
 

 

Opinia podsumowująca analizę przedłożonego do konsultacji dokumentu 

zawierającego projekt Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2020 

 

(1) Generalna konkluzja, podsumowująca analizę dokumentu, jest następująca: 

projekt strategii rozwoju województwa, w zakresie zagadnień związanych z gospodarką, 

nie jest dobrą i dostatecznie precyzyjną odpowiedzią na wyzwania wewnętrzne oraz 

zewnętrzne, w tym zwłaszcza wyzwania globalnego świata, przed jakimi stoi region. 

(2) Główne wady dokumentu. Projekt Strategii jest: 

(2.1) zbyt obszerny i rozproszony treściowo – zawierający dużą ilość: (a) zbędnych dla 
dokumentu głównego, i powtarzających się informacji, które powinny być umieszczone 
w załącznikach, (b) nieprecyzyjnych określeń i opisów poruszanych zagadnień, 

(2.2) skomplikowany i nie przedstawiający logicznego ciągu wnioskowania prowadzącego od 
analizy problemów do spójnego planu ich rozwiązania; np. określone w nim, słuszne 
priorytety, sprawiają wrażenie „doklejonych” i wynikających z innej niż przedstawiona 
analizy problemów, 

(2.3) powierzchowny, przez: (a) pominięcie, w analizie problemów, skutków i wielu 
implikacji „polityczno-urzędniczego konfliktu bydgosko-toruńskiego”, stanowiącego jedną 
z najpoważniejszych barier rozwojowych regionu, powodującą m.in. ograniczenie współpracy 
wielu ważnych instytucji, np. uniwersytetów czy samorządów (b) nieprzeprowadzenie analiz 
gospodarczych w szerszym niż lokalny kontekście 

oraz: 

(2.4) proponuje zbyt dużą ilość celów strategicznych, 

(2.5) zawiera istotne braki formalne i merytoryczne – np. brakuje w nim zasady 
przewodniej opisującej sposób podejścia do rozwiązania problemów wykrytych przez 
diagnozę, 

(2.6) przywołuje niepoprawnie określone przez RSI WKP i będące nimi tylko z nazwy 
inteligentne specjalizacje regionu, 

(2.7) proponuje zbyt dużą ilość „miękkich” przedsięwzięć o znaczeniu kluczowym, 

(2.8) powoduje nietrafne określenie części obszarów strategicznej interwencji (Wzrost 
zatrudnienia, Rozwój uzdrowisk, Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej – w obecnym 
ujęciu) i pomija, ważniejsze dla rozwoju województwa od wskazanych, obszary jak np. 
cyfryzacja regionu. 

  



 

 
(3) Identyfikacja przyczyn wystąpienia wad. Podstawowymi, według nas, przyczynami 
wystąpienia tak istotnych wad, w przedłożonym do konsultacji dokumencie, są błędnie 
przyjęte i zrealizowane założenia opracowywania strategii. Główne z nich, o zasadniczym 
znaczeniu dla kształtu strategii, zostały w projekcie następująco przedstawione i opisane: 

(3.1) [Województwo u progu nowych wyzwań rozwojowych; str.8] „Celem niniejszej strategii jest więc 

przede wszystkim wyprowadzenie województwa ze strukturalnych ograniczeń rozwoju, które od 

początku transformacji systemowej skutecznie uniemożliwiają rozwiązanie najważniejszego 

problemu rozwoju województwa – wysokiego poziomu bezrobocia. 

(3.2) [Priorytet: konkurencyjna gospodarka; str.14] „Bezpośrednią podstawą identyfikacji priorytetu 

‘Konkurencyjna gospodarka’ jest dążenie do znacznego zwiększenia miejsc pracy jako odpowiedzi na 

wysoki poziom bezrobocia” 

(3.3) [Województwo u progu nowych wyzwań rozwojowych; str.9] „Oczywiście tylko wybrane 

dziedziny mają kluczowe znaczenie dla tak definiowanych procesów modernizacji, jednak 

prezentowana strategia dotyczy wszystkich zagadnień istotnych dla prawidłowego funkcjonowania 

województwa. 

(3.4) [Cel strategiczny: Innowacyjność; str.39] „Przedsięwzięcia zaliczane do inteligentnych 

specjalizacji będą objęte szczególnym wsparciem w zakresie innowacyjnych aspektów i rozwiązań. W 

toku prac nad Regionalną Strategią Innowacji zidentyfikowano w kujawsko-pomorskim osiem 

inteligentnych specjalizacji:…” 

Fragmenty (3.1; 3.2) treści strategii dowodzą, że w metodologicznej analizie 

problemów jako kluczowy problem rozwojowy regionu przyjęto wysoki 

poziom bezrobocia. Wielokrotnie powtarzane w dokumencie stwierdzenie:  

„Najważniejszym problemem rozwoju województwa jest wysokie bezrobocie” 

jest nieprawdziwe. Podstawowe problemy rozwojowe dotyczą zasadniczo innej kategorii 

spraw, niż będącego ich ewentualnym skutkiem wysokiego bezrobocia. To nie jest zwykły 

błąd formalny i metodologiczny. Zważywszy, że przedmiotem projektu jest strategia 

rozwoju województwa, wybór taki należy uznać za fundamentalnie nietrafny. Jego 

konsekwencją jest „odwrócenie perspektywy” patrzenia na główne zagadnienia związane 

z rozwojem regionu (zamiana skutku w przyczynę), utrudniające: ich poprawną analizę, 

wyciągnięcie wszystkich właściwych wniosków oraz zaproponowanie rozwiązań 

pozwalających na rzeczywistą zmianę obecnego stanu. 

Jednym z wielu przykładów negatywnych rezultatów jakie, dla treści i przejrzystości 
dokumentu, powoduje takie „odwrócenie perspektywy”, jest poniżej cytowany fragment 
tekstu strategii ze strony 14: „…bo tylko konsekwentne działania na rzecz poprawy 
wykształcenia, innowacyjności, promocji pracy, zaangażowania w rozwój lokalny i regionalny 
mogą zasadniczo poprawić jakość życia mieszkańców oraz konkurencyjność gospodarki 
regionu. Przede wszystkim pozwolą na trwałe ograniczenie największej bariery rozwoju 



 

                                                                                                                                                
województwa – bezrobocia i w dużym stopniu uniezależnią gospodarkę województwa od 
wahań koniunkturalnych”. Poprawnie sformułowany fragment cytowanego tekstu powinien 
brzmieć: „…bo tylko konsekwentne działania na rzecz poprawy wykształcenia, 
innowacyjności, promocji pracy, zaangażowania w rozwój lokalny i regionalny mogą 
zasadniczo przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki 
i uniezależnienia jej, w większym niż obecnie stopniu, od wahań koniunktury. Umożliwi to 
rozwiązanie problemu wysokiego bezrobocia i spowoduje poprawę jakości życia 
mieszkańców.” 

Skutki przyjęcia założenia opisanego we fragmencie (3.3) przedstawiają pierwsze (2.1; 2.2) z 
wyżej wymienionych wad dokumentu. 

Fragment (3.4) przywołuje niepoprawnie (niezgodnie z sugerowaną przez KE metodologią) 
określone regionalne inteligentne specjalizacje. Szczegółowe uzasadnienie stanowiska w tej 
sprawie zawierała nasza opinia dotycząca RSI WKP. Zła jakość RSI to jedna z przyczyn 
powodujących, że opisy celów strategicznych Gospodarka i miejsca pracy oraz Innowacyjność 
są najgorszymi, pod względem merytorycznym, fragmentami strategii. 

(4) Wnioski i propozycje. 

Bardzo krytycznej oceny, przedstawionego do konsultacji dokumentu, nie opieramy 
wyłącznie na własnych doświadczeniach i wynikającego z nich rozumienia zagadnień 
planowania strategicznego tak złożonego organizmu jakim jest województwo. Szczegółowo 
przeanalizowaliśmy zalecenia formułowane przez Komisję Europejską oraz poradniki 
metodologiczne dotyczące procesu odkrycia i określenia inteligentnych specjalizacji, które 
powinny stanowić jedną z podstaw dla rozwiązań strategii rozwoju w obszarze 
gospodarczym. Analizujemy także stan i postęp prac nad strategicznymi dokumentami 
krajowymi oraz publikacje zawierające wskazania krajowych i światowych ekspertów, oparte 
o najnowsze wyniki badań procesów opracowywania i wdrażania planów strategicznych. 
W przypisach 1 i 2 cytujemy dwa fragmenty publikacji, które w odniesieniu do SRWKP 
i prezentowanego przez nas punktu widzenia, wydają się być szczególnie istotne. 

(4.1) Zweryfikowanie i poszerzenie przeprowadzonej w projekcie analizy problemów oraz 
wybór kluczowego, z punktu widzenia strategii rozwoju, problemu regionu jakim jest, 
według nas, potwierdzona statystycznie i badawczo mała konkurencyjność regionalnej 
gospodarki, to warunek i pierwszy krok modyfikacji projektu. 

(4.2) Poszerzona, „twarda diagnoza” sytuacji powinna określać m.in. przyczyny małej 
konkurencyjności regionalnej gospodarki. Według nas, główne z nich, to: 

(4.2.1) bardzo niski na tle Europy oraz plasujący nas poniżej średniej krajowej potencjał naukowo-

badawczy i potencjał innowacyjny gospodarki regionu. Na 140 polskich centrów doskonałości - 

jednostek lub struktur prowadzących badania naukowe i rozwijających nowoczesne technologie na 

najwyższym światowym poziomie, ani jedno z nich nie jest zlokalizowane w kujawsko-pomorskim. 

Województwo nie posiada ani jednego inkubatora technologicznego. Utworzono znikomą  ilość start-

up-ów oraz spin-off-ów, które wyłoniły się z regionalnych uniwersytetów oraz szkół wyższych. 

  



 

 

We wszystkich kategoriach krajowych rankingów innowacyjności kujawsko-pomorskie plasuje się 

w końcu stawki. Towarzyszy temu prawdziwy exodus z regionu dużej części najzdolniejszej 

młodzieży. Dyrektorzy najlepszych w województwie liceów twierdzą, że ponad 90% uczniów ich szkół 

wybiera studiowanie poza naszym regionem. 

(4.2.2) niski kapitał społeczny - tradycjonalizm, zachowawczość i ograniczona zdolność do 

współdziałania głównych interesariuszy (przedsiębiorców, naukowców, urzędników oraz podmiotów 

i instytucji). Wśród 246 powstałych w Polsce klastrów, w kujawsko-pomorskim odnotowano 9 

inicjatyw w tym zakresie i praktycznie działający tylko jeden - Bydgoski Klaster Przemysłowy. 

(4.2.3) polityczno-urzędniczy konflikt bydgosko-toruński, widziany jako wyniszczający region podział, 

blokujący możliwość modernizacji i rozwoju regionu. 

(4.3)Przeprowadzona analiza porównawcza odtworzonych (tylko w zarysach, z uwagi na brak 
wglądu do dokumentacji roboczej zespołu opracowującego strategię) drzew problemów 
i celów przy problemie kluczowym - wysoki poziom bezrobocia, z analogicznymi drzewami 
przy problemie - niska konkurencyjność regionalnej gospodarki, pokazuje jak zmienia to 
perspektywę patrzenia na regionalne problemy: 

 wysokie bezrobocie staje się tylko jednym (cały czas istotnym) z wielu ważnych 
skutków problemu małej konkurencyjności regionalnej gospodarki, a nie 
centralnym zagadnieniem strategii. Pozostałe z nich to między innymi: niski poziom 
dochodów gmin (uniemożliwiający właściwy poziom lokalnych inwestycji i wzrost 
gospodarczy na obszarze gmin; ograniczający możliwość rozwiązania lokalnych 
problemów społecznych), brak atrakcyjnych miejsc pracy (powodujący niskie 
dochody ludności ograniczające rynek wewnętrzny i możliwości wzrostu 
gospodarczego przez kreowanie popytu wewnętrznego; powodujący odpływ 
z obszaru gmin dużej części najzdolniejszej młodzieży) itd. 

 w nowej perspektywie patrzenia na zagadnienia związane z rozwojem regionu, 
uwaga koncentruje się na przyczynach małej konkurencyjności gospodarki (niskiej 
innowacyjności, niskim poziomie badań prowadzonych na regionalnych uczelniach, 
małym transferze wiedzy i innowacyjnych rozwiązań do przemysłu czy niskim 
kapitale społecznym przejawiającym się tradycjonalizmem, zachowawczością, 
brakiem zaufania wszystkich regionalnych interesariuszy i powodującym: małą 
przedsiębiorczość, małą skłonność do podejmowania działań wspólnych (jak np. 
klastry czy sieciowanie działań itp.) oraz na poszukiwaniu rozwiązań 
zidentyfikowanych problemów przez likwidację ich przyczyn, a nie, jak to ma miejsce 
w przedstawionym projekcie, ograniczania ich skutków!!! 

 zmiana perspektywy, zachęciłaby zapewne twórców strategii do spowodowania 
opracowania case study firm (np. PESY, TZMO, VIVID GAMES, VITROFLORA) i miast 
(Solca Kujawskiego), które działając w warunkach naszego regionu odniosły sukces. 
Analiza przyczyn i wynikające z niej wnioski to gotowy katalog wskazań, jakie powinny 
być wykorzystane do opracowania programów, projektowania regionalnych 
rozwiązań w zakresie udzielania wsparcia i tworzenia warunków rozwoju 
innowacyjnej gospodarki. 

  



 

 
Strategia, poza przyjęciem priorytetu „Konkurencyjna gospodarka” oraz powtórzeniem 
oczywistych haseł dotyczących innowacyjności, kreatywności, przedsiębiorczości, promocji 
pracy itp. nie analizuje, w wystarczającym stopniu, zagadnień gospodarczych oraz przyczyn 
małej konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw. Brak pogłębionej analizy problemów 
ale także analizy nowych możliwości i szans, uwzględniającej kontekst ponadregionalny 
i międzynarodowy, uniemożliwia określenie właściwych dla regionu rozwiązań, 
wychodzących poza oczywisty schemat i nie powielających już realizowanych przez inne 
regiony Polski projektów i planów. 

(4.4) Nowe podejście do formułowania zapisów strategii powinno prowadzić także do 
precyzyjnego zdefiniowania i opisu priorytetów oraz celów strategicznych. Nie można 
pozostawić ich jako zestawu ogólnych haseł z komentarzami dotyczącymi istniejącego stanu, 
powtarzającymi ustalenia diagnozy sytuacji i analizy problemów. Przykładowo, określenie 
np. Konkurencyjnej gospodarki powinno zawierać w opisie, zdefiniowanie zasady: tworzenia 
warunków dla rozwoju istniejących i powstawania nowych firm, zapewniających wzrost 
przychodów ze sprzedaży wysoko przetwarzanych w regionie, zwłaszcza innowacyjnych, 
produktów oraz złożonych i zaawansowanych usług. Taka definicja daje podstawę do 
przyszłego ustalenia kryteriów wyborów „w strumieniu decyzji” realizujących priorytety 
i cele strategiczne. Uniemożliwi także, tak powszechne obecnie, wydatkowanie funduszy na 
pozornie rozwojowe i innowacyjne przedsięwzięcia, które nie przynoszą oczekiwanych 
rezultatów, a wręcz odwrotnie - zmniejszają innowacyjność przedsiębiorstw (zagadnienie to 
jest szczegółowo opisane w raportach: prof. Krzysztofa Rybińskiego, prof. Jerzego Hausnera 
czy Banku Światowego). 

(4.5) Będący wynikiem „odwróconej perspektywy” wybór Wzrostu zatrudnienia (zamiast np. 
Wzrostu przedsiębiorczości) jako obszaru strategicznej interwencji, to jeden z przykładów 
konsekwencji przyjęcia nietrafnych założeń i sformułowania na tej podstawie „kryteriów” 
dokonania strategicznych wyborów. Przykład ten uświadamia jak zasadniczych zmian należy 
dokonać w projekcie strategii. 

(4.6) Przyjęcie i „adoptowanie” do strategii rozwoju, „inteligentnych specjalizacji” 
określonych przez RSI, zawierających obszerny katalog wyróżnionych obszarów i branż, 
sprawia, że kolejny projekt nie prowadzi do strategicznych wyborów, opartych w tym 
przypadku o potencjał regionalnych firm i potencjał badawczy regionalnych uczelni. Mając 
tego świadomość, autorzy stwierdzają: „Ze względu na złożoność i wieloaspektowość 
zagadnień związanych z rozwojem gospodarki niezbędne jest uszczegółowienie planu działań 
poprzez programy rozwoju gospodarczego”. Zaprezentowany zakres tych planów, 
obejmujący: Uwarunkowania – diagnozę , Wyzwania, Zakładane efekty, Cel Główny, Cele 
operacyjne, Kierunek działania – Obszar interwencji (przestrzenny i strategiczny) 
w odniesieniu do SRWK-P2020+ polityka terytorialna, nowoczesne społeczeństwo, Zadania, 
pokazuje, że nie jest to w istocie uszczegółowienie planu działań lecz powtórzenie procesu 
jaki powinien być przeprowadzony przy opracowywaniu strategii. Ustalenia strategii w tym 
zakresie wydają się zatem zupełnie zbędne i tymczasowe, skoro niebawem, analizy i prace 
ich dotyczące będą prowadzone ponownie i to od samego początku. Może zatem otwarcie 
przyznać, że nie mamy obecnie wystarczających podstaw analitycznych i dowodowych do 
dokonania części strategicznych wyborów w obszarze gospodarki, usunąć wątpliwe zapisy 
z projektu oraz sprecyzować konkretny plan ich przeprowadzenia (określając: tryb w jakim  



 

 
prowadzony będzie ten procesu, instytucje i osoby odpowiedzialne za realizację, warunki 
i ramy czasowe w jakich zostanie dokonany). 

(4.7) Konkretne wybory zostały natomiast dokonane (w nieokreślonej skali i zakresie, 
z uwagi na mi. brak planu finansowego), w odniesieniu do przedsięwzięć o kluczowym 
znaczeniu (uzdrowiska, radioteleskop, centrum nowoczesności, centrum nauki o człowieku, 
centrum stomatologii, centrum geriatrii, centrum innowacyjności wsi i rolnictwa, stopień 
wodny Włocławek, biblioteka cyfrowa i pomniejsze). Nie jest oczywiście problemem to, że te 
„sztandarowe” tematy zostały wybrane. Wręcz odwrotnie, tych precyzyjnie określonych jest 
stanowczo za mało. Większość z kluczowych przedsięwzięć stanowią bowiem „miękkie” 
projekty. Problemem jest brak przesłanek i dowodów na to, że przyniosą one wymierne 
korzyści dla gospodarki i zwiększą konkurencyjność regionu. Problemem może być także 
niedostateczna wielkość funduszy  jakie pozostaną do dyspozycji po dokonanym podziale 
oraz zbyt duża dowolność wyboru, wynikająca z faktycznego braku określenia inteligentnych 
specjalizacji, która może spowodować w przyszłości zamieszanie decyzyjne i nieustanne 
zmiany „płynnych” priorytetów cząstkowych. Zaniepokojenie budzi również możliwość 
nietrafnych wyborów wynikająca z nazbyt „społecznego”, a nie „gospodarczego” podejścia 
do problematyki rozwoju województwa. Realne jest także zagrożenie tym, że wcześniej 
zaplanowane i dokonane wybory przedsięwzięć kluczowych będą determinowały strategię, 
a nie jak to być powinno, strategiczne cele i priorytety - wybór projektów kluczowych. 
Opisane powyżej kwestie pokazują, jak wiele pracy związanej z opracowaniem strategii i 
planowaniem jej realizacji, jest jeszcze przed autorami projektu.  

(5) Podsumowanie. 

Niniejsza i wcześniej wyrażane przez nas, w trakcie trwającego od blisko 2 lat procesu 
planowania strategicznego (RSI oraz SRW), krytyczne opinie, kończyły się zawsze 
konstruktywnymi wnioskami oraz rekomendacjami i propozycjami konkretnych rozwiązań. 
Co bardzo ważne, nie były to ogólne opinie opierające się wyłącznie o ekonomiczne 
i statystyczne analizy. Staraliśmy się w nich łączyć wiedzę ekspercką, wskazania krajowych 
i europejskich instytucji z realiami otoczenia, w jakim funkcjonują członkowie naszych 
organizacji. Opinie te nigdy nie stanowiły przedmiotu i podstawy działań o charakterze 
politycznym, wpisujących się w szkodliwy i wyniszczający region „konflikt bydgosko-
toruński”. Wręcz odwrotnie. Nasza aktywność, co jest raczej rzadkością w lokalnej 
rzeczywistości, jest skierowana na integrowanie działań regionalnych organizacji i instytucji 
oraz szukanie rozwiązań zwiększających konkurencyjność województwa. Uważamy, że daje 
to tytuł oraz podstawę do traktowania opinii Sejmiku Gospodarczego jako istotnych 
i ważnych dla procesu planowania i realizacji regionalnych strategii. 

Nie uwzględnianie, przez autorów regionalnych dokumentów strategicznych, większości 
formułowanych przez SG wniosków traktujemy więc wyłącznie jako potwierdzenie diagnozy: 
niskiego kapitału społecznego regionu, wyczerpania obecnej formuły dialogu społecznego 
oraz negatywnych aspektów obecnego wykorzystywania funduszy unijnych. Jest ona zbieżna 
z opiniami wyrażanymi przez wielu ekspertów (przypis 3). 

  



 

 
Niezależnie od tych okoliczności jest i pozostaje nadal aktualna, złożona wcześniej, 
propozycja profesjonalnej i partnerskiej współpracy nad projektami. W dalszym ciągu 
widzimy jeszcze możliwość dokonania, przynajmniej części, istotnych i koniecznych zmian 
dokumentów, przywracających im strategiczny charakter. 

  



 

 

Przypisy: 

1. Właściwości i cechy Dobrej i Złej strategii opisane w książce Richarda P. Rumelta  „Dobra 
strategia. Zła strategia”, MT Biznes, Warszawa 2013 

Richard P. Rumelt to jedna z najbardziej wpływowych postaci zajmujących się strategią 
i zarządzaniem. „The Economist” przedstawił go jako jedną z dwudziestu pięciu żyjących osób 
o największym wkładzie w myśl zarządzania i praktykę korporacji. Richarda Rumelta uważa się za 
jednego z prekursorów spojrzenia na strategię opartego na zasobach - perspektywy, która zrywa 
z liberalną tradycją „siły rynku” i tłumaczy wydajność przez pryzmat unikalnych i wyspecjalizowanych 
zasobów. 

Wybrane fragmenty Wprowadzenia oraz Części I. Dobra i zła strategia. 

Strategia to spójny zbiór analiz, koncepcji, zasad, argumentów i działań, które stanowią odpowiedź 
na główne wyzwania stojące przed organizacją.  

Dobra strategia to coś więcej niż tylko siła pchająca nas w stronę osiągnięcia celu lub realizacji wizji. 
Dobra strategia uczciwie bierze pod uwagę istniejące wyzwania i podsuwa możliwości ich podjęcia. 

Dobra strategia  niemal zawsze sprowadza się do równie prostego i oczywistego rozwiązania – aby ją 
wytłumaczyć, nie potrzeba mnóstwa slajdów przygotowanych w programie PowerPoint. Nie wymaga 
żadnych zaawansowanych narzędzi „zarządzania strategicznego”, macierzy, wykresów trójkątów czy 
schematów. Po prostu utalentowany lider dostrzega jeden lub dwa najistotniejsze elementy całej 
sytuacji – punkty krytyczne, które są w stanie zwielokrotnić efekt podejmowanych działań – 
a następnie koncentruje na nich wszystkie wysiłki i dostępne zasoby. 

Chociaż wielu chciałoby postawić znak równości między strategią a ambicją, przywództwem, „wizją”, 
planowaniem lub ekonomiczną logiką konkurencji, to jednak strategia jest czymś innym. Zasadniczo 
chodzi w niej zawsze o to samo: o odkrycie najistotniejszych czynników w danej sytuacji 
i opracowanie odpowiedniego sposobu koordynowania i koncentrowania działań na tychże 
czynnikach. 

Najważniejszym zadaniem lidera jest wskazanie najważniejszych wyzwań, które stoją na drodze 
postępu, i zaplanowanie spójnego rozwiązania, pozwalającego pokonać te trudności. Strategia ma 
ogromne znaczenie we wszystkich kontekstach – od strategii działań firmy po kwestie bezpieczeństwa 
narodowego. Niestety, tak bardzo przyzwyczailiśmy się do traktowania strategii jako pustego hasła, 
iż nie dziwi nas już, gdy lider wykrzykuje jakieś slogany i ogłasza nowe, szumnie brzmiące cele, 
nazywając tą mieszankę „strategią”. 

Dobra strategia charakteryzuje się zasadniczą strukturą logiczną, zwaną jądrem. Jądro strategii 
składa się z trzech elementów: diagnozy, zasady przewodniej i spójnego działania. Zasada 
przewodnia opisuje sposób podejścia do problemów wykrytych przez diagnozę. To rodzaj 
drogowskazu, który wyznacza kierunek, ale bez określania szczegółowego planu podróży. Spójne 
działania to wykonalne (realne) i koherentne zasady, specyfikacja zasobów i starannie zaplanowane 
czynności, które wspólnie mają umożliwić realizację zasady pierwotnej. 

Zła strategia to coś więcej niż brak dobrej strategii. Zła strategia żyje swoim własnym życiem 
i kieruje się swoją własną logiką – jest jak fałszywa budowla wzniesiona na błędnie wykonanych 
fundamentach. Zła strategia może cechować się aktywnym unikaniem analizowania przeszkód, gdyż 
lider uważa, że negatywne myśli udaremniają osiąganie celów. Liderzy mogą tworzyć złą strategię, 
traktując ją jako proces wyznaczania celów, a nie rozwiązywania problemów. Mogą także unikać  



 

 
trudnych wyborów, gdyż nie chcą nikogo urazić – tworząc w rezultacie złą strategię, która próbuje 
zadowolić wszystkich, zamiast skoncentrować zasoby i działania. 

Upowszechnianie się złej strategii wpływa na nas wszystkich. Jedynym rozwiązaniem jest stawianie 
wyższych wymagań tym, którzy rządzą. Musimy żądać od nich nie tyle charyzmy i wizji, co dobrej 
strategii. 

Cechy złej strategii. 

Zła strategia nie jest zwykłym brakiem dobrej strategii. Zła strategia wynika z określenia błędnych 
założeń i dysfunkcji przywództwa. Aby wykryć złą strategię, należy poszukać jednej lub więcej jej 
głównych oznak: 

 Bicie piany. Biciem piany nazywamy pewien sposób mówienia, który ma jedynie udawać 
strategiczne koncepcje lub argumenty. Chodzi o przesadzone lub nadmiernie zawiłe słowa, 
a także różne ezoteryczne koncepcje, których celem jest jedynie wytworzenie iluzji 
zaawansowanego poziomu myślenia. 

 Niestawianie czoła wyzwaniom. Zła strategia nie pozwala dostrzec lub zdefiniować 
wyzwania. Gdy nie można zdefiniować wyzwania, niemożliwe staje się dokonanie oceny 
strategii ani też jej poprawienie. ”Bez wskazania przeszkód i ich analizy nie ma strategii. 
Dysponujesz jedynie ambitnym celem, budżetem lub listą pobożnych życzeń”. 

 Mylenie celów ze strategią. Wiele złych strategii to zwykłe deklaracja pragnień, a nie plany 
pokonania przeszkód. 

 Niewłaściwe cele strategiczne. Cel strategiczny jest wyznaczonym przez lidera środkiem 
mającym doprowadzić do osiągnięcia celu. Cele strategiczne są „złe”, gdy nie dają odpowiedzi 
na istotne kwestie lub też gdy proponowane rozwiązania są niepraktyczne.  

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest próba osiągnięcia wielu różnych rzeczy – w wyniku 
czego uzyskujemy prawdziwy „groch z kapustą”. Długa lista „ rzeczy do zrobienia”, często błędnie 
określana jako „strategie” lub „cele”, nie stanowi właściwej strategii. To tylko lista doraźnych zadań. 
Zazwyczaj jest to efekt narad i spotkań, których uczestnicy zgłaszają swoje potrzeby i przewidywania. 
Zamiast skoncentrować się na kilku najważniejszych kwestiach grupa wrzuca „urobek” w jeden „plan 
strategiczny”. Następnie widząc, że uzyskali „groch z kapustą”, dodają przymiotnik „długofalowy”, 
tak aby niczym nie trzeba było zajmować się od razu. 

Dlaczego złe strategie są tak powszechne? 

Skoro panuje powszechna zgoda odnośnie do wagi strategii, naturalnie musi się zrodzić pytanie, 
dlaczego zła strategia jest tak rozpowszechniona. Zła strategia ma się świetnie, ponieważ wygrywa 
z analizą, logiką i rozsądnym wyborem – opiera się wyłącznie na nadziei, że można jakoś uniknąć tych 
niedogodności. 

Zła strategia nie jest więc błędnie dokonanym wyborem, ale aktywną próbą uniknięcia ciężkiej 
pracy, jakiej niewątpliwie wymaga opracowanie dobrej strategii. Główny powód to chęć ucieczki od 
konieczności dokonywania trudnych wyborów. Gdy liderzy nie chcą lub nie potrafią wybrać spośród 
konkurujących ze sobą wartości, zmierzają wprost w objęcia złej strategii. Drugą przyczyną tworzenia 
tak wielu złych strategii jest korzystanie z gotowych szablonów i bezrefleksyjne wypełnianie rubryk 
wizją, misją, wartościami i strategiami. Takie podejście sugeruje, iż istnieje jedno, uniwersalne 
rozwiązanie, które pozwala pominąć ciężką pracę związaną z prowadzeniem analiz 
i koordynowaniem działań. Trzecie źródło dla złej strategii stanowi coś, co określane jest jako „nowa 
myśl” (new thought)- przekonanie, iż do odniesienia sukcesu wystarczy pozytywne nastawienie 
umysłu. 



 

2. O intelektualnej uczciwości w kontekście dokonywania strategicznych wyborów – m.in. na 
podstawie  publikacji AG Lafley, Rogera Martina i Jennifer Riel, analizujących praktyki 
w Procter & Gamble (P & G), gdzie (AG Lafley i Roger Martin) pracowali jako dyrektor 
naczelny i jeden z wysokich rangą doradców firmy [maj 2013r.]. 

Większość ludzi nie lubi dokonywać wyborów, ponieważ oznaczają one rezygnację z możliwych do 
przyjęcia opcji. Istnieje zawsze wyraźna pokusa do zabezpieczenia się przez próbowanie zrobienia 
wszystkiego; pozostawienia „wszystkich drzwi otwartych jednocześnie” oraz odmowy wyboru 
spośród istniejących opcji  w celu stworzenia lepszej odpowiedzi na istniejące wyzwania.  

Intelektualna uczciwość to jakość, która pozwala: na ustanowienie priorytetów, artykułowanie ich 
uzasadnienia, ich obronę nawet wtedy gdy wyniki są niepewne oraz zapewnienie wsparcia innym 
stojącym za tymi wyborami. Tylko uczciwi liderzy mogą oprzeć się pokusie i odpowiedzieć: "Nie, nie 
jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Musimy wybrać i zrobić te kilka rzeczy, a nie inne. Po prostu 
trzeba myśleć o przyszłości i dokonać trudniejszego wyboru, który jest dla nas bardziej odpowiedni. " 

Kiedy lider ma intelektualną uczciwość jest mniej prawdopodobne aby podlegli mu ludzie rozpraszali 
się na nieistotnych rozważaniach, a utrzymali koncentrację na rzeczach, które mają największe 
znaczenie. Jest bardziej prawdopodobne, aby utrzymywali długoterminową perspektywę przy 
podejmowaniu swoich decyzji  i byli mniej podatni na zagrożenia związane z krótkoterminowymi 
decyzjami. 

Brak kompleksowej strategii kierowanej zintegrowanym zestawem wyborów  powoduje wchodzenie 
w pułapkę, w której staramy się zrobić wszystko na raz bez stosowania zasady przewodniej. Wynikiem 
tego są zmarnowane zasoby, brak efektów i rozczarowania.  

3. Fragmenty raportu „Konkurencyjna Polska” przygotowanego przez zespół pod 

kierownictwem Prof. Jerzego Hausnera, na zlecenie Prezydenta RP [maj, 2013r.] 

Wykorzystanie funduszy unijnych nie może być celem samym w sobie, lecz musi zostać wyraźnie 

podporządkowane konkurencyjności gospodarki. Konieczna jest głęboka nowelizacja ustawy 

o zamówieniach publicznych. W świetle pogarszającej się sytuacji finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego istotne jest upowszechnienie partnerstwa publiczno-prywatnego, a w szczególności 

zmiana klimatu politycznego wokół współpracy władzy publicznej i sektora prywatnego. 

Korzystny wpływ włączenia do obiegu gospodarczego Polski środków unijnych nie może przesłaniać 

jednocześnie ich negatywnego oddziaływania na gospodarkę, w postaci takich zjawisk, jak pogoń za 

rentą, czyli dążenie do zapewnienia przez beneficjentów wygranej w wyścigu o dotacje, co wiąże się 

także z obniżeniem konkurencyjności bardziej efektywnych firm, które nie ubiegały się o dotację. 

Wystarczy przyjrzeć się rynkowi szkoleń czy konferencji, ale także finansowania zalążkowego, aby 

natychmiast zdać sobie sprawę z praktycznych konsekwencji wadliwego wykorzystywania tych 

środków. 

Krytykowane jest też tzw. „opium absorpcji”, czyli presja na zagospodarowanie wszystkich 

dostępnych środków unijnych bez względu na efektywność ich wydatkowania. Utworzona krajowa 

rezerwa wykonania sprzyja takiemu wyścigowi pomiędzy województwami. Co więcej, według 

analityków administracji publicznej środki europejskiej polityki spójności stają się instrumentem 

praktycznego przechwytywania i koncentracji władzy. 
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Sedno tkwi w tym, aby wykorzystanie środków unijnych nie było celem samym dla siebie, 

a wyraźnie i praktycznie zostało podporządkowane kształtowaniu konkurencyjności gospodarki – 

z myślą o tym, że kiedy tych środków będzie znacznie mniej, też będziemy musieli sobie radzić i na 

to powinniśmy być przygotowani. 

Nie można prowadzić skutecznej polityki promowania konkurencyjności gospodarki krajowej bez 

efektywnego dialogu z kluczowymi reprezentacjami uczestników gospodarki, zwłaszcza podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą. Taki dialog buduje przestrzeń komunikacji, która przyczynia 

się do rozwoju wzajemnej otwartości i zaufania, ale także tworzy i uwspólnia wiedzę oraz zdolność jej 

refleksyjnej interpretacji. Tym samym dialog partnerów gospodarczych jest niezbędnym 

mechanizmem w procesie nieustannego uczenia się, kojarzenia interesów, łagodzenia konfliktów 

i rozwiązywania problemów. Warunkuje on powodzenie jakiegokolwiek programu polityki 

strukturalnej. Tak rozumiany dialog znacznie wykracza poza tradycyjne formy wymiany informacji 

i konsultowania projektów czy programów. Zarazem możliwy jest tylko w przypadku spełnienia 

określonych wymogów instytucjonalnych. Zaliczyć do nich należy: (1) wyłonienie się reprezentacji 

podmiotów gospodarczych oraz ich autonomię względem władzy publicznej; (2) ich otwarty 

i efektywny dostęp do informacji publicznej; (3) ukształtowanie odpowiedniej areny dialogu; (4) 

ustalenie agendy prowadzenia dialogu; (5) dopuszczenie do dialogu reprezentacji wszystkich 

głównych interesariuszy (np. wprzypadku dialogu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego 

niedopuszczalne jest prowadzenie go wyłącznie z udziałem przedstawicieli producentów 

i dystrybutorów energii, z pominięciem przedstawicieli różnych grup odbiorców i użytkowników). 


