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Synopsis. W artykule przedstawiono metodę interaktywnej nauki zarządzania strategicznego (ISM) w gospodarstwach rolnych 
na przykładzie gospodarstw mlecznych. Zaprezentowano metodę opracowaną przez ekspertów z Uniwersytetu Wageningen 
w Holandii oraz przykładowe studia przypadków jej zastosowania w dwóch gospodarstwach mlecznych w Słowenii. 

Wstęp
Proces dynamicznej restrukturyzacji charakteryzuje przemiany, które miały miejsce w sektorze rolnym 

w ostatnim dwudziestoleciu w krajach, które w 2004 roku powiększyły grono członków Wspólnoty Europej-
skiej. Proces ten stymulowany był przede wszystkim poprzez transformację gospodarczą po upadku reżimu 
komunistycznego oraz integrację europejską [Wilkin i in. 2006, Milczarek-Andrzejewska i in. 2007, Dries i 
in.  2007]. W tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu umiejętności patrzenia w przyszłość, podejmowa-
nia długoterminowych decyzji i zdolności przedsiębiorcze stały się kluczowymi czynnikami sukcesu. Wielu 
autorów prowadziło badania na temat przedsiębiorczości w rolnictwie, kompetencji przedsiębiorców rolnych i 
ich umiejętności adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej [Bergevoet i in. 2004, De Lauwere 
2005, Lans 2010, De Lauwere i in. 2010]. Zaobserwowano, że myślenie strategiczne jest rzadziej obecne w 
przypadku gospodarstw rolniczych. Producenci rolni, skupieni na decyzjach operacyjnych, podejmowanych 
„z dnia na dzień” często nie dostrzegają potrzeby kształtowania wizji ich przedsiębiorstwa w perspektywie 
strategicznej, długookresowej. Dlatego też, nauka przedsiębiorczości, myślenia strategicznego i podejmowania 
decyzji wraz z narzędziami wspierającymi ten proces, wydaje się być istotna. Może służyć poprawie efek-
tywności działania gospodarstwa oraz ułatwiać dostosowanie do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. 

W praktyce znane są przykłady metod, narzędzi i programów mających na celu wspieranie decyzji 
producentów, rozwoju gospodarstwa w perspektywie strategicznej i formułowania strategii. Przykładowo, 
można do nich zaliczyć przygotowanie biznesplanów na potrzeby banków i wykorzystanie analiz SWOT 
(Strengths-Weaknesses-Opportunities and Threat), STEP (Social, and Technological, Political, Economic) 
oraz ‚Pięciu Sił Portera” [Wąs i in. 2010]. Metody kompleksowe zawierające, oprócz efektów w postaci okre-
ślonej zalecanej strategii, także elementy nauki analizy przedsiębiorstwa oraz sposobu podejmowania decyzji 
długoterminowych, są rzadziej wykorzystywanie i mało rozpowszechnione (szczególnie w agrobiznesie). 

Celem artykułu jest przybliżenie metody nauki Interaktywnego Zarządzania Strategicznego (ISM – Inte-
ractive Strategic Management), opracowanej przez Instytut LEI przy Uniwersytecie Rolniczym w Wagenin-
gen w Holandii.  Metoda ta nie jest w Polsce znana ani opisana, co dodatkowo uzasadnia podjęcie tematu. 

Metodyka badań
Metoda Interactive Strategic Management powstała w 2000 roku i przez 10 lat wykorzystywana była 

(dostosowywana) w holenderskim sektorze agrobiznesu. Poza Holandią, pilotaż wykonany został jedynie w 
Słowenii w 2009 r. i zakończył się sukcesem [Klopčič i in. 2009]. Obecnie w Polsce, Słowenii i Litwie prowadzi 
się badania dotyczące efektywności stosowania metody w gospodarstwach rolnych w ramach projektu ISM 
Project1.  Metoda ISM bazuje na narzędziu interaktywnym w postaci aplikacji komputerowej, dostępnej przez 
1 Projekt “Farm development paths and the role of a facilitated interactive learning methodology on strategic management, 

innovation and entrepreneurship of dairy farmers in Central and Eastern Europe”, fi nansowany przez LEI Institute – 
Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Holandia. 
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internet. Sesje szkoleniowe prowadzone są z udziałem trenerów na zasadzie aktywnego uczestnictwa. Metoda 
wykorzystuje cykl uczenia się Kolb’a i zawera takie elementy,  jak: formułowanie celów, analizę zdolności 
przedsiębiorczych właściciela (zarządcy), analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia, formu-
łowanie strategii, identyfi kacja krytycznych czynników strategii i opracowanie planu działań. Podczas sesji 
szkoleniowych przedsiębiorcy analizują poszczególne, wyżej wymienione elementy poprzez autorefl eksję, 
dyskusję z kolegami i trenerem, oraz interakcję z osobami ważnymi z punktu widzenia funkcjonowania przed-
siębiorstwa. Wnioski wprowadzane są do aplikacji ISM, która umożliwia określenie m.in. profi lu strategicznego 
przedsiębiorstwa. Wyniki analizowane są na zasadzie współoceny przez innych uczestników szkolenia, trenera 
i osoby z „zewnątrz” poprzez stronę internetową. W dalszej kolejności możliwe jest skorzystanie z innych 
aplikacji (np. FACE-IT), aby symulować efekty obranej strategii i określić plan działania. 

Metoda ISM w swoich założeniach ma na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju umie-
jętności postrzegania przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej. Zastosowanie ISM umożliwia uświa-
domienie i analizę kompetencji przedsiębiorcy, cech przedsiębiorstwa oraz postrzeganych przez przedsiębiorcę 
szans i zagrożeń wynikających z otoczenia. W końcowym etapie procesu analizuje się alternatywne strategie, 
formułowana jest ostateczna strategia i plan działań, sprzyjający jej wdrożeniu. Istotnym elementem metody 
jest czynne uczestnictwo przedsiębiorcy we wszystkich etapach procesu formułowania strategii, co zapewnia 
przekonanie co do kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, zgodnego z jego własnymi wnioskami wynikającymi z 
analizy. Metoda służy budowaniu samoświadomości przedsiębiorcy oraz znajomości sytuacji przedsiębiorstwa. 
Wspomaga także komunikowanie z otoczeniem dotyczące podejmowanych decyzji strategicznych np. z inwesto-
rami. Zaletą metody ISM jest jej elastyczność i możliwość dostosowana do różnych branż i typów przedsiębiorstw.

Wyniki zastosowania metody ISM zostały opisane w kilku publikacjach [Smit, 2004, Verstegen i 
in. 2009, Verstegen, De Lauwere 2009] i wskazują na duże znaczenie metody dla wzrostu kompetencji, 
świadomości i współpracy rolników. Metoda jest wykorzystywana w Holandii także przez banki (m.in. 
Rabobank) w celu stymulowania rolników do podejmowania bardziej przemyślanych, świadomych decyzji 
inwestycyjnych. Równocześnie odnotowano mniejszy wpływ szkoleń z wykorzystaniem ISM na radykalne 
zmiany w działalności przedsiębiorstw. Wyniki zastosowania metody w innych krajach niż Holandia, 
nie są znane. Opisy pilotażu w Słowenii stanowią niejako wstęp do oceny metody, ale nie dają pełnego 
obrazu jej efektów w przyszłości. Z deklaracji uczestniczących rolników wynika, że około 60% z nich 
zamierza wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu swojego przedsiębiorstwa po odbytych szkoleniach. Są 
to jednak jedynie deklaracje. Podjęte badania w Polsce, Litwie i Słowenii, przewidziane na lata 2010-2013 
pozwolą na bardziej dokładne zbadanie efektywności wykorzystania metody w gospodarstwach rolnych. 

Wyniki badań
W celu przybliżenia praktycznego wykorzystania metody interaktywnego zarządzania strategicznego 

poniżej przedstawione zostały wyniki warsztatów szkoleniowych, przeprowadzonych w gospodarstwach 
mleczarskich w Słowenii [Klopčič i in. 2009]. Zawierały one analizę obecnej sytuacji gospodarstwa oraz 

Tabela 1. Charakterystyka gospodarstw
Table 1. Characteristics of studied farms
Specyfi kacja/Specifi cation Gospodarstwo A/

Farm A
Gospodarstwo B/

Farm B
Członkowie rodziny pełnozatrudnieni w gospodarstwie/
Family farm – number of labour unit 2 3

Bydło ogółem [szt.]/Cattle total [no.] 86 35
– krowy mleczne/Dairy cows) [no.] 45 20
– jałówki/Heifers – young stock [no.] 41 15
Powierzchnia gospodarstwa [ha]/Area of farm + rent [ha] 42 17
Produkcja mleka w 2006 r. [kg]/Total milk production in 2006 [kg] 390 000 107 000
Kwota mleczna (2006/2007) [kg]/Milk quota in 2006/2007 [kg] 310 000 101 000
Wydajność mleczna na krowę [kg]/Milk production per cow [kg] 9121 6677
Główne działalności prowadzone w gospodarstwie/
Main activities on the farm

 – produkcja mleka/
milk production

 – produkcja wina/wine 
production 

 – hodowla jałówek/
breeding heifers

 – produkcja mleka/
milk production

 – leśnictwo/forestry 
 – pszczelarstwo/be-

ekeping
 – edukacja/education 

Źródło:/Source: Klopčič i in. 2009
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możliwości wyboru (weryfi kacji) strategii zarządzania. Na potrzeby niniejszego opracowania przedsta-
wione zostały dwa przypadki gospodarstw mlecznych o zróżnicowanej skali produkcji mleka, opisane 
jako gospodarstwo A i gospodarstwo B. 

Punktem wyjścia dla analizy potencjalnych (możliwych) strategii zarządzania był opis sytuacji bieżącej 
gospodarstwa. W tabeli 1 przedstawione zostały podstawowe charakterystyki gospodarstw.

Przed przeprowadzeniem analizy wykorzystujacej metodę ISM, rolnicy we własnym zakresie zde-
fi niowali planowane strategie do realizcaji w najbliższym okresie. Zostały one wyrażone następująco:

Strategie/Strategies Gospodarstwo A/Farm A Gospodarstwo B/Farm B

1 (główna/main)
Przetwarzanie mleka – produkcja wysokiej 
jakości serów twardych/
Processing of milk in quality cheese

Zwiększenie liczby krów mlecznych o 20% 
oraz prowadzenie chowu byków/
Increasing of number of dairy cows by 20% 
and fattening of bulls

2
Zwiększenie produkcji mleka i pogłowia 
krów mlecznych/Enlarge milk production 
and increase number of dairy cows

Stworzenie bazy turystycznej i 
przekazywanie wiedzy o pszczelarstwie/
Adaptation of farm house for tourists and 
improvement of beekeeping’s knowledge

Dla każdej strategii rolnicy wyznaczyli mocne i słabe strony, dające możliwości rozwoju lub niosące 
ryzyko porażki. W przypadku gospodarstwa A, strategia 1 dawała według rolnika możliwości w postaci 
nowych wyzwań i perspektyw w procesie produkcyjnym oraz uzyskiwania wyższych dochodów. Natomiast 
jako zagrożenia postrzegane przez rolnika były: potrzeba większych nakładów pracy oraz konieczność zna-
lezienia możliwości fi nansowania przedsięwzięcia. Strategia 2 w sferze potencjalnych korzyści przekłada 
się na bezpieczeństwo kontynuacji pracy, natomiast ryzyko wiązało się ze zwiększeniem obsady krów na 
1 ha, czyli dotyczyło bardziej pogłębionej specjalizacji lub konieczności pozyskania nowego obszaru do 
produkcji paszowej. Rozpatrując możliwości i zagrożenia w przypadku wybranych strategii gospodarstwa B, 
strategia główna według rolnika pozwalała na lepsze wykorzystanie przestrzeni gospodarstwa (pomieszczeń 
inwentarskich), zwiększenie dochodu oraz zoptymalizowanie pracy. Natomiast negatywnym aspektem tej 
strategii był brak większej powierzchni do produkcji pasz oraz ryzyko specjalizacji tylko w jednej działalności 
przy zwiększonym stadzie krów. W przypadku strategii 2 korzystne było uzyskanie większych przychodów 
dzięki bazie turystycznej, możliwość sprzedaży bezpośredniej produktów oraz przekazywanie wiedzy o 
pszczelarstwie. Zagrożenia natomiast związane były z koniecznością znacznego zintensyfi kowania pracy, 
adaptacji pomieszczeń mieszkalnych oraz brak dodatkowego czasu dla ewentualnych gości. 

 W relacji do każdej z wybranych strategii rolnicy sformułowali kluczowe czynniki sukcesu, warunkujące 
powodzenie działań. Rolnik gospodarstwa A wskazywał na brak wiedzy na temat konsumentów i rynku serów 
twardych. Wątpliwości budził także problem zainteresowania słoweńskimi produktami oraz konieczność zdo-
bycia fachowej wiedzy i osiągnięcia wysokich standardów dotyczących produkcji serów. W przypadku strategii 
2 problemem było pozyskanie zwierząt, budowa lub rozbudowa pomieszczeń inwentarskich oraz konieczność 
zakupienia dodatkowej kwoty mlecznej. W gospodarstwie B, powodzenie strategii 1 wiązało się z fi zycznym 
zwiększeniem stada i przystosowaniem gospodarstwa do większej produkcji mleka oraz dodatkowym chowem 
opasów. Natomiast strategia 2, mogła napotkać problemy związane z adaptacją pomieszczeń dla turystów, przeka-
zywaniem wiedzy o pszczelarstwie oraz oferowaniem apiterapii (medyczne wykorzystanie produktów pszczelich).

W dalszej części rolnicy gospodarstwa A i B odpowiadając na pytania ankietowe określali parametry 
głównych czynników warunkujących wybór przyszłych strategii (rys. 1). Zgodnie z założeniami czynniki 
warunkujące wybór przyszłych strategii skonstruowano w sposób uniwersalny i mogą znaleźć zastoso-
wanie w konkretnym sektorze produkcji. W przypadku prezentowanych gospodarstw mlecznych analiza 
tych czynników wyglądała następująco:
1. Kompetencje rolnika, charakteryzujące jego cechy osobowe i umiejętności oraz opinie. W gospo-

darstwie A większy nacisk był kładziony na uwarunkowania społeczne działalności, kreatywność i 
organizację gospodarstwa niż na działania rynkowe i produkcyjne. Gospodarstwo B skłaniało się w 
działaniu bardziej ku kreatywności i organizacji gospodarstwa, natomiast słabo akcentowane były 
orientacja rynkowa, społeczna, technologiczna i produkcyjna.

2. Sytuacja gospodarcza, uwzględniająca obecne warunki prowadzonej działalności, a także działania 
w przeszłości. Zwraca uwagę fakt, że rolnik w gospodarstwie A negatywnie ocenił wydajność pracy 
w gospodarstwie, ale wskazywał na wysoki stopień wykorzystania posiadanej wiedzy (wieloletnie 
doświadczenie) i wysokie wykorzystanie kapitału przy dużej skali produkcji. Natomiast w gospo-
darstwie B najlepiej ocenione zostało wykorzystanie zasobów pracy, lecz słabo oceniona została 
wydajność kapitału i możliwości modernizacji gospodarstwa.
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3. Analiza czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa, z szczególnym uwzględnieniem aspektów ekono-
micznych, zasobów ludzkich oraz ochrony środowiska. W gospodarstwie A wyraźnie wskazywano na 
dobre warunki pracy w gospodarstwie, wysoki stopień zrównoważenia produkcji oraz innowacyjności 
natomiast słabo oceniono aspekty ekonomiczne (uzyskiwane zyski i siła fi nansowa gospodarstwa). 
W gospodarstwie B lepsza była jedynie ocena rolnika odnośnie stopnia zrównoważenia. 

4. Analiza czynników zewnętrznych, dotyczących otoczenia, w którym prowadzona jest działalność gospo-
darstwa. Właściciel gospodarstwa A dobrze oceniał czynniki zewnętrzne, oprócz warunków prawnych 
działania, cen środków produkcji i wytwarzanych produktów. Podobnie oceniał sytuację rolnik gospo-
darstwa B, z tym że, diametralnie inaczej (negatywnie) ocenił możliwości wykorzystania rynku pracy. 
Na bazie dokonanych analiz głównych czynników oraz wiedzy eksperckiej został wygenerowany 

profi l strategiczny, który prezentuje stopień dopasowania wyników analizy do konkretnych 15 ustalonych 
strategii zarządzania (rys. 2). Wartości najwyższe (w skali 0-10) w poszczególnych profi lach strategicznych 
odpowiadają najlepszemu dopasowaniu w stosunku do danej strategii gospodarstwa.

Rysunek 1. Główne czynniki warunkujące wybór strategii zarządzania
Figure 1. The main factors infl uencing he choice of management strategy
Źródło: opracowanie własne
Source: own study 

Kompetecje rolnika/
The competences of the farmer

Sytuacja gospodarcza/
Business aspects of the farm

Czynniki wewnętrzne/
Internal aspects of the farm

Czynniki zewnętrzne gospodarstwa/
External aspects of the farm
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Na początku gospodarstwo A założyło strategię związaną z przetwórstwem mleka i produkcją serów. 
W tym gospodarstwie duża skala produkcji mleka wskazywała na strategie związane z wykorzystaniem 
istniejącego potencjału produkcyjnego. W przypadku gospodarstwa A znaczące dopasowanie do profi lów 
strategii ukierunkowanych na wartość dodaną produktu (wytwarzanie produktu o specyfi cznej wartości 
dla konkretnych konsumentów), zróżnicowania produkcji (dostarczanie do różnych segmentów rynku nie 
tylko produktu głównego lecz także subproduktów) oraz integrację w łańcuchu rynkowym (wykorzystanie 
wszystkich możliwości, jakie daje łańcuch produkcyjny) utwierdziły rolnika w dokonanym na wstępie 
wyborze głównej strategii. 

W przypadku dopasowania profi li strategicznych do planowanych strategii gospodarstwa B wynik analizy 
okazał sie mniej przejrzysty; nie było specjalnie dokładnego ukierunkowania, czy też wskazania na konkretnie 
pasująca strategię. Rolnik wskazał do realizacji strategię 2, czyli rozwój bazy turystycznej i działalność związaną 
z pszczelarstwem, kierując się bardziej mocnymi stronami tego przedsięwzięcia, dużym doświadczeniem w 
pszczelarstwie i wielką przyjemnością w pracy edukacyjnej. Najlepiej dopasowane strategie w tym przypadku 
to te, ukierunkowane na wartość dodaną produktu i działalność społecznie odpowiedzialną (optymalizacja 
wykorzystania środków produkcji w zgodzie z aspektami środowiskowymi i społecznymi). Właściciel gospo-
darstwa B nie podjął próby realizacji strategii 1, czyli zwiększenia produkcji mleka w gospodarstwie, przede 
wszystkim ze względu na duże trudności w adaptacji budynków inwentarskich i duże wydatki związane z 
koniecznością zakupienia dodatkowej kwoty mlecznej.

Podsumowanie i wnioski
Producenci rolni, skupieni na decyzjach operacyjnych, podejmowanych „z dnia na dzień” często 

nie dostrzegają potrzeby kształtowania wizji ich przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej, długo-
okresowej. Dlatego nauka przedsiębiorczości, myślenia strategicznego i podejmowania decyzji wraz z 
narzędziami wspierającymi ten proces, wydaje się być istotna.

Rysunek 2. Profi l strategii zarządzania
Figure 2. Strategic management profi le
Źródło: opracowanie własne
Source: own study



500 Marcin Żekało, Agata Malak-Rawlikowska

Metody kompleksowe (takie jak przedstawiona metoda ISM – Interactive Strategic Management), 
zawierające, oprócz efektów w postaci określonej zalecanej strategii, także elementy nauki analizy 
przedsiębiorstwa oraz sposobu podejmowania decyzji długoterminowych, są rzadziej wykorzystywanie 
i mało rozpowszechnione (szczególnie w agrobiznesie).

Zastosowanie ISM umożliwia uświadomienie i analizę kompetencji przedsiębiorcy, cech przedsiębior-
stwa oraz postrzeganych przez przedsiębiorcę szans i zagrożeń wynikających z otoczenia. W końcowym 
etapie procesu analizuje się alternatywne strategie, formułowana jest ostateczna strategia i plan działań, 
sprzyjający jej wdrożeniu.

Przedstawiona metoda z powodzeniem może być stosowana w gospodarstwach mlecznych. Może 
posłużyć do określenia wizji przedsiębiorstwa, ale także do weryfi kacji obecnie realizowanej strategii 
działania. Przedstawione przedsiębiorstwa mleczne, pomimo specjalizacji w produkcji mleka, różniły 
się znacznie pod względem rozważanych i wybranych do realizacji strategii działania. 

Podjęte w Polsce, Litwie i Słowenii badania, przewidziane na lata 2010-2013 pozwolą na bardziej 
dokładne zbadanie efektywności wykorzystania metody w gospodarstwach rolnych.
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Summary
The article presents a method of interactive training in strategic management (ISM) in agricultural farms on 

example of dairy production. The ISM method was developed in LEI Institute at Wageningen Agricultural University, 
the Netherlands. Authors present case study examples of implementation of the method in two dairy farms in Slovenia. 
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