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SŁOWO WSTĘPU 
W życiu każdego człowieka i każdej organizacji przycho-

dzi taki moment, w którym trzeba zadać pytanie, co dalej? Być 

może czujesz niepewność, czy działania, które podejmujesz pro-

wadzą do celu, który okaże się dla ciebie korzystny. Może być 

też tak, że stoisz na rozdrożu, pomimo wielu osiągnięć wciąż nie 

jesteś w pełni usatysfakcjonowany. Nie masz pomysłu na własną 

przyszłość, wykonujesz pewne działania, jednak bez spektaku-

larnych sukcesów. Nawet wtedy, kiedy wszystko idzie w dobrym 

kierunku, wzrost może być ledwo zauważalny i w zasadzie nie 

wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Niepewność dotyczy też osób 

znajdujących się na początku swojej drogi: zawodowej, bizneso-

wej lub naukowej. Chcą one wiedzieć, jak postępować, aby osią-

gnąć zakładane cele i uzyskać pożądany rezultat. We wszystkich 

tych przypadkach pomoże analiza strategiczna SWOT. Nau-

czysz się teraz, jak ją napisać. 

Książka, którą czytasz, ma za zadanie ułatwić ci przepro-

wadzenie analizy mocnych i słabych stron podmiotu, którego 

ona dotyczy. Poznasz szanse i zagrożenia obecne w jego otocze-

niu. Tym podmiotem może być pojedynczy człowiek, cała or-

ganizacja lub jej określony dział, a nawet konkretny produkt lub 
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usługa. Analiza SWOT dotyczy podmiotów o celach komercyj-

nych i niekomercyjnych. Jej możliwych zastosowań jest bardzo 

wiele, a jedyne ograniczenie stanowi wyobraźnia autora. Najczę-

ściej analiza SWOT jest wykorzystywana do badania firm. To 

jednak się zmienia. Korzystają z niej samorządy, startupy, partie 

polityczne, organizacje pozarządowe itp. Bywa wykonywana 

przez studentów, którzy definiują w ten sposób własne plany. 

Osoby pozostające bez pracy, mogą zastanowić się, czym w ży-

ciu chcą się zajmować i do czego mają predyspozycje. Osoby 

pracujące, jaką ścieżkę rozwoju przyjąć. 

Właściwie wykonana analiza SWOT wskaże, co trzeba 

zrobić i w oparciu o jakie zasoby, aby osiągnąć zakładane rezul-

taty. Często przeprowadza się ją w wersji skróconej, sprowadza 

do postaci prostej tabeli składającej się z czterech pól, z których 

niewiele wynika. Tymczasem jest to narzędzie oferujące znacz-

nie szersze możliwości. Na jej podstawie można wyznaczyć nie 

tylko obecną pozycję strategiczną osoby, organizacji czy też da-

nego projektu, ale też wskazać najbardziej korzystne kierunki 

rozwoju. Następnie wystarczy przeanalizować, która opcja bę-

dzie najbardziej pożądaną z punktu widzenia własnych planów 

i pragnień, a następnie zacząć wcielać ją w życie.  

Autorka przez lata współpracy z Akademickimi Inkubato-

rami Przedsiębiorczości SGH przeprowadziła mnóstwo rozmów 

z ludźmi szukającymi swojej drogi. Najczęściej nie wiedzieli oni, 

od czego zacząć. Najlepsza odpowiedź jest najprostsza, ponieważ 

należy zacząć od siebie. W niniejszym opracowaniu skoncentro-

wano się na jak najbardziej praktycznym podejściu do przygo-

towania analizy SWOT. Na rynku istnieje już kilka opracowań 

dotyczących tej metody, tutaj jednak w prosty i przystępny spo-

sób wyjaśnię na przykładach, jak ją przygotować krok po kroku. 

Wszystko to zostało uzupełnione o gotowe wzory analizy. 
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WZORY I PRZYKŁADY 

Po pierwsze, miej zdefiniowany, jasno określony cel (ideał, zadanie). Po drugie, 

zdobądź potrzebne zasoby by do niego dojść: wiedzę, pieniądze, materiały,  

metody. Po trzecie, skieruj wszystkie te zasoby na osiągnięcie celu  

Arystoteles 

4.1 .  WZÓR ANALIZY SWOT 

WPROWADZENIE 

Zastosowana koncepcja badań polegała na określeniu mi-

sji i celów firmy ........................................................, a także wyzna-

czeniu dla niej strategii rozwoju. Analizie poddano otoczenie 

bliższe i dalsze przedsiębiorstwa. Kolejnym etapem była analiza 

SWOT obejmująca bieżącą sytuację firmy oraz prognozę doty-

czącą przyszłości. 

W wykonanej analizie SWOT jako punkt odniesienia 

przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego 

przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe 

strony prowadzonej firmy i określając szanse oraz zagrożenia 

pojawiające się w branży. 
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4.4.  PRZYK ŁADY ANALIZ Y SWOT  TOWS 

Poniżej zamieszczono trzy przykłady analizy SWOT 

TOWS. Pamiętaj, że stopień szczegółowości analizy, którą przy-

gotujesz, zależy od indywidualnych wymagań. 

4.4.1. ANALIZA SWOT TOWS PRYWATNEGO DOMU SENIORA 

WPROWADZENIE 

Niniejsza analiza SWOT TOWS została wykonany dla 

prywatnego domu seniora „Zakątek”, zlokalizowanego w Siera-

kowie. Jest to małe miasto w województwie wielkopolskim, nie 

przekraczające 6 tys. mieszkańców (według stanu z 1 stycznia 

2021 r. było to 5 956 osób44). Sieraków położony jest nad rzeką 

Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej, na pograniczu Kotliny Go-

rzowskiej i Pojezierza Poznańskiego, pomiędzy dwoma jezio-

rami Jaroszewskim i Lutomskim. Stanowi więc miejsce o wyso-

kich walorach przyrodniczych, sprzyjające różnego rodzaju wy-

poczynkowi i rekreacji. 

Analiza SWOT jest metodą analizy strategicznej organiza-

cji. Powstała w latach 50-tych XX w. na podstawie koncepcji ana-

lizy pola siły K. Lewina. Obejmuje diagnozę sytuacji firmy w 

czterech obszarach: mocne strony (Strengths), słabe strony (We-

aknesses), szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats). W analizie 

tej nie jest konieczne wyodrębnianie wszystkich czynników, lecz 

tylko tych, które mogą mieć decydujący wpływ na przyszłość 

firmy45. W analizie jako punkt odniesienia przyjęto hipote-

tyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono 

                                            
44 Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności, https://www.polskawlicz-
bach.pl/najwieksze_miasta_w_polsce_pod_wzgledem_liczby_ludnosci 
(3.03.2023). 
45 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017, s. 189-191. 


