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Streszczenie 
 
 Organizacja wirtualna stanowi tymczasow  form  wspó pracy rozproszonych 
podmiotów, powo an  do osi gni cia wspólnego celu. W artykule dokonano strategicz-
nej analizy dzia alno ci organizacji wirtualnej, g ównie przy zastosowaniu analizy 
SWOT. Na kanwie ró nych uj  w literaturze przedstawiono autorsk  propozycj  anali-
zy SWOT dla hipotetycznej organizacji wirtualnej. 
S owa kluczowe: organizacja wirtualna, analiza SWOT. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Dynamiczne zmiany otoczenia sprawiaj , e podmioty gospodarcze dokonuj  
znacz cych przekszta ce  i reorientacji swych strategii, a w konsekwencji zmian 
w strukturze i zasadach funkcjonowania. Jednym z wa nych kierunków przekszta -
ce  jest podejmowanie ró nych form strategicznej wspó pracy z innymi podmiota-
mi (np. alianse strategiczne, organizacje wirtualne) w celu podniesienia efektywno-
ci i skuteczno ci dzia a  rynkowych. W przypadku organizacji wirtualnej nast pu-

je odej cie od tradycyjnej, sztywnej i jasno zdefiniowanej formy strukturalnej 
przedsi biorstwa, w kierunku zawierania zwi zków mi dzyorganizacyjnych, powo-
ywanych do realizacji okre lonych zada  o charakterze gospodarczym, w za o o-

nym okresie czasu.  
 Ogólnie organizacja wirtualna stanowi tymczasow  zbiorowo  kooperuj -
cych podmiotów, którzy cz  swe zasoby dla osi gni cia okre lonego celu. Model 
organizacji wirtualnej jest cz sto wskazywany przez naukowców i specjalistów 
                                                 

1  Wydzia  Zarz dzania. 
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z obszaru zarz dzania w kontek cie strategicznym jako przysz o ciowy paradygmat 
prowadzenia elastycznej dzia alno ci biznesowej w turbulentnym, niepewnym 
i wymagaj cym otoczeniu. Celem artyku u jest dokonanie analizy strategicznej 
dzia alno ci organizacji wirtualnej. Aby zrealizowa  tak postawiony cel, w artykule 
przeprowadzono analiz  SWOT organizacji wirtualnej. Wcze niej w artykule po-
krótce zaprezentowano istot  organizacji wirtualnej oraz dokonano przegl du do-
tychczasowych uj  analizy SWOT dla organizacji wirtualnej. 
 
 
1. Organizacja wirtualna jako opcja strategiczna  
  

Z o ono  i niepewno  otoczenia rynkowego determinuje konieczno  syste-
matycznej ewolucji struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania wspó cze-
snych przedsi biorstw. W ród ró nych strategicznych kierunków adaptacji przed-
si biorstw do wymogów otoczenia wymieni  mo na podejmowanie wielopodmio-
towej kooperacji gospodarczej w formie organizacji wirtualnej. Model organizacji 
wirtualnej powsta  jako efekt syntezy ró nych metod i koncepcji zarz dzania oraz 
rozwi za  z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnej. Paradygmat orga-
nizacji wirtualnej zak ada temporaln  wspó prac  gospodarczo niezale nych pod-
miotów, których po czony potencja  zasobów umo liwia zrealizowanie okre lone-
go zlecenia rynkowego. Kooperacja w ramach organizacji wirtualnej mo e zacho-
dzi  pomi dzy rozproszonymi geograficznie podmiotami, co implikuje mo liwo  
prowadzenia dzia alno ci i realizowania zlece  rynkowych w skali globalnej. 

Organizacja wirtualna wy oni a si  jako swoisty efekt syntezy ró nych metod  
i koncepcji zarz dzania oraz zaawansowanych technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych. Ogólnie organizacj  wirtualn  (OW) mo na zdefiniowa  jako 
form  wspó pracy niezale nych, profesjonalnych i wzajemnie uzupe niaj cych si  
jednostek gospodarczych, wspó dziel cych kluczowe zdolno ci, zasoby, koszty 
i ryzyko, w celu optymalnego wykorzystania szans pojawiaj cych si  w otoczeniu 
i wyst puj cej wzgl dem klienta/klientów jako jednolity podmiot. Kooperuj ce 
w ramach organizacji wirtualnej podmioty gospodarcze tworz  pewn  holistyczn  
jedno  organizacyjn , która wyró nia si  elastyczno ci  struktury i procesów, 
efektywno ci  dzia ania, otwarto ci  na zmiany (szanse otoczenia) oraz innowacyj-
no ci  dostarczanych produktów i us ug. Formalizacja wspó pracy partnerów 
w OW ograniczona jest do niezb dnego minimum, co skutkuje brakiem konieczno-
ci zawierania umów. Organizacj  wirtualn  mog  tworzy  zarówno podmioty 

o komplementarnych kompetencjach, jak równie  jednostki o zbli onym profilu 
dzia alno ci. Po czenie zasobów ró nych podmiotów, kooperuj cych w ramach 
OW, skutkuje powstaniem efektów synergicznych i tworzeniem nowych warto ci 
dla odbiorców.  



Damian Dziembek 85

Krytyczn  rol  w sprawnej i skutecznej realizacji procesów OW odgrywa 
technologia informacyjno-komunikacyjna, tworz c platform  wspó pracy i 
wspó dzielenia zasobów rozproszonym terytorialnie jednostkom gospodarczym. 
Narz dzia i rodki IT zapewniaj  podmiotom zgrupowanym w OW uzyskanie 
efektywno ci kosztowej, niezawodno ci, bezpiecze stwa oraz funkcjonalno ci dla 
wspólnie i cz sto równolegle wykonywanych procesów, czynno ci oraz zada  na 
rzecz klienta/klientów. W rezultacie technologia IT staje si  kluczowym kompo-
nentem organizacji wirtualnej wp ywaj cym na uzyskiwanie przewagi konkuren-
cyjnej.  

Jak zauwa a B. Wawrzyniak – w turbulentnym otoczeniu strategiczne kie-
runki zarz dzania konkurencyjno ci  przedsi biorstwa powinny by  zorientowane 
na kszta towanie zdolno ci szybkiego analizowania i wyszukiwania szans, poten-
cjalnych mo liwo ci rynkowych oraz elastycznej struktury przedsi biorstwa do-
pasowuj cej si  do aktualnego uk adu potrzeb (Najda-Janoszka 2010). Mo na 
uzna , e model organizacji wirtualnej spe niaj c powy sze za o enia, mie ci si  
jako wa ny kierunek strategicznych dzia a  podejmowanych przez wspó czesne 
przedsi biorstwa. Wirtualna organizacja jest postrzegana jako strategia wspó pra-
cy, podejmowana dla wykorzystywania pojawiaj cych si  okazji rynkowych 
(Sankowska 2009), polegaj ca na mo liwo ci wykorzystywania nie tylko w a-
snych, ale równie  zewn trznych zasobów przez ich zakup, aneksj , po czenie 
lub powierzenie (Xu, Wei, Fan 2002). 

Podmioty podejmuj  strategiczn  wspó prac  w ramach organizacji wirtual-
nej, gdy  kooperacja pozwala na osi gni cie wi kszych korzy ci (np. zdobycie 
nowych róde  dochodów, nabycie nowych kompetencji i rozwój wiedzy, dost p 
do nowych rynków, zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego), ni  gdyby dzia a y na 
rynku autonomicznie. Ponadto kierownictwo wielu podmiotów dostrzega, e za-
miast d ugotrwa ego, kosztowego i ryzykownego rozwijania szerokiego spektrum 
ró nych umiej tno ci i kompetencji we w asnym zakresie znacznie lepszym roz-
wi zaniem mo e okaza  si  zawi zywanie kooperacji i pozyskanie niezb dnych 
zasobów od partnerów na rzecz wspólnego realizowania zlecenia klienta. Przyst -
pienie podmiotu do organizacji wirtualnej wi e si  z gruntown  analiz , po -
czon  z predykcj  nowych warunków funkcjonowania i rozpoznaniem, czy 
wspó praca z innymi partnerami jest korzystna, nie b dzie skutkowa  nieakcep-
towalnym rozproszeniem zasobów i nie wp ynie na utrat  pozycji rynkowej. 
Podmioty zainteresowane kooperacj  w ramach organizacji wirtualnej powinny 
przede wszystkim rozpozna  jej cel i zasady wspó pracy. Inne istotne zagadnienia 
niezb dne do przeprowadzenia analizy w zakresie uczestnictwa w organizacji 
wirtualnej przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1 
Zagadnienia zwi zane ze wspó dzia aniem danego podmiotu w organizacji wirtualnej 

 
Wymiar Zagadnienia do rozwa enia przez podmioty zainteresowane kooperacj  w OW 
Rynkowy – Czy uczestnictwo w OW jest zgodne z przyj t  strategi , celami i misj ? 

– Czy udzia  w OW pozwoli dostarczy  dotychczasowym i potencjalnym odbiorcom 
nowych warto ci? 
– Czy przyst pienie do OW pozwoli zwi kszy  udzia  w rynku? 

Zasoby i zdol-
no ci 

– Jak przedstawia si  nasz obecny a cuch warto ci (od akwizycji do momentu dostar-
czenia produktu odbiorcy)? 
– Które z powy szych elementów a cucha warto ci pokrywaj  si  z naszymi kompe-
tencjami? 
– Które obszary w asnych zada  zlecimy do wykonania innym podmiotom? 
– Jak mo na dla siebie osi gn  najwi ksze oddzia ywanie synergiczne? 

Partnerzy – Czy sie  tworz  pojedyncze osoby, grupy osób czy te  organizacje gospodarcze? 
– Jakie specjalne zadania stawia si  partnerom? 
– Czy nasza kultura organizacyjna przystaje do warto ci wyznawanych przez innych 
partnerów w OW? 
– Czy posiadamy pozytywne do wiadczenia ze wspó pracy z partnerami stanowi cymi 
potencjalnych kooperantów w OW?  

Architektura 
sieci 

– Jak  form  i liczebno  powinna mie  OW, aby umo liwi  spe nienie potrzeb od-
biorcy i maksymalizacj  warto ci dodanej? 
– Jakie zostan  zastosowane technologie informacyjno-komunikacyjne? 
– Czy posiadamy odpowiedni potencja  technologiczny niezb dny do uczestnictwa 
w OW? 

Trwa o  sieci – Ile czasu zajmie nam przygotowanie do pe nego uczestnictwa w OW? 
– Czy naszym celem jest krótkotrwa e, czy d u sze partnerstwo? 
– Jaki jest potencjalny czas funkcjonowania OW? 

Stosunki 
z partnerami 

w sieci 

– Co trzeba w OW uregulowa  umowami, a które obszary i zasady nie wymagaj  
formalnego uregulowania (zaufanie zamiast umowy)? 
– Jak przedstawia si  nasza wiedza o potencjalnych partnerach w OW? 
– Czy wymagane s  kontakty osobiste? 
– Czy w ramach OW oczekuje si  jakich  stosunków, zale no ci, i jakie b d  konse-
kwencje tych zale no ci? 

Sterowanie 
w sieci 

– Czy sie  jest sterowana centralnie i czy partnerstwo jest automatycznie koordynowa-
ne? 
– Jak okre lamy (definiujemy) swoje w asne role wewn trz OW? 
– Czy inne istniej ce/potencjalne struktury sieciowe b d /mog  oddzia ywa  na OW?  

Cele sieci – Z jakiego wa nego powodu decydujemy si  przyst pi  do OW: zapewnienia odpo-
wiedniej jako ci, niskich kosztów, elastyczno ci, dost pu do wiedzy, z powodu wra -
liwo ci na czas, umi dzynarodowienia, wra liwo ci na innowacje, itp. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Zimniewicz 2000, s. 326–330. 

 
Podmioty zainteresowane kooperacj  w ramach OW powinny akceptowa  

wspó dzia anie w przestrzeni wirtualnej i d y  do systematycznego rozwijania 
swych kompetencji (szczególnie tych, które mog  by  warto ciowe dla potencjal-
nych partnerów i pozwol  w przysz o ci na efektywne uczestnictwo w takich mi -
dzyorganizacyjnych strukturach jak organizacja wirtualna). Potencjalni uczestnicy 
organizacji wirtualnej winni cechowa  si  równie  samoorganizacj , samokontrol  
oraz samodyscyplin  w zakresie powierzonych do wykonania w ramach OW zada . 
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2. Analiza SWOT dzia alno ci gospodarczej 
 

W ród ró nych metod i technik analitycznych s u cych strategicznej analizie 
przedsi wzi , projektów, przedsi biorstw lub innych obiektów – wa n  rol  pe ni 
analiza SWOT. Ogólnie analiza SWOT (S – Strengths, W – Weaknesses, O – 
Opportunities, T – Threats) jest definiowana jako algorytm procesu analizy strate-
gicznej, maj cy na celu systematyczn  i wszechstronn  ocen  zewn trznych i we-
wn trznych czynników okre laj cych kondycj  bie c  i potencja  rozwojowy ba-
danego obiektu (Gierszewska, Romanowska 2003). Poprzez analiz  SWOT mo na 
zebra , uporz dkowa  i zaprezentowa  dane opisuj ce wn trze organizacji wirtual-
nej oraz jej otoczenie.  

 
Tabela 2  

Analiza SWOT hipotetycznej organizacji wirtualnej (J. Kisielnicki) 
Mocne strony (Strengths) S abe strony (Weaknesses) 

 Du a elastyczno  dzia ania 
 Du a szybko  realizacji transakcji 
 Prowadzenie wspólnej polityki w zakresie 
dzia ania organizacji 

 Obni enie kosztów realizacji transakcji 
 Obni enie nak adów inwestycyjnych dla rozwo-
ju organizacji 

 Zmniejszenie do niezb dnego minimum prawnej 
obs ugi transakcji 

 Wk ad do wspólnej wirtualnej organizacji tego, 
w czym ka dy z partnerów jest najlepszy i w 
pe ni profesjonalny 

 Konieczno  posiadania rodków finansowych na 
rozwój Technologii Informacyjnej (IT) umo li-
wiaj cej realizacj  transakcji, w tym: sie  global-
n  oraz du e bazy danych 

 Konieczno  istnienia zaufania do wszystkich 
partnerów wspó pracuj cych w ramach wirtualnej 
organizacji 

 Mo liwo  w czenia si  do organizacji nie-
sprawdzonych i niekompetentnych firm 

 Trudno ci w egzekwowaniu nale no ci od spraw-
cy niepowodzenia transakcji 

 Brak formalnego zwierzchnictwa oraz mo liwe 
trudno ci w koordynacji realizacji transakcji 

Szanse (Opportunities) Zagro enia (Threats) 
 Mo liwo  szybkiego reagowania na zmiany 
w otoczeniu, a w szczególno ci szybkiej reakcji 
na pojawienie si  niszy rynkowej, 

 Realizacja transakcji mimo barier prawnych, 
organizacyjnych i innych 

 Mo liwo  wykorzystywania najnowocze niej-
szych metod i technik zarz dzania 

 Mo liwo  wspó pracy z partnerami, którzy 
w innych warunkach nie kooperowaliby ze sob  

 Brak uprzedze  kulturowych, rasowych itp. 
w kontaktach mi dzy partnerami 

 Niewydolno  urz dze  komputerowych 
 Brak uregulowa  prawnych dla funkcjonowania 
organizacji wchodz cych w sk ad organizacji wir-
tualnych i ich odpowiedzialno ci wobec klientów 
i wzgl dem siebie 

 Nieprzygotowanie organizacji, jak równie  klien-
tów do korzystania z organizacji wirtualnej 

ród o:  J. Kisielnicki za: Grudzewski i inni 2007. 
 
W literaturze dokonywano wielokrotnie analizy SWOT dla ró nych hipote-

tycznych i realnych organizacji wirtualnych. Dla podmiotów rozwa aj cych uczest-
nictwo w organizacjach wirtualnych analiza hipotetycznej OW umo liwi g bsze 
zrozumienie specyfiki tej formy kooperacji. W kolejnym etapie analiza SWOT dla 
hipotetycznej OW mo e sta  si  punktem odniesienia, weryfikacji oraz korekty do 
strategicznej analizy realnych wielopodmiotowych przedsi wzi  w formie OW. 
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Zaprezentowane analizy SWOT cechuj  si  ogólno ci , jednak potencjalnym pod-
miotom rozwa aj cym uczestnictwo w sieciowych formach kooperacji pozwalaj  
zidentyfikowa  i przybli y  potencja  organizacji wirtualnej. 

Jednym z pierwszych badaczy, który ju  w 1997 roku podj  si  przedstawienia 
analizy SWOT dla organizacji wirtualnej, jest J. Kisielnicki. Analiza SWOT prze-
prowadzona przez J. Kisielnickiego by a wielokrotnie cytowana w wielu publika-
cjach po wi conych organizacji wirtualnej. Opracowane pozycjonowanie strate-
giczne hipotetycznej organizacji wirtualnej podlega o na przestrzeni ostatnich lat 
pewnym zmianom. Zmodyfikowana wersja analizy SWOT opracowana przez J. 
Kisielnickiego zosta a ukazana w tabeli 2. 

Inne uj cie analizy SWOT dla hipotetycznej organizacji wirtualnej zapropono-
wa  M. Hirsch, dodatkowo oznaczaj c argumenty literowo (U – utworzenie i D – 
dzia alno ), które zosta y zaliczone do silnych i s abych stron OW. Analiz  poten-
cjalnej organizacji wirtualnej przedstawiono w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Analiza SWOT hipotetycznej organizacji wirtualnej (M. Hirsch) 
 

Mocne strony (Strengths) S abe strony (Weaknesses) 
– U Szybko  stworzenia takiej organizacji 
– U Ni sze ni  w przypadku organizacji rzeczywi-

stej koszty powstania takiej organizacji 
– D Szybko  przep ywu informacji i realizacji 

transakcji 
– D atwiejszy dost p do informacji innych cz on-

ków organizacji 
– D Elastyczno  dzia ania 
– D Ni sze ni  w przypadku organizacji rzeczywi-

stej koszty funkcjonowania organizacji 

– U/D Konieczno  posiadania przez cz onków 
organizacji kompatybilnej technologii informa-
tycznej 

– U/D Niepewno  zwi zana z ma  wiedz  na 
temat partnerów (czy s  uczciwi, rzetelni, czy 
dotrzymaj  naszych zobowi za ) 

– D Mo liwy brak jednoznacznego przywództwa 
w takiej organizacji 

– D Potrzeba stworzenia o rodka koordynuj cego 
dzia ania takiej organizacji 

Szanse (Opportunities) Zagro enia (Threats) 
– Brak cz ci ogranicze  prawnych, z którymi 

musz  boryka  si  organizacje rzeczywiste 
– Dalszy rozwój infrastruktury informatycznej na 

wiecie, co umo liwi globalizacj  dzia a  takiej 
organizacji 

 

– Pogorszenie warunków korzystania z ogólnodo-
st pnej infrastruktury komunikacyjnej (przede 
wszystkim Internet), które mo e spowodowa  
konieczno  budowy niezale nych sieci czno-
ci, czyli podwy szy  koszty funkcjonowania 

– W przypadku niektórych krajów (chyba tak e 
Polski) niski stopie  rozwoju infrastruktury ko-
munikacyjnej 

– Próby przej cia kontroli nad przep ywem infor-
macji przez organy administracyjne (vide: Chiny 
a Internet) 

ród o:  Hirsch 1997. 
 

Inne spojrzenie na analiz  SWOT teoretycznej organizacji wirtualnej prezentu-
je S. Uzdowski (tabela 4). Autor ten podkre la kolektywny charakter przeprowa-
dzonego badania, wskazuj c jednocze nie, i  g boko  dokonanej analizy SWOT 
jest w znacznym stopniu ograniczona przez ogólnikowy zakres przedmiotu badania. 
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Tabela 4 
Analiza SWOT hipotetycznej organizacji wirtualnej (S. Uzdowski) 

 
Mocne strony (Strengths) S abe strony (Weaknesses) 

 Elastyczny model biznesowy 
 Zintensyfikowany poziom konkurencyjno ci  
 Zmniejszenie czasu potrzebnego do wprowadze-
nia na rynek nowych produktów i us ug 

 Koherentno  dzia a  
 Zwi kszanie si y przetargowej 
 Obni anie kosztów 
 Osi ganie efektu synergii 
 Minimalizacja wydatków inwestycyjnych 
 Poprzez scalanie kluczowych kompetencji nast -
puje intensyfikacja know-how 

 Wyeliminowanie ograniczenia czasowego, 
dost p przez 24 h 

 Poprzez integracj  powstaje mo liwo  pozyska-
nia deficytowych czynników produkcji 

 Konieczno  posiadania oraz utrzymywania 
technologicznej infrastruktury 

 Zwi kszone wydatki inwestycyjne na rozwój 
zaimplementowanych technologii 

 Relacje oparte na wzajemnym zaufaniu 
 Mo liwo  integracji przedsi biorstw niewno-
sz cych po danych kluczowych kompetencji 

 Mo liwo  pojawienia si  przedsi biorstw typu 
easy rider 

 Ograniczone mechanizmy motywacyjne (telepra-
ca) 

 Zbiorowa odpowiedzialno  oraz partycypacja 
w realizowanej stracie 

 Podzia  wypracowanego zysku wed ug stopnia 
partycypacji 

Szanse (Opportunities) Zagro enia (Threats) 
 Mo liwo  osi gania korzy ci dzi ki wspó pracy 
z najdalej oddalonymi partnerami 

 Szeroki dost p do rynku globalnego oraz lokal-
nego 

 Pozyskiwanie nowych grup klientów 
 B yskawiczne reakcje na pojawiaj ce si  zmiany 
na rynku 

 Realizacja przedsi wzi  pomimo istnienia barier 
organizacyjnych oraz legislacyjnych danego pa -
stwa 

 Osi ganie korzy ci z po czenia kluczowych 
kompetencji grupy przedsi biorstw 

 Mo liwo  implementacji najnowocze niejszych 
technologii 

 Stosowanie najnowocze niejszych metod zarz -
dzania 

 Wykorzystywanie d wigni kompetencyjnych 
 Eliminacja barier kulturowych 

 Ograniczona wydajno  infrastruktury technolo-
gicznej 

 Podatno  infrastruktury technologicznej oraz 
zainstalowanego oprogramowania na ataki we-
wn trzne oraz zewn trzne 

 Pokusa nadu ycia – moral hazard 
 Brak umów prawnych dotycz cych funkcjono-
wania cz onków wirtualnej organizacji 

 Brak ogólnego nadzoru 
 Brak koordynacji dzia a  

 

ród o:  (Uzdowski 2006, s. 181-182). 
 
Z przedstawionych uj  analizy SWOT wida , e potencja  organizacji wirtual-

nej (wykorzystywanie mocnych stron) pochodzi z po czonych zasobów i kompe-
tencji ogó u wspó pracuj cych w ramach OW podmiotów. Powy sze prezentacje 
analiz SWOT podkre laj , e z powstaniem i dzia alno ci  organizacji wirtualnej 
wi  si  równie  zagro enia o charakterze organizacyjnoprawnym, mentalno cio-
wym i technologicznym. 
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Tabela 5 
Analiza SWOT dla organizacji wirtualnej 

 
Mocne strony (Strengths) S abe strony (Weaknesses) 

 Wysoka elastyczno  rynkowa i otwarto  na 
szanse p yn ce z otoczenia 

 Krótki czas powo ania OW i szybko  w realizacji 
zlece  klienta 

 Obni enie kosztów transakcyjnych poprzez struk-
turalne i proceduralne uproszczenia 

 Wykorzystywanie wy cznie najlepszych zasobów 
(kompetencji) ka dego z podmiotów 

 Wspó dzielenie kosztów, ryzyka i wiedzy przez 
partnerów OW 

 Wysoka efektywno  i skuteczno  procesów 
informacyjnych 

 Koncentracja na realizacji podstawowego celu 
gospodarczego 

 Zdolno  do konkurowania z innymi (cz sto 
wi kszymi) podmiotami 

 Niskie nak ady inwestycyjne niezb dne dla reali-
zacji zlecenia klienta i dalszego rozwoju OW 

 Mo liwo  kreowania i dostarczania innowacyj-
nych produktów 

 Wyst powanie wysokiego poziomu zaufania 
pomi dzy podmiotami tworz cymi OW 

 Konieczno  posiadania i u ytkowania przez 
ka dego z partnerów odpowiedniej i kompaty-
bilnej technologii informacyjno-
komunikacyjnej  

 Brak wypracowanych regu  wspó pracy w razie 
niepowodzenia (np. kwestia odpowiedzialno ci, 
reklamacje, podzia  kosztów, itp.) 

 Ryzyko wspó pracy w ramach OW z nieprofe-
sjonalnym podmiotem (np. mo liwo  nadu y-
wania w adzy, samowola podmiotów, nie-
uczciwo , brak bezpo redniej kontroli, itp.) 

 Rozmyta to samo  OW utrudniaj ca pozyska-
nie zaufania klientów 

 Mo liwo  wyst powania trudno ci w sterowa-
niu OW oraz problemy w opanowaniu przez 
partnerów ogó u umiej tno ci niezb dnych do 
skutecznej kooperacji w przestrzeni wirtualnej 

Szanse (Opportunities) Zagro enia (Threats) 
 Rozwój e-biznesu, post puj ca wirtualizacja 
procesów gospodarczych oraz informatyzacja 
przedsi biorstw i instytucji 

 Wielowymiarowy rozwój IT generuj cy szersze i 
g bsze mo liwo ci zastosowania technologii in-
formacyjnej w gospodarce 

 Pog biaj ca si  tendencja do specjalizacji przed-
si biorstw  

 Rozwój ró nych form wspó dzia ania gospo-
darczego na rynkach (np. zawi zywanie aliansów 
strategicznych, itp.) 

 Tendencje do poszukiwania nowych rozwi za  
poprawiaj cych jako , obni aj cych koszty 
i ograniczaj cych bariery prawne funkcjonowania 
organizacji 

 Wzrost mobilno ci personelu i rozwój telepracy 
 Mo liwo ci sfinansowania inwestycji i projektów 
w oparciu o ród a zewn trzne (programy unijne, 
fundusze) 

 Wzrost popularno ci outsourcingu i innych metod 
zarz dzania 

 Wzrost wiedzy dotycz cych technologii informa-
cyjnej oraz najnowszych technik zarz dzania 

 Brak kompleksowych rozwi za  makroekono-
micznych (np. w zakresie mi dzynarodowych 
regulacji prawnych) dynamizuj cych powsta-
wanie i rozwój przedsi biorstw  

 Bariery kulturowe i zachowawcze pogl dy 
cz onków ró nych grup spo ecznych i zawodo-
wych na nowe sposoby prowadzenia dzia alno-
ci gospodarczej 

 Mo liwo  wyst pienia problemów w zakresie 
bezpiecze stwa procesów informacyjnych re-
alizowanych w przestrzeni wirtualnej (np. cy-
berterroryzm, ataki hakerskie, dzia alno  wy-
wiadowcza) 

 

ród o:  opracowanie w asne.  
 
 Wszystkie zaprezentowane analizy SWOT uwypuklaj  przewag  czynników 
pozytywnych nad negatywnymi, zarówno tych wewn trznych, jak i zewn trznych. 
Potwierdza to atrakcyjno  organizacji wirtualnej dla strategicznych wyborów 
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wspó czesnych podmiotów, jednak e dla pe nego sukcesu niezb dne jest dog bne 
rozumienie istoty i specyfiki funkcjonowania OW. 
 
 

Podsumowanie 
 
 Organizacja wirtualna stanowi przysz o ciow  form  wspó pracy przedsi -
biorstw o znacznym potencjale strategicznym. Organizacja wirtualna dostarcza 
wielu korzy ci, ale z t  form  wspó pracy wi  si  równie  pewne zagro enia. 
Narz dziem umo liwiaj cym ocen  zewn trznych i wewn trznych czynników 
okre laj cych stan i potencja  rozwojowy OW jest zaprezentowana w artykule ana-
liza SWOT. Dalszy rozwój bada  po wi conych kooperacji w ramach dynamicznie 
tworzonej sieci powi za  oraz post p w technologiach IT sprzyja  b d  wzrastaj -
cej popularno ci organizacji wirtualnych. 
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STRATEGIC ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITY IN THE FORM OF 
VIRTUAL ORGANIZATION 

 
 

Summary 
 

 Virtual organizations make the form of cooperation of territorially dispersed sub-
jects, evoked for the achievement of common goal. In the article the strategic analysis 
of virtual organization was presented. In the paper strategic analysis of virtual organiza-
tion’s business activity mainly with the application of SWOT analysis was performed. 
On the background of different literature expressions was presented author’s proposal of 
SWOT analysis for hypothetical virtual organization.  
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