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DOSKONAŁOŚCI. NIEZALEŻNOŚĆ 

CZY WSPÓŁZALEŻNOŚĆ NA DRODZE 
DO ROZWOJU ORGANIZACJI

Wprowadzenie

Doskonałość i dojrzałość organizacji w ujęciu praktycznym jest często traktowana 
jako odrębne byty, które nawzajem się wykluczają. Tymczasem analiza tych modeli 
wskazuje na ich współzależność. Bez zrozumienia kontekstu trudne jest doskonalenie 
organizacji i tworzenie warunków do dalszego efektywnego rozwoju przedsiębior‑
stwa. Oczywiście, stosując wybrany model, trzeba mieć świadomość, że jest on tylko 
półśrodkiem na drodze do doskonalenia firmy. Praktyka stosowania modeli dojrza‑
łości pokazuje, że model dobrze się sprawdza do określenia poziomu zorganizowania 
przedsiębiorstwa i na tym jego użyteczność się kończy. Wynika to z samej struktury 
modelu oraz przyjętego założenia, że istnieją pewne przewidywalne wzorce ewolucji 
i kierunków zmian w organizacji. Wzorce te znalazły odzwierciedlenie w konstruk‑
cji modeli pokazując logiczną ścieżkę, począwszy od stanu początkowego do stanu 
oznaczającego w danym modelu pełną dojrzałość. Z kolei modele doskonałości swoją 
strukturę opierają na wynikach organizacji, które są kluczem do dalszego mierze‑
nia, uczenia się i budowania innowacyjnych rozwiązań przy wykorzystaniu dostęp‑
nych benchmarków. Mają również wbudowany bardzo prosty mechanizm pomiaru 
osiągania stopnia doskonałości. Jednak z punktu widzenia organizacji jest to tylko 
podstawą do osiągania certyfikatów czy określeniem drogi do nagrody. Określenie 
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stopnia dojrzałości organizacji i jej systemu ułatwiłoby prace na drodze doskonale‑
nia przedsiębiorstwa.

Artykuł jest wstępem do badań, których celem jest ukazanie współzależności 
występujących między modelem dojrzałości i modelem doskonałości. Został on 
opracowany na podstawie przeglądu dostępnej literatury, a jego celem jest przed‑
stawienie nowego spojrzenia na funkcjonujące w praktyce zarządzania koncepcje 
i zjawiska; w tym szczególnym przypadku dotyczy to koncepcji doskonałości i doj‑
rzałości oraz zagadnienia identyfikacji elementów wspólnych oraz różnicujących te 
dwa typy modeli.

1. Modele dojrzałości

Stan osiągnięcia pełni rozwoju lub też stan gotowości do czegoś jest określeniem 
terminu dojrzałości. Stąd dojrzałość organizacji można określić jako pewien poziom 
umiejętności organizacyjnych świadczący o stopniu przygotowania organizacji do 
pełnienia zadań i realizacji celów w kompleksowy sposób [30, s. 401].

Odnosząc podejście dojrzałości do systemu zarządzania, można za R. Hafferem 
[10, s. 45] stwierdzić, że wyznacznikiem dojrzałości systemu zarządzania jest wła‑
ściwe dopasowanie elementów do modelu biznesowego. W tym ujęciu o dojrzałości 
nie decyduje wdrożenie w przedsiębiorstwie konkretnego podejścia do zarządzania, 
czy osiągnięcie najwyższego zidentyfikowanego poziomu rozwiązań w danej dzie‑
dzinie, lecz poziom zaawansowania tych rozwiązań. Modele dojrzałości mogą być 
wykorzystywane w zarządzaniu w trojaki sposób:

 � powszechnie akceptowalne modele referencyjne lub zbiory dojrzałych praktyk 
służących ocenie kompetencji organizacji [24, s. 127];

 � narzędzia, które jednocześnie umożliwiają wewnętrzny i zewnętrzny benchmar‑
king organizacji oraz stanowią zbiór wytycznych dla ewolucyjnego procesu roz‑
woju organizacyjnego [17];

 � ustrukturalizowane zbiory elementów opisujących zdolności organizacji na 
poszczególnych poziomach [33, s. 395].
Z perspektywy celów ich stosowania modele dojrzałości pełnią zatem trzy pod‑

stawowe funkcje [2; 6; 19; 26; 9]:
 � deskryptywną – jako modele opisowe, będące narzędziem diagnostycznym, słu‑

żące ustaleniu stanu obecnego, np. na potrzeby raportowania wewnętrznego 
i zewnętrznego;

 � preskryptywną – jako modele normatywne, nakazowe, służące doskonaleniu 
organizacji lub jej obszarów przez wskazanie ścieżki osiągnięcia określonych sta‑
nów organizacyjnych;
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 � porównawczą – jako modele umożliwiające benchmarking wewnętrzny i/lub 
zewnętrzny.
Pierwszy model dojrzałości w zarządzaniu pojawia się ponad 40 lat temu w opra‑

cowaniu L. Nolana [21] pt. Managing the Computer Resource: A Stage Hypothesis. 
W wizjonerskim, jak na owe czasy, artykule jego autor przedstawia fazowy model 
rozwoju i wykorzystania systemów informatycznych zarządzania. W związku z dyna‑
micznym rozwojem technik komputerowych i możliwością ich wykorzystania w orga‑
nizacjach ten czterofazowy model zostaje uzupełniony kilka lat później [22]. Autor 
w swoim modelu opisuje poszczególne fazy rozwoju (dojrzałości) w zakresie przetwa‑
rzania danych w organizacji, określając jednocześnie czynniki wpływające na rozwój 
w tym zakresie, takie jak: budżet IT oraz zmiany technologiczne [13, s. 47].

Kilka lat po pierwszej publikacji Nolana swój model prezentuje P. B. Crosby [4]. 
Jego 5‑stopniowy model dojrzałości zarządzania jakością (QMMG) jest uważany za 
pierwszy model dojrzałości organizacyjnej. Macierz Crosbiego składa się z sześciu 
wymiarów, takich jak: rozumienie zarządzania jakością, status organizacji jakości, 
rozwiązywanie problemów, koszty jakości, sposoby podnoszenia jakości oraz postawa 
projakościowa organizacji. W odniesieniu do każdego z wymienionych wymiarów 
Crosby identyfikuje poziomy dojrzałości, określone w każdym z przypadków jako: 
niepewność, przebudzenie, uświadomienie, mądrość oraz najwyższy poziom – pew‑
ność. W zamyśle QMMG jest wzorcem dla organizacji służącym ocenie dojrzałości 
procesów w kierunku ich zakorzenienia w kulturze projakościowej [33, s. 396]. Uzna‑
wany jest za pierwowzór współczesnych modeli dojrzałości. Od tego czasu powstało 
wiele różnego rodzaju propozycji, zazwyczaj dedykowanych do określonych obsza‑
rów organizacji czy zarządzania. Przyjmując jako kryterium obszar zastosowania 
w stosunku do istniejących modeli, można wyróżnić modele:

 � zarządzanie jakością,
 � zarządzanie obszarem IT,
 � zarządzanie procesami,
 � zarządzanie projektami i programami,
 � zarządzanie publiczne,
 � zarządzanie ryzykiem,
 � zarządzanie produkcją,
 � zarządzanie zasobami ludzkimi.

Przedstawiona powyżej enumeracja jest ograniczona do podstawowych i najczę‑
ściej występujących obszarów zastosowania modeli dojrzałości, nie jest zatem ona 
kompletna i służy prezentacji różnorodności w zakresie modeli dojrzałości.

Wybrane modele dojrzałości przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Zestawienie popularnych modeli dojrzałości

Model
Obszar 

zastosowania 
w organizacji

Proponowane w modelu poziomy 
dojrzałości

Czynniki 
sytuacyjne Autor

Fazowy model 
rozwoju 
i wykorzystania 
systemów 
informatycznych 
zarządzania

IT Inicjacja, rozpowszechnianie, kontrola, 
integracja, administrowanie danymi, 
dojrzałość

Rozwój 
technologii, 
budżet

L. Nolan

QMMG Zarządzanie 
jakością

Niepewność, przebudzenie, 
uświadomienie, mądrość, pewność

– P. B. Crosby

Koncepcja 
poziomów 
dojrzałości 
organizacji

Zarządzanie 
jakością

Brak formalnego podejścia; podejście 
reaktywne, stabilne; formalne 
podejście systemowe; nacisk na ciągłe 
doskonalenie; osiągi najlepsze 
w swojej klasie

– Norma
ISO 9004:2000

Matryca 
strategicznego 
zarządzania 
zasobami ludzkimi

Zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi

Inicjacji; wzrostu funkcjonalnego; 
wzrostu kontrolowanego; integracji 
funkcjonalnej; integracji strategicznej

Wielkość 
organizacji, 
cele biznesowe, 
fazy wzrostu, 
złożoność 
organizacyjna

L. Baird 
i I. Meshoulam

Model dojrzałości 
zarządzania 
ryzykiem

Zarządzanie 
ryzykiem

Ad hoc; inicjacja; powtarzalność; 
zdolność do zarządzania; 
przywództwo

– RIMS

PRI Zarządzanie 
publiczne

Pięć opisanych (nienazwanych) 
poziomów dojrzałości

– J. Bober i in.

Model dojrzałości 
audytu 
wewnętrznego

Zarządzanie 
finansami

Tradycyjny audyt, zintegrowane 
analizy ad hoc, ciągła ocena ryzyka 
i ciągły audyt; zintegrowany 
ciągły audyt i monitoring; ciągłe 
zabezpieczanie ryzyk korporacyjnych

– KPMG

Model dojrzałości 
zarządzania 
podatkami

Zarządzanie 
finansami

Inicjacja, powtarzalność, 
zdefiniowanie, zdolność do 
zarządzania, optymalizacja

– PWC

Model dojrzałości 
BPO

Zarządzanie 
procesami

ad hoc, działania zdefiniowane, 
działania powiązane, działania 
zintegrowane, działania rozszerzone

– Software 
Engineering 
Institute

Model dojrzałości 
zarządzania 
procesami 
biznesowymi 
(BPMM) 

Zarządzanie 
procesami

Układ silosowy; taktyczna integracja; 
orientacja procesowa; optymalizacja 
przedsiębiorstwa; inteligentne sieci 
operacyjne

– D. M. Fisher

P3M3 Zarządzanie 
projektami

Inicjacja, powtarzalne procesy, 
zdefiniowane procesy, zarządzane 
procesy, optymalizacja procesów

– Office of 
Government 
Commerce

Model dojrzałości 
zarządzania 
projektami 
(Kerzner –PMMM) 

Zarządzanie 
projektami

Wspólny język; wspólne procesy; 
jedna wspólna metodyka zarządzania; 
benchmarking; ciągłe doskonalenie

– H. Kerzner
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Model
Obszar 

zastosowania 
w organizacji

Proponowane w modelu poziomy 
dojrzałości

Czynniki 
sytuacyjne Autor

PCMM 2.0 Zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi

Inicjacja; zdolność do zarządzania; 
zdefiniowanie; przewidywalność; 
optymalizowanie

kultura 
regionalna 
i organizacyjna, 
cele biznesowe

B. Curtis, 
B. Hefley, 
S. Miller

Audyt procesów Zarządzanie 
procesami

Cztery opisane (nienazwane) poziomy 
w obszarze zarządzania procesami 
oraz przedsiębiorstwem

– M. Hammer

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [13, s. 47; 33, s. 396; 25; 1; 29; 3; 4; 16; 27; 18; 8; 23, s. 7; 20, s. 16; 
5; 11; 22; 31].

Struktura modeli dojrzałości wynika z podstawowego założenia, iż istnieją pewne 
przewidywalne wzorce ewolucji i kierunków zmian w organizacji. Wzorce te znaj‑
dują odzwierciedlenie w konstrukcji modeli, pokazując logiczną ścieżkę, począwszy 
od stanu początkowego do stanu oznaczającego w danym modelu pełną dojrzałość.

Modele dojrzałości składają się z kilku podstawowych elementów:
 � wymiarów i subkategorii tych wymiarów,
 � ścieżki osiągnięcia dojrzałości (poziomów spełnienia),
 � wyznaczników poziomu dojrzałości,
 � opcjonalnie – czynników sytuacyjnych.

Rysunek 1. Uproszczony schemat struktury modeli dojrzałości
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Źródło: opracowanie własne.

Określenie wymiarów jest uzależnione od modelu dziedzinowego dla którego 
określane są stopnie rozwoju organizacyjnego. Na przykład w modelu P3M3, słu‑
żącym ocenie dojrzałości projektowej organizacji, ocena jest dokonywana w trzech 



68 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2018 (180)

Joanna Martusewicz, Witold Szumowski  

wymiarach: projektów, programów oraz portfelu projektowego [23]. Z kolei model 
dojrzałości procesowej M. Hammera składa się z następujących wymiarów: sposobu 
zaprojektowania, właściciela, infrastruktury, mierników oraz efektywności. Każdy 
z proponowanych wymiarów składa się z subkategorii, np. wymiar „efektywność” 
składa się z subkategorii: wiedza, umiejętności, zachowania [11, s. 4].

W większości modeli dla każdego kryterium jest określana ścieżka osiągania dosko‑
nałości. Składa się ona ze zdefiniowanych dla każdego z wymiarów poziomów, które 
organizacja stopniowo powinna osiągać w drodze do najwyższego stopnia dojrzało‑
ści rozwiązań w danej dziedzinie. W tabeli 1 przedstawiono popularne modele wraz 
z określeniem zdefiniowanych w nich poziomów dojrzałości (kolumna 3).

Syntetyzując propozycje poziomów dojrzałości proponowane w poszczególnych 
modelach, można za H. von Scheelem i in. [33, s. 399] sprowadzić je do następują‑
cej propozycji:

 � Poziom 1 – niepewność, ten etap rozwoju organizacyjnego charakteryzuje się zwy‑
kle działaniami nieformalnym, chaotycznymi i podejmowanymi ad hoc. Więk‑
szość czynności nie jest zdefiniowana, osiągnięcie sukcesu zależy wyłącznie od 
wysiłku personelu, a nie właściwej organizacji.

 � Poziom 2 – powtarzalność, są definiowane podstawowe działania w ramach reali‑
zowanych procesach w celu osiągnięcia pewnego poziomu powtarzalności wcze‑
śniej uzyskanych wyników, są określone podstawowe sposoby kontroli w celu 
śledzenia kosztów, harmonogramu i efektów. Działania operacyjne są planowane 
i kontrolowane, ale nie są szczegółowo opisane.

 � Poziom 3 – przebudzenie – działania zarówno na poziomie strategicznym, jak 
i operacyjnym są szczegółowo opisane, udokumentowane, ujednolicone i zin‑
tegrowane w zestaw standardowych kompetencji organizacji. W realizowanych 
w organizacji działaniach w ramach programów, projektów, procesów są wyko‑
rzystywane zestawy standardowych metod i technik organizatorskich.

 � Poziom 4 – wiedza – wypracowane działania są w sposób ciągły doskonalone, 
analizowane i opisywane jako dobre praktyki zarządzania; działania w procesach 
i projektach są szczegółowo opisane i mierzone z wykorzystaniem mierników ilo‑
ściowych. Oznacza to myślenie statystyczne i zarządzanie oparte na dowodach.

 � Poziom 5 – pewność, ciągłe doskonalenie jest wpisane w kulturę organizacyjną 
firmy, są zbierane informacje zwrotne, zarówno w obszarze realizowanych pro‑
cesów, jak i posiadanych. Proces doskonalenia jest centralnym elementem sys‑
temu zarządzania.
Przedstawiona ścieżka, od poziomu niepewności do ciągłego doskonalenia, poka‑

zuje rozwój organizacji. W tym przypadku modele te mają często charakter norma‑
tywny, określają poszczególne stany na drodze do osiągniecia celu, jakim jest najwyższy 
poziom spełnienia. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, 
na zagadnienie spójności oraz, po drugie, na czynniki sytuacyjne. Według L. Baird 
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i I. Meshoulam [1] istotną kwestią jest zachowanie spójności wewnętrznej w organi‑
zacji, co oznacza wzajemne dopasowanie poziomów dojrzałości w poszczególnych 
wymiarach modelu oraz spójność z celami biznesowymi i fazą rozwoju organiza‑
cji, które to elementy stają się w takim układzie de facto czynnikami sytuacyjnymi. 
Czynniki sytuacyjne, wskazane przez autorów niniejszej pracy jako opcjonalne ele‑
menty struktury modeli dojrzałości, są uwzględniane (na zróżnicowanym poziomie 
szczegółowości) m.in. w modelach: strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, 
fazowym modelu rozwoju i wykorzystania systemów informatycznych zarządzania 
oraz w PCMM 2.0 (por. tabela 1.) Z pewnością powszechniejsze i bardziej szczegó‑
łowe uwzględnienie czynników sytuacyjnych przyczyniłoby się do zwiększenia uni‑
wersalności oraz utylitarności modeli dojrzałości.

Ważnym aspektem jest podejście do projektowania omawianych modeli. W tej 
kwestii wśród teoretyków zajmujących się tym zagadnieniem panuje zgodność. 
Łącząc propozycje kilku autorów zajmujących się zagadnieniem [17; 6; 2; 9], można 
sformułować następujący schemat postępowania:
1. Zdefiniowanie zakresu modelu (określenie dziedziny modelu, jego granic i grupy 

docelowej).
2. Porównanie z istniejącymi modelami dojrzałości i uzasadnienie zapotrzebowania 

na nowy model, analiza literatury.
3. Wybór sposobu projektowania (doskonalenie istniejącego modelu, kombinacja 

kilku istniejących modeli, zaprojektowanie modelu od podstaw).
4. Określenie podstawowej architektury modelu (wymiary i ewentualne subkatego‑

rie dla nich, poziomy spełnienia).
5. Opisanie poszczególnych wymiarów – określenie ścieżki rozwoju organizacji dla 

poszczególnych wymiarów, opisanie poziomów spełnienia/rozwoju organizacji 
w poszczególnych wymiarach, określenie mierników dojrzałości, zaprojektowa‑
nie narzędzia badawczego.

6. Testowanie modelu lub jego poszczególnych modułów (w odniesieniu do wymia‑
rów) oraz mierników oceny, ewentualne określenie zmiennych niezależnych, 
zależnych oraz powiązań między nimi.

7. Wprowadzenie poprawek do modelu.
8. Upowszechnienie i stosowanie w praktyce – wybór sposobów upowszechniania, 

upublicznienie modelu, pozyskiwanie informacji zwrotnych.
9. Utrzymanie – doskonalenie modelu.

Stosowanie tego rodzaju schematów ma na celu zapewnienie rygoru naukowego 
tworzenia modeli dojrzałości, jak również zdefiniowanie wymogów procesu projek‑
towania oraz konstrukcji modelu jako wyniku tego procesu [9, s. 27].

Modele dojrzałości zdobyły popularność zarówno wśród teoretyków, jak i prakty‑
ków zarządzania. Wynika to z ich wysokiego stopnia utylitarności. Wprowadzają one 
wspólny aparat pojęciowy, pozwalają określić priorytety działań w zakresie rozwoju 



70 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2018 (180)

Joanna Martusewicz, Witold Szumowski  

organizacyjnego, służą celom badawczym i analizie dojrzałości organizacyjnej oraz 
mogą stanowić wzorzec dla stosowania benchmarkingu [33, s. 395]. Ponadto modele 
dojrzałości, stanowiąc (jak każdy model) pewne uproszczenie, pozwalają na okre‑
ślenie i zrozumienie wizji organizacji (pojmowanej jako stan docelowy, do którego 
dążymy) oraz określenie drogi (poszczególnych etapów) dla rozwoju organizacyjnego. 
To upraszczanie rzeczywistości jest też jednym z zarzutów, jakie są podnoszone przez 
krytyków tego typu modeli. Dotyczy bowiem dwóch aspektów. Po pierwsze, uprasz‑
czania w opisie złożonych stanów organizacyjnych, po drugie, w tego typu modelach 
jest niemożliwe uwzględnienie ekwifinalności rozwiązań organizacyjnych. Modele 
te mają bowiem normatywny, nakazowy charakter.

2. Modele doskonałości

Modele doskonałości pomagają współczesnym organizacjom mierzyć, przewi‑
dywać, monitorować potrzeby i wymagania zainteresowanych stron oraz śledzić 
dokonania innych przedsiębiorstw. Osiągnięte wyniki są podstawą wdrożenia dzia‑
łań doskonalących w organizacji [7].

Ewolucję drogi doskonałości pokazali w swojej pracy P. Hermel i J. Ramis‑Puyol 
[12], przewidując koncepcję zintegrowanego doskonalenia, tzw. „Doskonałość 5.0”, 
czym charakteryzują się dzisiejsze najważniejsze modele doskonałości. Droga ewolu‑
cji doskonałości wyglądała następująco: „doskonałość 0.0” kształtowała się od etapu 
sprzed publikacji książki Petersa i Watermana pt. In Search of Excellence w 1982 r., 
ukierunkowanego na rezultaty, wśród których maksymalizacja wartości była naj‑
istotniejszym celem doskonałości. „Doskonałość 1.0” była oparta na teorii Petersa 
i Watermana. „Doskonałość 2.0” podkreślała znaczenie zmiany, „Doskonałość 3.0” 
polegała na uczeniu się, a „Doskonałość 4.0” to zaprojektowanie modeli doskonałości 
jako podstawy do porównań i samooceny. Natomiast „Doskonałość 5.0” to koncep‑
cja zintegrowanego doskonalenia, opartego na systemowym patrzeniu na zarządza‑
nie uwzględniającym wszystkie wymiary organizacji [35].

Obecnie istnieje wiele modeli, których zadaniem jest pomoc w osiąganiu dosko‑
nałości przedsiębiorstwa. Można je sklasyfikować w trzech obszarach: modele glo‑
balne/narodowe, modele akademickie, modele firmowe.

M. Reiche i S. A. Bolboli [28, s. 331–346] ogółem zidentyfikowali 94 modele 
doskonałości, które są stosowane w 83 krajach na świecie. Do modeli globalnych, 
które stały się kanwą modeli doskonałości, w tym również modeli krajowych można 
zaliczyć:

 � Model Deminga, który powstał w 1951 r. i dzięki niemu gospodarka japońska 
osiągnęła wysoką jakość produktów i ograniczyła koszty, przez co stała się tak 
bardzo atrakcyjna dla rynku amerykańskiego, ze zagroziła jego konkurencyjności.
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 � Model doskonałości Malcolma Baldriga (MBNQA) – powstał w 1987 r. jako odpo‑
wiedź na zapotrzebowanie firm amerykańskich na zwiększenie ich konkuren‑
cyjności. Z czasem zyskał uznanie jako globalny standard w zakresie systemów 
zarządzania zorientowanych na potrzeby klienta i poszukiwanie dobrych prak‑
tyk. W tym samym czasie zostały również stworzone modele w Kanadzie (Canada 
Quality Award) oraz w Australii (The Australian Business Excellence Framework).

 � Model EFQM powstał w 1991 r. przy wsparciu Europejskiej Organizacji Zarzą‑
dzania Jakością i Komisji Europejskiej. Głównym celem stworzenia tego modelu 
doskonałości było wzmocnienie pozycji firm Europy Zachodniej na rynku świa‑
towym przez przyspieszenie wdrożenia jakości, a później doskonałości, jako glo‑
balnej strategii na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynkach światowych.
Modele EFQM, Deminga oraz MBNQA są dzisiaj podstawą większości modeli 

doskonałości, które powstały na świecie. Ich wartości i cele są podobne i skupiają się 
głównie na poprawie konkurencyjności firm na rynku krajowym i światowym, jak 
również podkreślają znaczenie elastyczności, kreatywności i innowacyjnego podej‑
ścia do zarządzania. Kluczowe obszary doskonalenia to: przywództwo, pracownicy, 
klienci, orientacja na strategię, zarządzania procesami itp. Ważnym aspektem jest 
również silna orientacja na interesariuszy, środowisko oraz długoterminowa orien‑
tacja sukcesu przedsiębiorstwa. Kryteria ocen tych modeli są podobne. Kluczowym 
elementem zaś są wyniki organizacji ujmowane w kontekście klientów, pracowni‑
ków i społeczeństwa, ale najważniejsze są wyniki biznesowe. Podstawowe znaczenie 
przy tworzeniu zasad funkcjonowania modeli doskonałości mają uwarunkowania 
społeczno‑kulturowe. Według B. Talwara [32, s. 21–35] kraje zachodnie koncentrują 
się głównie na rozwoju jednostki, stawiając na wolność, twórcze myślenie czy przed‑
siębiorczość, podczas gdy w krajach azjatyckich koncentrują się na rozwoju grupy 
oraz filozofii Wschodu.

Stosowanie ww. modeli ułatwia doskonalenie organizacji dzięki uzyskaniu poglądu 
na całość organizacji, identyfikacji jej mocnych stron i obszarów do poprawy, moż‑
liwości sprawdzenia efektywności podejmowanych działań, a także porównywania 
się z innymi organizacjami, pomocy w identyfikowaniu i dzieleniu się najlepszymi 
praktykami w obrębie organizacji, zwiększeniu zaangażowania pracowników w cią‑
głe doskonalenie, czy poprawie wewnętrznej komunikacji oraz integracji różnych 
inicjatyw projakościowych i usprawniających.

Dzięki samoocenie organizacja otrzymuje informacje, w jakim miejscu się znaj‑
duje i co jest podstawą określenia drogi do jej ciągłego doskonalenia. Proponowana 
samoocena przedsiębiorstw w oparciu o modele doskonałości, w porównaniu z innymi 
systemami oceny, uwzględnia bogatszy zakres zagadnień odnoszących się w sposób 
kompleksowy do różnorodnych działań na rzecz jakości i doskonałości. Kluczowe 
znaczenie mają kryteria dotyczące „wyników z działalności”, które narzucają koniecz‑
ność dokonania oceny, m.in. poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, 
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a także jego zdolności sprostania oczekiwaniom udziałowców lub akcjonariuszy. Pod‑
czas oceny bierze się również pod uwagę czynniki pozafinansowe, takie jak choćby 
efektywny czas pracy czy produktywność [14]. Model daje możliwość organizacjom 
doskonalenia działań w obszarach, takich jak:

 � zarządzanie strategiczne – przez stworzenie zestawu kluczowych wyników nie‑
zbędnych do monitorowania postępu w zakresie realizacji wizji, misji i strategii, 
umożliwiając liderom podejmowane skutecznych decyzji;

 � wartości dla klienta – przez jasne jej definiowanie i komunikowanie oraz zaan‑
gażowanie go w proces projektowania wyrobów;

 � kształtowania umiejętności liderów do przystosowywania się, reagowania i pozy‑
skiwania zaangażowania wszystkich interesariuszy dla zapewnienia trwałego suk‑
cesu organizacji;

 � organizowania procesów umożliwiających realizację strategii równowagi między 
strategicznymi celami organizacji a oczekiwaniami i aspiracjami pracowników;

 � interesariuszy jako potencjalnego źródła kreatywności i innowacyjności – przez 
rozwijanie oraz angażowanie ich do współpracy;

 � relacje partnerskie – przez kształtowanie trwałych i wzajemnych korzyści poza łań‑
cuchem dostaw;

 � odpowiedzialność za działania podejmowane przez organizację i zarządzanie 
wpływem na społeczeństwie.
Poprawa działalności organizacji w tych obszarach powinna zapewnić większą 

wydajność i dodatnie wyniki powadzenia działalności zarówno w krótkim, jak i dłu‑
gim okresie.

Badania przeprowadzone w latach 2003–2016 [15, s. 405–435; 34] wyraźnie wska‑
zują na lepsze wyniki finansowe wśród organizacji stosujących modele doskonałości 
w porównaniu do podobnych, które ich nie stosują. W przeprowadzonej metaanalizie 
w 10 na 15 badań określono statystyczną korelację między zdobywcą nagrody a sukce‑
sem biznesowym. Można zatem przyjąć, że firma, która wdraża model doskonałości, 
działa sprawniej, efektywniej i rentowniej niż pozostałe firmy w branży i na rynku. 
Kluczowym problem, jaki się pojawia wśród najwyższego kierownictwa, jest czas. 
Modele doskonałości nie są modelami szybkiego naprawiania wybranych elementów 
organizacji, a dotyczą zwykle długiego okresu i zaangażowania się w trwałe działania 
na poziomie systemowym i strategicznym.

3. Porównanie modeli

Analiza porównawcza modeli dojrzałości i doskonałości wskazuje na możliwość 
niezależnego funkcjonowania lub na ich wzajemną współzależność w kontekście 
efektywnego rozwoju i doskonalenia organizacji.
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Przyjmując zatem, że „dojrzałość” oznacza możliwości organizacyjne, które muszą 
rosnąć w czasie, aby zapewnić powtarzalny sukces w zarządzaniu, a „doskonałość” 
określa osiągnięcie i utrzymanie najwyższego poziomu wyników, który spełnia ocze‑
kiwania wszystkich zainteresowanych stron organizacji. Takie podejście pociąga za 
sobą konkluzję, że dojrzałość odnosi się do sposobu zorganizowania, a doskonałość 
skupia się na wynikach organizacji (rysunek 2).

Rysunek 2. Schemat współzależności modelu dojrzałości i doskonałości

Czynniki sytuacyjne Sposób
organizowania Wyniki

Modele dojrzałości Modele doskonałości

Źródło: opracowanie własne.

Podstawą modeli dojrzałości jest podniesienie zdolności organizacyjnych do 
wdrożenia strategii i realizacji celów organizacji. Celem modeli doskonałości jest 
osiągnięcie założonych wyników przez podniesienie zdolności organizacyjnych.

Analiza poziomu dojrzałości organizacji jest bodźcem do poprawy i budowania 
nowych zdolności organizacyjnych firmy. Efektywniejszy sposób organizowania 
działalności jest niezbędny do osiągania założonych wyników. Brak realizacji zapla‑
nowanych celów dla wskaźników i mierników organizacyjnych jest podstawą do 
doskonalenia zdolności organizacyjnych oraz sposobu funkcjonowania organizacji. 
Podstawowym założeniem jest, że im wyższy poziom dojrzałości, tym większe będą 
możliwości organizacyjne do osiągania postawionych celów, ale również większa 
stabilność, normatywność i uniwersalność w podejściu do czynników sytuacyjnych. 
Kolejnym założeniem jest, że postawienie ambitnych wyników przed organizacją jest 
kluczem do doskonalenia możliwości organizacyjnych i wynikających z tego poten‑
cjału do osiągania zaplanowanych wyników. Model doskonałości określa kluczowe 
wyniki niezbędne do osiągania misji, wizji i strategii. Takie podejście daje możli‑
wość oceny osiągniętych wyników oraz poprawę wyników działalności w przyszło‑
ści i osiąganie korzyści przez wszystkie zainteresowane strony.

Połączenie tych modeli w praktyce organizacyjnej przez zbadanie poziomu doj‑
rzałości organizacji za pomocą modelu dojrzałości i następnie doskonalenie jej za 
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pomocą modelu doskonałości powinno skrócić czas i koszty w drodze do podnie‑
sienia zdolności organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono autorskie podejście do zrozumienia współzależności 
występujących między modelem dojrzałości a modelem doskonałości. Zdefinio‑
wanie elementu wspólnego, jakim jest sposób zorganizowania przedsiębiorstwa 
pozwala na sprawniejsze funkcjonowanie organizacji, a przede wszystkim na rozwój 
i doskonalenie możliwości organizacyjnych przez umiejętne wykorzystanie w ana‑
lizie zarówno czynników sytuacyjnych, jak i twardych wyników narzuconych przez 
kierownictwo i jego strategię w realizacji modelu biznesowego.

Pewną słabością, przynajmniej części modeli dojrzałości, jest brak bądź też nie‑
wystarczające uwzględnienie czynników sytuacyjnych. W kontekście rozpatrywa‑
nia zjawiska dojrzałości organizacji jest istotne dopasowanie systemu zarządzania 
do modelu biznesowego (na co uwagę zwraca np. przytaczany wcześniej R. Haffer). 
Oczywiście, model biznesowy jest tylko jedną z możliwych zmiennych niezależ‑
nych, problem będzie stanowić przyjęcie właściwych czynników sytuacyjnych. Jed‑
nak uwzględnienie ich w projektowaniu modelu wpłynie na zwiększenie możliwości 
ich praktycznego wykorzystania.

Kierunki badań w tym obszarze to przede wszystkim próba zidentyfikowania 
występujących współzależności między modelami zarówno w krótkim, jak i długim 
okresie. Takie badania wypełniłyby lukę, a jednocześnie byłyby odpowiedzią na kry‑
tykę koncepcji dojrzałości i doskonałości. Tym samym zostałaby ona wzbogacona 
o wymiar strategiczny, co ma fundamentalne znaczenie dla każdej organizacji.
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MODELE DOJRZAŁOŚCI A MODELE DOSKONAŁOŚCI. 
NIEZALEŻNOŚĆ CZY WSPÓŁZALEŻNOŚĆ NA DRODZE 
DO ROZWOJU ORGANIZACJI

Streszczenie

Autorzy niniejszego artykułu zwracają uwagę na zjawisko funkcjonujących w teorii i praktyce 
zarządzania dwóch typów modeli – dojrzałości oraz doskonałości organizacji oraz związany 
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Modele dojrzałości a modele doskonałości. Niezależność czy współzależność na drodze do rozwoju...

z tym problem ich współzależności. Mając to na względzie, formułowany jest cel artykułu, 
jakim jest określenie elementów wspólnych oraz różnicujących te dwa typy modeli. Jako 
metodę badawczą wykorzystano analizę porównawczą na podstawie systematycznego prze‑
glądu literaturowego. Na tej podstawie autorzy wskazują na elementy typowe dla konstrukcji 
wymienionych typów modeli, a następnie wskazują te elementy, które są dla nich wspólne oraz 
je różnicujące. Autorzy dochodzą do wniosku, iż połączenie tych modeli w praktyce orga‑
nizacyjnej przez zbadanie poziomu dojrzałości organizacji za pomocą modelu dojrzałości 
i następnie doskonalenie jej za pomocą modelu doskonałości powinno skrócić czas i koszty.. 
Dalsze kierunki badań w tym obszarze to przede wszystkim próba zidentyfikowania występu‑
jących współzależności między modelami zarówno w krótkim, jak i długim okresie funkcjo‑
nowania w organizacji. Takie badania wypełniłyby lukę, a jednocześnie byłyby odpowiedzią 
na krytykę tych koncepcji. Tym samym umożliwiłoby wzbogacenie o wymiar strategiczny, 
co ma fundamentalne znaczenie dla każdej organizacji.

Słowa kluczowe: modele dojrzałości, modele doskonałości, 
współzależność, efektywność

MATURITY MODELS VS EXCELLENCE MODELS. 
INDEPENDENCE OR INTERDEPENDENCE ON THE WAY 
TO DEVELOP THE ORGANIZATION

Abstract

The authors of present article indicate the phenomenon of two types of models functioning 
in theory and practice of management – the maturity and excellence models of the organi‑
zations and related problem of their interdependence. The aim of the article is to define the 
elements that are common and differentiating these two types of models.
A comparative analysis based on a systematic literature review was used as a research method. 
On this basis, the authors indicate elements typical for the construction of the aforementioned 
types of models and then indicate those elements that are common and differentiating them.
The authors conclude that combining these models in organizational practice by identifica‑
tion the level of the organization's maturity using the maturity model and then developing it 
with the model of excellence, should reduce time and costs on the way to excellence.
Further research directions in this area are primarily an attempt to identify interdependen‑
cies between models in both the short and long‑term functioning in the organization. Such 
research would fill the gap and at the same time be a response to criticism of these concepts. 
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Thus, it would enable enrichment by a strategic dimension, which is of fundamental impor‑
tance to any organization.

Key words: maturity models, excellence models, interdependence, 
efficiency
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