europejskiej. Proces 
ten stymulowany był przede wszystkim przez 
transformację gospodarczą po upadku reżimu 
komunistycznego oraz integrację europejską. 
W  tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu 
umiejętności patrzenia w przyszłość, podejmowania 
długoterminowych decyzji i zdolności 
przedsiębiorcze stały się kluczowymi czynnikami 
sukcesu. Strategiczne myślenie jest jednakże rzadziej 
obecne wśród przedsiębiorców rolnych. Dlatego też 
nauka przedsiębiorczości, strategicznego myślenia 
i podejmowania decyzji wraz z narzędziami 
wspierającymi ten proces wydaje się niezbędna do 
poprawy efektywności działania i dostosowania się 
do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Mając 
to na uwadze, przygotowano projekt zatytułowany 
Metoda Interaktywnego Zarządzania Strategicznego 
(ang. ISM – Interactive Strategic Management) dla 
doskonalenia przedsiębiorczości rolnej w Europie 
Środkowo-Wschodniej w ramach programu 
Leonardo da Vinci – Transfer innowacji. Projekt ma 
na celu wprowadzenie innowacyjnych instrumentów 
wspomagających przedsiębiorców rolnych w 
podejmowaniu strategicznych decyzji i myśleniu o 
przyszłości. Przeznaczony jest dla osób pracujących 
w doradztwie rolniczym i nauczycieli zawodowych 
oraz rolników i słuchaczy zawodowych, którzy 
uczestniczą w szkoleniach i bezpośrednio korzystają 
z efektów metody ISM. 
Członkowie zespołu projektowego pochodzą z 
jednego kraju Europy Zachodniej (Holandia) i 
trzech krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
(Polska, Litwa i Słowenia) i reprezentują takie 
organizacje, jak uczelnie i instytuty naukowe, 
ośrodki doradztwa rolniczego oraz stowarzyszenia 
hodowców bydła. Współpraca oraz konieczność 
uczenia się od siebie nawzajem niewątpliwie 
stanowi wielkie wyzwanie dla wszystkich członków 
zespołu. Międzynarodowe spotkania odbywające 
się w każdym kraju, w tym otwarte seminaria, były 
wspaniałym doświadczeniem. Wyniki projektu 
zostały przedstawione na sesji dotyczącej hodowli 
bydła w Europie Środkowo-Wschodniej w trakcie 
kongresu Europan Association of Animal Production 
(EAAP) w sierpniu 2012 roku w Bratysławie i na 
specjalnym seminarium poświęconym projektowi 
ISM, będącym częścią Światowego Kongresu 

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rolnych (ang. International Farm 
Management Association, IFMA) w Warszawie w lipcu 2013 roku. 
Niniejsza książka, jest jednym z głównych produktów projektu 
ISM Leonardo da Vinci. Opisano w niej metodę Interaktywnego 
Zarządzania Strategicznego, rolę trenera, główne elementy 
aplikacji internetowej, na której bazuje narzędzie, a także wyniki 
szkoleń z wykorzystaniem metody ISM. Założenia projektu oraz 
uczestniczące w nim instytucje ze wszystkich czterech krajów zostały 
przedstawione w pierwszym, wprowadzającym rozdziale. Metodę 
Interaktywnego Zarządzania Strategicznego opisano w rozdziale 
drugim. W trzecim rozdziale zostały zaprezentowane przykłady 
gospodarstw mlecznych z trzech krajów, które uczestniczyły w 
szkoleniach i opracowały swoje strategie na przyszłość. Rozdział 
zawiera również przykłady rozmów przeprowadzonych przez 
rolników z przedsiębiorcami z innych sektorów, które z założenia 
miały zachęcić do czerpania z doświadczeń innych branż. Czwarty 
rozdział zawiera podsumowanie szkoleń i wyniki ewaluacji, 
natomiast piąty przedstawia efekty szkoleń ISM, a w szczególności 
wpływ na poziom kompetencji przedsiębiorczych słuchaczy. W 
rozdziale szóstym przedstawiono ostateczne wnioski i rekomendacje 
przygotowane przez zespół projektowy. 
Książka została poddana recenzji przez ekspertów zewnętrznych. 
Dedykujemy tę książkę tym rolnikom, którzy chcą doskonalić swoje 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i czerpać z pozytywnych 
przykładów przedstawionych przez swoich kolegów po fachu; 
wyspecjalizowanym nauczycielom zawodowym i doradcom 
rolnym, którzy zajmują się kształceniem rolników i doradztwem 
w zakresie budowania strategii i przedsiębiorczości; pracownikom 
naukowym obserwującym transfer innowacyjnych metod; 
politykom, którzy chcieliby skorzystać z tej metody, aby pobudzić 
proces strategicznego rozwoju sektora rolniczego; ponadto 
wszystkim innym zainteresowanym podmiotom, które mogą 
skorzystać z metody, narzędzia oraz tego innowacyjnego podejścia. 
W imieniu całego Zespołu Projektowego chcemy podziękować 
wszystkim rolnikom, trenerom i doradcom, którzy wzięli udział 
w szkoleniach ISM, wszystkim osobom, które nas wspierały, 
bez których ten projekt i publikacja by nie powstały, a także 
wszystkim organizacjom, które poparły projekt poprzez swój 
wkład w jego realizację.
Mamy nadzieję, że książka ta umożliwi wgląd w proces formowania 
strategii przedsiębiorstwa w sposób uporządkowany, interaktywny i 
zorientowany na przyszłość.

W imieniu zespołu projektowego
Agata Malak-Rawlikowska i Abele Kuipers
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1.1

Wprowadzenie

Sektor rolniczy jako część gospodarki 
narodowej podlega procesom nieustannych zmian. 
Przemiany w nowych państwach członkowskich 
Unii Europejskiej w ostatnim dwudziestoleciu 
były bardzo dynamiczne z uwagi na transformację 
gospodarki po upadku reżimu komunistycznego 
oraz ze względu na integrację z Unią Europejską 
w 2004 roku. W tak intensywnie zmieniającym się 
otoczeniu umiejętności patrzenia w przyszłość, 
podejmowania strategicznych decyzji i zdolności 
przedsiębiorcze stały się kluczowymi czynnikami 
sukcesu. Jednak strategiczne myślenie jest rzadsze 
w gospodarstwach rolniczych, zwłaszcza w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Rolnicy, skupieni na 
decyzjach operacyjnych, podejmowanych z dnia na 
dzień rzadko dostrzegają potrzebę kształtowania wizji 
ich przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej, 
długookresowej, a to z uwagi na dynamicznie 
zmieniające się otoczenie staje się coraz bardziej 
istotne. Dlatego też nauka przedsiębiorczości, 
strategicznego myślenia i podejmowania decyzji 
wraz z narzędziami wspierającymi ten proces wydaje 
się niezbędna do poprawy efektywności działania 
i dostosowania się do zmian. Teoria dotycząca 
tworzenia strategii przedsiębiorstwa znana jest 
pod nazwą „zarządzanie strategiczne”. Jakkolwiek 
obecna w sektorze przedsiębiorstw, rzadko jest 
upowszechniana w działaniach edukacyjnych i 
doradczych świadczonych na rzecz społeczności 
rolniczej.

Z tego względu powstał projekt pod tytułem Metoda 
Interaktywnego Zarządzania Strategicznego (ang. 
ISM - Interactive Strategic Management) dla 
doskonalenia przedsiębiorczości rolnej w Europie 
Środkowo-Wschodniej w ramach programu 
Leonardo da Vinci – Transfer innowacji (nr 
2011-1-PL1-LEO05-19891). Projekt ma na celu 
wprowadzenie innowacyjnych instrumentów 
wspomagających przedsiębiorców rolnych w 
podejmowaniu strategicznych decyzji i myśleniu o 
przyszłości. Przeznaczony jest dla osób pracujących 
w doradztwie rolniczym i nauczycieli zawodowych 

oraz rolników i słuchaczy zawodowych, którzy uczestniczą w 
szkoleniach i bezpośrednio korzystają z efektów metody ISM.

Główne cele projektu: 
1. Odpowiedź na istniejące potrzeby wspierania przedsiębiorczości 

oraz umiejętności strategicznego planowania w przedsiębior-
stwach rolniczych, aby wzmocnić pozycję konkurencyjną go-
spodarstw i w dłuższej perspektywie przyczynić się do rozwoju 
sektora rolniczego.

2. Poprawa umiejętności i wiedzy doradców rolnych i nauczycieli 
kształcenia zawodowego (KZ) w zakresie zarządzania strategicz-
nego w przedsiębiorstwie rolniczym, którzy będą dalej przeka-
zywać zdobytą wiedzę podczas szkoleń lub nauczania. Ponadto, 
projekt ma na celu zwiększenie świadomości tych, którzy obec-
nie pracują w doradztwie rolniczym i zajmują się kształceniem 
zawodowym, na temat znaczenia procesu uczenia się przez całe 
życie i ciągłego doskonalenia swoich kompetencji w zakresie 
przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego.

3. Poprawa umiejętności strategicznego planowania w gospodar-
stwie oraz zdolności przedsiębiorczych producentów mleka 
uczestniczących w szkoleniach, aby stali się oni bardziej świado-
mi swojej sytuacji i mogli utrzymać się na rynku w coraz bardziej 
złożonym otoczeniu.

4. Położenie nacisku na zapewnienie trwałości efektów uzyskanych 
w trakcie szkoleń poprzez ciągłe monitorowanie i ocenę efektów 
procesu. Pozwoli to na wprowadzenie w sposób zrównoważony 
narzędzi i wskazówek dla doradztwa i sektora edukacji w krajach 
uczestniczących w projekcie.

Metoda Interaktywnego Zarządzania Strategicznego została 
opracowana przez Uniwersytet Wageningen w Holandii i wdrożona 
na rynku holenderskim. Opiera się ona na teorii zarządzania 
strategicznego i w praktyce polega na tworzeniu strategii 
przedsiębiorstwa za pomocą analizy dokonywanej narzędziem 
interaktywnym ISM. Metoda ISM została dostosowana w taki 
sposób, aby odpowiadać potrzebom rolników. Na uwagę zasługuje 
fakt, że instrument ten stosują już w praktyce niektóre organizacje 
działające na terenie Holandii, w tym największy bank rolniczy – 
Rabobank. Poza Holandią pewne doświadczenia z Interaktywnym 
Zarządzaniem Strategicznym uzyskano także w Słowenii. Stanowią 
one część dwóch projektów realizowanych we współpracy ze 
Słowenią. Zostały opisane przez Mariję Klopčič i in. (2009). Można 
je traktować jako pilotaż zadań realizowanych w ramach obecnego 
projektu. 

Projekt podejmuje próbę transferu tej innowacyjnej metody oraz 
narzędzia internetowego ISM do trzech krajów Europy Środkowej 

1. Wstęp i metodyka
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i Wschodniej, tj. Polski, Litwy i Słowenii.

Konsorcjum odpowiedzialne za realizację projektu, 
a więc uniwersytety, ośrodki doradztwa rolniczego, 
instytuty badań ekonomicznych, szkoła rolnicza 
i stowarzyszenia rolników (patrz tabela 1.1. oraz 
partnerzy wspierający) stanowi doskonały kanał, za 
którego pośrednictwem można dotrzeć do rolników, 
doradców, nauczycieli i słuchaczy. Projekt znacząco 
zyskał dzięki współpracy w tak szerokim gronie 
instytucji.

Celem projektu ISM było zwiększenie umiejętności 
i wiedzy doradców, nauczycieli zawodowych i 
producentów rolnych z zakresu tworzenia strategii 
i formułowania dalszej ścieżki rozwoju. ISM 
ma również za zadanie pomóc w łatwiejszym 
zakomunikowaniu środowisku zewnętrznemu 
pewnych strategicznych decyzji. Narzędzie ISM oraz 
wykorzystywane materiały zostały dostosowane 
do lokalnych uwarunkowań panujących w krajach 
uczestniczących w projekcie. Mają one potencjał, 
aby stać się częścią programu doradztwa i nauczania 
zawodowego w tych państwach.

Partnerzy

Polska: Holandia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie – SGGW  
Koordynator projektu

LEI Wageningen UR, sociaal-economisch onderzoeksinstituut 
LEI – Instytut Ekonomiki Społecznej Uniwersytetu 
Wageningen, Holandia

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego o/
Poświętne 

Litwa: Słowenia:

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 
Litewski Instytut Ekonomiki Rolnictwa

Univerza v Ljubljani 
Uniwersytet w Lublanie, Wydział Biotechniki 

VšI Lietuvos žemės ūkio Konsultavimo Tarnyba 
Litewski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Słoweńska Izba Rolnictwa i Leśnictwa – Ośrodek 
Doradztwa Rolnego 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:  
Centrum Zarządzania Gospodarstwem i Transferu Wiedzy, Uniwersytet Wageningen, Holandia 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Polska 
Litewski Związek Hodowców Bydła 

Szkoła Rolnicza w Joniškis, Litwa 
Słoweński Związek Hodowców Bydła

Tabela 1.1: Partnerzy projektu oraz partnerzy wspierający projekt ISM Leonardo da Vinci

Projekt trwał dwa lata od 15 listopada 2011 roku do 14 listopada 
2013 roku. Podczas pierwszego roku trwania projektu przeszkolono 
łącznie 130 rolników, 50 studentów zawodowych i 12 trenerów z 
trzech krajów – Litwy, Polski i Słowenii. W ponownych spotkaniach 
ISM, przeprowadzonych po roku od pierwszego szkolenia, wzięło 
w sumie udział 101 rolników, a seminaria podsumowujące projekt 
zgromadziły około 300 osób. 

Projekt ISM stanowi część szerszych badań nad przedsiębiorczością 
rolną i działaniami edukacyjnymi w sektorze rolnym. Jest powiązany 
z projektem realizowanym na Uniwersytecie w Wageningen 
(Holandia) dotyczącym Europy Środkowo-Wschodniej pt. Ścieżki 
rozwoju gospodarstw rolnych oraz rola interaktywnych metod 
nauczania w zakresie kształtowania innowacji i przedsiębiorczości 
wśród producentów mleka w Europie Wschodniej. Założeniem 
projektu Uniwersytetu w Wageningen są przede wszystkim 
badania kierunków i uwarunkowań rozwoju sektora mleczarskiego 
na Litwie, w Polsce i Słowenii. Realizowany w ramach projektu 
kwestionariusz ankiety miał dać wyobrażenie na temat przyszłego 
kierunku działań producentów mleka oraz własnego postrzegania 
posiadanych kompetencji. W tym celu zebrano 1038 ankiet, 
po równo z każdego kraju. Kwestionariusze te zostały również 
wypełnione przez rolników uczestniczących w szkoleniach ISM w 
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ramach projektu Leonardo da Vinci przed pierwszą 
turą szkoleń. Był to punkt odniesienia do wyników, 
które uzyskano w trakcie ponownego spotkania po 
roku od daty pierwszego szkolenia. Rolnicy, którzy 
nie uczestniczyli w szkoleniach ISM, ale wypełnili 
kwestionariusz na początku projektu, zostali również 
o to poproszeni po roku, dzięki czemu można ich 
było uznać za grupę kontrolną. Takie rozwiązanie 
pozwoliło na pomiar wpływu szkoleń ISM na 
umiejętności rolników w zakresie formułowania 
strategii i samodzielnej oceny własnych kompetencji.
 
1.2

R osnące znaczenie 
przedsiębiorczości i zarządzania 

strategicznego w rolnictwie
Dawniej rolnicy potrzebowali jedynie być zdrowy-
mi, silnymi ludźmi, którzy mogą pracować ciężko 
przez wiele godzin. Praca i rzemiosło zapewniały 
w rolnictwie sukces i skuteczność. Zdolność do za-
rządzania większymi grupami pracowników była 
niezbędna jedynie w dużych gospodarstwach rol-
nych. Jednakże z upływem czasu i rozwoju cywi-
lizacji przedsiębiorczość stała się istotnym (o 
ile nie najistotniejszym) aspektem gospo-
darowania, a w niedalekiej przyszłości 
jej znaczenie będzie niewątpliwie 
jeszcze bardziej wzrastać. Zmiany 
na rynku (globalizacja, certyfi -
kacja, wymogi bezpieczeństwa 
żywności itp.), w polityce 
rolnej (reforma wspólnej 
polityki rolnej UE, nego-
cjacje w ramach WTO 
itp.) i ogólnie w społe-
czeństwie (np. rosnąca 
troska o środowisko 
naturalne, bioróżno-
rodność, krajobraz, 
dobrostan zwierząt, 
zasoby naturalne, ale 
także kryzys fi nan-
sowy, który wpływa 
na rynek i politykę) 
wymagają wyższego 
poziomu przedsię-
biorczości. 

Przedsiębiorczość ozna-
cza podjęcie się prowadze-
nia przedsiębiorstwa, np. 
gospodarstwa rolnego. Obej-
muje ona takie działania, jak 

zbieranie informacji, komunikowanie się z partnerami w łańcuchu 
dostaw, orientację na rynku i podejmowanie strategicznych decyzji. 
Przedsiębiorczość skupia się raczej na kwestiach strategicznych, w 
odróżnieniu od zarządzania, które koncentruje się bardziej na decy-
zjach operacyjnych i taktycznych. Rzemiosła i zarządzania można 
się nauczyć zdecydowanie łatwiej niż przedsiębiorczości. Pierwsze 
dwa aspekty mają charakter bardziej proceduralny i techniczny, na-
tomiast przedsiębiorczość wymaga od rolnika wielu „specjalnych” 
umiejętności, takich jak komunikacja, zarządzanie ryzykiem, oraz 
kompetencji, takich jak przywództwo, podejmowanie inicjatyw, 
otwartość na sygnały ze strony społeczeństwa, wizji, kreatywności, 
autorefl eksji itd. (De Lauwere et al., 2004a). Przedsiębiorca jest osobą, 
która podejmuje decyzje, a jego postawa i zachowanie mają kluczo-
we znaczenie dla powodzenia lub niepowodzenia jego działalności. 

1.3

O    pracowanie strategii
Nie jest łatwo podjąć dobrą strategiczną decyzję. I jest to chyba 

jeszcze trudniejsze dla rolników. W większych fi rmach to dyrektor 
lub zarząd jest odpowiedzialny za podejmowanie strategicznych 
decyzji, jest to jedno z ich głównych zadań, jakie wykonują podczas 
swojej pracy. Rolnicy poświęcają zdecydowaną część swojego czasu 
kwestiom operacyjnym, dbaniu o zwierzęta i uprawy. Większość 
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Wydajność ekonomiczna

Wielkość czynników 
produkcji - skala

rolników nie jest przygotowana do tworzenia planów 
strategicznych.

Strategiczne decyzje są ważnymi decyzjami. 
Często związane są z (dużymi) inwestycjami. 
Zazwyczaj oznacza to, że nie można sobie pozwolić 
na popełnienie błędów. Strategiczne decyzje są 
również skomplikowane. Trzeba wziąć pod uwagę 
wiele kwestii: Jakie zmiany zachodzą na rynku? 
Co dzieje się w polityce krajowej i UE? Co dzieje 
się w środowisku lokalnym? Czy jest możliwe, aby 
uzyskać pozwolenie na rozwinięcie gospodarstwa 
rolnego? Jak funkcjonuje gospodarstwo? Czy lepiej 
niż te prowadzone przez kolegów-rolników lub 
konkurentów? Czy istnieje możliwość inwestowania? 
Jakie są osobiste ambicje rolnika? Czy dąży on 
do wysokiej wydajności (np. wysoka wydajność 
mleczna krów), czy też do rozwoju gospodarstwa 
na dużą skalę? Jakie strategie są w ogóle możliwe 
(rysunek 1.1.)?

Przedsiębiorca (a więc w tym przypadku również 
rolnik) musi mieć świadomość, że sytuacja w 
otoczeniu wciąż się zmienia. Gdy strategia i plan 
zostaną już opracowane, sytuacja bez wątpienia 
ponownie ulegnie pewnym przemianom. Oznacza 
to, że należy opracować nowy plan lub przynajmniej 
dostosować obecny.

Krótko mówiąc, rolnicy nie są przyzwyczajeni do 
wdrażania strategii we własnym gospodarstwie 
z uwzględnieniem wszystkich wymienionych 
aspektów. Rolnik ma jednak możliwość 
zatrudnienia eksperta do przygotowania planu 
strategicznego. Takie rozwiązanie ma niewątpliwie 
pewne istotne wady. Główną z nich jest to, że 
ekspert nie ma prawa własności. Stworzona przez 
niego strategia nie jest strategią własną rolnika ani 
osobistą analizą otoczenia, w którym gospodarstwo 
funkcjonuje. Czy uwzględnia umiejętności 
osobiste rolnika i jego ambicje? Kluczowe pytanie 
dotyczące strategii opracowanej przez eksperta 
to, czy naprawdę pasuje ona do indywidualnej 
sytuacji gospodarstwa i jego właściciela 
oraz czy będzie faktycznie wytyczała 
ścieżkę, którą podążać będzie rolnik? 
Jednym z najważniejszych elementów 
Interaktywnego Zarządzania Strategicznego 
jest to, że rolnik sam opracowuje strategię, 
chociaż to również nasuwa pytania. Jeśli 
rolnik sam przygotowuje strategię, czy może 
dobrze przeanalizować sytuację, w której obecnie 
się znajduje? Czy będzie w stanie otworzyć się na 
nowe możliwości lub nowe pomysły na rozwój? 

1.4

I  nteraktywne Zarządzanie Strategiczne (metoda 
ISM)

Wszystkie zmiany dostarczają rolnikom nowych wyzwań. 
Bazując na doświadczeniach z kilku projektów, instytut LEI 
Wageningen opracował metodę wspierającą rolników w 
tworzeniu strategii: Interaktywne Zarządzanie Strategiczne 
(ISM). ISM ma trzy główne zasady: 

(1) uwzględnienie przedsiębiorcy jako centralnego elementu procesu, 

(2) interakcja z otoczeniem oraz 

(3) skupienie się na rzeczywistym postępie lub działaniach 
przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca w centrum procesu
Umieszczenie przedsiębiorcy w centralnym punkcie oznacza, że 
zamiast doradcy, sam rolnik jest odpowiedzialny za treść planu 
strategicznego. Przedsiębiorca musi zatem przygotować plan 
strategiczny samodzielnie, a doradca jest tylko przewodnikiem, 
kieruje i stymuluje proces. W szkoleniu ISM przedsiębiorcy są 
motywowani do tego, by dokładnie zbadać swoją działalność, 
otoczenie i samych siebie, na przykład poprzez analizę bieżącej 
działalności gospodarczej. Ponieważ szkolenia ISM prawie zawsze 
odbywają się w grupach, przedsiębiorcy mogą również korzystać z 
wiedzy i informacji zwrotnej uzyskanej od swoich kolegów. 

Główną intencją jest, by przedsiębiorca w sposób intensywny 
doświadczał całego procesu, a jednocześnie rozwijał kompetencje 
niezbędne dla przyszłego funkcjonowania swojej firmy. Można 
powiedzieć, że podejście koncentruje się na umożliwieniu bycia 
przedsiębiorcą. Warto wspomnieć o opisywanym w literaturze 
przedmiotu wewnętrznym poczuciu kontroli (Fishbein, 1975). 
Tym większe poczucie kontroli, im więcej kontroli przedsiębiorca 
ma nad własną przyszłością. Małe wewnętrzne poczucie kontroli 

oznacza, że  przyszłość przedsiębiorcy jest w dużej 
mierze zależna od zmian w jego otoczeniu – 

rzeczy, które mu się przydarzają. Badania 
pokazują, że grupowa praca nad 

strategicznymi wyborami prowadzi do 
większego wewnętrznego poczucia 
kontroli i tym samym do większej 
kontroli nad własną przyszłością 
(Bergevoet, 2005).

Rysunek  1.2: Przedsiębiorca jest w centrum 
procesu ISM 
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Interakcja z otoczeniem

Mimo że przedsiębiorca stanowi centralny punkt 
procesu Interaktywnego Zarządzania Strategicznego, 
nie jest on w żaden sposób izolowany od otoczenia. 
W nowoczesnym społeczeństwie fi rmy rolnicze 
nie mogą być postrzegane jako pojedyncze ogniwa 
w łańcuchu żywnościowym. W zależności od 
proponowanej strategii, przedsiębiorca musi wejść 
w dialog z otoczeniem: ze swoimi sąsiadami, z 
(nowymi) partnerami w łańcuchu dostaw, kolegami 
lub organizacjami środowiskowymi i ekologicznymi. 

Rolą doradcy i trenera jest zachęcenie przedsiębiorcy 
do uwzględnienia w swojej strategii i w przyszłych 
planach zmian zachodzących w jego bezpośrednim 
otoczeniu lub w społeczeństwie. Zapobiega 
to tendencji niektórych przedsiębiorców do 
postrzegania siebie poza lokalną wspólnotą, rynkiem 
i społeczeństwem w szerszym znaczeniu. Ponieważ 
przedsiębiorca jest częścią społeczności, musi mieć 
rozeznanie w sytuacji oraz starać się działać w sposób 
pro-aktywny. Proces podejmowania strategicznych 
decyzji jest przecież czymś więcej niż tylko 
wyborem najlepszych rozwiązań technicznych czy 
gospodarczych, korzystnych dla długoterminowego 
rozwoju fi rmy. Chodzi również o legitymizację 
biznesu (Schans, 2008).

Zysk

Przedsiębiorca/Rolnik

Analiza zewnętrzna

Planeta

Analiza wewnętrzna

 Ludzie

Zaprezentowane na rysunku 1.3. podejście ISM nie skupia 
się na kwestiach technicznych, ale bardziej na osobie 
przedsiębiorcy, ludziach wokół i społeczeństwie (Ludzie 
– ang. People), na otoczeniu (Planeta – ang. Planet) i  na 
aspektach ekonomicznych (Zysk – ang. Profi t).

 
Koncentracja na działaniach

Interaktywne Zarządzanie Strategiczne jest zaprojektowane w taki 
sposób, by uaktywnić przedsiębiorców, a nie tylko przekazywać 
im wiedzę (teoretyczną). Istotą podejścia ISM nie jest więc 
opracowanie kompletnego, obiektywnego obrazu przedsiębiorstwa, 
przedsiębiorcy i otoczenia, ale wygenerowanie takiej motywacji 
i pewności siebie, aby przedsiębiorca mógł podjąć (dobrze 
uzasadnione) kroki do przodu. Chodzi tu o jednoczesne myślenie 
i działanie. Oprócz tego konieczne jest, aby przedsiębiorca 
stworzył jak najbardziej realistyczny obraz swoich możliwości, 
co jest niezbędne do stworzenia dobrych planów. Interaktywne 
podejście ISM zachęca do skupienia uwagi na dobrych pomysłach i 
wprowadzeniu ich w życie (Schans, 2008). Efektem każdego kursu 
ISM jest „sprytny” plan działania SMART.

Członkowie zespołu projektowego ISM - Leonardo da Vinci w 
gospodarstwie pana Albertasa Jusasa we wsi Punios, w regionie 
Alytaus na Litwie

Rysunek  1.3: Podejście trzech „P” (People 
– Ludzie, Planet – Planeta, Profi t – Zysk)
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2.1

 Ogólny układ szkolenia ISM

Główne założenia Interaktywnego 
Zarządzania Strategicznego (ISM) zostały 
przedstawione w rozdziale pierwszym. Aby 
wdrożyć teorię w życie, eksperci opracowali 
programy szkoleń, warsztatów i odpowiednie 
narzędzia dedykowane tej metodzie. W ramach 
projektu Interaktywne Zarządzanie Strategiczne 
(ISM) dla doskonalenia przedsiębiorczości rolnej 
w Europie Środkowo-Wschodniej zrealizowano 
m.in. program trzydniowych szkoleń dla piętnastu 
grup rolników (po 8-10 osób), których efektem 
końcowym było opracowanie indywidualnej 
strategii i planu działania dla każdego uczestnika.

W szkoleniach ISM nacisk położony jest głównie 
na dokonywanie strategicznych wyborów (2-10 lat 
naprzód; rysunek 2.1.). Oznacza to, że taktycznym 
decyzjom (dotyczącym najbliższych 1-2 lat) oraz 
kwestiom operacyjnym (do 1 roku) nie poświęca 
się wiele uwagi. Ogólnie rzecz biorąc, dobra 
strategia opiera się na dobrym dopasowaniu 
środków do możliwości (Porter, 1980; 1998). 

W podejściu ISM dobra strategia polega na 
dobrym dopasowaniu pomiędzy:

• Przedsiębiorcą: ambicje i umiejętności rolnika, 
jego rodziny i/lub pracowników,

• Przedsiębiorstwem: struktura i wydajność 
gospodarstwa,

• Otoczeniem (środowisko zewnętrzne): rynek i 
społeczeństwo.

około 8-10 rolników i wykwalifi kowany trener. Rola trenera jest 
kluczowym czynnikiem szkolenia i zostanie szerzej opisana w 
dalszej części tekstu. Równie ważnym aspektem szkolenia jest 
interakcja. Rolnicy są zapraszani do dyskusji i zachęcani przez 
trenera do wyrażania opinii. W szkoleniach wykorzystuje się 
także zadania do domu, aby wymusić interakcję ze środowiskiem 
zewnętrznym oraz umożliwić spokojne zastanowienie się nad 
procesem opracowywania strategii poza salą szkoleniową.

Szkolenia ISM prowadzone są przy użyciu specjalnie opracowanego narzędzia 
interaktywnego zamieszczonego na platformie internetowej. Narzędzie 
internetowe służy do systematyzowania i wspierania procesu uczenia się 
i przygotowania strategii. Składa się ono z listy pytań otwartych, na które 
przedsiębiorca musi odpowiedzieć, aby upewnić się, że bierze pod uwagę 
wszystkie aspekty. W ramach tego instrumentu rolnik musi również ocenić 
w skali punktowej określone cechy tzw. trzech „E” (od angielskojęzycznych 

2. Szkolenie metodą Interaktywnego 
Zarządzania Strategicznego

Poziomy zarządzania

Strategiczny (2-10 lat)

Operacyjny 
(< 1 roku)

Taktyczny (1-2 lata)

Skupiamy się na tym

Rysunek  2.1:  Poziomy zarządzania

W pierwszej części szkolenia (półtora dnia) 
rolnik analizuje trzy obszary (Przedsiębiorcę, 
Przedsiębiorstwo i Otocznie), a następnie w drugiej 
części przekształca tę analizę w odpowiednią 
strategię i plan działania (półtora dnia). Po około 
roku organizowane jest czwarte spotkanie, aby 
ocenić, czy którykolwiek z elementów strategii 
został wdrożony i zweryfi kować dalszą drogę, którą 
przedsiębiorca chce podążać.

W każdej grupie szkoleniowej bierze udział 
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nazw ocenianych obszarów): Przedsiębiorcy (ang. 
Entrepreneur), Przedsiębiorstwa (ang. Enterprise) i 
Otoczenia (ang. Environment). Po analizie obecnej 
sytuacji następuje przejście do formułowania przyszłej 
strategii. Punktem wyjścia są tu osobiste ambicje 
i wizja rolnika. On sam musi połączyć wszystkie 
zebrane wcześniej informacje i przekształcić je w kilka 
możliwych strategii, następnie powinien ocenić dostępne 
możliwości wyboru i wreszcie wybrać własną strategię. 
W tym samym czasie narzędzie ISM oblicza „strategię 
kalkulowaną” (proponowaną) dla 15 kategorii strategii 
na podstawie punktacji, którą rolnicy przyznali różnym 
aspektom ocenianym wcześniej. Rolnik może korzystać 
z tej kalkulacji jako inspiracji lub do zastanowienia 
się nad własnym wyborem. W ostatnim etapie rolnik 
przygotowuje plan działania wraz z prezentacją tła i treści 
jego planu strategicznego. 

Proces szkolenia prowadzi do stworzenia planu strategicznego. 
Każda część procesu obejmuje zbieranie danych, analizę i 
interpretację uzyskanych informacji oraz komunikację z innymi 
uczestnikami. Wyzwaniem jest znalezienie związku między 
poszczególnymi analizowanymi elementami i wykorzystanie 
tych elementów do przygotowania strategii. Innym ważnym 
wyzwaniem jest wykorzystanie i zwiększenie potencjału 
innowacyjnego rolnika i jego gospodarstwa, a kreatywność jest tu 
kluczowym czynnikiem sukcesu.  Oznacza to, że rolnik powinien 
poszukać odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn pewnych 
zdarzeń oraz korzyści z ich wystąpienia.

Omawiając kreatywność i proces uczenia się, wykorzystano cykl 
uczenia się Paula E. Plseka (1997) (patrz rys. 2.3.).
Pierwszy etap Przygotowanie składa się z obserwacji i analizy, 

Rysunek  2.2: Schemat szkolenia

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4

Rysunek  2.3: Cykl uczenia się (źródło: Plsek, 1997)

PrzygotowanieI.

DziałanieIV.

WyobrażenieII.

RozwijanieIII.

Rysunek  2.3: Cykl uczenia się (źródło: Plsek, 1997)
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a więc z gromadzenia doświadczeń i rozważania 
obserwowanej rzeczywistości. Drugi etap 
Wyobrażenie obejmuje generalizację – uogólnienie 
spostrzeżeń, pomysłów. Element obserwacji jest 
jeszcze bardziej abstrakcyjny i ogólny. Trzeci etap 
Rozwijanie polega na rozwoju i ocenie nowych 
pomysłów. Czwarty etap Działanie to aktywna 
realizacja idei, innymi słowy: abstrakcyjne 
koncepcje są stosowane poprzez wdrożenie ich 
w nowych, specyfi cznych sytuacjach. To z kolei 
może doprowadzić do nowego, specyfi cznego 
doświadczenia, które dalej może być analizowane 

i stać się podstawą kolejnych pomysłów.
Proces tworzenia strategii jest najskuteczniejszy, jeżeli bazuje 
na teorii cyklu uczenia się. Należy spróbować przejść przez jak 
najwięcej elementów cyklu i uniknąć szczegółowego skupiania 
się tylko na jednym z nich. Oczywiście nie jest to możliwe do 
wykonania w czasie jednego popołudnia. Za pomocą metody 
zarządzania strategicznego (patrz rysunek 2.4.) w pierwszej 
kolejności formułuje się strategię popartą analizami. W drugiej 
kolejności opracowuje się szczegółowy plan działania, który w 
trzecim kroku jest wdrażany w życie. Po czwarte, przeprowadza 
się monitoring wdrożenia, przegląd, analizę i ocenę planu 
strategicznego. Podsumowując, aby zapewnić największy 

Obecna sytuacja KompetencjeCzynniki 
wewnętrzne

Udziałowcy/
Interesariusze Otoczenie

Strategia
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Rysunek  2.4: Cykl zarządzania strategicznego  (źródło: LEI Wageningen UR, 2000)
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sukces w procesie Interaktywnego Zarządzania 
Strategicznego, czyli planowania strategicznego, 
należy podjąć następujące kroki.
• Sformułowanie misji,
• Analiza zewnętrzna,
• Analiza wewnętrzna, 
• Sformułowanie możliwych strategii,
• Wybór jednej z możliwości,
• Zdefi niowanie celów szczegółowych,
• Opracowanie planu działania,
• Realizacja planu działania,
• Monitorowanie rezultatów,
• Ocena planu strategicznego.

2.2

S zkolenie krok po kroku 
Najważniejszy jest dobry początek już przed 

szkoleniem. Aby zapewnić sukces szkolenia, ważne 
jest zaangażowanie odpowiednich osób, które 
sprostają oczekiwaniom i będą zmotywowane do 
uczestnictwa w szkoleniu. Dlatego ważne jest, by już 
w trakcie rekrutacji wyjaśnić cel i metodę szkolenia. 
Rolnik musi być poinformowany, że będzie musiał 
sam wykonać pracę podczas kursu, że powinien 
uczestniczyć we wszystkich dniach szkolenia, a 
także będzie musiał poświęcać czas na wykonanie 
prac domowych. Otwarty umysł i chęć dzielenia 
się informacjami oraz umiejętność współpracy z 
kolegami również sprzyjają skuteczności szkolenia. 
Wielkość gospodarstw oraz ich typ w zasadzie nie 
powinny być kryteriami wyboru. W rzeczywistości, 
jeśli gospodarstwa są do siebie podobne, może to 
stanowić pewną trudność. Jeżeli uczestnicy mają 
podobne gospodarstwa i strategie, to trudno 
oczekiwać, że będą inspirować siebie nawzajem. 
Jeśli rolnicy są niemal sąsiadami, może być niełatwo 
stworzyć atmosferę otwartości. 

Krok 1: 
Rozpoczęcie...... 

Na samym wstępie rolnicy tworzący grupę muszą 
zapoznać się ze sobą. Nie chodzi tu bynajmniej o 
ogólne wprowadzenie, w którym rolnik opisuje, 
jaki rodzaj gospodarstwa prowadzi, czy też, ile 
powierzchni czy krów posiada. Pierwsze pytanie, na 
które uczestnik powinien odpowiedzieć, to: „Czym 
zajmowałbyś się, gdybyś nie był rolnikiem?” Dla 
niektórych może to być trudne pytanie, ponieważ 

prowadzenie gospodarstwa jest tym, co chcieli robić od zawsze i 
nigdy nie rozważali innych opcji. Odpowiedź rolnika daje pewien 
wgląd w jego preferencje i umiejętności. Niektórzy twierdzą, że 
pracowaliby w stowarzyszeniach hodowców, co świadczy o ich 
zainteresowaniu zwierzętami. Inni mogą zapewniać, że byliby 
mechanikami. Część odpowiada, że nie wiedzą dokładnie, co 
innego chcieliby robić, ale są pewni, że chcieliby być niezależnymi 
przedsiębiorcami. Po tym wstępie trener wyjaśnia ogólne zasady 
zarządzania strategicznego, a także strukturę i metodę szkolenia.
W ostatnim etapie wprowadzenia rolnik dzieli się historią 
prowadzonego przez siebie gospodarstwa z jednym ze swoich 
kolegów, który z kolei relacjonuje to grupie. Z tych informacji trener 
może wyodrębnić najistotniejsze informacje o preferencjach rolnika, 
jego umiejętnościach jak również o strukturze gospodarstwa. 

Krok 2: 
Analiza  Przedsiębiorstwa,  Przedsiębiorcy i Otoczenia

Przedsiębiorstwo:
Po części wprowadzającej uczestnik rozpoczyna pracę z narzędziem 
ISM. Najpierw musi odpowiedzieć na szereg pytań otwartych 
dotyczących tzw. środowiska wewnętrznego przedsiębiorstwa i 
wyników jego gospodarstwa. Pytania otwarte skłaniają rolnika do 
refl eksji nad własną sytuacją/pozycją. Refl eksja ta może być ciekawsza, 
jeśli rolnik może jednocześnie porównać swoją sytuację z wynikami 
uzyskanymi w grupie. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania rolnik musi 
przydzielić punkty dla wewnętrznej struktury swojego gospodarstwa i 
jego wyników w skali od 1-10. W rezultacie otrzymuje się dwa wykresy/
profi le, przedstawione na rysunkach 2.5. i 2.6. 
Przykładowy wykres dotyczący środowiska wewnętrznego 
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Rysunek  2.5: Przykładowy wykres dotyczący wewnętrznych 
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gospodarstwa pokazuje, że rolnik uważa swoje 
gospodarstwo za wysoce wyspecjalizowane, 
niewymagające skomplikowanej wiedzy. Ocena 
możliwości inwestycyjnych jest dość wysoka, co 
jest oczywiście bardzo ważne dla przyszłej strategii, 
ponieważ w przeciwnym wypadku oznaczałoby to, 
że nie ma praktycznie szans na przeprowadzenie 
jakichkolwiek inwestycji. 
Ważnym elementem szkolenia jest to, że rolnicy 
dostrzegają, że wykresy uzyskiwane w grupie w 
znacznym stopniu różnią się od siebie. Pozwala to 
podkreślić, że sytuacja poszczególnych gospodarstw 
jest kwestią indywidualną, dlatego rolnik powinien 
skupić się na własnym położeniu, a nie tylko kopiować 
strategię sąsiada. 
W jaki sposób czynniki wewnętrzne gospodarstwa i 
osiągane wyniki wpływają na strategię? Stare budynki 
lub obecność wielu różnych budynków wpływają 
na możliwość (lub jej brak) rozbudowy lub lepszego 
wykorzystania zasobu pracy itd. Może to być również 
rozpatrywane w aspekcie pozytywnym z racji tego, 
że jeżeli ktoś posiada w miarę nowe budynki, to nie 
będzie mu łatwo zastąpić ich budynkami lepszego 
typu, ponieważ nadal mają one  znaczną wartość. 
Wyniki gospodarstwa są kluczowym czynnikiem 
przy dokonywaniu strategicznych wyborów. Jeżeli 
wydajność jest na wysokim poziomie (w kilku 
aspektach m.in. technicznym i fi nansowym), wówczas 
dostępnych jest więcej opcji strategicznych. Im słabsze 
wyniki, tym mniej opcji do wyboru. Rolnik powinien 
wówczas w miarę możliwości, zanim zacznie rozważać 
wdrożenie nowych strategii, skupić się przede 
wszystkim na poprawie wyników gospodarstwa. 

Otoczenie (środowisko zewnętrzne)
Za pomocą narzędzia ISM rolnik ponownie 
odpowiada na pytania otwarte, tym razem 
dotyczące otoczenia gospodarstwa, a więc 
środowiska zewnętrznego. Te pytania są bardziej 
ukierunkowane na to, co nastąpi i czego można się 
spodziewać w (najbliższej) przyszłości. Otoczenie 
obejmuje wiele różnych aspektów. Bardzo ważny jest 
rynek i to, jak będą kształtowały się ceny produktów. 
Ponadto, jaki będzie trend w odniesieniu do cen 
środków do produkcji. Lokalne uwarunkowania są 
również ważne, na przykład, czy będzie możliwe 
dalsze rozwijanie (zwiększanie) gospodarstwa? 
Jakie są stosunki z sąsiadami? Jak zmiany społeczne 
mogą wpłynąć na przyszłość gospodarstwa? Jakie 
możliwości technologiczne są dostępne? Ważne 
jest, aby spróbować pobudzić rolników do oceny 

rozwoju sytuacji. Rolnik nie powinien zbyt szybko oceniać, że 
zmiany są pozytywne lub negatywne, ponieważ ta ocena jest zależna 
w pewnym stopniu od jego (przyszłej) strategii. Na przykład jeżeli 
gospodarstwo usytuowane jest bardzo blisko miasta, a rolnik 
zamierza skupić się na hodowli na dużą skalę, to czynnik ten może 
być oceniany jako negatywny. Natomiast sąsiedztwo miasta jest 
bardzo korzystne w przypadku strategii sprzedaży bezpośredniej.
Rysunek 2.7. przedstawia przykładowe wyniki analizy środowiska 

Rysunek   2.6: Przykładowy wykres dotyczący wyników gospodarstwa

Rysunek   2.7: Przykładowy wykres dotyczący czynników zewnętrznych
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zewnętrznego gospodarstwa. Rolnik dość 
pozytywnie ocenia tutaj możliwości technologiczne 
oraz traktuje jako szansę wzrastające wymagania 
społeczeństwa. Ma jednak obawy co do przyszłych 
cen środków do produkcji (np. paszy). Związek 
między tymi aspektami i strategią jest zazwyczaj 
oczywisty. Jeśli np. nie ma potencjału wzrostu w 
bieżącej lokalizacji, to strategia, która koncentruje się 
na wzroście, nie ma szans na powodzenie.  
Przedsiębiorca:
Do realizacji różnych strategii wymagane są różne 
umiejętności. Jeżeli chcesz sprzedawać swoje pro-
dukty bezpośrednio w gospodarstwie, musisz mieć 
umiejętność porozumiewania się z klientami. Jeśli 
chcesz rozwijać przedsiębiorstwo na dużą skalę, mu-
sisz być dobrym organizatorem i kierownikiem. W 
szczególności w gospodarstwach rodzinnych rolnik 
i jego rodzina odgrywają istotną rolę we wdrożeniu 
strategii w życie – to oni muszą wykonać całą związa-
ną z tym pracę. Oznacza to zazwyczaj, że trzeba bazo-
wać na umiejętnościach, które aktualnie są dostępne. 
Nie jest tak łatwo zatrudnić dodatkowych pracowni-
ków o określonych, wymaganych kompetencjach.

Rysunek 2.8. obrazuje wykres przedstawiający 
przykładowe wyniki oceny kompetencji rolnika. 
Uważa on, że jest zorientowany na rynek oraz jest 
mocno zorientowany technologicznie i produkcyjnie. 
Myśli, że jest dobrym organizatorem.

Praca w domu: po każdym szkoleniu 
uczestnicy muszą przygotować zadania 
domowe. Po pierwsze, mogą pracować 
z narzędziem ISM w domu ze swojego 
komputera, omówić odpowiedzi z rodziną 
lub z innymi osobami. Głównym zadaniem 
do wykonania po pierwszym dniu 
szkolenia jest rozmowa z przedsiębiorcą 
spoza rolnictwa. Rolnik jest proszony, aby 
porozmawiać o tym, jak ten przedsiębiorca 
dokonuje strategicznych wyborów, jak 
prowadzi swój biznes, jakie są jego cele i jak 
reaguje na zmiany. Celem tego ćwiczenia 
jest znalezienie podobieństw w sposobie 
prowadzenia działalności gospodarczej 
i podejmowania strategicznych decyzji. 
Rolnik musi przygotować krótką prezentację 
(ustną lub pisemną), w której podzieli się 

wynikami z resztą grupy. Prezentacja ta stanowi punkt 
wyjścia dla drugiego dnia szkolenia. Wybrane przykłady 
wspomnianych zadań domowych można znaleźć w 
rozdziale 3.

Krok 3:
Od analizy do wyboru strategii
Kluczowym elementem szkolenia jest przejście od analizy do 
opracowania strategii. Punktem wyjścia do formułowania strategii 
są osobiste ambicje rolnika – to, co nim kieruje i o czym on marzy. 
Rolnik powinien opracować co najmniej dwie opcje jego przyszłej 
strategii pasujące do analizy, którą wykonał. Jest zachęcany przez 
trenera do wymyślenia więcej niż jednej strategii, aby stymulować 
go do rozumowania „poza schematami”. Następnie dla każdej 
strategii rolnik podaje mocne i słabe strony oraz kluczowe czynniki 
sukcesu. Uczestnicy używają również narzędzia ISM, w którym 
przypisują oceny dla 15 możliwych strategii. Chociaż są to strategie 
ogólne, a nie przygotowane dla konkretnych gospodarstw, mogą 
pomóc w zainspirowaniu rolnika do nowych rozwiązań. Narzędzie 
oblicza także tzw. strategię kalkulowaną (rekomendowaną), której 
podstawą jest ocena dokonana przez rolnika we wcześniejszej części 
szkolenia na temat Przedsiębiorcy, Przedsiębiorstwa oraz Otoczenia. 
Rezultatem tego jest wykres strategii wprowadzonej przez rolnika i 
rekomendowanej przez narzędzie.  
Jeśli występują (duże) różnice między oceną wprowadzoną przez 
rolnika oraz wynikami rekomendowanymi, wtedy ważne jest, 

Rysunek  2.8: Przykładowy wykres dotyczący kompetencji przedsiębiorcy
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aby cofnąć się o krok i zobaczyć, co jest głównym 
powodem takiego stanu. Ten etap kończy się 
wyborem przyszłej strategii. 

Krok  4:.......................................                                        
Plan działań
Strategia została opracowana, ale dopiero teraz 
zaczyna się prawdziwa praca. Dobry plan działania 
jest najistotniejszy dla realizacji wybranej strategii. 
Plan działania powinien być „sprytny” – SMART 
(ang. Specifi c = Skonkretyzowany, Measurable = 
Mierzalny, Acceptable = Akceptowalny, Realistic = 
Realny, Time-bound = Terminowy). Każde działanie 
powinno mieć przypisane następujące informacje: co 
zamierzam zrobić?, kto będzie w to zaangażowany?, 
i kiedy to zrealizuję?. Celem jest przygotowanie  
planu działania już w trakcie szkolenia. Po drugim 
dniu szkolenia, kiedy rolnik dokonał wyboru 
przyszłej strategii, otrzymuje on zadanie do 
wykonania na ostatnie spotkanie. Zadanie to zależy 
od strategii, jaką rolnik wybrał. Jeśli jego strategia 
obejmuje duże inwestycje, zadanie może polegać 
na dokonaniu sprawdzenia realności (ang. reality 
check) tej inwestycji, tj. jakie są jej koszty i na jaki 
zwrot można liczyć? Jeśli strategia koncentruje się na 
wejściu na nowe rynki zbytu, to zadaniem może być 
nawiązanie kontaktu z potencjalnymi nabywcami 

i omówienie możliwości współpracy. Po zakończeniu szkolenia 
rolnik powinien mieć zarówno strategię, jak i plan działania. 
Ważne jest monitorowanie postępu wprowadzania w życie planu 
działania. Jeśli okaże się, że niektóre cele nie mogą zostać osiągnięte, 
na przykład ze względu na zmiany w przepisach prawa, być może 
konieczny będzie powrót  i powtórzenie wcześniejszych etapów 
procesu oraz dostosowanie strategii. Najlepszym rozwiązaniem jest, 
by trener/doradca wspierał rolnika w monitoringu oraz realizacji 
planu działania. 

Na ostatnim spotkaniu w ramach szkolenia rolnicy 
przygotowują prezentację (w programie Microsoft  
PowerPoint) swojej strategii. Prezentacja ta zawiera całą 
analizę, tzn. ocenę Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorcy i 
Otoczenia, wyjaśnienie, dlaczego dana strategia została 
wybrana oraz plan działania. Każdy rolnik przedstawia 
swoją strategię grupie, a następnie odbywa się dyskusja. 
Prezentacja może być również używana później przez 
rolnika, jeśli chciałby podzielić się swoją strategią z 
osobami, z którymi pracuje w swoim gospodarstwie lub 
z innymi podmiotami (np. bankiem lub partnerem). 
Rolnik otrzymuje także przygotowany przez siebie raport 
wygenerowany z narzędzia ISM. 
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Praktyka

Rozdział 3

W tym rozdziale rolnicy opisują swoje rodzinne przedsiębiorstwa i własne umiejętności, a także 
otoczenie, w którym funkcjonują. W rozdziale drugim elementy te zostały określone jako tzw. 
kompetencje przedsiębiorcy, wewnętrzne czynniki przedsiębiorstwa, wyniki przedsiębiorstwa 
oraz czynniki zewnętrzne. Aby dostosować je do potrzeb rolników, pojęcia te są w niniejszym 
rozdziale przedstawione następująco: 

•	 Kompetencje przedsiębiorcy to „Kompetencje rolnika” 
•	 Wewnętrzne czynniki przedsiębiorstwa nazywane są „Wewnętrznymi czynnikami gosp-

odarstwa” lub „Strukturą gospodarstwa”
•	 Wyniki fi rmy to „Wyniki gospodarstwa” 
•	 Czynniki zewnętrzne nazywane są „Czynnikami zewnętrznymi gospodarstwa”
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Jak rolnicy i studenci zawodowi planują przyszłość?

Praktyczne wykorzystanie metody Interaktywnego Zarządzania Strategicznego 
Rolnicy, których gospodarstwa zostały przeanalizowane i opisane w tym rozdziale:

Przykłady gospodarstw:

❶ Arūnas Dirgėla • Litwa

❷ Ričardas Barzdenis • Litwa

❸ Zita Juzokienė • Litwa

❹ Krzysztof Różalski • Polska

❺ Leszek Sychocki • Polska

❻ Jolanta i Radosław Kownaccy • Polska

❼ Gospodarstwo ekologiczne Meden • Słowenia

❽ Gospodarstwo rodzinne Kukenberger • Słowenia

❾ Gospodarstwo rodzinne Alojz Vernik • Słowenia

Gospodarstwa studentów:

❿ Gospodarstwo rodzinne Stanisławscy • Polska

    Gospodarstwo rodzinne Černivec • Słowenia

❶

❷

❸

❺❻

❼
❽

❾

❿

Słowenia

Polska

Litwa

❹
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Przykład 1: Arūnas 
Dirgėla, Litwa
Członkowie rodziny: żona Violeta i mąż Arūnas, 
synowie: Kęstutis, Vytautas, Mindaugas 

Opiekun: Ignas Jankauskas, Litewski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego

Członkowie rodziny / liczba członków 
rodziny pracujących w gospodarstwie 9/5 

Liczba sztuk bydła (razem) 62 

Krowy mleczne (szt.) 40 

Jałówki + młodzież (szt.) 22

 Powierzchnia gospodarstwa 
(ha, ziemia własna + dzierżawa) 67 

Produkcja mleka w 2011 roku (kg) 279 000 

Kwota mleczna w roku kwotowym  
2011/2012 (kg) 279 297 

Wydajność mleczna w 2011 roku (kg/
krowa) 6 982 

Rasa krów Litewska 
czarno-biała

Sytuacja w gospodarstwie 

Rolnik
•	 Lubię mieszkać na wsi.
•	 Moje mocne strony to wytrwałość, uczciwość i 

sumienność.
•	 Myślę, że jestem trochę uparty. 
•	 Marzyłem o zostaniu marynarzem; myślę, że 

poszukuję nowych odważnych rozwiązań.

Gospodarstwo rolne
Główne działalności w gospodarstwie:
•	 Produkcja mleka
•	 Sprzedaż bydła rzeźnego 
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Mocne strony
•	 Działki znajdują się w pobliżu 

ośrodka gospodarstwa 
•	 Dobrej jakości drogi prowadzące do 

gospodarstwa i do wszystkich działek 
•	 Odpowiednie zaplecze 

maszynowe 
•	 Zdrowe stado

Słabe strony
•	 Brak budynków niezbędnych do 

powiększenia skali działalności, 
wykorzystane są wszystkie 
stanowiska w oborze, co oznacza, 
że aby zwiększyć liczbę krów, należy 
zbudować nową oborę; 

•	 Brak dodatkowych gruntów rolnych, 
które można wykorzystać na paszę 
dla zwiększonego stada (litewscy 
rolnicy zwykle produkują paszę 
samodzielnie), słaba jakość ziemi 
(trudno zwiększyć plony);

•	 Problemy te utrudniają zwiększenie 
liczby krów i wzrost produkcji mleka 
w gospodarstwie.

Wykres – kompetencje rolnika
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Czynniki zewnętrzne 
Lokalizacja
•	 Gospodarstwo znajduje się na obszarze 

równinnym, 22 km od najbliższego miasta. 
•	 W pobliżu znajduje się małe miasteczko. 
•	 W najbliższej okolicy trudno jest kupić lub 

dzierżawić ziemię. 
•	 Niestety, wszystkie pięć działek znajduje się 

na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. 

Inne
•	 Jestem członkiem spółdzielni “PIENAS 

LT”, która jest jedną z największych na 
Litwie. Całe mleko jest sprzedawane do tej 
spółdzielni. 

•	 Uważam, że silne relacje ze spółdzielnią 
są korzystne ponieważ mam gwarancję 
sprzedaży mojego mleka, a przyszłe 
inwestycje przyczynią się do zwiększonych 
przychodów.

Misja, wizja i cele 
Moje cele na przyszłość (5-10 lat) (marzenia) 
•	 Osiągnąć optymalny rozmiar stada 
•	 Posiadać nowoczesne maszyny 
•	 Zredukować negatywny wpływ zmienności 

cen na stabilność fi nansową gospodarstwa

Strategia
Rozważam dwie możliwe strategie 

Strategia 1

•	 Modernizacja

Strategia 2

•	 Współpraca 

 Wykres – zewnętrzne czynniki gospodarstwa

Wybrana strategia: 
•	 Współpraca – integracja elementów 

łańcucha i współpraca z innymi rolnikami, 
ponieważ o wiele łatwiej jest przezwyciężyć 
trudności wspólnie z innymi niż osobno.

Kluczowe czynniki sukcesu w odniesieniu do 
wybranej strategii
Kluczowym czynnikiem sukcesu jest 
odpowiedni poziom produkcji mleka w 
gospodarstwie. Będąc członkiem spółdzielni, 
gospodarstwo musi zwiększać swoją produkcję 
do odpowiedniego poziomu.

Rynek pracy

Grupy 
społeczne 

Aspekty prawne i podatkowe

Możliwości tech-
nologiczne

Rodzaj 
partnerów 
(kolegów)

Ceny środków 
do produkcji

Potencjał wzrostu w obecnej lokalizacji

Ceny produktów 

Łańcuch 
dostaw
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Wykres – strategia wprowadzona i rekomendowana

Zalety i wady rozważanych strategii

Plan działań

Strategia 1: Modernizacja

Zalety: Wady:

• Inwestycje pomogą 
zmniejszyć wpływ 
zmienności cen na 
stabilność fi nansową 
gospodarstwa

• Potrzebne są duże 
środki fi nansowe

Co? Kiedy? Jak? Czyjej pomocy 
potrzebujesz?

Kluczowe czynniki 
sukcesu?

Zwiększenie stada o 
20%

W najbliższym 
półroczu

Zakupując jałówki 
cielne Weterynarz Wystarczający przy-

chód gospodarstwa

Zwiększenie 
wydajności mlecznej 

na krowę
Stale

Produkcja lepszej 
jakości paszy i popra-

wa żywienia
Weterynarz/doradca Odpowiednia 

produkcja mleka

Strategia 2: Współpraca 

Zalety: Wady:

• Bardziej stabilne ceny 
mleka

• Możliwość uzyskania 
dywidend

• Aby dołączyć 
do spółdzielni, 
niezbędne są in-
westycje

Ogólny styl zarządzania

Przedsiębiorstwo społecznie 
odpowiedzialne

Dostosowanie 
strukturalne

Ukierunkowanie na 
zakup i sprzedaż

Poczekam i zobaczę

Współpraca producentów

Integracja elementów łańcucha

Wartość dodana produktu

Produkt masowy

Wydajność ekonomiczna

Specjalizacja

Modernizacja

Wielkość czynników 
produkcji - skala

Dywersyfi kacja

Wybór lokalizacji
rekomendowana

wprowadzona
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 Wykres – wyniki gospodarstwa
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Przykład 2: Ričardas 
Barzdenis, Litwa
Członkowie rodziny: żona Lidija i mąż Ričardas, 
córki: Donata, Gustė i Vaiva

Opiekun: Ignas Jankauskas, Litewski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego

Członkowie rodziny / liczba członków 
rodziny pracujących w gospodarstwie 4/2 

Liczba sztuk bydła (razem) 110 

Krowy mleczne (szt.) 55 

Jałówki + młodzież (szt.) 55 

Powierzchnia gospodarstwa 
(ha, ziemia własna + dzierżawa) 213 

Produkcja mleka w 2011 roku (kg) 330 000

Kwota mleczna w roku kwotowym  
2011/2012 (kg) 250 000 

Wydajność mleczna w 2011 roku (kg/
krowa) 6 000

Rasa krów Litewska 
czerwona

Sytuacja w gospodarstwie 

Rolnik
Jestem trochę uparty, ale pomaga mi to w byciu 
sumiennym, a także uczciwym. Komunikatywność 
i cierpliwość to cechy, które pomagają mi 
współpracować z partnerami. Czasami jestem hojny 
zarówno dla swoich pracowników, jak i partnerów.
Jeśli nie byłbym przedsiębiorcą rolnym, zostałbym 
menedżerem firmy.

Gospodarstwo rolne
Główne działalności w gospodarstwie:
•	 Produkcja mleka
•	 Produkcji zbóż
•	 Hodowla reniferów
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Wykres – kompetencje rolnika
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Mocne strony
•	 Wszystkie grunty rolne są 

niepodzielone i znajdują się wokół 
gospodarstwa 

•	 Gospodarstwo produkuje własną 
paszę dla zwierząt 

•	 Rolnik ma dużo kontaktów z 
przetwórcami, dostawcami i 
przedstawicielami rządowymi 

Słabe strony
•	 Wysoki stopień zależności od cen 

produkcji 
•	 Gospodarstwo ma do spłacenia 

duży kredyt 
•	 Niskie kompetencje pracowników

Wykres – wewnętrzne czynniki gospodarstwa
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Wielkość produkcji

Intensywność 
pracy

Zaangażowanie 
kapitału

WiedzaMożliwości 
inwestycyjne

Orientacja tech-
nologiczna

Orientacja produkcyjna

Orientacja 
społeczna

Orientacja rynkowa

Organizator

Kreatywność



30

Czynniki zewnętrzne 
Lokalizacja
•	 Gospodarstwo ma dobrą lokalizację, do 

najbliższego miasta jest około 18 km. Grunty 
rolne znajdują się na terenie równinnym, ale 
są to obszary o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania.

Inne
•	 Sprzedajemy mleko przez spółdzielnię, dla 

której jestem tylko producentem/dostawcą. 
Nie zakładam innych form współpracy w 
przyszłości.

Misja, wizja i cele 
Moje cele na przyszłość (5-10 lat) (marzenia) 
•	 Stabilne gospodarstwo i gwarancja 

utrzymania rodziny 
•	 Gospodarstwo przygotowane do 

przekazania dla przyszłych pokoleń 
•	 Społecznie odpowiedzialne gospodarstwo 

produkujące mleko ekologiczne

Strategia
Rozważam dwie możliwe strategie 

Strategia 1

•	 Modernizacja

Strategia 2

•	 Ukierunkowanie na zakup i sprzedaż

 Wykres – zewnętrzne czynniki gospodarstwa

Wybrana strategia: 
•	 Modernizacja: pomimo ogromnych inwesty-

cji i ryzyka w zakresie kształtowania się cen 
mleka, modernizacja jest sposobem, który 
może przyczynić się do obniżenia kosztów i 
podniesienia efektywności gospodarstwa.

Kluczowe czynniki sukcesu w odniesieniu do 
wybranej strategii
•	 Jeśli cena mleka miałaby się zmniejszyć o 

więcej niż 20 procent, modernizację należy 
chwilowo przerwać.

Rynek pracy

Grupy 
społeczne 

Aspekty prawne i podatkowe

Możliwości tech-
nologiczne

Rodzaj 
partnerów 
(kolegów)

Ceny środków 
do produkcji

Potencjał wzrostu w obecnej lokalizacji

Ceny produktów 

Łańcuch 
dostaw
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Wykres – strategia wprowadzona i rekomendowana

Strategia 1: Modernizacja

Zalety: Wady:

• Zmniejszenie 
pracochłonności i 
oszczędność czasu

• Nowoczesne technologie 
pomogą chronić inwentarz

• Duże inwestycje

Zalety i wady rozważanych strategii

Co? Kiedy? Jak? Czyjej pomocy 
potrzebujesz?

Kluczowe czynniki 
sukcesu?

Zakup ciągnika z 
wózkiem widłowym Wkrótce Zbadać rynek, 

przetestować sprzęt Zrobię to sam Dostateczne 
przepływy pieniężne

Zbudowanie maga-
zynu zbożowego

Rozpoczęcie za 
miesiąc

Poszukanie 
przedsiębiorstwa 
budowlanego – 

wykonawcy

Zrobię to sam Dostateczne 
przepływy pieniężne

Plan działań

Strategia 2: Ukierunkowanie na zakup i sprzedaż

Zalety: Wady:

• Możliwość 
znalezienia lep-
szego powiązania 
z rynkiem

• Zagrożenie znalezienia 
się w gorszym położeniu: 
jeśli zmieniasz odbiorcę 
lub dostawcę, istnieje 
ryzyko, że będzie on 
gorszy niż obecny

Ogólny styl zarządzania

Przedsiębiorstwo społecznie 
odpowiedzialne

Dostosowanie 
strukturalne

Ukierunkowanie na 
zakup i sprzedaż

Poczekam i zobaczę

Współpraca producentów

Integracja elementów łańcucha

Wartość dodana produktu

Produkt masowy

Wydajność ekonomiczna

Specjalizacja

Modernizacja

Wielkość czynników 
produkcji - skala

Dywersyfi kacja

Wybór lokalizacji
rekomendowana

wprowadzona
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Przykład 3:  Zita 
Juzokienė, Litwa
Członkowie rodziny: żona Zita i mąż Antanas, 
synowie: Virginijus Vaidas i jego żona Renata, Tomas i 
jego żona Ieva z synem Lukasem 
Opiekun: Ignas Jankauskas, Litewski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego

Członkowie rodziny / liczba członków 
rodziny pracujących w gospodarstwie   5 

Liczba sztuk bydła (razem)  128

Krowy mleczne (szt.)  74

Jałówki + młodzież (szt.)  54

 Powierzchnia gospodarstwa 
(ha, ziemia własna + dzierżawa)  176

Produkcja mleka w 2011 roku (kg)  440 000

Kwota mleczna w roku kwotowym  
2011/2012 (kg)  424 000

Wydajność mleczna w 2011 roku (kg/
krowa) 6 500 

Rasa krów Czarno-biała, 
Czerwono-biała

Sytuacja w gospodarstwie 

Rolnik
•	 Jestem bardzo pracowitym człowiekiem, a także 

bystrym, co pomaga mi radzić sobie z dostawcami 
i przestrzegać wszystkich wymagań dotyczących 
gospodarstwa.

•	 Kocham szyć, więc gdybym nie była rolnikiem, 
prawdopodobnie zostałabym krawcową.

Gospodarstwo rolne
Główne działalności w gospodarstwie:
•	 Produkcja mleka
•	 Bydło mięsne
•	 Cielęta rzeźne
•	 Produkcji zbóż
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Wykres – kompetencje rolnika
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Mocne strony
•	 Dobra kadra pracowników 
•	 Możliwy następca 
•	 Gospodarstwo spełnia wymogi 

przechowywania obornika 

Słabe strony
•	 Stan zdrowia zwierząt 
•	 Niewystarczające zaplecze 

maszynowe 
•	 Niedobór środków fi nansowych

Wykres – wewnętrzne czynniki gospodarstwa
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Czynniki zewnętrzne 
Lokalizacja
•	 Gospodarstwo znajduje na terenie 

równinnym, 14 km od najbliższego miasta. 
Jest podzielone na 52 działki, co z punktu 
widzenia uprawy roślin nie jest korzystne, 
ale w przypadku mojego gospodarstwa 
mlecznego, taki stan rzeczy mi odpowiada. 

Inne
•	 Sprzedajemy mleko bezpośrednio do 

przetwórcy, nie jest planowana żadna inna 
integracja.

Misja, wizja i cele 
Moje cele na przyszłość  ( 5-10 lat ) (marzenia) 
•	 Gospodarstwo z tradycjami
•	 Jest to dobre źródło utrzymania dla całej 

rodziny 
•	 Nowoczesny system żywienia zwierząt 
•	 Zwiększenie powierzchni gruntów własnych 
•	 Stabilne i konkurencyjne gospodarstwo

Strategia
Rozważam dwie możliwe strategie 

Strategia 1

•	 Modernizacja

Strategia 2

•	 Współpraca pozioma

 Wykres – zewnętrzne czynniki gospodarstwa

Wybrana strategia:
•	 Modernizacja – strategia ta pomoże mi 

osiągnąć lepszą jakość paszy i wyższą 
wydajność mleka od krowy. Gospodarstwo 
pozostanie konkurencyjne i będzie w pełni 
rozwinięte.

Kluczowe czynniki sukcesu w odniesieniu do 
mojej strategii 
•	 Gospodarstwo powinno być wystarczająco 

dochodowe, jeśli chcemy odłożyć pewną 
cześć pieniędzy na inwestycje.

Rynek pracy

Grupy 
społeczne 

Aspekty prawne i podatkowe

Możliwości tech-
nologiczne

Rodzaj 
partnerów 
(kolegów)

Ceny środków 
do produkcji

Potencjał wzrostu w obecnej lokalizacji

Ceny produktów 

Łańcuch 
dostaw
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 Wykres – strategia wprowadzona i rekomendowana 

Strategia 1: Modernizacja

Zalety: Wady:

• Nowoczesne tech-
nologie pomagają 
zaoszczędzić czas i 
zredukować koszty

• Konieczne są duże 
inwestycje

Zalety i wady rozważanych strategii  

Co? Kiedy? Jak? Czyjej pomocy 
potrzebujesz?

Kluczowe czynniki 
sukcesu?

Zakup maszyn do 
produkcji pasz

Przed okresem 
jeseiennym

Poszukiwanie 
najlepszej oferty Zrobię to sam Odpowiedni poziom 

przychodów

Doskonalenie orga-
nizacji pracy Jak najszybciej Wzmocnienie 

słabych punktów Członkowie rodziny

Co najmniej 
trzech członków 
rodziny będzie 

zaangażowanych

Zakup siewnika do 
kukurydzy

Przed następną 
wiosną

Poszukiwanie 
najlepszej oferty i 

oszczędzanie pieniędzy
Zrobię to sam Wystarczająca ilość 

oszczędności

Plan działań

Strategia 2: Współpraca pozioma

Zalety: Wady:

• Możliwość osiągnięcia 
wystarczającego poziomu 
mechanizacji przy mniejszych 
wydatkach na inwestycje, 
użytkowanie maszyn we 
współpracy z innymi rolnikami

• Zależność od harmono-
gramu korzystania z 
maszyn, szczególnie w 
trakcie szczytu sezonu 
jest to trudne

Ogólny styl zarządzania

Przedsiębiorstwo społecznie 
odpowiedzialne

Dostosowanie 
strukturalne

Ukierunkowanie na 
zakup i sprzedaż

Poczekam i zobaczę

Współpraca producentów

Integracja elementów łańcucha

Wartość dodana produktu

Produkt masowy

Wydajność ekonomiczna

Specjalizacja

Modernizacja

Wielkość czynników 
produkcji - skala

Dywersyfi kacja

Wybór lokalizacji

rekomendowana
wprowadzona
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 Wykres – wyniki gospodarstwa
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Przykład 4: Krzysztof 
Różalski, Polska
Członkowie rodziny: Bożena (mama) i Zdzisław 
(ojciec), Krzysztof (rolnik), Magdalena (narzeczona 
Krzysztofa) i Krystyna (siostra Krzysztofa)

Opiekun: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku

Członkowie rodziny / liczba członków 
rodziny pracujących w gospodarstwie 4/3

Liczba sztuk bydła (razem) 85

Krowy mleczne (szt.) 40

Jałówki + młodzież (szt.) 45

Powierzchnia gospodarstwa 
(ha, ziemia własna + dzierżawa)

50 ha 
(30 + 20)

Produkcja mleka w 2011 roku (kg) 180 000

Kwota mleczna w roku kwotowym  2011/2012 (kg) 145 000

Wydajność mleczna w 2011 roku (kg/krowa) 6 000 

Rasa krów HF

Sytuacja w gospodarstwie:

Rolnik
•	 Jestem optymistą i zawsze szukam sposobów 

rozwiązania problemu. Myślę, że jestem otwarty i 
pomysłowy. Prawdopodobnie dlatego mam tendencję 
do bycia liderem w grupie. Myślę, że mam dobre relacje 
z innymi ludźmi i łatwo się z nimi komunikuję. Niestety, 
nie jestem bardzo odporny na sytuacje stresowe. Jestem 
dość wybuchowy, ale często mi to pomaga i napędza 
mnie do działania. Moja osobista maksyma brzmi, że 
wszystko jest możliwe.

•	 Gdybym nie był przedsiębiorcą rolnym, chciałbym 
stworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie 
technologii informacyjnych (IT), prawdopodobnie w 
logistyce. Zawsze staram się robić więcej niż jedną rzecz 
na raz i tym samym nie tracić cennego czasu.

Gospodarstwo rolne
Główne działalności w gospodarstwie:
•	 Produkcja mleka
•	 Hodowla bydła mięsnego
•	 Hodowla tuczników
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Wykres – kompetencje rolnika
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Mocne strony 
•	 Nasze gospodarstwo znajduje się 

niedaleko miasta (odległość 10 
km) 

•	 Działki położone są z dala od 
głównych dróg – łatwo do nich 
dojechać z gospodarstwa 

•	 Praca w gospodarstwie jest 
bardzo dobrze zorganizowana 
– jesteśmy w stanie zarządzać 
gospodarstwem, opierając się na 
własnych zasobach pracy. 

Słabe strony
•	 Mamy pewne problemy ze 

strukturą gospodarstwa 
(lokalizacja budynków) oraz 
powiększeniem istniejących 
budynków 

•	 Ciągle próbujemy zwiększyć 
wydajność mleczną 

•	 Nie jesteśmy zadowoleni z 
aktualnego systemu utrzymania 
krów mlecznych – potrzebna jest 
nowoczesna obora 

Czynniki zewnętrzne 
Lokalizacja 
•	 Nasze gospodarstwo znajduje 

się 10 km od miasta, na uboczu 
wsi, z dala od głównych dróg.  W 
najbliżej okolicy nie występują 
lasy – jest to typowe środowisko 
rolnicze na terenach nizinnych. 

Inne
•	 Nie mamy satysfakcjonującej 

pozycji w łańcuchu dostawców. 
Jesteśmy częścią długiego 
łańcucha, więc nie mamy kontaktu 
z klientem końcowym. Może 
dlatego opinia publiczna nie jest 
aż tak ważna dla funkcjonowania 
mojej fi rmy. Bardziej martwimy się 
o możliwość powiększenia obory i 
pomieszczeń do przechowywania 
oraz możliwością połączenia ich z 
istniejącą strukturą budynków.

Orientacja tech-
nologiczna

Orientacja produkcyjna

Orientacja 
społeczna

Orientacja rynkowa

Organizator

Kreatywność
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 Wykres – zewnętrzne czynniki  gospodarstwa

Wybrana strategia: 
•	 Specjalizacja ze wzrostem produkcji mleka 

Powód takiej decyzji: rozszerzenie produkcji 
mleka może zapewnić bardziej stabilne 
dochody. Ponadto wybrana strategia jest 
już (częściowo) realizowana, mam wiedzę i 
doświadczenie w tej dziedzinie produkcji. 
Możliwe, że jako dodatkową działalność 
wprowadzę także usługi transportowe. 

Krytyczne czynniki sukcesu w odniesieniu do 
wybranej strategii 
W mojej opinii, czynnikiem najbardziej 
ograniczającym planowanie jest dostępność 
środków fi nansowych z różnych źródeł 
(fundusze unijne, kredyty komercyjne). Innym 
problemem jest ograniczona ilość miejsca na 
rozbudowę i połączenie nowych konstrukcji z 
istniejącymi budynkami.

Misja wizja i cele
Moje cele na przyszłość ( 5-10 lat ) (marzenia) 
•	 Naszym głównym celem jest osiągnięcie 

niezależności fi nansowej, aby zapewnić 
rodzinie stabilną sytuację ekonomiczną

•	 W odniesieniu do produkcji musimy 
zwiększyć skalę produkcji mleka, zwłaszcza 
zwiększyć wydajność mleczną do ponad 
8500 kg na krowę 

•	 Powinniśmy poprawić dobrostan 
zwierząt poprzez budowę nowej, 
wolnostanowiskowej obory dla 150-200 
krów mlecznych. 

Strategie
Rozważam dwie możliwe strategie 

Strategia 1

•	 Specjalizacja ze wzrostem produkcji mleka 

Strategia 2
•	 Dywersyfi kacja – transport i usługi w 

zakresie składowania, obsługa żurawia, 
elektrownia  wiatrowa i energia z biogazu

 Wykres – wyniki gospodarstwa

Środowisko pracy
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 Wykres – strategia wprowadzona i rekomendowana

Strategia 1: Specjalizacja ze wzrostem produkcji mleka

Zalety: Wady:

• Ciągły rozwój
• Praca z ludźmi
• Stabilność 

dochodowa

• Potrzebna jest duża 
ilość funduszy

• Duży nakład pracy i 
czasu

Zalety i wady rozważanych strategii

Co? Kiedy? Jak? Czyjej pomocy 
potrzebujesz?

Kluczowe czynniki 
sukcesu?

Przygotowanie 
biznesplanu

W toku – rozpoczęte w 
2012 roku

Praca nad 
dokumentacją Doradca rolny Osobista motywacja i 

determinacja
Wniosek o fundusze 

unijne
W toku – rozpoczęte w 

2012 roku
Praca nad 

dokumentacją Doradca rolny Ograniczenia fi nan-
sowe

Nowa pożyczka Jeśli nie otrzymam 
wsparcia z UE

Przygotowanie do-
kumentów zgodnie z 
wymaganiami banku

Konsultant bankowy Akceptacja biznes-
planu przez bank

Zakup nowego sprzętu 
(większa chłodziarka i 

sprzęt udojowy)

Kiedy będą dostępne 
środki fi nansowe

Poszukiwanie najlepszej 
opcji zakupu (ceny)

Doradca ds. maszyn i 
urządzeń Dostępne fundusze

Zakup ziemi Kiedy będą dostępne 
środki fi nansowe

Poszukiwanie najlepszej 
opcji zakupu (ceny) Inni rolnicy/sąsiedzi

Brak funduszy lub 
problemy formalne 
utrudniające zakup 

ziemi

Plan działań

Strategia 2: Dywersyfi kacja – pozarolnicze źródła dochodu

Zalety: Wady:

• Rosnący popyt na 
usługi transportowe

• Dywersyfi kacja źródeł 
dochodu

• Utrata                   
nienormowanego 
czasu pracy

Stabilność 
fi nansowa

Ogólny styl zarządzania

Przedsiębiorstwo społecznie 
odpowiedzialne

Dostosowanie 
strukturalne

Ukierunkowanie na 
zakup i sprzedaż

Poczekam i zobaczę

Współpraca producentów

Integracja elementów łańcucha

Wartość dodana produktu

Produkt masowy

Wydajność ekonomiczna

Specjalizacja

Modernizacja

Wielkość czynników 
produkcji - skala

Dywersyfi kacja

Wybór lokalizacji
rekomendowana

wprowadzona
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Przykład 5: Leszek 
Sychocki, Polska
Członkowie rodziny: Leszek (rolnik) i Agnieszka (żona), 
Anna (mama) i Antoni (ojciec)

Opiekun: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku

Członkowie rodziny / liczba członków 
rodziny pracujących w gospodarstwie 4/3

Liczba sztuk bydła (razem) 87

Krowy mleczne (szt.) 45

Jałówki + młodzież (szt.) 42

 Powierzchnia gospodarstwa 
(ha, ziemia własna + dzierżawa)

87 ha  
(32 + 55)

Produkcja mleka w 2011 roku (kg) 288 000

Kwota mleczna w roku kwotowym  
2011/2012 (kg)

240 000

Wydajność mleczna w 2011 roku (kg/
krowa)

7 000

Rasa krów HF

Sytuacja w gospodarstwie:

Rolnik
•	 Jestem kontaktowy, mam łatwość nawiązywania 

relacji z innymi ludźmi. Czuję, że mam dobre 
umiejętności zarządzania. W grupie odgrywam 
zazwyczaj rolę lidera. Poza tym mam skłonności 
do pracoholizmu, zawsze muszę brać udział we 
wszystkim, co dzieje się w gospodarstwie. W pracy 
jestem punktualny i dokładny. Jestem również 
odporny na sytuacje stresowe. Staram się być 
człowiekiem otwartym na nadchodzące trendy i 
zawsze szukam nowych możliwości i rozwiązań.

•	 Gdybym nie był przedsiębiorcą rolnym, chciałbym 
prowadzić własną działalność i stworzyć firmę 
oferującą usługi projektowe. Nawet w tym 
momencie, jeśli mam więcej wolnego czasu, myślę, 
że to mógłby być mój drugi zawód.

Gospodarstwo
Główne działalności w gospodarstwie:
•	 Produkcja mleka
•	 Hodowla bydła mięsnego
•	 Uprawa zbóż, buraków cukrowych, rzepaku, cebuli i 

ziemniaków jadalnych 
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Mocne strony 
•	 Według  mojej opinii, nasze 

gospodarstwo ma optymalny rozmiar i 
jest bardzo dobrze usytuowane 

•	 Jestem przekonany, że organizacja pracy 
w gospodarstwie jest ergonomiczna i 
efektywna 

•	 Głównym atutem jest brak zadłużenia, co 
daje mi stabilność fi nansową 

Słabe strony 
•	 Problem z rozdrobnieniem działek i 

zbyt mała powierzchnia dla produkcji 
roślinnej 

•	 Pomimo dobrej organizacji pracy, 
poziom mechanizacji w gospodarstwie 
jest nadal zbyt niski 

•	 Jesteśmy ciągle uzależnieni od 
sezonowej, zewnętrznej siły roboczej.

Czynniki zewnętrzne
Lokalizacja 
•	 Gospodarstwo położone jest w 

odległości 8 km od miasta. Znajdujemy 
się blisko szlaków komunikacyjnych, 
dostęp do działek jest stosunkowo 
łatwy. Problemem jest to, że nasz 
obszar produkcji roślinnej (87 ha) jest 
podzielony na 40 działek. Gospodarstwo 
znajduje się na obszarze nizinnym, o 
zróżnicowanej jakości gleb. Ponadto, 
działamy w obszarze o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW). 
Plusem jest to, że posiadamy dużą, 
rozwojową posesję. 

Inne 
•	 Głównym problemem jest sytuacja 

z zewnętrzną siłą roboczą oraz 
niedostateczna liczba partnerów 
biznesowych w najbliżej okolicy. Moja 
działalność gospodarcza związana jest 
z lokalnym rynkiem produktów, więc 
mogę mieć bezpośredni kontakt z 
klientem. Mogę również brać udział w 
długim łańcuchu dostaw i sprzedawać 
swoje produkty za pośrednictwem 
dystrybutorów. Zależy to od rodzaju 
produktu, ale zawsze mam wybór. 
W niektórych gałęziach rolniczych 
jest trudno istnieć, dlatego preferuję 
dywersyfi kację dochodów.

 Wykres – kompetencje rolnika
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 Wykres – zewnętrzne czynniki gospodarstwaWybrana strategia: Dywersy� kacja produkcji 
(upraw i produkcji zwierzęcej)

Wybrałem tę strategię, ponieważ wdrażam 
ją już od jakiegoś czasu. Używam do tego 
celu zdobytej wiedzy i doświadczenia. 
Dywersyfi kacja sprawia, że mój biznes jest 
bardziej elastyczny w odpowiedzi na zmiany 
zachodzące na rynku. 

Kluczowe czynniki sukcesu w odniesieniu do 
mojej strategii: 
Problemem może być dostępność kapitału. 
Kluczowe jest przejęcie całego gospodarstwa 
od rodziców. Martwię się również warunkami 
na rynku produktów rolnych. Oprócz tych 
czynników sukcesu, ważna jest też moja 
osobista determinacja i motywacja.

Misja, wizja i cele
Moje cele na przyszłość (5-10 lat) (marzenia) 
•	 Moim celem jest zwiększenie skali produkcji 

zwierzęcej i roślinnej poprzez wprowadzanie 
nowych technologii i mechanizację 

•	 Ważne jest, aby poprawić dobrostan zwierząt 
(nowe budynki dla inwentarza) i wybudować 
magazyn 

•	 Osobiście potrzebuję też więcej wolnego 
czasu na realizację innych aktywności poza 
rolnictwem.

Strategie
Rozważam dwie możliwe strategie 

Strategia 1

•	 Dywersyfi kacja produkcji (upraw i produkcji 
zwierzęcej) 

Strategia 2

•	 Specjalizacja ze zwiększeniem produkcji 
(upraw i produkcji zwierzęcej) 

Rynek pracy

Grupy 
społeczne 

Aspekty prawne i podatkowe

Możliwości tech-
nologiczne

Rodzaj 
partnerów 
(kolegów)

Ceny środków 
do produkcji

Potencjał wzrostu w obecnej lokalizacji

Ceny produktów 

Łańcuch 
dostaw
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Wykres – strategia wprowadzona i rekomendowana

Strategia 1: Dywersyfi kacja produkcji

Zalety: Wady:

• Ciągły rozwój
• Elastyczność produkcji
• Stabilność dochodu

• Niezbędne jest 
wzięcie kredytu

• Większe nakłady 
pracy i czasu

Zalety i wady rozważanych strategii

Co? Kiedy? Jak? Czyjej pomocy 
potrzebujesz?

Kluczowe czynniki 
sukcesu?

Przygotowanie 
biznesplanu W toku Praca nad 

dokumentacją Doradca rolny Osobista motywacja i 
determinacja

Wniosek o fundusze 
unijne W toku Praca nad 

dokumentacją Doradca rolny Ograniczenia fi nansowe

Zakup ziemi Kiedy będą dostępne 
środki fi nansowe

Poszukiwanie najlep-
szej opcji Inni rolnicy Dostępność ziemi

Nowa pożyczka Jeśli nie otrzymam 
wsparcia z UE

Przygotowanie doku-
mentów Konsultant bankowy Akceptacja biznesplanu 

przez bank

Zakup nowego sprzętu 
i budynek dla młodego 

bydła

Kiedy będą dostępne 
środki fi nansowe

Poszukiwanie najlep-
szej opcji zakupu

Doradca ds. maszyn i 
wyposażenia Dostępne fundusze

Plan działań

Strategia 2: Specjalizacja ze zwiększeniem produkcji

Zalety: Wady:

• Specjalizacja w 
zakresie wiedzy i 
wyposażenia

• Wyższy poziom 
produktywności

• Brak elastyczności 
produkcji

Ogólny styl zarządzania

Przedsiębiorstwo społecznie 
odpowiedzialne

Dostosowanie 
strukturalne

Ukierunkowanie na 
zakup i sprzedaż

Poczekam i zobaczę

Współpraca producentów

Integracja elementów łańcucha

Wartość dodana produktu

Produkt masowy

Wydajność ekonomiczna

Specjalizacja

Modernizacja

Wielkość czynników 
produkcji - skala

Dywersyfi kacja

Wybór lokalizacji
rekomendowana

wprowadzona
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Przykład 6: Jolanta i Radosław 
Kownaccy, Polska
Członkowie rodziny: Radosław (gospodarz) i Jolanta 
(żona), synowie: Jakub, Maciej i Bartłomiej, Maria i 
Wiesław (rodzice Radosława)

Opiekun: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku

Członkowie rodziny / liczba członków 
rodziny pracujących w gospodarstwie 7/2

Liczba sztuk bydła (razem) 125

Krowy mleczne (szt.) 60

Jałówki + młodzież (szt.) 65

Powierzchnia gospodarstwa 
(ha, ziemia własna + dzierżawa)

54 ha 
(42 + 12)

Produkcja mleka w 2011 roku (kg) 490 000

Kwota mleczna w roku kwotowym  2011/2012 (kg) 482 000

Wydajność mleczna w 2011 roku (kg/krowa) 9 600

Rasa krów HF

Sytuacja w gospodarstwie:

Rolnik
•	 O zostaniu rolnikiem myślałem już od dziecka. 

Przejąłem gospodarstwo od ojca w 2005 roku. Mam 
wyższe wykształcenie rolnicze, a moja praca jest 
tym, czym od zawsze chciałem się zajmować. Moje 
dodatkowe zainteresowanie – mechanika – jest bardzo 
pomocne w gospodarstwie. W mojej pracy jestem 
sumienny i pomysłowy, podejmuję przemyślane 
decyzje. Uważam, że nie ma problemów bez wyjścia, 
szczególnie z trudnej sytuacji. Myślę, że jestem również 
odporny na sytuacje stresowe. 

•	 Gdybym nie był rolnikiem, chciałbym pracować z 
teściem w branży budowlanej. Jest również możliwe, że 
pracowałbym jako inżynier mechanik, ponieważ zawsze 
interesowałem się budową maszyn.

Gospodarstwo 
Główne działalności w gospodarstwie:
•	 Produkcja mleka (80% przychodów) oraz członkostwo 

w grupach producenckich „Łaciata” i „Krasula”
•	 Hodowla bydła mięsnego
•	 Uprawa zbóż (pszenica, żyto, jęczmień)



44 45

Wykres – kompetencje rolnika
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Mocne strony 
•	 Gospodarstwo jest bardzo dobrze 

położone, blisko głównej drogi, co 
umożliwia łatwy dojazd cysterny po  
mleko. 

•	 Organizacja produkcji roślinnej jest 
optymalna – działki są blisko siebie i 
łatwo jest na nich pracować.

•	 Produktywność uprawianych roślin 
jest na wysokim poziomie. Średni 
plon z ha zbóż wynosi 6 ton. Wysoka 
wydajność mleczna krów.

Słabe strony 
•	 Problemy z pracownikami 

najemnymi, przez co dużą część pracy 
muszę wykonywać samodzielnie. 

•	 Brak wystarczającej ilości słomy, 
trudno jest znaleźć stałe i 
wystarczające źródło jej dostaw.

•	 Nie mam wystarczająco dużo czasu 
dla mojej rodziny i na moje hobby. 

Czynniki zewnętrzne 
Lokalizacja
•	 Gospodarstwo znajduje się 6 km 

od Ciechanowa, w pobliżu głównej 
drogi. Użytki rolne położone są 
na terenie nizinnym, na obszarze 
o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania ONW i OSN. 
Gospodarstwo oddalone jest od 
centrum wsi i mamy tylko jednego 
sąsiada. Współpracujemy za to z 
dwiema grupami producentów mleka 
„Łaciata” i „Krasula”,  którymi zarządza 
mój ojciec. 

Inne 
•	 Głównym problemem gospodarstwa 

jest najemna siła robocza. Większość 
pracy muszę wykonywać sam, mam 
tylko 1-2 pracowników sezonowych. 

•	 Grupa producentów mleka  jest 
wielkim wsparciem, jeśli chodzi o 
sprzedaż naszego mleka. Grupa 
„Łaciata” liczy 32 członków, 
sprzedajemy około 700 tys. kg mleka 
w miesiącu. W ramach grupy możemy 
uzyskać lepszą cenę mleka, a także 
zakupić środki do produkcji na 
korzystniejszych warunkach. 

Wykres – wewnętrzne czynniki gospodarstwa
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 Wykres – zewnętrzne czynniki gospodarstwa

Wybrana strategia: 
•	 Specjalizacja w produkcji mleka z rosnącą 

skalą działalności 

Uzasadnienie: wybrana strategia jest 
najbardziej odpowiednia do realizacji 
moich ambicji i celów. Tradycje w moim 
gospodarstwie (rozpoczęte przez ojca) są 
związane z produkcją mleka, a osiągnięte 
wcześniej wyniki produkcyjne są zadowalające. 

Kluczowe czynniki sukcesu w odniesieniu do 
mojej strategii
Rozwijanie naszego gospodarstwa jest 
związane z dostępnością środków fi nansowych 
i przestrzeni. Aby zrealizować swoje cele, 
potrzebuję wsparcia fi nansowego w postaci 
funduszy unijnych (jeśli będą  dostępne w 
przyszłości) lub nowego kredytu (jeśli zajdzie 
taka potrzeba).

Misja, wizja i cele
Moje cele na przyszłość (5-10 lat) (marzenia) 
•	 Jestem właścicielem rozwiniętego, 

nowoczesnego gospodarstwa o bardzo 
dobrej wydajności. 

•	  Budynki gospodarcze są odnowione, 
pokryte nowymi dachami i pomalowane na 
biały kolor. 

•	 Posiadam wiaty dla wszystkich moich 
maszyn. Wszystkie ciągniki są nowe. 

•	 Mam odpowiedzialnego pracownika. 
•	 Mam czas na realizację moich pasji i dla 

rodziny. 

Strategie
Rozważam dwie możliwe strategie

Strategia 1

•	 Specjalizacja w produkcji mleka z rosnącą 
skalą działalności

Strategia 2
•	 Dywersyfi kacja produkcji zwierzęcej (bydło 

rzeźne) i świadczenie usług rolniczych 
(maszyny)

Rynek pracy

Grupy 
społeczne 

Aspekty prawne i podatkowe

Możliwości tech-
nologiczne

Rodzaj 
partnerów 
(kolegów)

Ceny środków 
do produkcji

Potencjał wzrostu w obecnej lokalizacji

Ceny produktów 

Łańcuch 
dostaw
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 Wykres – wyniki gospodarstwa

Środowisko pracy

Stabilność 
fi nansowa

Zrównoważenie

Zysk
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Wykres – strategia wprowadzona i rekomendowana

Strategia 1: Specjalizacja w produkcji mleka z 
rosnącą skalą działalności

Zalety: Wady:

• Kontynuacja tradycji 
rodzinnych

• Stabilność dochodu

• Wyższe nakłady pracy 
i czasu

Zalety i wady rozważanych strategii

Co? Kiedy? Jak? Czyjej pomocy 
potrzebujesz?

Kluczowe czynniki 
sukcesu?

Zakup dzierżawionych 
gruntów

W ciągu 5 lat, kiedy będą 
dostępne fundusze

Poszukiwanie 
najlepszej opcji Inni rolnicy Środki fi nansowe

Złożenie wniosku o 
fundusze unijne W trakcie realizacji Praca nad 

dokumentacją Doradca rolniczy Ograniczenia 
dostępności funduszy

Nowa pożyczka Jeśli nie otrzymam 
funduszy unijnych

Przygotowanie 
dokumentacji zgodnie 
z wymaganiami banku

Konsultant bankowy Akceptacja biznes-
planu przez bank

Zakup nowego sprzętu 
(wymiana starego)

Kiedy będą dostępne 
fundusze

Poszukiwanie najlepszej 
opcji

Konsultant ds. maszyn i 
urządzeń

Dostępne zasoby fi nan-
sowe

Plan działań

Strategia 2: Dywersyfi kacja produkcji – bydło 
opasowe i usługi

Zalety: Wady:

• Bardziej efektywne 
użycie maszyn i sprzętu

• Więcej wolnego czasu 
dla rodziny

• Niestabilne dochody
• Nieznana wielkość 

popytu na usługi rol-
nicze

Ogólny styl zarządzania

Przedsiębiorstwo społecznie 
odpowiedzialne

Dostosowanie 
strukturalne

Ukierunkowanie na 
zakup i sprzedaż

Poczekam i zobaczę

Współpraca producentów

Integracja elementów łańcucha

Wartość dodana produktu

Produkt masowy

Wydajność ekonomiczna

Specjalizacja

Modernizacja

Wielkość czynników 
produkcji - skala

Dywersyfi kacja

Wybór lokalizacji
rekomendowana

wprowadzona
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 Wykres – wyniki gospodarstwa

Stabilność 
fi nansowa
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Przykład 7: Gospodarstwo 
ekologiczne Meden, 
Słowenia
Członkowie rodziny: Ojciec Niko i jego żona Irena, 
córki: Monika i Nikita, młoda rodzina: Anika (córka), 
mąż Ervin i synowie Tadej i Matic
Opiekun: Marija Klopčič, Uniwersytet w Ljbljanie, Wydział Biotechniczny

Członkowie rodziny / liczba członków 
rodziny pracujących w gospodarstwie 7 / 3

Liczba sztuk bydła (razem) 55

Krowy mleczne (szt.) 29

Jałówki + młodzież (szt.) 15 + 11

Powierzchnia gospodarstwa 
(ha, ziemia własna + dzierżawa)

82 ha 
(20 ha + 62 ha)

Produkcja mleka w 2011 roku (kg) 190 000

Kwota mleczna w roku kwotowym  2011/2012 (kg) 200 000

Wydajność mleczna w 2011 roku (kg/krowa) 5 900

Rasa krów Brązowe

Sytuacja w gospodarstwie:

Rolnik
•	 Jestem wytrwały i komunikatywny we współpracy 

z innymi ludźmi. Wspólnie ze swoją rodziną ciężko 
pracujemy. Jestem odpowiedzialny za dostarczanie 
konsumentom i społeczeństwu wysokiej jakości 
produktów z gospodarstwa, wytwarzanych w 
sposób ekologiczny. Jesteśmy skromnymi ludźmi z 
dużą dozą szacunku dla osób żyjących wokół nas!

•	 Moją ambicją jest zapewnienie dobrostanu 
zwierząt, a tym samym osiągnięcie optymalnej 
wydajności dobrej płodności i długowieczności 
zwierząt.

•	 Gdybym nie był rolnikiem, chciałbym pracować z 
dziećmi lub badać ptaki.

Gospodarstwo
Główne działalności w gospodarstwie:
•	 Produkcja mleka
•	 Sprzedaż bezpośrednia mleka z mlekomatów
•	 Hodowla jałówek
•	 Sprzedaż jałówek do innych gospodarstw 

ekologicznych i nieekologicznych
•	 Hodowla buhajów rasy brązowej
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Mocne strony 
•	 Innowacyjność 
•	 Postęp technologiczny 
•	  Wyniki produkcyjne 
•	 Zdrowie zwierząt 

Słabe strony 
•	 Obszar o ograniczonych 

warunkach gospodarowania 
•	 Rozdrobnienie ziemi 
•	 Brak pracowników 

Czynniki zewnętrzne 
Lokalizacja
•	  Gospodarstwo położone jest w 

regionie Krast (teren pagórkowaty) 
•	 Warunki gospodarowania są 

trudne ze względu na wzgórza, 
Bora (wiatr) i bardzo duże 
rozdrobnienie gruntów rolnych 

•	 750 małych pól/ 120 działek 
•	 Odległość do najbliższego miasta 

wynosi 15 km (Sežana) 
•	 Gospodarstwo znajduje się poza 

osadą Senožeče, blisko górskiej 
ścieżki do góry Vremščica, w 
pobliżu której znajdują się jaskinie 
Škocjan i inne atrakcje 

Inne 
•	 Prawodawstwo o gruntach 

rolnych faworyzuje ludzi 
przekształcających grunty rolne w 
działki budowlane 

•	 Niestabilne ceny w łańcuchu 
żywnościowym 

•	 Konsumenci

Stopień 
specjalizacji

Nowoczesność

Wielkość produkcji

Intensywność 
pracy

Zaangażowanie 
kapitału

WiedzaMożliwości 
inwestycyjne

Wykres – kompetencje rolnika
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2
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Wykres – wewnętrzne czynniki gospodarstwa
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Orientacja tech-
nologiczna

Orientacja produkcyjna

Orientacja 
społeczna

Orientacja rynkowa

Organizator

Kreatywność
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Misja, wizja i cele
Moje cele na przyszłość (5-10 lat) (marzenia)
•	 Będziemy kontynuować gospodarowanie 

metodami ekologicznymi 
•	 Chcemy zapewnić zwierzętom lepsze warunki w 

oborze 
•	 Chcemy zmniejszyć koszty operacyjne w 

gospodarstwie (obniżenie kosztów środków do 
produkcji) 

•	 Dążymy do uzyskania wyższej ceny wytwarzanych 
produktów (np. mleko ekologiczne,  przetwory 
mleczne, zwierzęta utrzymywane w systemie 
ekologicznym) 

•	 Planujemy zakup dodatkowego mlekomatu 
•	 Chcemy zaprosić konsumentów do gospodarstwa 
•	 Planujemy scalenie gruntów rolnych i utworzenie 

większych działek 
•	 Hodowla zdrowych krów rasy brązowej z dobrą 

płodnością i optymalnym stanem fi zycznym 
•	 Obora będzie wyposażona w nowoczesny 

sprzęt (robot udojowy, automatyczny system 
żywienia), które zapewnią dobrostan zwierząt, 
będzie przestronna i jasna, z dużą ilością świeżego 
powietrza, dobrą wentylacją

Strategie
Rozważam dwie możliwe strategie 

Strategia 1

•	 Zakup  dodatkowego mlekomatu

Strategia 2

•	 Adaptacja obory,  nowe maszyny i poprawa 
dobrostanu zwierząt

 Wykres – zewnętrzne czynniki gospodarstwa

Wybrana  strategia: 
•	 Adaptacja obory,  nowe maszyny, ponieważ 

doprowadzi to do lepszego dobrostanu zwierząt, 
zmniejszenia ilości urazów u zwierząt, lepszej 
płodności i tym samym zmniejszenia kosztów 
produkcji. 

Kluczowe czynniki sukcesu w odniesieniu do 
wybranej strategii 
•	 Inwestycja w dostosowanie obory i zakup robota 

udojowego 
•	 Dostępność specjalistów mających wiedzę 

w zakresie systemów utrzymania zwierząt i 
wykorzystania technologii w gospodarstwie 

•	 Zainteresowanie konsumentów zakupem mleka 
pochodzącego z gospodarstwa ekologicznego

Rynek pracy

Grupy 
społeczne 

Aspekty prawne i podatkowe

Możliwości tech-
nologiczne

Rodzaj 
partnerów 
(kolegów)

Ceny środków 
do produkcji

Potencjał wzrostu w obecnej lokalizacji

Ceny produktów 

Łańcuch 
dostaw
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 Wykres – wyniki gospodarstwa

Środowisko pracy

Stabilność 
fi nansowa

Zrównoważenie

Zysk

109
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3
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Siła 
innowacyj

-ności



50 5151

Wykres – strategia wprowadzona i rekomendowana

Strategia 1: Zakup dodatkowego mlekomatu

Zalety: Wady:

• Sprzedaż 
bezpośrednia mleka

• Wyższy dochód
• Zapewnienie nowych 

miejsc pracy w 
gospodarstwie

• Więcej pracy
• Wielkość sprzedaży 

obarczona ryzykiem
• Wysokie inwestycje początkowe
• Ryzyko wandalizmu i 

zniszczenia mlekomatów

Zalety i wady rozważanych strategii

Co? Kiedy? Jak? Czyjej pomocy 
potrzebujesz?

Kluczowe czynniki 
sukcesu?

Zdobycie 
wiedzy 2-6 miesięcy

Zdobyć dodatkowe wykształcenie, 
doświadczenie w zakresie systemów 

utrzymania zwierząt. Wizyty w 
zagranicznych gospodarstwach, w 

których wdrożono już takie systemy

Eksperci w
zakresie 

systemów 
utrzymania 

zwierząt

Duże inwestycje

Pieniądze 2-6 miesięcy Złożyć wniosek o fundusze unijne 
oraz negocjacje z bankiem

Bank, doradca 
fi nansowy

Dostępność zasobów 
ziemi i zdolności 

inwestycyjne

Pozwolenia/
dokumentacja Wkrótce Zdobycie niezbędnych pozwoleń i 

zgody na budowę
Lokalna 

społeczność

Ograniczenia 
związane z obszarem 

Karst

Plan działań

Strategia 2: Adaptacja obory, nowe maszyny i 
poprawa dobrostanu zwierząt

Zalety: Wady:

• Poprawa dobrostanu 
zwierząt

• Lepszy monitoring stada
• Mniejsze koszty produkcji
• Zachowanie dobrej 

wydajności zwierząt

• Duże inwestycje
• Brak ekspertów/

doradców w zakresie 
systemów utrzymania 
zwierząt

Ogólny styl zarządzania

Przedsiębiorstwo społecznie 
odpowiedzialne

Dostosowanie 
strukturalne

Ukierunkowanie na 
zakup i sprzedaż

Poczekam i zobaczę

Współpraca producentów

Integracja elementów łańcucha

Wartość dodana produktu

Produkt masowy

Wydajność ekonomiczna

Specjalizacja

Modernizacja

Wielkość czynników 
produkcji - skala

Dywersyfi kacja

Wybór lokalizacji
rekomendowana

wprowadzona
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 Wykres – wyniki gospodarstwa

Stabilność 
fi nansowa
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Przykład 8: Gospodarstwo 
Kukenberger, Słowenia
Członkowie rodziny: dziadek Anton (85) i babcia 
Marija (80), ojciec Anton (52) i matka Valentina (53), 
młoda rodzina: Toni (syn) (25) i jego żona Nina (23), 
siostra Manca (19)
Opiekun: Marija Klopčič, Uniwersytet w Lublanie, 
Wydział Biotechniki

Członkowie rodziny / liczba członków 
rodziny pracujących w gospodarstwie 7 / 2

Liczba sztuk bydła (razem) 20 do 25 

Krowy mleczne (szt.) 15

Jałówki + młodzież (szt.) 5 + 10

Powierzchnia gospodarstwa 
(ha, ziemia własna + dzierżawa)

20 ha 
(10 ha + 10 ha)

Produkcja mleka w 2011 roku (kg) 100 000

Kwota mleczna w roku kwotowym  2011/2012 (kg) 100 600

Wydajność mleczna w 2011 roku (kg/krowa) HF: 8 634 / BS: 7 414

Rasa krów Brązowe, HF

Sytuacja w gospodarstwie 

Rolnik
•	 Moje cechy to dobra znajomość rynku (stale 

pogłębiam tę wiedzę), zdolność do organizowania, 
elastyczność, pracowitość, wytrwałość i skromność

•	 Moje ambicje to utrzymanie poziomu produkcji 
mleka, zwiększenie zawartości białka, zmiana 
rasy krów na brązową, przetwarzanie całego 
wyprodukowanego mleka 

•	 Gdybym nie był rolnikiem, chciałbym pracować 
jako doradca w sektorze rolnym

Gospodarstwo 
Główne działalności w gospodarstwie:
•	 Produkcja mleka
•	 Przetwórstwo mleka
•	 Produkcja zbóż
•	 Produkcja i sprzedaż wina
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Wykres – kompetencje rolnika

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Mocne strony 
•	 Silne relacje i współpraca między 

członkami rodziny 
•	 Zdrowe zwierzęta
•	 Wysoka produkcja białka od krowy 
•	 Lokalizacja obok prestiżowych 

restauracji, blisko autostrady i miast 
•	 Wszystkie grunty rolne znajdują się w 

odległości do 1 km od gospodarstwa 
•	 Brak długów 
•	 Innowacyjność 
•	 Postęp technologiczny 
•	 Wyniki produkcyjne

Słabe strony
•	 Położenie w środku wsi 

niemożność zwiększenia i 
rozwinięcia gospodarstwa 

•	 Wysoka intensywność pracy i 
jej nieefektywność z uwagi na 
utrzymywanie krów w systemie 
uwięziowym 

•	 Ograniczone zasoby pracy 

Czynniki zewnętrzne
Lokalizacja 
•	 W centrum wsi 
•	 W pobliżu głównych dróg i dworca 

kolejowego 
•	 Blisko miast (3,5 km od Trebnje, 15 

km od Novomesto) 
•	 Blisko restauracji 
•	 Gospodarstwo na nizinnym 

obszarze Krast: 280 m n.p.m. 
•	 Gospodarstwo bierze udział w 

Programie Ochrony Środowiska 
Rolniczego 

•	 26 działek

Inne
•	 Rynek, konsumenci 
•	 Przepisy, zasady 
•	 Dotacje unijne 
•	 Stan zdrowia członków rodziny 
•	 Stan zdrowia zwierząt

Orientacja tech-
nologiczna

Orientacja produkcyjna

Orientacja 
społeczna

Orientacja rynkowa

Organizator

Kreatywność

Wykres – wewnętrzne czynniki gospodarstwa
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Stopień 
specjalizacji

Nowoczesność

Wielkość produkcji

Intensywność 
pracy

Zaangażowanie 
kapitału

WiedzaMożliwości 
inwestycyjne
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Misja, wizja i cele 
Moje cele na przyszłość (5-10 lat) (marzenia) 
•	 Przejście z systemu uwięzionego do systemu 

chowu wolnostanowiskowego 
•	 Wprowadzenie wypasu na pastwisku 
•	 Redukcji kosztów (optymalizacja procesów 

pracy i użycie pracy własnej i drewna) 
•	 Zdrowie rodziny  
•	 Założenie własnej rodziny 
•	 Zdrowe zwierzęta 
•	 Doskonałe relacje z konsumentami 
•	 Hodowla wyłącznie rasy brązowej, 
•	 Mleczność: 7000 kg mleka, 4,7 % tłuszczu i 

4% białka
•	 Karmienie krów tylko sianem 
•	 Podwojenie dochodu 
•	 Odbudowa młyna na kamieniach, mielenie 

własnej mąki orkiszowej, sprzedaż mąki i 
chleba domowego wypieku

•	 Przetwórstwo i sprzedaż całego 
wytworzonego mleka, sprzedaż przetworów 
mlecznych w gospodarstwie (sklep). 

Strategia
Rozważam dwie możliwe strategie 

Strategia 1

•	 Przebudowa obory i budowa wytwórni sera 
fi nansowane z kredytu bankowego

Strategia 2

•	 Przebudowa obory i budowa wytwórni sera 
fi nansowane z własnych środków 

 Wykres – zewnętrzne czynniki gospodarstwa

Wybrana strategia: 
• Przebudowa obory i budowa wytwórni sera 

fi nansowane z kredytu bankowego
• Wybrałem tę strategię w celu osiągnięcia 

większych przychodów ze sprzedaży mleka 
poprzez zwiększenie wartości dodanej 
(przetwórstwo, produkty).

Kluczowe czynniki sukcesu w odniesieniu do 
wybranej strategii
• Zdrowie rodziny 
• Zdrowie stada 
• Promocja  żywności tego typu w mediach 
• Popyt na produkty krajowe 
• Dostępność kredytów

 Wykres – wyniki gospodarstwa

Środowisko pracy

Stabilność 
fi nansowa

Zrównoważenie

Zysk

109
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7
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5
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3
2
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Rynek pracy

Grupy 
społeczne 

Aspekty prawne i podatkowe

Możliwości tech-
nologiczne

Rodzaj 
partnerów 
(kolegów)

Ceny środków 
do produkcji

Potencjał wzrostu w obecnej lokalizacji

Ceny produktów 

Łańcuch 
dostaw

Siła 
innowacyj

-ności

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1
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Wykres – strategia wprowadzona i rekomendowana

Strategia 1: Przebudowa obory i budowa 
wytwórni sera fi nansowane z kredytu bankowego

Zalety: Wady:

• Szybki proces bu-
dowy i wzrost mar-
ketingowy

• Większy dochód
• Współfi nansowanie 

ze środków unijnych

• Ryzyko problemów 
ze spłatą kredytu 
bankowego

Zalety i wady rozważanych strategii

Co? Kiedy? Jak? Czyjej pomocy 
potrzebujesz?

Kluczowe czynniki suk-
cesu?

Przygotować 
dokumentację

Od 2 do 6 
miesięcy

Zdobyć pozwolenia i 
inne dokumenty

Społeczność 
loklana

Niechęć lokalnej 
społeczności

Złożenie wniosku o 
środki unijne W tym roku Aplikowanie o granty 

(subsydia inwestycyjne)
Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego Odrzucenie wniosku

Kredyt bankowy W tym roku Wzięcie kredytu 
bankowego Bank Drogie kredyty

Przebudowa obory W ciągu 3 lat Budowa obory Inni rolnicy 
(doświadczenie)

Choroby w rodzinie lub w 
stadzie, katastrofy naturalne

Budowa wytwórni sera W ciągu 3 lat Zbudowanie wytwórni sera Inni rolnicy 
(doświadczenie) Spadek popytu

Plan działań

Strategia 2: Przebudowa obory i budowa 
wytwórni sera fi nansowane z własnych środków

Zalety: Wady:

• Budowa wytwórni sera 
w oparciu o własne za-
soby, bez kredytu lub 
z mniejszym, krótko-
terminowym kredytem 
bankowym

• Długi proces bu-
dowy i dłuższy czas 
oczekiwania na udo-
godnienia pracy i 
większą pojemność 
magazynową

 Wykres – wyniki gospodarstwa

Stabilność 
fi nansowa
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Przykład 9: Alojz Vernik, 
Słowenia
Członkowie rodziny: ojciec Alojz (44) i matka Rosina 
(45), córka Nastja (19), syn Danijel (17), 
dziadkowie: dziadek (76) i babcia (75)

Opiekun: Marija Klopčič, Uniwersytet w Lublanie, 
Wydział Biotechniki

Członkowie rodziny / liczba członków 
rodziny pracujących w gospodarstwie 6 / 2

Liczba sztuk bydła (razem) 149

Krowy mleczne (szt.) 52

Jałówki + młodzież (szt.) 33 + 64

Powierzchnia gospodarstwa 
(ha, ziemia własna + dzierżawa)

44,4 ha  
(13,3 ha + 31,1 ha)

Produkcja mleka w 2011 roku (kg) 379 600 
Kwota mleczna w roku kwotowym  
2011/2012 (kg) 310 000 

Wydajność mleczna w 2011 roku 
(kg/krowa)

HF: 9 450/ 
SIM: 7 400

Rasa krów HF, Simmental

Sytuacja w gospodarstwie 

Rolnik
•	 Jestem osobą, która stara się wyznaczać sobie cele, 

a następnie dążyć do ich pełnej realizacji, robiąc 
wszystko, co w mojej mocy. Jako matka dziecka 
uczącego się w liceum codziennie staję przed 
nowymi wyzwaniami. Dzięki dobrej organizacji pracy 
pozostaje mi jednak trochę czasu na inne zajęcia. 
Zależy mi na naszym rolnictwie, pełnię także funkcję 
radnej miejskiej, staram się być świadoma znaczenia 
rolnictwa dla lokalnej społeczności.

•	 Jestem bardzo zdeterminowana, wymagająca i 
odpowiedzialna społecznie. Mam duże umiejętności 
organizacyjne. Jestem aktywna społecznie (w różnych 
stowarzyszeniach i społeczności lokalnej).

•	 Gdybym nie była rolnikiem, to pewnie zostałabym 
adwokatem lub prowadziła prywatne doradztwo.

Gospodarstwo
Główne działalności w gospodarstwie:
•	 Produkcja mleka
•	 Tucz młodych byków/produkcja wołowiny
•	 Hodowla jałówek 
•	 Produkcja zbóż
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Wykres – kompetencje rolnika
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Mocne strony
•	 Stale monitoruję wykorzystanie 

nowych technologii w rolnictwie
•	 Organizacja pracy w gospodarstwie 
•	 Poziom produkcji mleka 
•	 Zdrowe zwierzęta 
•	 Otwartość na innych 
•	 Wzajemne zrozumienie i harmonia 

w rodzinie 

Słabe strony
•	 Zbyt mało gruntów rolnych 
•	 Gospodarstwo znajduje się na 

chronionym obszarze wodnym 
•	 Zbyt dużo administracji, która nie 

tworzy żadnej wartości dodanej 
do naszych produktów, po prostu 
zabiera się nam cenny czas, który 
mógłby być lepiej wykorzystany w 
rzeczywistej pracy w gospodarstwie 

Czynniki zewnętrzne 
Lokalizacja
•	 Gospodarstwo położone jest w 

miejscowości u podnóża Pohorje 
•	 Nizinny teren na chronionym obszarze 

wodnym: 280 m n.p.m. 
•	 Część gospodarstwa znajduje się na 

obszarze Natura 2000 
•	 31 działek 
•	 Sąsiedztwo Wydziału Rolnictwa i 

Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu w 
Ljublianie 

•	 Lokalizacja umożliwia rozwój 
agroturystyki oraz podejmowanie 
innych działalności 

•	 Najbliższy sąsiad jest oddalony od 
gospodarstwa o niecałe 100 m 

•	 Gospodarstwo położone jest w pobliżu 
bardzo ruchliwej ulicy

Inne
•	 Rynek (popyt na atrakcyjne cenowo 

produkty wyższej jakości) 
•	 Spółdzielnie rolnicze
•	 Przetwórstwo spożywcze 
•	 Dostawcy środków do produkcji 
•	 Coraz bardziej wymagający konsument 
•	 Przepisy i zasady dotyczące 

dobrostanu zwierząt, dyrektywy 
azotanowej 

•	 Opinia publiczna 
•	 Stan zdrowia członków rodziny 
•	 Stan zdrowia zwierząt

Orientacja tech-
nologiczna

Orientacja produkcyjna

Orientacja 
społeczna

Orientacja rynkowa

Organizator

Kreatywność

Wykres – wewnętrzne czynniki gospodarstwa
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Misja, wizja i cele 
Moje cele na przyszłość (5-10 lat) (marzenia) 
•	 Zwiększenie produkcji mleka 
•	 Zwiększenie liczby krów mlecznych 
•	 Zwiększenie wydajności mlecznej 
•	 Poprawa wykorzystywanych w gospodarstwie 

technologii – zakup robota udojowego 
•	 Zakup gruntów rolnych (jest to bardzo 

ważny element dla funkcjonowania naszego 
gospodarstwa, ale będzie to bardzo trudne, 
ponieważ w otoczeniu brakuje gruntów na 
sprzedaż, a popyt na ziemię jest bardzo wysoki) 

•	 Wprowadzenie agroturystyki w gospodarstwie 
•	 Wprowadzenie nowej działalności rolniczej i 

pozarolniczej: agroturystyka i produkcja energii 
elektrycznej (za pomocą energii słonecznej) 

•	 Wyższa wartość dodana produkcji 
•	 Zapewnienie miejsca pracy dla następcy 
•	 Dobra przyszłość dla naszego gospodarstwa 
•	 Sklepik w gospodarstwie 
•	 Zdrowie i harmonia w rodzinie 
•	 Zdrowe zwierzęta 
•	 Doskonałe relacje ze społecznością lokalną. 

Strategia
Rozważam dwie możliwe strategie 

Strategia 1

•	 Zwiększenie produkcji mleka 
•	 Produkcja energii elektrycznej 
•	 Modernizacja systemu dojenia poprzez zakup 

robota udojowego

Strategia 2

•	 Agroturystyka 
•	 Stworzenie własnej agencji turystycznej 
•	 Przetwórstwo mleka na twaróg i sery

 Wykres – zewnętrzne czynniki gospodarstwa

Wybrana strategia: 
• Zwiększenie produkcji mleka 
• Produkcja energii elektrycznej 
• Modernizacja systemu dojenia poprzez zakup 

robota udojowego

Kluczowe czynniki sukcesu w odniesieniu do 
wybranej strategii
• Zdrowie w rodzinie 
• Ceny produktów rolnych 
• Dostępność gruntów rolnych (niepewność w 

stosunku do dzierżawionych gruntów) 
• Dostępność  zasobów pracy (bardzo trudno o 

dobrego pracownika)

 Wykres – wyniki gospodarstwa
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Wykres – strategia wprowadzona i rekomendowana

Strategia 1: Zwiększenie produkcji mleka, produkcja  
energii, modernizacja systemu dojenia

Zalety: Wady:
• Wiedza i doświadczenie
• Tworzenie wartości dodanej 

przez gospodarstwo z racji 
produkcji energii elektrycznej

• Wytwarzana domowymi sposo-
bami żywność i jej bezpośrednia 
sprzedaż w gospodarstwie

• Brak gruntów rolnych
• Obszar wód chronionych
• Zbyt dużo administracji
• Wysokie nakłady finansowe
• Jak zdobyć klientów?

Zalety i wady rozważanych strategii

Co? Kiedy? Jak? Czyjej pomocy 
potrzebujesz?

Kluczowe czynniki suk-
cesu?

Zwiększyć produkcję 
mleka

W  najbliższych 
kilku latach

Poprawa żywienia i 
jakości pasz

Profesjonalne 
doradztwo i dużo 
wkładu własnego

Katastrofy naturalne (susze, 
powodzie, gradobicie) i 

zmiany klimatu

Budowa paneli 
słonecznych na dachach 

budynków
W ciągu 2 lat Z pomocą fi rmy, która 

zainstaluje te elementy
Doświadczenie innych 

rolników

Dopłaty na produkcję 
energii słonecznej 

przyszłości

Otwarcie sklepu na tere-
nie gospodarstwa

W  najbliższych 
kilku latach Wkład własny Wkład własny

Popyt, zainteresowanie 
produktami wytwarzanymi 

domowym sposobem

Zakup ziemi Zależnie od 
oferty

Z pomocą banku – 
fundusze Wsparcie fi nansowe Ceny ziemi

Plan działań

Strategia 2: Agroturystyka, stworzenie własnej agencji 
turystycznej, przetwórstwo mleka na twaróg i sery

Zalety: Wady:
• Dobra lokalizacja gospo-

darstwa
• Oferowanie lokalnych 

produktów
• Dobre relacje z innymi 

gospodarstwami oferują-
cymi usługi turystyczne

• Zapewnienie zasobów 
fi nansowych, aby roz-
począć inwestycje

• Zapewnienie pracow-
ników

• Trudność w zdobyciu 
turystów

 Wykres – wyniki gospodarstwa

Stabilność 
fi nansowa

Ogólny styl zarządzania

Przedsiębiorstwo społecznie 
odpowiedzialne

Dostosowanie 
strukturalne

Ukierunkowanie na 
zakup i sprzedaż

Poczekam i zobaczę

Współpraca producentów

Integracja elementów łańcucha

Wartość dodana produktu

Produkt masowy

Wydajność ekonomiczna

Specjalizacja

Modernizacja

Wielkość czynników 
produkcji - skala

Dywersyfi kacja

Wybór lokalizacji
rekomendowana

wprowadzona

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1



60

Przykład - studenci zawodowi: 
Gospodarstwo rodzinne 
Stanisławskich, Polska
Członkowie rodziny: Witold (rolnik – student), Janina 
(mama) i Zbigniew (ojciec) 
Opiekun: Agata Malak-Rawlikowska, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członkowie rodziny / liczba członków 
rodziny pracujących w gospodarstwie 3

Liczba sztuk bydła (razem) 33

Krowy mleczne (szt.) 13

Jałówki + młodzież (szt.) 20

Powierzchnia gospodarstwa 
(ha, ziemia własna + dzierżawa)

31 ha 
(18 + 13)

Produkcja mleka w 2011 roku (kg) 95 500

Kwota mleczna w roku kwotowym  
2011/2012 (kg)

98 720

Wydajność mleczna w 2011 roku (kg/
krowa)

7 300

Rasa krów HF

Sytuacja w gospodarstwie 

Rolnik – student
•	 Jestem ambitny, skrupulatny, odpowiedzialny 

i sumienny. Myślę, że jestem dużym optymistą. 
Potrafię radzić sobie w trudnych sytuacjach i 
wykorzystywać moją wiedzę w zarządzaniu 
gospodarstwem. Być może mam pewne problemy 
z określeniem zadań priorytetowych. Ciągle się 
uczę i zbieram doświadczenie. Mam dużą wiedzę z 
zakresu mechaniki. Często uczestniczę w kursach  
szkoleniowych dla rolników.

•	 Gdybym nie był rolnikiem, chciałbym znaleźć pracę 
zgodną z moimi zainteresowaniami i  
wykształceniem. W każdym razie, nadal byłbym 
związany z rolnictwem.

Gospodarstwo
Główne działalności w gospodarstwie:
•	 Produkcja mleka
•	 Hodowla bydła mięsnego
•	 Produkcja zbóż 
•	 Oferowanie usług rolniczych
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Wykres – kompetencje rolnika
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Mocne strony
•	 Osiągamy dość wysokie plony zbóż 

i pasz, pomimo słabej jakości gleby 
•	 Bardziej precyzyjne planowanie 

nawożenia pomogło mi zmniejszyć 
koszty i dzięki temu spełniamy 
normy maksymalnego poziomu 
azotu dostarczanego do gleby 

•	 Mechanizacja gospodarstwa jest 
na dobrym poziomie 

Słabe strony
•	 Nie jesteśmy zadowoleni z obecnego 

poziomu produkcji mleka – staramy 
się zwiększyć wydajność mleczną 

•	 Słaba jakość gleb, ale właściwe 
nawożenie pozwala nam 
prowadzić produkcję roślinną na
wystarczającym poziomie.

Czynniki zewnętrzne 
Lokalizacja
•	 Położenie naszego gospodarstwa 

jest korzystne. Znajduje się 12 
km od miasta, ale łatwo do niego 
dojechać. W okolicy funkcjonuje 
fi rma skupująca zboża, młyn oraz 
przedsiębiorstwo przetwórstwa 
mlecznego, które skupuje mleko 
od okolicznych rolników.

Inne
•	 Myślę, że brak współpracy z 

okolicznymi rolnikami stanowi 
dużą barierę rozwoju. Niestety, 
mentalności nie da się tak łatwo 
zmienić. Wymaga to czasu. Uważam 
też, że biurokracja utrudnia dostęp 
do funduszy z Unii Europejskiej. Z 
punktu widzenia rolnictwa dużym 
problemem jest „głód ziemi” – jej 
brak utrudnia rozszerzanie 
gospodarstwa.

Orientacja tech-
nologiczna

Orientacja produkcyjna

Orientacja 
społeczna

Orientacja rynkowa

Organizator

Kreatywność
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 Wykres – zewnętrzne czynniki gospodarstwa

Wybrana strategia: 
•	 Dywersyfi kacja produkcji zwierzęcej (bydło 

mięsne) oraz oferowanie usług rolnych i 
doradczych

Uzasadnienie: Wybrałem tę strategię, ponieważ 
gospodarstwo jest już wyposażone w maszyny 
rolnicze, więc nie ma potrzeby angażowania 
dodatkowych środków, a takie byłyby niezbędne w 
przypadku zakupu mlekomatów. Cena sprzedaży 
bydła mięsnego utrzymuje się na względnie 
stabilnym poziomie, a usługi i doradztwo są 
poszukiwane przez rolników. Po połączeniu tych 
dwóch działalnosci jestem w stanie osiągnąć 
satysfakcjonujący poziom przychodów.

Kluczowe czynniki sukcesu w odniesieniu do 
wybranej strategii
Uważam, że najbardziej ograniczającym czynnikiem jest 
konieczność uzyskania wykształcenia i doświadczenia 
w zakresie doradztwa rolniczego. Mam już wiedzę o 
żywieniu bydła mięsnego, więc mógłbym zapewnić 
takiego rodzaju doradztwo. Kiedy pracuje się w dwóch 
miejscach jednocześnie, istnieje ryzyko opóźnień 
niezbędnych prac w gospodarstwie ze względu na 
brak czasu. Korzyści tego rozwiązania zaś obejmują 
zróżnicowanie źródeł dochodów i możliwość kontraktacji 
sprzedaży bydła mięsnego bez konieczności współpracy 
z sąsiadami.

Misja, wizja i cele 
Moje cele na przyszłość (5-10 lat) (marzenia) 
•	 Planujemy powiększyć nasze gospodarstwo 

(do 100 ha) oraz zwiększyć produkcję mleka 
do około 200 000 kg, a także rozpocząć 
sprzedaż bezpośrednią poprzez mlekomaty 

•	 Produkcja byczków mięsnych – około 20 sztuk rocznie 
•	 Budowa wiaty 
•	 Modernizacja obory i oferowanie wybranych 

usług rolniczych innym producentom  
•	 Współpraca z innymi rolnikami

Strategia
Rozważam dwie możliwe strategie 

Strategia 1

•	 Specjalizacja w produkcji mleka z rosnącą skalą produk-
cji mleka i sprzedaży bezpośredniej (mlekomaty) 

Strategia 2

•	 Dywersyfi kacja produkcji zwierzęcej (bydło mięsne) 
oraz oferowanie usług rolnych i doradczych

 Wykres – wyniki gospodarstwa
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Wykres – strategia wprowadzona i rekomendowana

Strategia 1: Specjalizacja w produkcji mleka z rosnącą 
skalą  rodukcji mleka i sprzedaży bezpośredniej

Zalety: Wady:

• Ciągły rozwój i wzrost 
produkcji mleka

• Wartość dodana 
ze sprzedaży 
bezpośredniej

• Stabilność dochodów

• Dużo formalności związanych 
z uzyskaniem zgody na 
instalację mlekomatu

• Problemy z bezpośrednią 
sprzedażą mleka

• Problem z mlekiem, które nie 
zostanie sprzedane

Zalety i wady rozważanych strategii

Co? Kiedy? Jak? Czyjej pomocy 
potrzebujesz?

Kluczowe czynniki 
sukcesu?

Przygotowanie 
biznesplanu

Oczekiwanie na 
informację

Przygotowanie i 
złożenie biznesplanu

Doradca rolniczy lub 
osobiście

Osobista motywacja i 
determinacja

Wnioskowanie o 
środki unijne

Oczekiwanie na 
informację

Przygotowanie 
wniosku Doradca rolniczy Ograniczenia 

funduszy

Nowy kredyt Jeśli nie otrzymam 
środków unijnych

Przygotowanie doku-
mentacji spełniającej 

wymagania banku
Konsultant bankowy Zaakceptowanie przez 

bank biznesplanu

Zakup młodego bydła Kiedy będą dostępne 
środki fi nansowe (2014)

Poszukiwanie najlepszej 
opcji zakupu (cena)

Wsparcie ze strony kon-
sultanta ds. żywienia 

zwierząt

Dostępność 
funduszy

Szkolenia i nauka Przez cały czas Uczestniczenie w 
szkoleniach

Doświadczeni 
doradcy

Tylko własna 
determinacja

Plan działań

Strategia 2: Dywersyfi kacja produkcji zwierzęcej (bydło 
mięsne) oraz oferowanie usług rolnych i doradczych

Zalety: Wady:

• Możliwość lep-
szego wykorzystania 
sprzętu rolniczego

• Wyższy zysk uzyski-
wany z bydła 
mięsnego

• Nieznajomość rynku 
usług i doradztwa 
rolniczego

• Ryzyko spadku cen 
bydła mięsnego

 Wykres – wyniki gospodarstwa
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Przykład - studenci zawodowi:  
Gospodarstwo rolne 
Černivec, Słowenia
Członkowie rodziny: Spela (rolnik – student) (20), 
ojciec Tomaž (44),  matka Helena (42), siostry: Petra (18) 
i Tjasa (10), dziadkowie : Alojz (75) i Julijana (70)

Opiekun: Marija Klopčič, Uniwersytet w Lublanie, Wydział Biotechniki

Członkowie rodziny / liczba członków 
rodziny pracujących w gospodarstwie 7 / 4

Liczba sztuk bydła (razem) 186

Krowy mleczne (szt.) 102

Jałówki + młodzież (szt.) 84

Powierzchnia gospodarstwa 
(ha, ziemia własna + dzierżawa)

120 ha  
(40 ha + 80 ha 

Produkcja mleka w 2011 roku (kg) 800 000 
Kwota mleczna w roku kwotowym  
2011/2012 (kg) 780 000

Wydajność mleczna w 2011 roku 
(kg/krowa) 9 200

Rasa krów HF

Sytuacja w gospodarstwie 

Rolnik – student
•	 Jestem ambitny, lubię nowe przedmioty i technologie. 

Jestem zorientowany na rynek i zawsze szukam 
nowych nisz rynkowych. Mam dobre umiejętności 
organizacyjne. Jestem aktywny społecznie (działam w 
różnych stowarzyszeniach i społeczności lokalnej).

•	 Gdybym nie był studentem nauk o zwierzętach, 
prawdopodobnie studiowałbym ekonomię lub 
zarządzanie.

Gospodarstwo
Główne działalności w gospodarstwie:
•	  Produkcja mleka
•	 Chów i hodowla jałówek
•	 Sprzedaż cieląt płci męskiej w wieku od 10 do 14 dni
•	 Sprzedaż wołowiny
•	 Sprzedaż bezpośrednia mleka za pośrednictwem mlekomatów
•	 Hodowla buhajów – rasy holsztyńskiej
•	 Gospodarstwo jest gospodarstwem rodzinnym, zajmującym 

się przede wszystkim hodowlą inwentarza żywego. Do pracy w 
gospodarstwie wykorzystujemy najczęściej własne maszyny i 
urządzenia.
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Wykres – kompetencje rolnika
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Mocne strony
•	 Dobra sytuacja ekonomiczna i 

techniczna gospodarstwa 
•	 Śledzenie wykorzystania nowych 

technologii w rolnictwie 
•	 Organizacja pracy w gospodarstwie 
•	 Poziom produkcji mleka 
•	 Zdrowe zwierzęta 
•	 Zrozumienie i harmonia w rodzinie 

Słabe strony
•	 Brak gruntów rolnych 
•	 Bardzo wysoka cena gruntów rolnych 
•	 Zbyt dużo administracji, która nie 

zwiększa wartości dodanej 
naszych produktów 

Czynniki zewnętrzne 
Lokalizacja
•	 Gospodarstwo położone jest w 

miejscowości Zgornje Jarše 
•	 Obszar nizinny: 304 m n.p.m. 
•	 3 km od miasta Domžale i 1 km od 

miasta Menges 
•	 W sąsiedztwie znajduje się Katedra 

Nauk Zwierzęcych Wydziału 
Biotechniki Uniwersytetu w Lublanie 

•	 W pobliżu znajduje się Arboretum 
Volčji Potok 

•	 Gospodarstwo położone jest w 
sąsiedztwie ruchliwych dróg i 
stacji kolejowej

Inne
•	 Cena mleka 
•	 Opinia publiczna na temat 

rolnictwa 
•	 Warunki pogodowe (częste susze) 
•	 Rynek (popyt na wyższej jakości 

produkty w atrakcyjnych cenach) 
•	 Dostawcy 
•	 Ceny środków do produkcji takich jak: 

pasza, energia, nawozy, nasiona 
•	 Coraz bardziej 

wymagający konsumenci 
•	 Stan zdrowia członków rodziny 
•	 Stan zdrowia zwierząt
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Wykres – wewnętrzne czynniki gospodarstwa
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Wielkość produkcji

Intensywność 
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WiedzaMożliwości 
inwestycyjne
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Misja, wizja i cele 
Moje cele na przyszłość (5-10 lat) (marzenia) 
•	 Zwiększenie wydajności mlecznej krów 
•	 Poprawa zdrowia i długowieczności krów 
•	 Zakup gruntów rolnych (jest to bardzo 

ważne zadanie dla naszego gospodarstwa, 
ale będzie bardzo trudne w realizacji, 
ponieważ brakuje gruntów w okolicy, a 
popyt na ziemię jest bardzo wysoki) 

•	  Wyższa wartość dodana produkcji w 
gospodarstwie 

•	 Dobra przyszłość naszego gospodarstwa 
•	 Zdrowie i harmonia w rodzinie 
•	 Zdrowe zwierzęta

Strategia
Rozważam dwie możliwe strategie 

Strategia 1

•	 Zwiększenie wydajności mlecznej krów 
•	 Poprawa zdrowia i długowieczności krów

Strategia 2

•	  Przetwórstwo mleka, wytwarzanie produktów 
mlecznych o wysokiej jakości (sery, jogurty, 
twarogi i inne przetwory mleczne)

 Wykres – zewnętrzne czynniki gospodarstwa

Wybrana strategia: 
•	 Zwiększenie wydajności mlecznej krów 
•	 Poprawa żywienia krów 
•	 Zapewnienie lepszej jakości paszy (siano, 

kiszonka, kukurydza) 
•	 Lepsza selekcja krów dzięki najlepszym 

genetycznie bykom.
Uzasadnienie:
•	 W gospodarstwie jest już produkowane 

mleko, dostępne są wiedza, doświadczenie i 
zdolności produkcyjne.

Kluczowe czynniki sukcesu w odniesieniu do 
wybranej strategii
•	 Zdrowie rodziny 
•	 Zdrowie zwierząt 
•	 Dostępność gruntów rolnych (ryzyko utraty 

gruntów dzierżawionych) 
•	 Rynek mleka i ceny

 Wykres – wyniki gospodarstwa

Środowisko pracy

Stabilność 
fi nansowa

Zrównoważenie

Zysk
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Wykres – strategia wprowadzona i rekomendowana

Strategia 1: Zwiększenie wydajności mlecznej

Zalety: Wady:
• Większa produkcja 

mleka
• Wzrost dochodu 

gospodarstwa
• Kontynuacja 

tradycji 
gospodarstwa

• Brak gruntów rolnych
• Bardziej wrażliwe 

krowy (wyższe 
prawdopodobieństwo 
chorób zwierząt 
związane z wyższą 
mlecznością)

Zalety i wady rozważanych strategii

Co? Kiedy? Jak? Czyjej pomocy 
potrzebujesz?

Kluczowe czynniki suk-
cesu?

Wzrost wydajności 
mlecznej

W następnych 
latach

Poprzez poprawę dawek 
żywieniowych i poprawę 

jakości paszy

Profesjonalne
doradztwo i dużo
wkładu własnego

Zdrowie zwierząt, 
dzierżawa ziemi

Zakup ziemi W zależności 
od możliwości

Z pomocą 
banków – fundusze Wsparcie fi nansowe

Akceptowalne ceny zi-
emi (obecnie są bardzo 

wysokie)

Podniesienie jakości 
pasz

W następnych 
kilku latach

Używając dobrej jakości 
nasion i poprawiając 

technologię produkcji 
pasz

Profesjonalne 
doradztwo, nowa 
wiedza w zakresie 

produkcji pasz

Warunki pogodowe

Plan działań

Strategia 2: Przetwórstwo mleka

Zalety: Wady:
• Dobra pozycja gospodarstwa
• Zaoferowanie wysokiej jakości 

produktów mlecznych
• Zapewnienie pracy w gospo-

darstwie członkom rodziny
• Osiągnięcie wyższej ceny mleka 

poprzez produkty mleczne

• Zapewnienie odpowiedniej 
dokumentacji

• Zapewnienie źródeł 
fi nansowania nowych inwestycji

• Zapewnienie siły roboczej
• Zainteresowanie konsumentów 

produktami wytwarzanymi w 
gospodarstwie

 Wykres – wyniki gospodarstwa

Stabilność 
fi nansowa

Ogólny styl zarządzania

Przedsiębiorstwo społecznie 
odpowiedzialne
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Ukierunkowanie na 
zakup i sprzedaż

Poczekam i zobaczę

Współpraca producentów

Integracja elementów łańcucha

Wartość dodana produktu

Produkt masowy

Wydajność ekonomiczna

Specjalizacja

Modernizacja

Wielkość czynników 
produkcji - skala

Dywersyfi kacja
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Wnioski ze szkolenia studentów 
zawodowych w Polsce

N a podstawie  doświadczeń zdobytych w 
trakcie szkoleń ze studentami, którzy mają 
w przyszłości objąć gospodarstwo rolne, 

wyciągnięto następujące wnioski:
•	 Studenci mają dobre umiejętności w zakresie 

obsługi komputera i są efektywni podczas 
pracy z internetowym narzędziem ISM. Pracują 
również z narzędziem w domu, poprawiając 
treści swoich raportów po każdym dniu 
szkoleniowym.

•	 Podobnie jak w przypadku szkoleń z 
rolnikami, trener odgrywa kluczową rolę w 
całym procesie. Musi być w stanie stymulować 
studentów do bardziej realistycznego myślenia, 
a nie – jak to często bywa w ich przypadku 
– do przedstawiania idealistycznych wizji. 
Zadaniem prowadzącego jest również 
pokazać, jak przygotować wartościową analizę 
gospodarstwa rolniczego.

•	 Studenci byli zdecydowanie mniej pewni 
swojej przyszłej strategii niż szkoleni rolnicy. 
Rolnicy jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia 
zazwyczaj mieli już pewne pomysły na ścieżki 
rozwoju swojego gospodarstwa. Natomiast 
studenci raczej tworzyli strategie w trakcie 
treningu. Studenci znaleźli również znacznie 
więcej kluczowych czynników sukcesu dla ich 
działalności.

•	 Studenci częściej wybierali produkcję wymagającą mniejszych 
nakładów pracy, aby mieć więcej czasu dla siebie.

Wnioski ze szkolenia studentów zawodowych 
w Słowenii
Podczas realizacji projektu Leonardo da Vinci szkolenie ISM dla 
przyszłych następców gospodarstw rodzinnych zorganizowano 
w dwóch różnych miejscach: w Lublanie i Mariborze. W sumie w 
trzydniowych treningach uczestniczyło 25 słuchaczy.
Studenci byli równie kreatywni jak rolnicy w odniesieniu do 
korzystania z narzędzia i formułowania swoich celów. Znacznie 
lepiej pracowali zaś z komputerem i częściej niż rolnicy 
przedstawiali bardzo nierealistyczne przyszłe cele, których 
realizacja miałaby się opierać na środkach unijnych. Brali 
pod uwagę zdecydowanie mniej ograniczeń, które mogłyby 
mieć wpływ na ich przyszłe plany. Podczas szkolenia jeden 
uczestnik wpadł na pomysł, by rozpocząć działalność rolniczą 
w Nowej Zelandii, do której chciałby pojechać, aby zrealizować 
swoje marzenie. Z drugiej strony, inni uczniowie wykazywali 
bardzo duże przywiązanie do swoich korzeni, czego można 
było się spodziewać, albowiem w Słowenii, rolnicy, a także inni 
właściciele gruntów są bardzo przywiązani do swojej ziemi i 
regionu. Jest to część kultury.
Uwagi dotyczące korzystania z narzędzia ISM: metodologia ISM 
może być metodą stosowaną w szkołach, w klasach o kierunku 
biznesowym lub w ramach programów nauczania zawodowego 
dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem i gospodarstwem.

Wnioski dotyczące szkolenia 
studentów zawodowych
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G łównym zadaniem do wykonania po 
pierwszym dniu szkolenia jest rozmowa 
z przedsiębiorcą spoza rolnictwa. Rolnik 

jest proszony, aby porozmawiać o tym, jak ten 
przedsiębiorca dokonuje strategicznych wyborów, 
jak prowadzi swój biznes, jakie są jego cele i jak 
reaguje na zmiany. Celem tego ćwiczenia jest 
znalezienie podobieństw w sposobie prowadzenia 
działalności gospodarczej i podejmowania 
strategicznych decyzji. Na pierwszy rzut oka 
porównanie gospodarstwa z firmą spoza rolnictwa 
wydaje się trudnym zadaniem. Przedsiębiorcy nie 
znają szczegółów operacyjnych funkcjonowania 
firmy rozmówcy. Ale jeśli spojrzeć z poziomu 
strategicznego, to istnieje wiele podobieństw, 
np.: niepewność dotycząca rozwoju rynku, 
zmiany prawne, kontakty z interesariuszami, np. 
z sąsiadami itp.  Podczas rozmowy rolnik może 
dostrzec siebie jako przedsiębiorcę, przez co staje 
się bardziej pewny siebie. Co więcej, dowiaduje się, 
że inni przedsiębiorcy są również zainteresowani 
podejmowanymi przez niego działaniami. 
Innym efektem jest to, że rolnik uzyskuje pewną 
informację zwrotną, jak ktoś z zewnątrz widzi 
jego działalność. Uczy się dodatkowo, jak 
współpracować, jak nawiązać kontakt z kimś 
spoza znanego mu otoczenia.
W tym rozdziale przedstawiono dwa przykładowe 
zadania domowe.

Wywiad z przedsiębiorcą spoza rolnictwa, Polska

Naszą działalność rozpoczęliśmy jako sklep państwowy 
specjalizujący się w hydraulice. Po wielu latach wykupiliśmy 
sklep od państwa i staliśmy się prywatnymi właścicielami. 
Przejęcie sklepu i początek pracy na własny rachunek były 
wtedy najlepszym wyborem. Zaczęliśmy stawiać pierwsze kroki 
na polskim rynku, prowadząc prywatny biznes. Początkowo 
mieliśmy kilkunastu klientów, mały sklep (40 m2) oraz magazyn. 
Głównym celem firmy był rozwój, zdobycie nowych klientów 
oraz zaoferowanie nowych produktów o wysokiej jakości i 
trwałości. Moim osobistym celem było (i nadal jest) osiągnięcie 
stałego dochodu zapewniającego stabilność finansową dla naszej 
rodziny.
Nasza obecna sytuacja wygląda następująco: powierzchnia 
sklepu wynosi około 600 m2, a liczbę klientów szacujemy 
na kilkaset osób. Prowadzimy również działalność hurtową, 
dostarczając produkty do innych sklepów. Jesteśmy także 
przedstawicielstwem wielu głównych producentów hydrauliki 
i elementów sanitarnych. Głównym celem firmy jest ciągły 
rozwój poprzez stale poszerzaną gamę produktów. Jeżeli chodzi 
o wady naszej działalności, to stałe, „sztywne” godziny pracy 
i stres związany z prowadzeniem własnego biznesu są przez 
nas uznawane za główne trudności. Największą zaletą jest 
możliwość ciągłego uczenia się nowych technologii i innowacji 
technicznych.  
Ważną osobą, która odegrała istotną rolę w rozwoju naszej 
działalności, jest mój tata, który był założycielem firmy. Przekazał 
mi wskazówki niezbędne w prowadzeniu biznesu. Pokazał mi, 
jak zarządzać firmą i jaki obrać kierunek rozwoju firmy. Naszym 
celem jest kontynuacja tego kierunku  rozwoju i zapewnienie 
wysokiej jakości oferowanych produktów. 

Zadanie domowe: wywiad z 
przedsiębiorcą spoza sektora rolnego
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Wywiad z przedsiębiorcą spoza 
rolnictwa, Słowenia

Jerman Transport jest firmą rodzinną z 
ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem (została 
założona w 1971 roku). Od 1991 roku w ofercie firmy 
znajduje się również transport międzynarodowy. 
Dodatkową działalnością jest zakup i naprawa 
uszkodzonych samochodów. Właściciel, jego żona 
i dwóch synów pracują w firmie wraz z 50 innymi 
osobami.
Celem firmy jest zapewnienie dobrej jakości usług 
transportowych oraz ciągłe dostosowywanie się do  
potrzeb klientów, przy jednoczesnym wykorzystaniu 
pojazdów spełniających najostrzejsze kryteria 
ekologiczne.
Mocnymi stronami firmy są jej wielkość, dokładność, 
wiarygodność, elastyczność i samofinansowanie. 
Słabe punkty i zagrożenia to nieuregulowane i 
zmienne prawo, brak dyscypliny finansowej i 
duża konkurencja w branży międzynarodowych 
przewoźników.
Cele firmy na przyszłość to systematyczny wzrost, 
modernizacja taboru i wyposażenia technicznego. 
W realizacji tych założeń właściciel opiera się na 
własnej pomysłowości, ciągłym monitorowaniu 
wskaźników wydajności, szybkim rozwiązywaniu 
problemów i zapewnieniu zgodności z przepisami 
prawa. Członkowie rodziny, którzy znają biznes, 
są także wielkim wsparciem. Strategią firmy 
jest specjalizacja i wzrost skali, a także wzrost 
przychodów połączony z redukcją kosztów 
jednostkowych.
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Wyniki

Rozdział 4,5 i 6
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W yniki szkoleń metodą ISM można 
analizować w różny sposób. W tym 
rozdziale skupiono się na trzech aspektach: 

po pierwsze, na podobieństwach i różnicach 
pomiędzy rolnikami w zakresie wybranych ścieżek 
rozwoju i ich kontynuacji po zakończeniu szkolenia, 
po drugie, na kluczowych czynnikach sukcesu, które 
determinują realizację każdej strategii, i po trzecie, 
na ocenie szkoleń i procesu uczenia się.
Jednym z głównych celów szkoleń ISM jest 
wspieranie przedsiębiorców rolnych w zakresie 
przygotowania i wdrożenia strategii, dopasowanej do 
warunków wewnętrznych i otoczenia gospodarstwa. 
W pierwszej części rozdziału przedstawiono 
przegląd ścieżek rozwoju wybieranych przez 
rolników w trzech krajach uczestniczących 
w projekcie – Polsce, Litwie i Słowenii. 
 
Jednym z elementów szkolenia jest także analiza 
czynników, które mogą przyczynić się do sukcesu lub 
porażki planowanej przez rolnika strategii rozwoju. 
W drugiej części rozdziału dokonano przeglądu 
tych czynników, które najczęściej były wymieniane 
przez uczestników jako kluczowe warunki sukcesu.  

Jednym z ważnych aspektów wprowadzania 
nowych, innowacyjnych metod szkoleniowych 
jest ich ocena przez odbiorców końcowych – 
beneficjentów. Ewaluacja, czyli ocena szkoleń, 
prowadzona była na wiele sposobów, zarówno 
podczas szkoleń, jak i po ich zakończeniu. Rolnicy 
wypełniali formularze oceny bezpośrednio po 
każdym dniu szkoleniowym, a także odbyli rozmowę 
telefoniczną z członkiem zespołu projektowego po 
około 1-2 miesiącach od zakończenia szkolenia. 
Najważniejsze wyniki i wnioski z ewaluacji  
przedstawiono w trzeciej części rozdziału czwartego. 

Równolegle do szkoleń ISM, wśród dużej grupy 
producentów mleka (1038 gospodarstw, w tym 
uczestników szkoleń ISM) ze wszystkich trzech 
krajów została przeprowadzona ankieta, która 
zawierała pytania dotyczące m.in. ścieżek rozwoju 
gospodarstw, poziomu kompetencji rolnika, 

przyszłych oczekiwań, szans i zagrożeń. Badania te posłużyły 
ocenie ścieżek rozwoju gospodarstw mlecznych w analizowanych 
krajach (przedstawionych w Kuipers i in., 2014), ale także były 
wykorzystane do pomiaru efektów kształcenia metodą ISM, które 
zaprezentowano w rozdziale 5. niniejszej publikacji. 

 4.1
Strategie rozwoju gospodarstw 
W celu rozpoznania wybranych przez rolników strategii oraz 
sprawdzenia, w jakim stopniu uległy one zmianie w stosunku do 
pierwotnie wybranej ścieżki rozwoju,  przeanalizowano  raporty 
rolników uczestniczących w szkoleniach ISM. W raporcie 
tym rolnik opisywał własnymi słowami swoją strategię. Mógł 
sformułować maksimum trzy ścieżki rozwoju, które brał pod 
uwagę. Strategie, które rolnik zawarł w raporcie były zazwyczaj 
bardziej szczegółowe niż ogólne strategie zawarte w narzędziu ISM 
(wymienione na rysunku 1.1). Z racji tego, że w szkoleniach brali 
udział tylko producenci mleka, bardziej interesujące jest przyjrzenie 
się szczegółowym strategiom formułowanym przez rolników niż 
globalnym, proponowanym przez narzędzie. Dla wszystkich trzech 
krajów strategie zawarte w raportach ISM zostały przyporządkowane 
do 8 następujących kategorii.

1. Zwiększenie skali produkcji mleka: wzrost wielkości produkcji, 
zwiększenie liczby krów, zwiększenie areału gospodarstwa.

2. Poprawa parametrów stada: zwiększenie wydajności mlecznej 
krów, poprawa jakości i składu mleka, poprawa zdrowotności 
i wycieleń krów, wzrost potencjału genetycznego stada.

3. Poprawa efektywności i modernizacja gospodarstwa: 
restrukturyzacja działek/obszaru, zakup robota udojowego, 
remont budynków, maszyn i sprzętu.

4. Dywersyfikacja w zakresie produkcji zwierzęcej, np. bydło 
mięsne, konie, trzoda, w połączeniu z utrzymaniem lub 
zwiększeniem areału.

5. Dywersyfikacja w zakresie działalności nierolniczych, np. 
agroturystyka, przetwórstwo, usługi rolnicze.

6. Współpraca pionowa: ścisła współpraca z innymi partnerami 
z łańcucha żywnościowego, np. przetwórcami mleka.

4. Wyniki: analiza strategii i procesu 
uczenia się
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7. Współpraca pozioma: ścisła współpraca z 
innymi rolnikami, np. w celu wspólnego zakupu 
środków produkcji i uzyskania korzystniejszych 
cen, dzielenia się parkiem maszynowym lub 
sprzedaży produktów po wyższych cenach, 
tworzenie grup producentów. 

8. Ekstensyfikacja: zmniejszenie produkcji i 
nakładów, utrzymanie produkcji zwierzęcej 
na tym samym poziomie przy zwiększeniu 
powierzchni gospodarstwa, orientacja na 
środowisko, rolnictwo ekologiczne.

 
Uczestnicy szkoleń ISM stanowią jedynie małą 
grupę w porównaniu do ogólnej populacji 
rolników w sektorze. Przyporządkowanie opisu 
strategii wykonanego przez rolnika w raporcie 
do danej kategorii jest niewątpliwie nieco 
subiektywne, a na wybór ścieżki rozwoju mogą 
mieć wpływ inni uczestnicy szkolenia i trener. 
Zatem oczywiste jest to, że przegląd strategii, 
zamieszczony w tabeli 4.1, nie jest reprezentatywny 
dla całego sektora w badanych krajach. 

W analizie, której wyniki prezentuje tabela 4.1, uwzględniono 
wszystkie deklarowane strategie sformułowane przez rolnika 
(dwie lub trzy na osobę), z tym że nie nadano im wag według 
ważności wyboru (czyli każda strategia liczyła się jako 1 do sumy 
strategii równej 263). Trudność tej analizy polega na tym, że 
niektórzy rolnicy wybierali strategie opcjonalne (wykluczające 
się nawzajem, np. specjalizacja na 1. miejscu i dywersyfikacja na 2. 
miejscu), podczas gdy inni wybierali strategie uzupełniające (np. 
wzrost skali i poprawa parametrów stada lub kooperacja). Należy 
to brać pod uwagę podczas analizy wyników z tabel 4.1 i 4.2. 
  
Można zauważyć, że kierunki rozwoju badanych gospodarstw 
zorientowane są na podstawową działalność, jaką jest bydło 
mleczne. Połączenie strategii zwiększenia skali produkcji mleka 
oraz dwóch strategii poprawy (stada i wydajności gospodarstwa) 
deklaruje około 60% rolników we wszystkich trzech krajach. W 
obrębie tej grupy polscy rolnicy skupiają się przede wszystkim 
na rozszerzeniu skali działalności, natomiast litewscy preferują 
strategię poprawy wyników i modernizacji gospodarstwa. Polscy 
rolnicy, częściej niż w pozostałych krajach wskazywali także 
strategię dywersyfikacji produkcji (razem prawie 40% wybranych 
strategii). Szczegółowe informacje dotyczące dywersyfikacji 
nie były analizowane, ale ogólny obraz zaobserwowany 
przez trenerów wskazuje na to, że dywersyfikacja w Słowenii 

1Wyniki dla 106 rolników (Polska: 24, Litwa: 40, Słowenia: 42) uczestniczących zarówno w głównym szkoleniu ISM, jak i w powtórnym 
spotkaniu po roku od szkolenia. Od każdego rolnika uzyskano maksymalnie 3 opcjonalne strategie, 100%=263 strategie). 

 
Zwiększenie 

skali produkcji 
mleka

Poprawa 
parametrów 

stada

Poprawa wydajności 
i mechanizacji 
gospodarstwa

Dywersyfika-
cja w zakresie 

produkcji 
zwierzęcej

Dywersyfikacja w 
zakresie działalno-

ści nierolniczych

Współpraca 
pionowa

Współpraca 
pozioma

Ekstensyfi-
kacja

Razem

Polska 37.0 8.7 10.9 19.6 19.6 0.0 0.0 4.3 100
Litwa 14.4 14.4 34.6 5.8 12.5 4.8 9.6 3.8 100
Słowenia 23.0 24.6 9.5 6.3 11.1 9.5 15.1 0.8 100

Tabela 4.1: Udział poszczególnych grup strategii w ogólnej liczbie strategii wybranych przez rolników uczestniczących 
w szkoleniach ISM w poszczególnych krajach [%]1

¹ Wyniki dla 106 rolników (Polska: 24, Litwa: 40, Słowenia: 42) uczestniczących w powtórnym spotkaniu po roku od szkolenia. Od każdego rolnika  
uzyskano maksymalnie 3 opcjonalne strategie, 100%=270 strategii). 

Tabela 4.2: Udział poszczególnych grup strategii w ogólnej liczbie strategii wybranych przez rolników uczestniczących 
w spotkaniu po roku od szkolenia ISM w poszczególnych krajach [%]¹

 

Zwiększenie 
skali 

produkcji 
mleka

Poprawa 
parametrów 

stada

Poprawa 
wydajności i 
mechanizacji 

gospodarstwa

Dywersyfika-
cja w zakresie 

produkcji 
zwierzęcej

Dywersyfikacja w 
zakresie działalności 

nierolniczych

Współpraca 
pionowa

Współpraca 
pozioma

Ekstensyfi-
kacja

Razem

Polska 37.5 7.5 15.0 17.5 20.0 0.0 0.0 2.5 100
Litwa 21.4 15.2 33.9 8.9 8.9 4.5 5.4 1.8 100
Słowenia 23.0 23.0 7.9 7.9 7.9 12.7 15.5 2.0 100
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rozumiana jest częściej jako przetwórstwo 
mleka w gospodarstwie, podczas gdy w Polsce 
rolnicy skupiają się na produkcji wołowiny 
lub wieprzowiny, natomiast litewska grupa 
dywersyfikację postrzega jako wprowadzenie 
nowych upraw. Litewscy rolnicy gospodarują dość 
ekstensywnie, często posiadając niewykorzystane 
zasoby ziemi, co umożliwia im zwiększanie 
powierzchni zasiewów. Ciekawym spostrzeżeniem 
jest także niechęć do współpracy wśród polskich 
rolników, podczas gdy w Słowenii co czwarta 
wybrana strategia wiązała się ze współpracą wśród 
producentów lub w łańcuchu żywnościowym. 
 
Podczas powtórnego spotkania (około rok 
po szkoleniu) rolnicy ponownie analizowali 
stworzony wcześniej przez siebie plan działania 
oraz osiągnięcia w trakcie minionego roku. 
Podsumowano, jakie działania zostały 
zrealizowane, jakie zmiany wprowadzono w 
gospodarstwie i czy coś zmieniło się w dalszych 
planach. Rolnicy powtarzali również proces 
budowania strategii. Sformułowane wówczas 
podczas ponownego spotkania strategie 
pozwoliły ocenić, czy uczestnicy zmienili swój 
strategiczny wybór po jednym roku od szkolenia, 
czy też kontynuują obrany kierunek rozwoju. 
 
Ogólnie strategie rozwoju gospodarstwa 
po roku od szkolenia nadal zorientowane 
były wokół produkcji mleka (patrz tabela 
4.2). Nacisk na strategie zwiększenia skali i 
poprawy parametrów stada wydaje się jednak 
silniejszy, szczególnie w przypadku grupy 
litewskiej, w której zaobserwowano 7% wzrostu 
wyboru strategii zakładającej powiększenie 
gospodarstwa w porównaniu do wyników 
uzyskanych podczas pierwszego szkolenia. 

Interesującym zagadnieniem jest także to, w 
jakim stopniu rolnicy zmienili swoje strategie 
po roku od szkolenia. Przeanalizowano to w 
następujący sposób: jeśli podczas powtórnego 
spotkania rolnicy podali te same trzy strategie 
co podczas głównego treningu, niezależnie od 
kolejności tych strategii, przyznawano 1 punkt. 
Jeśli dwie z trzech strategii były takie same, 
wtedy wynik wynosił 0,66, gdy jedna strategia 
się pokrywała – 0,33, a gdy były całkowicie 
różne – 0 punktów. W przypadku podania przez 
rolnika tylko dwóch strategii, wyniki wyniosły 

odpowiednio 1, 0,5 i 0. Średnie wyniki dla grup rolników w 
Polsce, na Litwie i w Słowenii ukształtowały się na poziomach 
0,78; 0,78 i 0,69, co wskazuje, że odpowiednio 78, 78 i 69% z 
3 (lub 2) strategii wymienionych podczas pierwszego szkolenia 
zostało wybranych ponownie po upływie jednego roku. 

Spośród całej grupy 106 rolników tylko jeden rolnik zmienił 
wszystkie trzy wybrane pierwotnie ścieżki rozwoju.  W nowych 
planach miał on budowę nowej obory w zupełnie innej lokalizacji, 
co zapewne stanowi przyczynę radykalnej zmiany. Zasadnicze 
pytanie, które się nasuwa to, czy jest to sytuacja pozytywna, czy 
też wręcz odwrotnie. Odpowiedź zależy od powodu tej zmiany. 
Wybór strategiczny podejmowany jest na okres od 2 do 5 lat, 
więc dlatego powinien być mniej więcej taki sam rok później. 
Jednak okoliczności mogą się zmienić. Można sobie wyobrazić, 
że rolnik wybrał strategię zwiększenia skali produkcji mleka. 
W międzyczasie zainwestował w oborę, a także utrzymanie 
większej liczby krów, więc teraz jego uwaga skupia się głównie 
na poprawie parametrów stada i wydajności (modernizacji) 
gospodarstwa. Również sytuacja na rynku może ulec zmianie. 
Rolnicy także mogą sami zmienić swoje myślenie o przyszłych 
planach. 

Ogólnie rzecz ujmując, bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę 
na fakt, że szkolenie skłania rolników do myślenia o przyszłości, 
do pracy nad wizją gospodarstwa i analizą jego ścieżek rozwoju. 
Niewątpliwym pozytywem jest również to, że analiza nie kończy 
się ostatniego dnia szkolenia. Wielu rolników może przemyśleć 
swoją strategię i zdecydować się na małe (bądź większe) zmiany 
w planach działania po roku od szkolenia podstawowego 
lub później. Celem szkolenia nie jest więc zmiana strategii z 
obecnie realizowanej na inną, a raczej zachęcenie rolników do 
analizy swojej sytuacji i możliwych, przyszłych ścieżek rozwoju.  

Szczegółowe informacje na temat ścieżek rozwoju gospodarstw 
mlecznych w Polsce, na Litwie i Słowenii, a także czynników 
mających wpływ na te wybory zostały przedstawione przez 
Stalgiene i Kuipers (2014), Malak-Rawlikowska i Żekało (2014) i 
Klopčič et. al. (2014), na podstawie analizy 1038 kwestionariuszy 
zgromadzonych w tych krajach. 

4.2
Kluczowe czynniki sukcesu
Kluczowe czynniki sukcesu to warunki, które są istotne dla skutecznej 
realizacji strategii. Podczas szkolenia rolnicy zostali poproszeni o 
wskazanie najważniejszych czynników warunkujących realizację 
ich wybranej strategii. Wskazania uczestników zostały podzielone 
na trzy główne grupy. Pierwsza grupa związana była z osobą samego 
rolnika: zdrowie, rodzina, obecność następcy oraz własna wiedza 
i kompetencje. Druga grupa dotyczyła struktury i efektywności 
funkcjonowania gospodarstwa: struktura gospodarstwa rolnego, 
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wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz możliwości 
inwestycyjne. Trzecia grupa nawiązywała do 
otoczenia: możliwość powiększenia gospodarstwa, 
cena mleka lub innych produktów, dostępność i 
cena czynników produkcji, dostępność środków 
finansowych, np. kredyty, dotacje z UE, a także 
uwarunkowania prawne. Niektórzy rolnicy 
wskazywali także inne aspekty, które nie mieściły 
się w żadnej z powyższych kategorii. Zostały one 
zaliczane do grupy „inne”. Liczba kluczowych 
czynników sukcesu wymienianych przez rolników 
w raportach ISM wahała się od 1 do 10 dla 
każdej opisanej strategii, łącznie było ich 535. 
 
W tabeli 4.3 przedstawiono pierwszą grupę 
kluczowych czynników sukcesu, związanych z 
rolnikiem. Grupa ta miała udział od 11 do 25% 
ogólnej liczby czynników wymienionych przez 
rolników. Warto zauważyć, że w badanych trzech 
krajach nacisk na poszczególne czynniki różni 
się. Na Litwie 9% rolników jako najważniejsze 
ograniczenie wymieniło wiedzę i kompetencję. 
Natomiast w Słowenii największym problemem 
były kwestie związane ze zdrowiem i rodziną. 
 
Czynniki związane z funkcjonowaniem 
gospodarstwa przedstawiono w tabeli 4.4. Ich 
udział w ogólnej liczbie czynników wymienionych 
przez rolników stanowił od 8% w Polsce do aż 49% 
na Litwie. Wyniki ekonomiczne gospodarstwa to 
jeden z najważniejszych czynników w tej grupie. 
Warunkuje on podjęcie inwestycji finansowanych z 
własnych środków. Czynnik ten jest ściśle powiązany 
z cenami produktów oraz środków do produkcji 
na rynku, co można zaobserwować w tabeli 4.5, w 
której przedstawiono uwarunkowania związane z 
otoczeniem. Ceny na rynku były najważniejszym 
warunkiem sukcesu realizacji strategii według  
rolników ze wszystkich państw. Oznacza to, że 

wydajność gospodarstwa i dostępność kapitału własnego z 
przeznaczeniem na inwestycje jest, według rolników, bardziej 
istotna niż dostępność zewnętrznych środków finansowych. 
Można to zinterpretować w dwojaki sposób: albo dostępność 
kredytów i funduszy UE jest na tyle wysoka, że rolnicy nie 
postrzegają tego jako kluczowy czynnik sukcesu, albo z 
reguły wolą finansować inwestycje z własnych środków i nie 
uzależniają inwestycji od otrzymania zewnętrznego finansowania. 
Wyniki te oczywiście mogą stanowić jedynie pewien pogląd 
na sytuację z uwagi na ograniczoną próbę badawczą. 

Generalnie najczęściej wymienianymi czynnikami warunkującymi 
realizację strategii były czynniki otoczenia (od 39% ogólnej liczby 

Tabela 4.3: Udział kluczowych czynników sukcesu związanych 
z osobą rolnika w całkowitej liczbie wymienionych czynników 
(w procentach) 

Kraj Zdrowie Rodzina Następca
Wiedza/ 

kompetencje
Razem

Litwa 1 2 0 9 12

Polska 2 3 2 5 12

Słowenia 11 12 1 1 25

Średnio 5 5 1 5

Kraj
Możliwości  

inwestycyjne
Wyniki  

ekonomiczne
Wydajność 
techniczna

Struktura gos-
podarstwa

Razem

Litwa 3 26 14 6 49

Polska 0 8 0 0 8

Słowenia 0 11 1 9 21

Średnio 1 15 5 5

Tabela 4.4: Udział kluczowych czynników sukcesu związanych 
ze strukturą i funkcjonowaniem gospodarstwa w całkowitej 
liczbie wymienionych czynników (w procentach)

Tabela 4.5: Udział kluczowych czynników sukcesu związanych z otoczeniem zewnętrznym w całkowitej liczbie 
wymienionych czynników (w procentach)

Kraj
Możliwości 

rozwoju
Cena mleka lub 

innych produktów
Dostępność/ceny 

środków do produkcji

Możliwość 
skorzystania z kredytu 

bankowego
Dotacje z UE

Prawodawstwo/
przepisy/wymogi

Inne
Razem udział w 
ogólnej liczbie 

czynników
Litwa 5 17 1 6 5 0 5 39
Polska 2 14 23 17 14 3 7 80
Słowenia 4 13 13 9 5 5 5 54
Średnio 4 15 13 11 8 3 6
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czynników na Litwie do 80% w Polsce, tabela 4.5). 
Przestrzeń niezbędna do rozwoju jest niekiedy 
uznawana za problem, na przykład gdy budynki 
gospodarcze znajdują się w centrum wsi lub na 
terenie miasta. Cena mleka i jego produktów jest 
bardzo często wymieniana jako kluczowy czynnik 
sukcesu, co jest dość oczywiste, ponieważ jest 
ona priorytetowa dla dochodów gospodarstwa. 
Dostępność i cena czynników produkcji wydają 
się kluczowe w Polsce i w Słowenii. Chodzi 
zazwyczaj o możliwość zakupu nowego gruntu. 
Ziemia była bardzo często wymieniana jako 
jeden z najbardziej ograniczających zasobów. 
W Słowenii zwrócono uwagę na poważny 
problem polegający na tym, że emerytowani 
rolnicy zazwyczaj nie sprzedają swojej ziemi. 

Środki fi nansowe oraz dotacje unijne były także 
często wymieniane jako kluczowy czynnik 
sukcesu, szczególnie w Polsce. Były one zazwyczaj 
związane z większymi inwestycjami, np. w 
obory, urządzenia udojowe. W kategorii „inne” 
jako kluczowe czynniki sukcesu najczęściej 
wymieniane były ryzyko pogodowe, ale także 
popyt na rynku i rosnący wpływ społeczeństwa. 

Podsumowując, najczęściej wskazywanymi 
przez rolników czynnikami warunkującymi 
sukces ich strategii były czynniki związane z 
otoczeniem gospodarstwa. Ogólnie są to czynniki, 
na które rolnik nie może wpływać. W grupie 
czynników związanych z gospodarstwem wyniki 
ekonomiczne są wymieniane jako najważniejsze. 
Są one uzależnione od sposobu zarządzania 
gospodarstwem, ale oczywiście również od 
czynników zewnętrznych, takich jak cena mleka 
i środków do produkcji. Spośród czynników 
związanych z osobą rolnika, rodzina, zdrowie 
oraz kompetencje osobiste są najistotniejszymi 
kluczowymi czynnikami sukcesu w gospodarstwie. 

4.3
Ocena szkoleń ISM
Ocena jest bardzo ważnym elementem metody 
ISM i procesu uczenia się. Pomaga sprawdzić, 
czy metoda i szkolenia były przeprowadzone 
w odpowiedni sposób. Umożliwia ona również 
wykrycie potencjalnych problemów w celu 
zapobiegnięcia ich wystąpieniu w przyszłości. Na 
potrzeby ewaluacji szkoleń ISM zastosowano dwie 

metody: formularze oceny, a także rozmowę telefoniczną dwa 
miesiące po zakończeniu treningu. 

Wyniki oceny
Do oceny szkoleń użyto następujących formularzy ewaluacyjnych: 
ankieta wypełniona przez rolników po każdym dniu szkoleniowym; 
ankieta dla trenera 2 razy w ciągu dnia szkoleniowego na temat 
szkolenia i szkolonej grupy; ankieta dla niezależnego obserwatora 
na temat narzędzia ISM, szkolonej grupy i trenera. Uzyskane 
wyniki przyczyniły się do oceny przebiegu i odbioru samego 

Wykres 4.1: Oczekiwania wobec szkolenia (wg krajów)

Wykres 4.2: Oczekiwania wobec szkolenia (według dni szkoleniowych)
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szkolenia oraz do wprowadzenia ewentualnych 
usprawnień na przyszłość. Okazało się, że we 
wszystkich trzech krajach oczekiwania rolników 
w stosunku do szkolenia zostały w większości 
spełnione (wykres 4.1). Potwierdza to tezę, że 
rekrutacja rolników została przeprowadzona we 
właściwy sposób oraz że otrzymali oni niezbędne 
informacje na temat szkolenia jeszcze przed jego 
rozpoczęciem. Można jednak zaobserwować, 
że po pierwszym dniu treningu część rolników 
była zaskoczona formą szkolenia (wykres 4.2). 
Powodem może być to, że we wszystkich trzech 
krajach rolnicy są raczej przyzwyczajeni do 
szkoleń w formie wykładu, w których interakcja 
z prowadzącym jest niewielka. Podczas szkolenia 
ISM rolnicy pracowali przy komputerach, musieli 
analizować siebie i swoje gospodarstwo i omawiać 
uzyskane wyniki z członkami grupy. Taka forma 
zajęć mogła być zaskoczeniem dla uczestników.

We wszystkich trzech krajach około 85% rolników 
przyznało, że szkolenie ISM wiele ich nauczyło 
(wykres 4.3). Nową i zarazem najcenniejszą 
wiedzę uzyskano w trakcie drugiego i trzeciego 
dnia szkolenia (wykres 4.4), kiedy to uczestnicy 
analizowali, prezentowali i dyskutowali przyszłe 
strategie swoich gospodarstw oraz plany działania. 
Wykres 4.3 pokazuje, że rolnicy bardzo pozytywnie 
ocenali środowisko pracy podczas szkolenia – 
sale, komputery, posiłki itd. W odniesieniu do 
pracy domowej 75% rolników oceniło „wywiad z 
przedsiębiorcą spoza rolnictwa” jako przydatny, 
natomiast 68% stwierdziło, że to zadanie domowe 
„zmusiło ich do myślenia/refl eksji”. Drugie zadanie 
– prezentacja przyszłej strategii gospodarstwa wraz z 
przedstawieniem planu działania, który był później 
omawiany z grupą w ciągu dnia szkoleniowego 
– oceniano jeszcze lepiej. Prawie 87% rolników 
uważało, że było ono przydatne, a około 74%, że 
„zmusiło ich do refl eksji”. Pozytywne wyniki są 
dość zaskakujące, ponieważ zazwyczaj uczestnicy 
szkoleń niechętnie podchodzą do zadań domowych.

Podczas trwania projektu przeszkolono 15 osób 
do prowadzenia szkoleń metodą ISM, a 8 z nich 
prowadziło zajęcia. Wyniki oceny trenerów przez 
uczestników przedstawione są na rysunku 4.5. 
Można zauważyć, że we wszystkich trzech krajach 
moderatorzy (trenerzy) zostali bardzo pozytywnie 
ocenieni. Prowadzący byli także poddawani ocenie 
przez niezależnych obserwatorów, którzy również Wykres 4.5: Opinia rolników na temat prowadzącego (% wskazań)

Wykres 4.3: Ocena zdobytej wiedzy i zadania domowego według kra-
jów (% wskazań)
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uznali, że trenerzy poradzili sobie ze swoim 
zadaniem bardzo dobrze. Jest to bardzo istotne, 
ponieważ dobry trener jest kluczem do sukcesu 
całego szkolenia. Relacja między prowadzącym i 
uczestnikami opiera się na wzajemnym zaufaniu 
oraz szacunku, jest jednak bardzo wrażliwa. Dlatego 
też dobre wyszkolenie trenerów i ich odpowiedni 
dobór jest fundamentem procesu uczenia się.  

Dwa miesiące po ostatnim, trzecim dniu 
szkolenia w każdym kraju przeprowadzono ocenę 
telefoniczną. Efekty tej ewaluacji przedstawiono 
na wykresie 4.6. Wynika z niej, że 78% rolników 
uznało, że szkolenie pomogło im upewnić się co 
do planów na przyszłość, a 81% twierdziło, że od 
czasu szkolenia patrzy na swoje gospodarstwo z 
innej perspektywy. Rolnicy są bardziej pewni siebie 
i bardziej świadomi siebie, świadomi mocnych 
i słabych stron swoich gospodarstw oraz szans i 
zagrożeń płynących z otoczenia. Ponadto, około 
63% rolników od czasu szkolenia ISM widzi 
więcej możliwości dla własnego gospodarstwa.

W trakcie rozmowy – oceny telefonicznej zadano 
także rolnikom pytania otwarte, dotyczące 
pozytywnych i negatywnych aspektów szkolenia. 
Wśród punktów pozytywnych warto wymienić 
następujące: „Szkolenie pomogło mi być bardziej 
otwartym na nowe rozwiązania”; „Dowiedziałem 
się, że istnieją inne strategie”; „Miałem 
możliwość spojrzenia na moje gospodarstwo z 
innej perspektywy”. Rolnicy doceniali wspólne 
dyskusje z innymi przedsiębiorcami, podkreślali 
miłą atmosferę oraz dobre przygotowanie 
trenerów. Rolnicy rzadko wskazywali na słabe 
punkty szkolenia. Najczęstszymi komentarzami 
były te dotyczące długości trwania treningu, 
np. „Trzy dni szkoleniowe to za dużo dla 
producentów mleka” lub „Szkolenie powinno 
być zorganizowane w okresie zimowym”.

Około 75% wszystkich uczestników szkoleń 
zadeklarowało, że będzie nadal podążało aktualną 
ścieżką rozwoju obraną dla swojego gospodarstwa. 
W związku z tym, że głównym celem szkolenia było 
nauczenie rolników, jak analizować swoją działalność 
i jak przygotować dobrą, realistyczną strategię, 
spodziewano się raczej wzrostu świadomości rolnika 
na temat jego przyszłych planów, aniżeli zmiany 
przyjętej wcześniej strategii. Stąd też zaskakujące 

Wykres 4.7: Opinia rolników na temat użyteczności szkoleń uzyskana 
w trakcie rozmowy telefonicznej (% wskazań)

Wykres 4.6: Opinia rolników na temat wpływu szkoleń na dalsze plany 
gospodarstwa, uzyskana w trakcie ewaluacji telefonicznej (% wskazań)
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było, że około 25% rolników deklarowało zmianę swojej strategii na 
skutek szkolenia. 

Sukcesem szkolenia jest fakt, że 87% uczestników poleciłoby je 
innym rolnikom, a 77,5% wzięłoby w nim udział ponownie, gdyby 
mieli taką możliwość (wykres 4.7).
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W poprzedniej części stało się jasne, że 
rolnicy i trenerzy bardzo pozytywnie 
odnieśli się do szkoleń ISM. We 

wszystkich trzech krajach uczestniczących 
w projekcie podczas telefonicznej ewaluacji 
przeprowadzonej po około dwóch miesiącach 
od momentu zakończenia treningu większość 
uczestników stwierdziła, że szkolenie wiele ich 
nauczyło, pomogło im upewnić się co do planów 
na przyszłość, rolnicy zobaczyli więcej możliwości 
dla swoich gospodarstw, chętnie wzięliby udział 
w szkoleniu ponownie i poleciliby je innym 
rolnikom. 

Ale czy jest możliwe, by pokazać wpływ szkolenia 
ISM w dłuższej perspektywie?

Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, przepro-
wadzono dwa badania ankietowe na Litwie, w Pol-
sce i  Słowenii. Obydwa kwestionariusze zawierały te 
same pytania: o strategie gospodarstw, kompetencje, 
cechy przedsiębiorcy, przyszłe oczekiwania, postrze-
gane szanse i zagrożenia oraz dostępność zasobów. 
Pierwsza ankieta została przeprowadzona jeszcze 
przed rozpoczęciem szkoleń ISM – w 2011 roku. W 
rezultacie otrzymano 334 kwestionariusze z Litwy, 
334 z Polski i 362 ze Słowenii, które zostały pod-
dane analizie. Spośród rolników biorących udział 
w badaniu odpowiednio 47, 33 i 50 zostało zapro-
szonych do udziału w szkoleniach ISM w 2012 
roku. W poniższym opisie będą oni określani jako 
„rolnicy ISM”. Drugie badanie przeprowadzono 
w 2013 roku po powtórnym spotkaniu ISM (po 
roku od ostatniego szkolenia). Podczas spotkania 
ankietę wypełniło 39 rolników z Litwy, 22 z Pol-
ski i 41 ze Słowenii. Dodatkowo zebrano powtór-
ne ankiety od rolników, którzy nie uczestniczyli 
w szkoleniach ISM, a wypełniali ankietę w 2011 
roku (63 litewskich, 49 polskich i 138 słoweńskich 

rolników).  Zostali oni określeni jako „nieprzeszkolona grupa 
kontrolna”.

Efekty szkoleń ISM mierzono metodami statystycznymi. 
Postawiona hipoteza zakładała, że po szkoleniach ISM wyniki 
badanych cech u rolników ISM poprawią się, natomiast w 
nieprzeszkolonej grupie kontrolnej nie zmienią się lub zmienią się 
w mniejszym stopniu bądź też w innym kierunku. W niniejszym 
rozdziale przedstawiono tylko te wyniki, w których przypadku 
zaobserwowano statystycznie istotną1 zmianę wskazania dla 
danej cechy w co najmniej jednym z uczestniczących krajów.

Wyniki pokazują, że szkolenia ISM rzeczywiście mają pewien 
wpływ na kompetencje rolników i ich cechy przedsiębiorcze. 
Wyniki te nie są jednakowe we wszystkich krajach. W Polsce po 
szkoleniu ISM rolnicy istotnie lepiej niż wcześniej postrzegali 
swoje umiejętności analityczne i wytrwałość w dążeniu do 
wyznaczonego celu oraz znacznie bardziej pozytywnie oceniali 
sposób, w jaki odnoszą się do swoich klientów (wykres 5.1). 
Oznacza to, że po szkoleniu ISM polscy uczestnicy lepiej 
postrzegali określenia takie jak: „jestem w stanie ocenić 
szanse i słabości mojego gospodarstwa” i „wiem, jak dostrzec 
problemy w moim przedsiębiorstwie” (zagadnienia związane 
z umiejętnościami analitycznymi), deklaracje typu „ciągle 
poszukuję nowej wiedzy” i „stale szukam nowych możliwości” 
(zagadnienia dotyczące kompetencji wytrwałości), jak 
również „z łatwością rozumiem potrzeby konsumentów” i 
„uważnie słucham osób lub fi rm, które kupują mleko z mojego 
gospodarstwa” (pytania dotyczące orientacji na klienta).

Litewscy rolnicy uczestniczący w szkoleniach ISM postrzegali 
swoją umiejętność osiągania dobrych wyników gospodarstwa 
i nawiązywania kontaktów nieco (aczkolwiek nieznacznie) 

5. Efekty kształcenia metodą ISM – czy 
to naprawdę działa?

1„Istotny statystycznie” oznacza, że na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że 
wyniki rzeczywiście różnią się między odpowiedziami przed i po  szkoleniu ISM. Natomiast 
„tendencja” czy „wykazywali tendencję do” oznacza, że wyniki się różnią ale różnica między 
nimi nie jest na tyle duża żeby  wykazać istotność statystyczną tej różnicy. 
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wyżej po szkoleniu niż przed nim. Natomiast 
nieprzeszkoleni rolnicy (grupa kontrolna) po roku 
od pierwszej ankiety ocenili własne kompetencje 
istotnie niżej (wykres 5.2). To samo stwierdzono 
w odniesieniu do cech przedsiębiorczych: 
ambicji, orientacji na klienta, poczucia kontroli i 
myślenia strategicznego. Po szkoleniach rolnicy 
ISM postrzegali te cechy nieznacznie lepiej lub 
mniej więcej na podobnym poziomie, natomiast 
nieprzeszkolona grupa kontrolna oceniała je 
istotnie niżej (ambicja i strategiczne myślenie) 
lub wykazywała tendencję do wystawiania 
tym cechom (orientacja na klienta i poczucie 
kontroli) gorszej oceny (wykres 5.3). Innym 
efektem było to, że po szkoleniach ISM rolnicy 
na Litwie mieli tendencję do postrzegania siebie 
jako nieco bardziej ostrożnych fi nansowo, co 
oznacza, że przyznawali sobie nieco wyższą ocenę 
w odniesieniu do stwierdzeń: „utrzymuję koszty 
na jak najniższym poziomie” oraz „staram się 
zatrudniać siebie i innych członków rodziny w 
takim stopniu, na ile to możliwe”.

W Słowenii wyniki uzyskane w odniesieniu do 
kompetencji i cech przedsiębiorczych nie uległy 
istotnej statystycznie zmianie zarówno w grupie 
rolników ISM, jak i w nieprzeszkolonej grupie 
kontrolnej. Natomiast szkolenia ISM mogły mieć 
wpływ na rozwój gospodarstwa. W Słowenii 
zaobserwowano prawidłowość, że liczba hektarów 
dzierżawionych gruntów rolnych wzrosła średnio 
o 5 ha w grupie rolników ISM i zmniejszyła 
się średnio o 0,5 ha w grupie, która nie odbyła 
szkolenia. Może to wskazywać, że słoweńscy 
rolnicy ISM stali się bardziej aktywni w zakresie 
pozyskiwania gruntów i rozwoju gospodarstwa. 
Podobnych efektów nie zaobserwowano w Polsce i 
na Litwie, ani w przypadku powierzchni gruntów, 
ani liczby krów mlecznych.

Na podstawie przedstawionych wyników można 
stwierdzić, że szkolenia ISM wydają się mieć 
pozytywny wpływ na cechy przedsiębiorcze 
i kompetencje rolników – w szczególności w 
Polsce i na Litwie. Jest to szczególnie ważne, 
ponieważ rozwój kompetencji jest niezbędny dla 

Wykres 5.1: Zmiany w ocenie kompetencji i cech 
przedsiębiorczych w grupie rolników ISM oraz rolników z 
nieprzeszkolonej grupy kontrolnej w Polsce przed szkoleniem 
ISM i po nim (średnia wartość w 7-stopniowej skali; 
1=całkowicie się nie zgadzam, 2=nie zgadzam się; 3=nieznacznie 
się nie zgadzam; 4=nie mam zadania; 5= raczej się zgadzam, 6= 
zgadzam się; 7= całkowicie się zgadzam)

Wykres 5.2: Zmiany w ocenie kompetencji w grupie rolników 
ISM oraz rolników z nieprzeszkolonej grupy kontrolnej na 
Litwie przed szkoleniem ISM i po nim (średnia wartość w 
7-stopniowej skali; 1=całkowicie się nie zgadzam, 2=nie zgadzam 
się; 3=nieznacznie się nie zgadzam; 4=nie mam zadania; 5= 
raczej się zgadzam, 6= zgadzam się; 7= całkowicie się zgadzam)
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wzrostu przedsiębiorstwa, jego innowacyjności 
i dywersyfi kacji oraz rozpoznawania nowych 
możliwości biznesowych (Batterink et al., 2006; 
Nuthall, 2006; Lans, 2009). Dalsza analiza 
warunków otoczenia, w których działają rolnicy, 
oraz samego procesu uczenia się metodą ISM 
może pomóc w wyjaśnieniu pewnych różnic 
występujących pomiędzy wynikami uzyskanymi 
w poszczególnych krajach2.

Wykres 5.3 Zmiany w ocenie cech przedsiębiorczych w grupie 
rolników ISM oraz rolników z nieprzeszkolonej grupy kon-
trolnej na Litwie przed szkoleniem ISM i po nim (średnia 
wartość w 7-stopniowej skali; 1=całkowicie się nie zgadzam, 
2=nie zgadzam się; 3=nieznacznie się nie zgadzam; 4=nie mam 
zadania; 5= raczej się zgadzam, 6= zgadzam się; 7= całkowicie 
się zgadzam)
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2 Należy pamiętać, że rolnicy z grupy ISM i grupy kontrolnej 
mogą różnić się w zakresie cech społeczno-kulturowych, demo-
grafi cznych i społeczno-ekonomicznych od całej populacji rol-
ników w badanych krajach. Dlatego też wyniki niniejszej analizy 
porównawczej mogą okazać się niereprezentatywne. Dlatego 
też uogólnianie wniosków dotyczących skutków kształcenia 
metodą ISM do całej populacji nie jest wskazane.
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6. Uwagi końcowe i wnioski

Projekt miał na celu wprowadzenie 
innowacyjnych rozwiązań wspomagających 
przedsiębiorców rolnych w podejmowaniu 

strategicznych decyzji i formułowaniu dalszej 
ścieżki rozwoju. Wykorzystano do tego celu 
holenderską metodę Interaktywnego Zarządzania 
Strategicznego, która została transferowana 
do Polski, Litwy i Słowenii. Było to niezwykle 
stymulujące i inspirujące przedsięwzięcie dla 
wszystkich zaangażowanych osób. Wymiana 
doświadczeń, proces adaptacji narzędzia 
edukacyjnego dla różnych krajów, sektorów i 
kultur był dość dużym wyzwaniem, aczkolwiek 
satysfakcjonującym z racji nowych doświadczeń i 
nawiązanych kontaktów.
Główne wnioski wynikające z projektu są 
skoncentrowane wokół dwóch obszarów: 
kluczowych czynników sukcesu szkoleń metodą 
Interaktywnego Zarządzania Strategicznego oraz 
rekomendacji dla realizacji nauczania tą metodą 
w przyszłości.

Kluczowe czynniki sukcesu szkolenia ISM
1. Szkolenie metodą ISM wymaga stałej 

interakcji i komunikacji w grupie i bardzo 
różni się od szkoleń oraz wykładów, które 
zazwyczaj oferowane są rolnikom. Ważne jest, 
aby mieć świadomość tych różnic i pamiętać o 
nich podczas rekrutacji uczestników, a także w 
trakcie doboru i szkolenia trenerów. 

2. Oczekiwania wobec szkolenia powinny 
być jasne. Ludzie mają różne wyobrażenia 
na temat sposobu przygotowywania 
planów strategicznych. Niektórzy myślą, że 
planowanie strategiczne polega na obliczeniach 
ekonomicznych, które akurat nie są elementem 
szkolenia ISM. Skupia się ono bardziej na 
budowaniu świadomości rolników na temat 
ich własnej sytuacji, otoczenia, w którym 
funkcjonują, oraz przyszłych oczekiwań i celów, 
do których dążą. Istotne jest, aby już przed 
szkoleniem treść, metoda pracy i rezultaty 

szkolenia były dobrze zrozumiane przez uczestników, co w 
istotny sposób może pomóc w uniknięciu nieporozumień.

3. Bardzo ważnym czynnikiem jest odpowiedni termin 
szkoleń. W przypadku szkolenia rolników spotkania powinny 
odbywać się w okresie zimowym, ponieważ w trakcie wiosny 
i lata jest bardzo wiele pracy w gospodarstwie, co nie sprzyja 
spokojnej analizie i refleksji nad strategią. Nie chodzi tu  tylko 
o czas niezbędny do przeprowadzenia samego szkolenia, ale 
również o czas potrzebny na wykonanie pracy domowej oraz 
zastanowienie się nad nowymi pomysłami i możliwościami.

4. Niezbędni są dobrze dobrani trenerzy/moderatorzy szkoleń. 
Osoba prowadząca odgrywa kluczową rolę w całym procesie 
uczenia się. Musi być w stanie stymulować rolników do 
myślenia wychodzącego poza pewien utarty schemat i 
pobudzić ich do interakcji z innymi uczestnikami. Trener 
musi rozumieć, że szkolenie jest zorientowane na proces, jak 
również powinien posiadać umiejętności do realizacji takiego 
podejścia z uczestnikami. Trener powinien także mieć wiedzę 
o sektorze, z którego pochodzą uczestnicy i być świadomym 
aktualnych jego problemów. Pomaga to zadawać właściwe 
pytania oraz przedstawiać dobre i inspirujące przykłady.

5. Motywacja uczestników. Rolnicy uczestniczący w szkoleniu 
powinni być odpowiednio zmotywowani i gotowi do dyskusji 
o przyszłości. Jest to element właściwej rekrutacji. Z racji tego, 
że szkolenie realizowane jest w grupach, rolnicy muszą być 
skłonni do dzielenia się poglądami z kolegami i trenerem. 
Podczas szkolenia rolnicy używają komputerów, w związku 
z tym pewne wcześniejsze doświadczenie w pracy z tym 
narzędziem jest pomocne.

6. Pełne zaangażowanie. Zaangażowanie uczestników jest 
kluczowym czynnikiem sukcesu. Oznacza to aktywność w 
trakcie dnia szkoleniowego i wykonywanie zadań domowych 
po każdej sesji treningowej, a także pełne uczestnictwo 
podczas wszystkich trzech dni szkoleniowych. Jeśli opuści się 
jeden dzień, trudno jest ponownie włączyć się w cały proces. 

7. Uczestnicy w ramach danej grupy szkoleniowej powinni 
pochodzić z różnych miejscowości i nie powinni się znać. 
Interakcja w grupie, otwartość i szczerość wypowiedzi jest 
dużo lepsza, gdy rolnicy się nie znają. 

8. Podczas szkolenia rolnicy muszą pracować z narzędziem 
internetowym. Istotne jest, aby to narzędzie działało 
poprawnie. Oznacza to, że miejsce, w którym odbywają się 
szkolenia, musi mieć dobry dostęp o internetu (efektywny przy 
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większej liczbie pracujących jednocześnie osób). 
Należy zapewnić także wsparcie techniczne w 
przypadku, gdyby oprogramowanie przestało 
działać lub wystąpiłyby inne trudności. Ważne 
jest, aby przetestować narzędzie na miejscu, 
jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia. W 
sytuacjach problemowych dobrze jest posiadać 
papierową wersję narzędzia, z którą rolnicy 
mogliby pracować w razie trudności. 

Szanse i rekomendacje dla szkoleń ISM w 
przyszłości
Szkolenia ISM opisane w tej książce prowadzono 
w grupach składających się z producentów mleka. 
Jednakże praca z rolnikami z innych sektorów 
może wzmocnić realizację celów szkolenia. Kurs 
dla grup mieszanych może być bardziej efektywny, 
ponieważ rolnicy będą mniej uwagi poświęcali 
kwestiom operacyjnym, a bardziej skupią się 
na formowaniu strategii, co jest kluczowym 
elementem treningu. 
W krajach uczestniczących w projekcie coraz 
bardziej powszechne są takie formy współpracy, 
jak spółdzielnie i grupy producenckie. Zwykle 
grupy te próbują wspólnie sprzedawać swoje 
produkty do przetwórstwa, niektórzy razem 
zakupują również środki do produkcji lub 
rozwijają inne formy współpracy. Opracowanie 
wspólnej strategii jest więc dla nich bardzo 
istotne. Dlatego zrzeszenia  producentów mogą 
stanowić potencjalne grupy docelowe szkoleń 
ISM w przyszłości. 
Metoda Interaktywnego Zarządzania Strategicznego 
jest nieustannie rozwijana. W międzyczasie 
opracowano nową wersję narzędzia internetowego, 
które uwzględnia nowe elementy zarządzania, 
takie jak analizę nowych kompetencji i strategii, 
m.in. wprowadza analizę różnic między wynikiem 
uzyskanym przez rolnika dla różnych strategii, a 
tym obliczonym przez narzędzie. Nowe narzędzie 
może zostać w łatwy sposób dostosowane do 
szkolenia rolników w uczestniczących krajach. 
Kolejną nowością jest zastosowanie w rolnictwie 

metody innowacyjnego modelu biznesowego Osterwaldera 
(Osterwalder i Pigneur, 2009). W tym podejściu nacisk kładzie 
się bardziej na ogólny model biznesowy. Metoda ta wspiera 
rolników (przedsiębiorców) we wprowadzaniu innowacji w celu 
dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia. 
Podejście to może stanowić podstawę do kolejnych szkoleń 
(projektów) z zakresu przedsiębiorczości w rolnictwie.

Podsumowanie
Zarówno rolnicy, doradcy rolni, jak i trenerzy ocenili szkolenia 
z wykorzystaniem metody Interaktywnego Zarządzania 
Strategicznego bardzo pozytywnie. We wszystkich trzech 
krajach partnerskich większość rolników uznała, że w trakcie 
szkolenia nauczyła się patrzenia w sposób strategiczny na swoje 
gospodarstwo i formułowania planów na przyszłość. Sukcesem 
szkolenia jest fakt, że 87% uczestników poleciłoby je innym 
rolnikom, a 77,5% wzięłoby w nim udział ponownie, gdyby mieli 
taką możliwość.
Na podstawie analizy statystycznej wykazano, że przynajmniej 
dla części rolników szkolenia ISM miały pozytywny wpływ na 
poziom ich kompetencji i cech przedsiębiorczych. Analiza ta 
będzie kontynuowana w celu bardziej precyzyjnego określenia 
wpływu tego rodzaju szkoleń.
Ponieważ metoda ISM została w ramach niniejszego projektu 
z powodzeniem wdrożona w sektorze mleczarskim w trzech 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, warto jest rozważyć 
transferowanie jej także do innych sektorów oraz do innych 
państw potrzebujących wspierania przedsiębiorczości w 
rolnictwie.
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Aneks 1. zawiera opis czynników i strategii 
przedstawionych w rozdziale 2. Szkolenie metodą 
Interaktywnego Zarządzania Strategicznego.  

Rozpoczyna się od opisu elementów, które odgrywają 
rolę w analizie kompetencji przedsiębiorcy, czynników 
wewnętrznych przedsiębiorstwa, wyników działalności 
oraz czynników zewnętrznych. W drugiej części 
omawiane są możliwe do realizacji strategie.

A. ........................................................
Opis czynników 

Kompetencje  przedsiębiorcy 

Ocena kompetencji koncentruje się na tym, w czym 
przedsiębiorca jest dobry, jakie są jego umiejętności 
i cechy osobowe.

1. Orientacja rynkowa
Przedsiębiorca zorientowany na rynek:
•	 ma wyczucie, czego wymagają poszczególne 

segmenty rynku oraz rynki niszowe;
•	 szybko dostrzega nowe możliwości (na rynku);
•	 wykorzystuje możliwości dzięki współpracy w 

łańcuchu sprzedaży.

2. Orientacja społeczna
Przedsiębiorca zorientowany społecznie:
•	 ma poczucie tego, czego społeczeństwo (lub jego 

określona część) wymaga;
•	 szuka sposobu, aby zaspokoić popyt 

społeczeństwa i sprostać jego wymaganiom;
•	 ma stosunkowo dużo kontaktów osobistych poza 

sektorem rolnictwa;
•	 wie, jak rozdzielić sygnały pochodzące od 

społeczeństwa na ważne i drugoplanowe;
•	 nie zakłada automatycznie, że sygnały te 

wynikają z błędnej polityki rządu;
•	 chce przyczynić się do odbudowy wartości 

społecznych oraz stosunków społecznych;
•	 uważa, że produkcja społecznie odpowiedzialna 

jest ważniejsza, niż osiąganie wysokich
•	 efektów produkcyjnych (takich jak: wydajność 

jednostkowa zwierząt, plony z ha lub m2).

3. Orientacja technologiczna
Przedsiębiorca zorientowany technologicznie:
•	 wierzy, że technologia jest najlepszą drogą rozwoju 

gospodarstwa;
•	 cieszy się, że korzysta z technologii i interesuje się 

zastosowaniami technologicznymi;
•	 śledzi rozwój technologii, myśli o nim oraz stosuje (nowe) 

rozwiązania technologiczne w gospodarstwie;
•	 przystosowuje nowe technologie dla swoich potrzeb, jeśli choć 

trochę są dla niego przydatne.

4. Orientacja produkcyjna
Przedsiębiorca zorientowany produkcyjnie:
•	 uważa, że wytwarzanie produktów żywnościowych jest jedyną, 

najważniejszą funkcją rolnictwa;
•	 dąży do wysokiej wydajności i ciągłej poprawy produkcji 

rolniczej w różnych aspektach;
•	 uważa, że rozważania na temat wprowadzania zmian w 

kierunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa są 
niepotrzebne, ponieważ nie przynoszą dodatkowych zysków;

•	 postrzega wyniki produkcyjne (wysoka wydajność jednostkowa 
na zwierzę/ha/m2) jako bardzo ważne;

Aneks 1. Opis czynników i strategii
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•	 stara się uzyskać jak najlepsze wyniki, nawet jeśli 
zużywa dużo środków produkcji (na przykład: 
paszy, nawozów, energii itp.).

5. Kreatywność
Kreatywny przedsiębiorca:
•	 jest zdeterminowany, aby osiągnąć swój cel;
•	 jest otwarty na oryginalne sposoby 

rozwiązywania problemów i nie wyklucza 
żadnych potencjalnych opcji, które mogłyby się 
zakończyć sukcesem;

•	 ciągle poszukuje nowych rozwiązań, co traktuje 
jako wyzwanie dla siebie;

•	 nie tkwi ciągle w istniejących strukturach, lubi 
wypróbowywać nowe rzeczy.

6. Organizator
Przedsiębiorca, który jest dobrym organizatorem:
•	 łatwo nawiązuje kontakty, ma bardzo dobre 

stosunki z innymi ludźmi, potrafi  ocenić ich 
charakter, a także wie, jak ich zmotywować;

•	 ma doświadczenie i lubi organizować różne 
wydarzenia wspólnie z innymi osobami;

•	 jest wyjątkowo sprawny w tworzeniu dobrze 
funkcjonujących systemów (takich jak łańcuch 
sprzedaży lub produkcji);

•	 jest dobry w organizowaniu i nadzorowaniu 
różnych zadań;

•	 preferuje współpracę z innymi (np. kolegami, 
partnerami z łańcucha, graczami rynkowymi, 
organizacjami społecznymi);

•	 potrafi  łatwo zaadaptować dotychczasową 
organizację pracy do nowych warunków i 
wymagań.

Czynniki zewnętrzne
Czynniki te opisują, w jaki sposób przedsiębiorca 
postrzega swoje otoczenie, jakiego rodzaju zmiany 
obserwuje w środowisku swojego gospodarstwa. 
Gdzie dostrzega szanse, a gdzie zagrożenia? Szansa 
oznacza, że oczekiwany kierunek rozwoju może 
umożliwić zainicjowanie działalności korzystnej dla 
przedsiębiorcy. Zagrożenie zaś oznacza, że pewne 
zdarzenia, czynniki mogą utrudnić osiągnięcie 
sukcesu.

1. Potencjał wzrostu w obecnej lokalizacji
Jest wysoki, jeżeli istnieje wiele możliwości rozwoju 
przedsiębiorstwa w obecnej lokalizacji:
•	 jest wystarczająca ilość przestrzeni;
•	 inne przedsiębiorstwa są położone relatywnie daleko; 
•	 w otoczeniu występuje niewielkie zaludnienie, dlatego nie 

będzie problemu z rozwojem gospodarstwa i uzyskaniem 
ewentualnej zgody sąsiadów na rozbudowę;

•	 nie jest możliwe, żeby lokalizacja podlegała w przyszłości 
zmianom jej funkcji na poziomie lokalnym lub regionalnym 
(np. objęcie obszarem chronionym, zmianą planu 
zagospodarowania);

•	 w otoczeniu nie występują elementy objęte ochroną, które mogą 
ograniczać rozwój aktywności przedsiębiorstwa.

2. Możliwości technologiczne
•	 w sektorze istnieje dużo możliwości rozwoju technologicznego 

(biotechnologia, nowoczesna technologia w zakresie 
mechanizacji, zaawansowanych systemów budownictwa, 
systemy informatyczne z wykorzystaniem komputera, internetu 
itd.); pytanie tylko, czy przedsiębiorca traktuje ten rozwój jako 
szansę, czy też zagrożenie.
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3. Rodzaj partnerów (kolegów)
Mogą nimi być:
•	 potencjalni partnerzy biznesowi;
•	 ludzie, od których można się czegoś nauczyć;
•	 innowatorzy społecznie odpowiedzialnej 

produkcji;
•	 osoby, z którymi możliwe jest 

współzawodnictwo;
•	 osoby, które mają diametralnie różne poglądy 

na różne tematy związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa.

Pojawia się ponownie pytanie, czy przedsiębiorca 
uznaje swoich partnerów za szanse dla siebie i 
swojego gospodarstwa, czy też za zagrożenie.
 

4. Ceny środków produkcji
•	 Czy oczekuje się, że ceny podstawowych środków 

produkcji (ziemia, kapitał, praca, wiedza, 
surowce do produkcji) będą w przyszłości rosły, 
czy malały w odpowiedzi na politykę rządu lub 
inne zmiany? 

•	 Czy przedsiębiorca traktuje to jako szansę, czy 
też zagrożenie?

 

5. Ceny produktów
•	 Czy oczekuje się, że ceny produktów 

wytwarzanych przez przedsiębiorcę będą rosły, 
czy malały w przyszłości? Jak bardzo?

 

6. Aspekty prawne i podatkowe
•	 Czy istnieją elastyczne możliwości rozwoju 

przedsiębiorstwa w taki sposób, aby pasowały 
do potrzeb przedsiębiorcy? Czy istnieją 
formalne przeszkody prawne? (np.: zaostrzające 
się wymogi ochrony środowiska, dobrostanu 
zwierząt, regulacje np. dotyczące współpracy 
między przedsiębiorstwami na zasadzie 
bezgotówkowej i in.)? 

•	 Czy jest możliwe, aby przedsiębiorstwa 
współpracowały bez w formalnych przeszkód 
podatkowych?

•	 Czy istnieją dostateczne możliwości 
finansowania potrzeb przedsiębiorcy? Czy 
przedsiębiorca otrzymuje wsparcie niezbędne do 
planowania rozwoju działalności?

•	 Aspekty prawne i podatkowe mogą być 
postrzegane jako tłumiące i zniechęcające 
(zagrożenie) lub jako szansa, np. w przypadku 

spełnienia wymogów i znalezienia się w niszy produkcyjnej.

7. Łańcuch sprzedaży
Jakość łańcucha sprzedaży jest rozumiana jako:
•	 organizacja łańcucha (odpowiednia długość, wzajemna 

spójność i komunikacja),
•	 efektywność (przepływ towarów i kosztów),
•	 podział kosztów i zysków pomiędzy segmentami w 

łańcuchu: czy producent otrzymuje większość, czy też zyski 
przechwytywane są przez wyższe ogniwa łańcucha,

•	 przejrzystość: ścieżka produktu jest jasna zarówno dla 
producenta, jak i konsumenta w każdym ogniwie łańcucha,

•	 jakość produktu jest gwarantowana, jest możliwość 
zaprezentowania ostatecznej wersji produktu potencjalnym 
klientom?

Czy przedsiębiorca traktuje rozwój łańcucha jako szansę, czy też 
zagrożenie?
 

8. Grupy społeczne 
Społeczeństwo i konsumenci wyrażają pragnienia lub wysuwają 
żądania w kwestii jakości produktu, rozumianej zarówno jako 
aspekty bezpieczeństwa żywności, higieny, składu i wyglądu, a 
także sposobu produkcji. Żądania te mogą dotyczyć dużej części 
społeczeństwa bądź wybranego segmentu konsumentów, którzy 
byliby w stanie zapłacić więcej za dodatkowe atrybuty produktu. 
Takie potrzeby i żądania mogą być postrzegane jako zagrożenie lub 
szansa.
 

9. Rynek pracy
Praca jest droga, a dobrych pracowników trudno znaleźć. Napięta 
sytuacja na rynku pracy może prowadzić do lepszego wykorzystania 
dostępnych zasobów pracy. Można również szukać zasobów pracy na 
zasadzie twórczego wykorzystania własnego potencjału (rodziny).
Przyszłe zmiany na rynku pracy przedsiębiorca może postrzegać 
jako zagrożenie lub szansę.

Wyniki przedsiębiorstwa 
Ten aspekt analizy zmusza do ogólnej charakterystyki mocnych 
i słabych stron przedsiębiorstwa w obecnej sytuacji. Pokazuje, jak 
przedstawia się wynik działalności przedsiębiorstwa w porównaniu 
do innych jednostek działających w sektorze pod kątem 
następujących czynników: 
 

1. Zysk
Zysk jest różnicą między przychodami ogółem a całkowitymi 
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kosztami (w tym wliczane są takie koszty 
kalkulowane, jak: amortyzacja, koszt własnego 
kapitału, praca własna). Należy określić, jak 
przedsiębiorca ocenia poziom zysku w porównaniu 
do średniego zysku w podobnym gospodarstwie w 
regionie (otoczeniu). 

2. Stabilność fi nansowa
Stabilność fi nansowa wyznacza zdolność do 
wytrzymywania wahań i problemów fi nansowych. 
Odpowiada na pytania, czy można poradzić sobie 
z tymi problemami. Jako kryteria stabilności 
fi nansowej mogą być użyte: poziom zadłużenia 
majątku, (roczny) wzrost wartości płynnych 
środków obrotowych, wielkość zobowiązań 
krótkoterminowych w stosunku do posiadanych 
środków pieniężnych. 

3. Zrównoważenie gospodarstwa
„Zrównoważenie” to słowo, które może odnosić się 
do wielu różnych rzeczy. W tym kontekście oznacza 
równowagę procesu produkcyjnego w aspekcie 
ekologicznym, społecznym i ekonomicznym (np. 
zapewnienie ochrony środowiska naturalnego, gleby, 
zasobów wody i dobrostanu zwierząt oraz pełnienie 
innych funkcji niż tylko produkcja żywności 
i generowanie zysków). Ocenia się tu poziom 
zrównoważenia gospodarstwa w porównaniu z 
powszechną praktyką w innych gospodarstwach w 
tym względzie. 

4. Środowisko pracy
Określa środowisko, w którym przedsiębiorca i 
jego współpracownicy pracują i żyją (przyjazne 
środowisko pracy, praca jest satysfakcjonująca, 
przyjemna).

5. Siła innowacyjności
Siłę innowacyjności ocenia się poprzez to, w 
jakim stopniu przedsiębiorca jest elastyczny w 
radzeniu sobie ze zmianami w swoim otoczeniu, 
jak wykorzystuje nowe szanse, wyzwania i niweluje 
zagrożenia. Mogą one pochodzić ze zmiany 
społecznych wzorców myślowych, zmian w 
polityce rządów (na poziomie międzynarodowym, 
krajowym, regionalnym lub lokalnym), zmian na 

rynku i w łańcuchu sprzedaży. Daje to ogólny pogląd na ciągłość 
działalności, potencjał do prowadzenia przedsiębiorstwa w każdych 
okolicznościach.

Czynniki wewnętrzne 
Czynniki te odnoszą się do opisu wewnętrznej sytuacji 
przedsiębiorstwa. Pokazują, w jaki sposób przedsiębiorca 
postrzega własną sytuację biznesową względem innych rolników, w 
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odniesieniu do następujących czynników. 
 

1. Wartość produkcji
Wielkość produkcji wyrażona jako roczny przychód 
brutto w porównaniu do średniego w regionie. Czy 
przedsiębiorca postrzega go jako wysoki, czy niski. 
 

2. Intensywność pracy
Określa, czy zapotrzebowanie na prace w 
gospodarstwie jest wysokie w stosunku do jej 
zasobów, czy produkcja wymaga dużych nakładów 
pracy. Wysoka intensywność pracy oznacza, że istnieje 
ograniczona przestrzeń rozwoju gospodarstwa.
 

3. Zaangażowanie kapitału 

Oznacza wielkość kapitału, który został zainwestowany 
w przedsiębiorstwie (suma aktywów ogółem) w 
porównaniu ze średnią wartością zaangażowanego 
majątku (aktywów) w innych gospodarstwach. 

4. Wiedza
Ilość i zróżnicowanie specjalistycznej wiedzy 
wymaganej w procesie produkcyjnym oraz niezbędnej, 
by być na bieżąco z wydarzeniami, nowinkami (w 
sektorze). 
 

5. Możliwości inwestycyjne
Wskazują na możliwości wykorzystania nadwyżki 
finansowej i zysków przedsiębiorstwa na inwestycje. 
Im wyższe, tym więcej jest możliwości do 
inwestowania. 
 

6. Poziom specjalizacji 
W przypadku wysokiego poziomu specjalizacji 
przedsiębiorca skupia się na wąskiej grupie 
produktów i/lub procesów produkcyjnych (często 
nawet na jednym), a jego przychody są uzależnione w 
głównej mierze od tej działalności. Czy gospodarstwo 
jest wyspecjalizowane?
 

7. Nowoczesność/Modernizacja
Stopień modernizacji gospodarstwa może być 
obliczony przez podzielenie wartości księgowej 
(obecnej) środków trwałych przez wartość, którą 
należałoby ponieść na ich odtworzenie, uzyskany 
wynik należy pomnożyć przez 100. Jak nowoczesne 

jest przedsiębiorstwo? Czy przedsiębiorca zaniedbał wykonanie 
okresowych i niezbędnych inwestycji odtworzeniowych w 
ostatnich latach? Jeśli tak, to gospodarstwo nie jest wystarczająco 
zmodernizowane. 

B. .............................................................           
Opis możliwych strategii

Wykres przedstawia subiektywną ocenę możliwości realizacji 
wybranych strategii przez rolnika (strategia wprowadzona) i 
wynik rekomendowany obliczony niezależnie przez narzędzie 
ISM (strategia rekomendowana). We wszystkich poprzednich 
wykresach (kompetencji, wyników przedsiębiorstwa, czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych) punktacja zaznaczona na siatkach 
przedstawia subiektywną opinię rolnika na temat danego aspektu 
analizy. Na podstawie tych ocen, a także eksperckiej oceny powiązań 
między nimi, narzędzie ISM kalkuluje strategię rekomendowaną dla 
danego przedsiębiorcy. Często zdarza się, że wybór rolnika nie do 
końca pokrywa się z sugestią narzędzia. Rolą trenera jest wyjaśnić, 
dlaczego tak się zdarzyło i co to może oznaczać.
 

1. Wartość dodana produktu
Przedsiębiorca skupia się na wytwarzaniu produktów, które mają 
specyficzną wartość dodaną dla wybranej grupy konsumentów. 
Wartość dodana może być oparta na tym, w jaki sposób produkt 
jest wytwarzany lub jak jest postrzegane przedsiębiorstwo. Produkt 
jest w takim przypadku uznawany za ekskluzywny. Dla przykładu 
taki sposób produkcji może obejmować metody certyfikowanej 
produkcji ekologicznej lub zrównoważonej. Można również rozważyć 
możliwość wprowadzenia specjalnych produktów zawierających 
ekskluzywne surowce lub znaki firmowe. 
 

2. Produkt masowy
Przedsiębiorca skupia swoją uwagę na wytwarzaniu jednego produktu, 
zazwyczaj jednego typu, który spełnia ogólne wymagania jakościowe, 
natomiast nie powoduje poczucia wyjątkowości lub specjalnej 
jakości wśród konsumentów. Przykład: produkty sprzedawane w 
McDonald’s, masowa produkcja rolnicza, np. mleko, zboża oddawane 
do przetwórstwa.
 

3. Efektywność ekonomiczna
Przedsiębiorca skupia swoją uwagę na takich metodach produkcji, 
które zużywają możliwie najmniej zasobów na jednostkę produkcji 
(niskie koszty produkcji). Ta strategia nie skupia się tylko na kosztach 
bezpośrednich, ale również na kosztach ogółem, całym procesie 
produkcyjnym oraz sposobie prowadzenia działalności. 
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4. Specjalizacja
Przedsiębiorca skupia się na produkcji tego produktu, 
w którym jest najlepszy – jest to jego główna 
działalność generująca przychody. Przykładem może 
być tutaj skupienie się na produkcji mleka i rezygnacja 
z działalności hodowli byczków czy uprawy innych 
roślin towarowych na sprzedaż. 

5. Modernizacja
Przedsiębiorca skupia swoją uwagę na nowoczesnym 
podejściu do produkcji i chętnie wprowadza nowe 
technologie. Przykład: zakup robotów udojowych 
w produkcji mleka, wykorzystanie nowoczesnych 
maszyn do zbioru produktów, budowa nowoczesnej 
przechowalni zamiast składowania w magazynie.

6. Zasoby czynników produkcji – skala
Przedsiębiorca skupia się na istotnych zmianach w 
zasobach czynników produkcji przedsiębiorstwa. 
Dostosowanie (zwiększenie lub zmniejszenie) 
zasobów może dotyczyć każdego czynnika produkcji. 
Przykład: znaczny wzrost wartości zainwestowanego 
kapitału, zmniejszenie lub zwiększenie wykorzystania 
zasobów pracy lub znaczne zwiększenie powierzchni 
gospodarstwa. Jeśli wybierzesz taką strategię, to 

będziesz rozszerzał lub ograniczał twoją działalność w jednym lub 
więcej z wymienionych czynników. 

7. Dywersyfi kacja działalności 
Przedsiębiorca skupia się na zróżnicowaniu produktów w celu 
zaspokojenia różnych rynków i segmentów rynkowych. Podstawowy 
produkt jest podzielony na różne półprodukty, z których każdy 
wymaga innego sposobu wytwarzania. Na przykład w produkcji 
bydła mlecznego, wprowadzenie odchowu byczków na mięso lub 
towarowych produktów roślinnych (np. buraki cukrowe). Innym 
przykładem może być przedsiębiorca, który ma specyfi czną i 
niepowtarzalną znajomość konkretnego zagadnienia. Może on chcieć 
zastosować swoją wiedzę lub talent poza granicami własnego biznesu, 
np. doradztwo rolnicze, usługi maszynowe, agroturystyka.

8. Zmiana lokalizacji
Lokalizacja przedsiębiorstwa jest bardzo ważna. Może ona 
tworzyć nowe możliwości, ale także bardzo ograniczać działalność 
przedsiębiorstwa. W tym drugim przypadku przeniesienie 
działalności do innej lokalizacji staje się wyborem. Czy jest możliwa 
ekspansja w obecnej lokalizacji? Czy też będzie trzeba przenieść się w 
inne miejsce? Czy w takim wypadku przedsiębiorca podejmie decyzję 
o prowadzeniu działalności w kilku różnych miejscach, czy też będzie 
chciał przenieść całą działalność do innej lokalizacji? 
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9. Integracja elementów łańcucha – 
współpraca pionowa
Przedsiębiorca skupia się na połączeniu różnych 
segmentów łańcucha ze swoją działalnością. Chce 
skorzystać z możliwości, jakie daje wytwarzanie 
produktów w cenie detalicznej. Może być to 
jednak osiągnięte tylko dzięki współpracy z jego 
współpracownikami, innymi przedsiębiorcami lub 
przy połączeniu sił z graczami z dalszych segmentów 
łańcucha. Np. wytwarzanie lub przetwórstwo 
produktów w gospodarstwie, lokalny sklep.   
 

10. Współpraca producentów – współpraca 
pozioma
Przedsiębiorca skupia się na współpracy z jednym 
lub kilkoma partnerami w celu zaoferowania większej 
partii produktu lub integracji procesu produkcyjnego, 
powiększenia miejsca na rynku dla swojego biznesu 
albo w celu wzajemnego zakupu środków produkcji, 
co w rezultacie pomoże zmniejszyć koszty. Przykład: 
grupowe zakupy (środków produkcji, maszyn), 
wspólne użytkowanie sprzętu, wspólna sprzedaż 
produktów do przetwórstwa, marketing. 
 

11. Strategia zachowawcza – „Poczekam i 
zobaczę”
Przedsiębiorca jest nastawiony krytycznie do postępu. 
Jest dobrze zorientowany w tym, co się dzieje wokół 
niego, ale wszelkie decyzje odkłada na później.
 

12. Ukierunkowanie na zakup i sprzedaż
Przedsiębiorca jest skoncentrowany przede wszystkim 
na polityce zakupów środków produkcji i/lub polityce 
sprzedaży produktów przy obniżeniu kosztów, i/lub 
uzyskiwaniu wysokich cen sprzedaży produktów 
końcowych. Skupia się na negocjowaniu jak 
najlepszych cen, wyszukiwaniu możliwie korzystnych 
ofert. Tu także możliwa jest działalność handlowa.  
 

13. Dostosowanie strukturalne
Przedsiębiorca dostosowuje i reorganizuje strukturę 
organizacyjną przedsiębiorstwa. Przykładem może 
być wprowadzenie takiej formy zatrudnienia, w której 
umożliwia się pracownikom udział w finansowej 
odpowiedzialności przedsiębiorstwa (np. wymiana 
usług, podwykonawstwo). Inną możliwością jest 

dostosowanie formy prawnej firmy, na przykład przekształcenie w 
spółkę. Można też skorzystać z sieci współpracy i dokonać zmiany 
struktury finansowania (współfinansowanie) w celu integracji 
poziomej (współpracy producentów) lub pionowej w łańcuchu. 
Wreszcie, można dążyć do częściowego finansowania przez klientów, 
aby stworzyć silniejsze relacje z nimi (np. wydłużony kredyt kupiecki). 
Dostosowania mogą mieć na celu ochronę przed ryzykiem lub 
realizację korzyści podatkowych.
 

14. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne
Przedsiębiorca w dialogu ze swoim otoczeniem wybiera kierunek 
zrównoważonej ekologicznie i społecznie produkcji. Oznacza to 
osiąganie efektów przy minimalnym negatywnym oddziaływaniu 
na środowisko (na przykład zużyciu nawozów, energii, wody), jak 
również maksymalizacji zastosowania etycznych metod produkcji, 
takich jak przestrzeganie podwyższonych norm dobrostanu 
zwierząt, oraz utrzymanie lub poprawienie walorów estetycznych i 
krajobrazowych w regionie. W tym celu można rozpoznać potrzeby 
społeczeństwa i nawiązać dialog z zainteresowanymi stronami. 
 

15. Ogólny styl zarządzania
Przedsiębiorca preferuje ogólny styl zarządzania. W swoim 
biznesie chce wziąć pod uwagę więcej niż tylko sprawy techniczne 
i ekonomiczne. Uwzględnienie zmieniających się preferencji 
społeczeństwa jest konieczne, aby stworzyć odpowiedzialne 
społecznie przedsiębiorstwo. Może zwrócić również uwagę na 
niezbędne zmiany w zakresie organizacji pracy, jej zasobów i/lub 
warunków życia pracowników. To zadanie wymaga od przedsiębiorcy 
konkretnych wielostronnych kompetencji. Powinien on doskonalić 
swoje umiejętności w dziedzinach, w których odczuwa pewne braki. 
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N arzędzie Zarządzania Strategicznego (NZS) jest 
narzędziem internetowym mającym za zadanie 
wspierać proces Interaktywnego Zarządzania 

Strategicznego – ISM (rysunek A1.). Poprawne 
zastosowanie narzędzia NZS polega na sprowadzeniu 
jego roli do wspomagania procesu uczenia się i niejako 
pewnego rodzaju przewodnika dla uczestników, ale 
nie jako głównego elementu całego procesu. Uzyskane 
rezultaty powinny być także traktowane tylko jako 
wskazówki, podpowiedzi w działaniu. 
Uczestnik używa narzędzia, aby dokonać systematycznej 
analizy różnych aspektów jego przedsiębiorstwa, 
własnych kompetencji oraz cech otoczenia (rysunek 
A2.). Narzędzie wymaga także od uczestnika nadania 
własnej punktacji poszczególnym możliwym strategiom. 
Na podstawie tych ocen, a także eksperckiej oceny 
powiązań między poszczególnymi elementami narzędzie 
NZS kalkuluje strategię rekomendowaną dla danego 
przedsiębiorcy. Obydwa wyniki – wprowadzony i 
kalkulowany – są widoczne na tym samym wykresie 
(rysunek A3.). Kolejno podsumowanie wyników 
dla charakterystyki przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa 

(rysunek A4.) i otoczenia może zostać wyświetlone w formie wykresów 
radarowych (zaprezentowane wcześniej w aneksie 1.).Wizualizacja 
wyników wspomaga interakcję i dyskusję na temat strategii, którą 
uczestnicy chcieliby realizować. Korzystne jest także, jeżeli uczestnik 
może omówić, przy wsparciu trenera, z czego wynika różnica pomiędzy 
strategią skalkulowaną przez narzędzie a tą wynikającą z wprowadzonych 
przez siebie danych. Wyniki mogą zostać wydrukowane lub skopiowane 
do innych dokumentów, np. prezentacji podsumowującej szkolenie 
czy materiałów na płycie CD. Uczestnik może także mieć dostęp do 

Aneks 2: Opis Narzędzia Zarządzania 
Strategicznego –  NZS (ang. Strategic Management Tool – SMT) 
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Rysunek A2: Schemat Narzędzia Zarządzania Strategicznego

Rysunek A1: Ekran powitalnyRysunek A1: Ekran powitalny
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Rysunek A3. Siatka strategii
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zgromadzonych przez siebie materiałów oraz możliwość 
ich korygowania, zarówno podczas szkolenia, jak i w 
określonym czasie po nim. 

Narzę dzie internetowe jest oferowane w różnych językach (angielskim, 
polskim, słoweńskim, litewskim i holenderskim) i jest dostępne po 
utworzeniu konta użytkownika.
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