
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączony plik excel, proszę rozpocząć od wypełnienia arkusza  pn. strona tytułowa Państwa da-

nymi. Następnie w zakładkach 1,2,3,4 należy ocenić każdy z poszczególnych trzech aspektów w 

czteropoziomowej skali. Ocena, którą Państwo wybierają proszę umieścić każdorazowo w żółtej ko-

mórce.  Na przykład: 

W obszarze „1. Przywództwo” wyróżniono trzy następujące aspekty organizacyjne: „1.1 Wizja i ustalanie celów”, „1.2 Moty-

wacja i delegowanie zadań" i „1.3 Informacja zwrotna”. Dokonałeś następującej oceny: dla aspektu 1.1 wynik to tylko 0,5 

punktu, jak na poziomie wczesnego rozwoju; aspekt 1.2 jest w pewnym stopniu bardziej zaawansowany (1,00 punkt), a aspekt 1.3 

jest najwyżej rozwinięty, ponieważ znajduje się w fazie wzrostu z 1,25 punktu.  

Wybrany wynik jest zapisywany w odpowiednich żółtych polach. Obliczony średni wynik dla obszaru „1. Przywództwo" wyniesie 

0,92 (patrz A5). 

Pozostałe trzy arkusze to arkusze oceny. Mogą Państwo dodać komentarze w kolumnie F w arkuszu 

kalkulacyjnym. Poza tym polem proszę o nieedytowanie pozostałych komórek.  

  

Zestaw narzędzi do samooceny po-

wstał na potrzeby oceny   kreatyw-

ności i współpracy w rozwoju orga-

nizacyjnym MŚP w ramach ogól-

nych standardów zarządzania inno-

wacjami. 

Zestaw narzędzi do samooceny 

Podręcznik użytkownika 
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Wprowadzenie 
Zestaw narzędzi do samooceny ma na celu: 

 Tworzenie możliwości znaczącej poprawy 

wyników MŚP w zakresie innowacji zgod-

nie z europejskimi standardami zarządza-

nia innowacjami w obszarze kreatywności i 

zarządzania współpracą. 

 Zapewnienie narzędzi szybkiej diagnostyki 

dla MŚP, która umożliwia ocenę kluczo-

wych elementów/cech mających wpływ na 

kreatywność oraz efektywność w zarzą-

dzaniu współpracą; 

 Zaangażowanie właścicieli i/lub menedże-

rów MŚP w prosty do wykonania proces 

oceny ich własnego procesu decyzyjnego, 

w rozwijającym się środowisku kreatywno-

ści i współpracy w ich firmach.  

Firmy mogą korzystać z niego samodzielnie, a 

w razie potrzeby, przy współpracy z  konsultan-

tem zewnętrznym, mentorem lub moderato-

rem.  

Ocena ta umożliwia głębszą refleksję na temat 

funkcjonowania firmy w aspekcie kreatywności 

i współpracy, poprzez analizę jej mocnych 

stron, a także obszarów, które wymagają po-

prawy.  

Istnieją cztery główne obszary/sekcje rozwoju 

organizacyjnego firmy, który można ocenić pod 

kątem współpracy i kreatywności:  

1. Przywództwo; 

2. Networking i współpraca partnerska; 

3. Struktura; 

4. Kultura  

Każda sekcja została podzielona na poszcze-

gólne pola/podsekcje zwane aspektami (3 na 

sekcję, łącznie 12), np. 1.1. Wizja i wyznaczanie 

celów; 1.2 Motywowanie i delegowanie zadań; 

1.3 Informacja zwrotna.  Każdy aspekt został 

opisany i oceniony na czteropoziomowej skali 

(rozwój, wzrost, dojrzałość i zrównoważony 

rozwój), na podstawie czterech stwierdzeń. 

Każde stwierdzenie jest próbą odzwierciedlenia 

najbardziej prawdopodobnej sytuacji, spodzie-

wanej na tym etapie rozwoju firmy pod wzglę-

dem współpracy i kreatywności.  

Aby proces oceny odzwierciedlał 

bieżące wyniki, każdy aspekt musi zostać oce-

niony, a wynik odpowiednio umieszczony w 

polu oceny. 

Dokonana ocena prowokuje właścicieli lub kie-

rowników firmy do wprowadzania zmian, 

podkreślając obszary priorytetowe wymaga-

jące interwencji. Ocena ta pomaga również 

ulepszyć niektóre aspekty działalności w celu 

zwiększenia wzrostu i innowacyjności. Niniej-

szy dokument stanowi uzupełnienie Przewod-

nika po systemie zarządzania innowacji dla 

MŚP i powinien być stosowany wraz z Pod-

ręcznikami Kreatywności i Współpracy, w któ-

rych wyjaśniono kluczowe terminy, definicje i 

pojęcia, w oparciu o  normę CEN/TS 16555: czę-

ści 5 i 6, które stanowią rezultat Projektu IN-

CREMENTA.



 

 

Aby proces był skuteczny, należy zaangażować 

pracowników, interesariuszy i osoby związane 

z firmą w jego realizację. Każdy z uczestników 

powinien indywidualnie ocenić etap rozwoju 

firmy, po czym cała grupa uczestniczy we 

wspólnej debacie i uzgadnia ostateczną decyzję 

w drodze konsensusu. Ocena poszczególnych 

aspektów funkcjonowania firmy nie jest łatwa, 

ponieważ członkowie zespołu i członkowie za-

rządu często postrzegają analizowany problem 

inaczej. Ten aspekt stanowi pozorną słabość systemu, może jednak okazać się mocną stroną tego 

narzędzia, ponieważ pozwoli uzyskać prawdziwy obraz kontekstu współpracy i kreatywności 

firmy. Chcąc uzyskać obraz dynamiki firmy, jej zespół powinien regularnie powtarzać procedurę 

oceny, np. raz w roku. 

 

 

Zapoznaj się dokładnie z całą strukturą bada-

nia (patrz A1, A2, A3, A4), a następnie rozpocz-

nij czytanie sekcja po sekcji (aspekt po aspek-

cie). Najpierw musisz dowiedzieć się, na jakim 

etapie rozwoju (na jakim polu w czteropozio-

mowej skali) znajduje się Twoja organizacja. 

Przeczytaj odpowiednie stwierdzenia i wy-

bierz jeden z czterech możliwych stopni (głów-

nych obszarów), na które podzielona jest sek-

cja, która Twoim zdaniem najprawdopodob-

niej odpowiada poziomowi rozwoju. Następ-

nie zapisz wybraną liczbę w odpowiedniej ko-

mórce (w kolorze żółtym). Wykonaj te czynno-

ści kolejno dla wszystkich 12 aspektów roz-

woju organizacji, za pomocą których należy 

oceniać kontekst współpracy i kreatywności 

rozwoju firmy. Przykład wyboru i zapisywa-

nia wyników został pokazany na podstawie 

jednego z czterech głównych obszarów/sekcji 

(1. Przywództwo) w załączniku A1). 

JAK KORZYSTAĆ Z NARZĘDZI? 

PROCES OCENY? 

Zestaw narzędzi składa się z trzech na-

stępujących części: 

1. Ramowa ocena działalności firmy (4 

arkusze Excela) 

2. Arkusz kalkulacyjny (1 arkusz Excel) 

3. Profil oceny (wykresy diagno-

styczne) - 2 arkusze programu Excel 

 

Pierwszy krok:  

Skorzystaj z ramowej oceny 

działalności firmy  

 



Po przeczytaniu danych stwierdzeń, wyborze 

odpowiednich stopni i wypełnieniu punktacji 

dla wszystkich 12 aspektów rozwoju organi-

zacyjnego, przejdź do następnego etapu - 

przeczytaj wyniki w Arkuszu kalkulacyjnym 

(załącznik A5). Każdy pojedynczy obszar spo-

śród sekcji: 1. Przywództwo, 2. Networking i 

współpraca partnerska; 3. Struktura, i 4. Kul-

tura jest odpowiednio oceniany jako średnia 

wartości trzech aspektów, które obejmują. 

Idąc za przykładem A1, gdzie dla aspektu 

„1.1. Wizja i wyznaczanie celów” wynik wy-

nosi 0,5; dla aspektów„1.2. Motywowanie i 

delegowanie zadań” i „1.3. Informacja 

zwrotna” wyniki wynoszą odpowiednio 1,0 i 

1,25, jak pokazano w sektorze w A5, wynik 

dla głównego obszaru „1. Przywództwo” bę-

dzie średnią wyników tych trzech aspektów 

(lub 0,92). 

Ten etap procesu stanowi profil firmy, przed-

stawiający wyniki za pomocą wizualizacji gra-

ficznej (profil oceny). Przykład podano w za-

łącznikach A6 i A7. 

Niniejsze narzędzie zawiera dwa typy diagra-

mów - wykres słupkowy i diagram radarowy.  

W zależności od celu analizy można użyć obu 

z nich. 

Narzędzie może być stosowane do wykony-

wania samooceny zarówno przez jedną osobę 

z firmy, jak i cały zespół. Od kierownictwa za-

leży więc jakiego rodzaju procesu oceny użyć 

- indywidualnego czy zespołowego. Firma 

może również zaangażować konsultanta lub 

moderatora procesu.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy na 

tym etapie można kontynuować wybór obsza-

rów priorytetowych, wyróżnionych w po-

przednim stopniu; oraz opracowanie planu 

usprawnień, w zależności od potrzeb. 

 

Poznaj proces trzech kroków: 

  

Krok drugi: 

 Odczytaj wyniki w arkuszu 

kalkulacyjnym 

 

Krok trzeci: Oceń profil i 

przygotuj plan naprawczy  
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Pierwszy: Oceń poziom zaawansowania czterech aspektów or-

ganizacyjnych Twojej firmy za pomocą Ramowej oceny działal-

ności firmy.  

Ramowa ocena działalności firmy obejmuje w sumie: osiem arkuszy. Zostaniesz poproszony o 

dokonanie oceny stosując cztery arkusze programu Excel do potrzeb analizy czterech głównych 

obszarów/sekcji organizacyjnych: 1. Przywództwo; 2. Networking i współpraca partnerska; 3. 

Struktura; 4 Kultura. Patrz załączniki A1, A2, A3, A4! 

 

Drugi: Spójrz na wyniki swojej oceny 12 aspektów organizacyj-

nych Twojej firmy w Arkuszu kalkulacyjnym! 
 

Zostaniesz poproszony o otwarcie Arkusza 

kalkulacyjnego programu Excel gdzie zoba-

czysz podsumowanie ocenianych aspektów 

organizacyjnych i ich średnich wyników dla 

czterech głównych obszarów: 1. Przywódz-

two; 2. Networking i współpraca partnerska; 3. 

Struktura; 4 Kultura (A1 do A4). Jest to szybki 

profil firmy, który podsumowuje wyniki 

oceny w obszarze współpracy i kreatywności.  

Zawiera przykład automatycznie generowa-

nego arkusza kalkulacyjnego (A5), na podsta-

wie wcześniej zapisanych wyników w arku-

szach Excel A1 do A4 dla 12 aspektów organi-

zacyjnych. 

Uwaga: Ogólnie (w tej wersji zestawu narzę-

dzi) ilość procent wszystkich czterech głów-

nych  obszarów wynosi 25% i tylko w niektó-

rych szczególnych przypadkach można zasto-

sować inne.  

W Arkuszu kalkulacyjnym, zamiast obliczać 

średnią z głównych obszarów, można obliczyć 

wartość ważoną na podstawie liczb określo-

nych w Ramowej ocenie działalności  (A1 do 

A4). Jest to opcja dla przyszłej wersji zestawu 

narzędzi. 

 

 

Trzeci: Spójrz na Wykresy diagnostyczne, które reprezentują 

profil oceny Twojej firmy!  
 

Zostaniesz poproszony o otwarcie dwóch ar-

kuszy Excela (załączników A6 i A7), w których 

zobaczysz profil firmy pod względem współ-

pracy i kreatywności w formie wizualnej. Po-

niższe załączniki reprezentują profil przykła-

dowej firmy oparty na wcześniej dostarczo-

nych danych w Ramowej ocenie działalności 

(A1 do A4). 
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Uwagi: W przypadku wykresu słupkowego 

można zastosować różne wagi przewidziane 

dla przyszłej wersji.  

W przypadku schematu radarowego tę możli-

wość można wykorzystać tylko w przypadku 

różnych wag dla danego elementu (łącznie 12). 

 



ZAŁĄCZNIKI 
 

A1. Przywództwo 

A2. Networking i współpraca partnerska 

A3. Struktura 

A4. Kultura 

A5. Arkusz kalkulacyjny 

A6. Profil oceny - wykres słupkowy 

A7. Profil oceny - wykres radarowy 



 

 

 

A1. Przywództwo 
W obszarze „1. Przywództwo” wyróżniono trzy następujące aspekty organizacyjne: „1.1 Wizja i ustalanie celów”, 

„1.2 Motywacja i delegowanie zadań" i „1.3 Informacja zwrotna”. Dokonałeś następującej oceny: dla aspektu 1.1 

wynik to tylko 0,5 punktu, jak na poziomie wczesnego rozwoju; aspekt 1.2 jest w pewnym stopniu bardziej zaawanso-

wany (1,00 punkt), a aspekt 1.3 jest najwyżej rozwinięty, ponieważ znajduje się w fazie wzrostu z 1,25 punktu.  

Wybrany wynik jest zapisywany w odpowiednich żółtych polach. Obliczony średni wynik dla obszaru „1. Przywódz-

two" wyniesie 0,92 (patrz A5). 
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A2. Networking i 

współpraca partnerska 

W obszarze „2. Networking i współpraca partnerska”, trzy aspekty organizacyjne są następujące: „2.1 

Współpraca wewnętrzna”, „2.2 Motywacja i delegowanie zadań" i „2.3 Komunikacja i koordy-

nacja; zaufanie”. Dokonałeś następującej oceny: dla aspektu 2.1 wynik to tylko 0,75 punktu, ponieważ 

jesteś na stosunkowo zaawansowanym poziomie rozwoju; aspekt 2.2 jest również na tym samym etapie 

(0,75 punktu), a aspekt 2.3 jest  jeszcze lepiej rozwinięty 1,25 punktu. Obliczony średni wynik dla zakresu 

„2) Networking i współpraca partnerska" wynosi 0,92 (patrz A5). 
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A3. Struktura 

W obszarze „3. Struktura”, trzy aspekty organizacyjne są następujące: „3.1 System i procesy”, „3.2 Role" i „3.3 Funk-

cje”. Oceniłeś je w następujący sposób: dla aspektu 3.1 wynik to tylko 0,25 punktu, ponieważ jesteś na bardzo wczesnym 

etapie rozwoju; aspekt 3.2 jest również na tym samym etapie, ale jest lepiej rozwinięty (1,0 punkt), a aspekt 3.3 znajduje się 

na podobnym etapie z 0,75 punktu. Obliczony średni wynik dla zakresu wynosi „3) Struktura" stanowi 0,67 (patrz A5). 
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A4. Kultura 

W obszarze „4. Kultura”, trzy aspekty organizacyjne są następujące: „4.1 Informacje i wiedza”, „4.2 Zasady i wartości" i „4.3 

Postawy”. Oceniłeś je w następujący sposób: dla aspektu 4.1 wynik to 0,25 punktu, jak na bardzo wczesnym etapie rozwoju; aspekt 

4.2 jest również na tym samym etapie, jest jednak lepiej rozwinięty (0,75 punktu), a aspekt 4.3 jest na podobnym etapie, ale z 0,50 

punktu. Obliczony średni wynik dla zakresu wynosi „4) Kultura" wynosi 0,50 (patrz A5). 
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A5. Arkusz kalkula-

cyjny 
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A6. Profil oceny - wykres słupkowy 
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A7. Profil oceny - wykres radarowy 
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