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nowoczesne koncepcje zarządzania 
w kierowaniu przedsiębiorstwami 
– wyniki badań 
 
 

Marek Lisiński, Włodzimierz Sroka, Paweł Brzeziński

Uwagi wstępne 

ostatnich latach powstało wiele nowych kon-
cepcji zarządzania, wśród których można 
m .in . wymienić benchmarking, Business 

Process Reengineering (BPR), lean management, TQM, 
alianse strategiczne, organizacje sieciowe i wirtualne 
i wiele innych . Były one przedmiotem kompleksowej 
i wszechstronnej analizy teoretyczno-metodologicznej, 
która zaowocowała wieloma poważnymi ich charak-
terystykami, prezentowanymi zarówno w literaturze 
krajowej, jak i zagranicznej1) . Identyfikowanym nie-
dostatkiem, który wynika z oceny tych publikacji, 
jest brak szerszych badań empirycznych, które obra-
zowałyby praktyczny wymiar tych instrumentów 
zarządzania . Nieliczne, często fragmentaryczne, po 
części również już nieaktualne badania dotyczące 
zastosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania, 
wskazują na konieczność szerszych i kompleksowych 
badań w tym zakresie . 

Celem artykułu jest pokazanie, czy i w jakim zakre-
sie polskie firmy wykorzystują nowoczesne koncepcje 
zarządzania2) . Wyniki badań ankietowych zmierzały 
do identyfikacji skali i zakresu wykorzystania nowo-
czesnych koncepcji zarządzania w przedmiotowych 
sektorach polskiej gospodarki i zostały przeprowa-
dzone w czterech blokach tematycznych: 
�z wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządza-

nia, 
�z czynniki skłaniające firmy do zastosowania kon-

cepcji zarządzania, 
�z korzyści z zastosowania nowoczesnych koncepcji 

zarządzania, 
�z kompetencje uzyskane dzięki zastosowaniu nowo-

czesnych koncepcji zarządzania . 
Objęły one grupę 125 firm funkcjonujących 

w pięciu tradycyjnych sektorach polskiej gospodarki 
w woj . śląskim i małopolskim: hutnictwie, koksow-
nictwie, górnictwie, energetyce, przemyśle maszyno-
wym . Ankiety zostały wysłane do przedsiębiorstw, 
które w myśl reguły Pareto reprezentowały minimum 
80% (a w przypadku niektórych sektorów nawet 100%) 
potencjału produkcyjnego danego sektora . 

Badania przeprowadzono od lutego 2011 r . do 
października 2011 r . W każdym z analizowanych obsza-
rów podano propozycje odpowiedzi, prosząc respon-
dentów o ustosunkowanie się do zaproponowanych 

twierdzeń, poprzez odpowiedź „tak” lub „nie”, lub 
też wskazanie właściwej odpowiedzi przy użyciu skali 
punktowej od 1 do 5 punktów (1 – niewielkie znacze-
nie, 5 – bardzo duże znaczenie) albo też przedsta-
wienie własnej propozycji . Po miesiącu od wysłania 
ankiet kontaktowano się telefonicznie z adresatami 
ankiet w celu uzyskania informacji, czy zostanie 
udzielona odpowiedź . Z uwagi na niewielką skutecz-
ność działań, po kilku miesiącach powtórnie wysłano 
ankiety do tych podmiotów, które nie udzieliły żadnej 
odpowiedzi, a po 2–3 kolejnych tygodniach kontak-
towano się telefonicznie (czasem nawet kilkakrotnie) 
z każdą z firm . Pozwoliło to na otrzymanie łącznie 
90 odpowiedzi (co stanowiło 72%), w tym 31 wypeł-
nionych ankiet3) . Niezależnie od tego, liczba otrzyma-
nych ankiet, a przede wszystkim podmioty, które 
udzieliły odpowiedzi, pozwalają na ocenę sytuacji 
w zakresie wykorzystania nowoczesnych koncepcji 
zarządzania wśród polskich firm z tradycyjnych sek-
torów polskiej gospodarki, a także wyciągnięcie inte-
resujących wniosków z badań . 

analiza otrzymanych wyników 

adane firmy reprezentowały różne podmioty 
w zakresie wielkości zatrudnienia, rocznej 
sprzedaży oraz zasięgu działania . 

Zatrudnienie 
z do 100 osób – 6 firm z 101–200 osób – 4 firmy 
z 201–500 osób – 4 firmy z powyżej 500 osób – 16 
firm 
Zasięg działania 
z lokalny – 2 firmy z regionalny – 1 firma z krajowy 
– 6 firm z międzynarodowy – 20 firm 
Sprzedaż roczna w PLN 
z 1–10 mln – 1 firma z 11–20 mln – 3 firmy 
z 21–50 mln – 6 firm z 51–100 mln – 2 firmy z 
101–500 mln – 6 firm z powyżej 500 mln – 11 firm 

Nie wszystkie firmy podały wielkość zatrudnienia, 
zasięg działania czy też roczną sprzedaż . Z kolei część 
badanych firm wskazywała na różne obsługiwane 
rynki – od lokalnych do międzynarodowych . Nieza-
leżnie od tych ograniczeń trzeba wskazać, że zdecy-
dowana większość badanych firm należy do bardzo 
dużych podmiotów (zarówno pod kątem wielkości 
zatrudnienia, jak i sprzedaży rocznej) i prowadzi 
działalność w skali międzynarodowej . 
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Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania 
przez badane firmy 

Analiza stosowania nowoczesnych koncepcji zarzą-
dzania przez badane firmy wskazuje, że zdecydowana 
większość firm wykorzystuje kilka koncepcji równo-
cześnie . Jedynie jeden podmiot wskazał, że nie stosuje 
żadnej z nich . Najbardziej popularne koncepcje to 
controlling i outsourcing (odpowiednio 26 i 25 
wskazań) . Z kolei do najmniej popularnych należą 
zrównoważona karta wyników (BSC) oraz Business 
Process Reengineering (po 5 wskazań) . Stosunkowo 
dużo firm wskazywało także na wykorzystanie bench-
markingu oraz lean managementu (odpowiednio 
20 i 16 wskazań), natomiast TQM oraz strategie 
współpracy międzyorganizacyjnej zaznaczyło odpo-
wiednio 11 i 9 firm . Zdziwienie może budzić fakt, 
że nawet wśród spółek giełdowych znajdowały się 
firmy niewykorzystujące controllingu w swej działal-
ności, a mimo to osiągające dobre wyniki . 

Warto podkreślić, że część firm odpowiedziała, że 
stosuje jedynie pewne elementy jakichś koncepcji 
(głównie BSC) lub też wykorzystuje je częściowo . 
Z drugiej strony niektóre podmioty (w tym relatyw-
nie małe) odpowiedziały, że stosują wszystkie kon-
cepcje zarządzania, co może budzić wątpliwości, 
szczególnie, że bardzo duże firmy wskazywały jedynie 
na stosowanie kilku wybranych koncepcji . 

Popularność controllingu i outsourcingu nie dziwi, 
gdyż od lat 90 . ub . stulecia należą one do powszech-
nie stosowanych strategii . Wynika to w dużym stopniu 
z uwarunkowań historycznych, w których funkcjono-
wały poszczególne firmy oraz działań restrukturyza-
cyjnych podejmowanych od połowy lat 90 . ub . stulecia . 
Polegały one głównie na wydzielaniu z firm działal-
ności niezwiązanych bezpośrednio z tzw . core bizne-
sem i tworzeniu na ich bazie odrębnych podmiotów4) . 
Z kolei niewielką popularność BPR w badanych 
firmach/sektorach może tłumaczyć trudność w jej 
implementacji . 

Czynniki skłaniające firmy do zastosowania  
koncepcji zarządzania 

Badania nie udzieliły jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, jakie czynniki skłaniają poszczególne 
firmy do zastosowania koncepcji zarządzania . Zde-
cydowana większość badanych firm podawała kilka 
przesłanek (chociaż zazwyczaj nie wszystkie), 
jedynie pojedyncze podmioty wskazywały na poje-
dynczy czynnik (dotyczyło to bardzo dużych firm) . 
Największą liczbę wskazań uzyskały: „zapewnienie 
elastyczności” (20 wskazań) oraz „zmniejszenie nie-
pewności działania” i „zapewnienie większej szyb-
kości i elastyczności działania, szczególnie w celu 
wykorzystania nadarzających się okazji” (po 17 
wskazań) . Za najmniej istotny czynnik ankietowani 
menedżerowie uznali „zapewnienie odpowiedniego 
potencjału” (15 wskazań) i „umożliwienie dostępu 
do zasobów niebędących w posiadaniu firmy” (11 
wskazań) . Otrzymane wyniki wskazują zatem, że 
poprzez wykorzystanie nowoczesnych koncepcji 
zarządzania firmy dążą do poprawy (lub utrzymania) 
swojej pozycji konkurencyjnej . 

Wśród innych odpowiedzi respondenci wymienili 
m .in . następujące czynniki: „umożliwienie mierzenia 
realizacji celów, odchyleń, szybkie reagowanie, przekłada 

się na wzrost wartości”, „optymalizacja kosztów”, 
„obniżenie kosztów działalności operacyjnej” . 

W dalszej części opracowania zostanie przedsta-
wiona charakterystyka zastosowania poszczególnych 
koncepcji zarządzania przez badane przedsiębiorstwa . 

Wykorzystanie benchmarkingu 

Benchmarking był trzecią najpopularniejszą kon-
cepcją zarządzania stosowaną przez badane firmy . 
Zdecydowana większość badanych firm wskazywała 
na kilka typów wykorzystywanego benchmarkingu 
(chociaż zwykle nie wszystkie) . Najwięcej podmiotów 
wykorzystywało benchmarking zewnętrzny (18), 
następnie wewnętrzny (10), a jedynie dwie firmy 
– benchmarking funkcjonalny . Zdarzały się także 
błędy, np . firmy zaznaczały wykorzystanie bench-
markingu, a następnie opisując zastosowanie jednego 
z jego rodzajów, zaznaczały, że nie stosują . Były też 
sytuacje odwrotne, tzn . firmy wskazywały, że nie 
stosują benchmarkingu, a następnie w kolejnej odpo-
wiedzi zaznaczały, że wykorzystują jeden z jego 
rodzajów . Część bardzo dużych firm wcale nie 
stosuje założeń benchmarkingu, co może wskazywać, 
że nie widzą potrzeby porównywania się z innymi 
podmiotami . 

Wykorzystanie controllingu 

Controlling był najpowszechniej wykorzystywany 
przez badane podmioty . Badania pokazały, że wśród 
rodzajów controllingu wykorzystywanych przez firmy 
zdecydowanie dominują dwa: controlling operacyjny oraz 
finansowy . Wskazało  tak odpowiednio 21 i 20 firm . 
Z kolei najrzadziej stosowany jest controlling funk-
cjonalny (jedynie 6 wskazań) . Zdziwienie może 
budzić stosunkowo mało wskazań dotyczących con-
trollingu strategicznego (13), co racjonalnie trudno 
wytłumaczyć . 

Podobnie jak w przypadku benchmarkingu, zdarzały 
się błędy, gdyż firmy wskazywały, że nie stosują con-
trollingu, a następnie zaznaczały, że wykorzystują jeden 
(lub nawet parę) jego rodzajów . Z kolei jedna z bada-
nych firm podała, że stosuje controlling biznesowy . 

Wykorzystanie strategii współpracy  
międzyorganizacyjnej 

Strategie współpracy międzyorganizacyjnej nale-
żały do najmniej popularnych koncepcji wykorzysty-
wanych przez badane firmy (jedynie 9 wskazań) . 
Ankietowani wskazywali głównie na zawieranie alian-
sów dwustronnych, wśród których zdecydowanie 
dominowało „luźne porozumienie…” (9 wskazań) . 
Pozostałe formy aliansów dwustronnych uzyskały od 
dwóch do trzech wskazań . Warto dodać, że po jednym 
respondencie wskazało także utworzenie organizacji 
wirtualnej i sieciowej . Wynika zatem z tego, że respon-
denci wykorzystują głównie najprostsze formy współ-
pracy międzyorganizacyjnej . Z drugiej strony należy 
jednak zauważyć, że organizacje wirtualne, z racji 
swej istoty, są raczej domeną innych branż gospodarki . 

Podobnie jak w przypadku benchmarkingu, czy 
controllingu, zdarzały się błędy, gdyż firmy wskazywały, 
że nie stosują żadnej z tych koncepcji, a następnie 
wymieniały, że wykorzystują jeden (lub nawet parę) 
jej rodzajów (przynajmniej 5 firm podało takie wyniki) . 
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Były też sytuacje odwrotne . Może to zatem wskazywać 
na niedokładne przeczytanie tekstu ankiety . 

Wykorzystanie lean managementu 

Na wykorzystanie koncepcji lean management 
wskazało 16 ankietowanych firm . Podobnie jednak 
jak wcześniej, zdarzały się błędy, gdyż firmy wskazy-
wały, że nie stosują koncepcji lean managementu, 
a następnie przy pytaniach szczegółowych wymieniały, 
że wykorzystują jeden (lub nawet parę) jego rodzajów . 
Siedem dodatkowych firm postąpiło w ten sposób . 
Wydaje się, że przyczyna błędu tkwiła w tym, że firmy 
wskazywały na stosowanie określonych zasad postę-
powania (np . praca grupowa, ciągłe ulepszanie czy 
też decentralizacja decyzji), nie wiążąc ich jednoznacz-
nie z koncepcją lean managementu . 

Ankietowane firmy miały możliwość wskazania 
zastosowania lean managementu, opierając się na 
różnych działaniach . Zdecydowanie największą liczbę 
wskazań uzyskały: „orientacja na klienta” (18), „uni-
kanie rozrzutności i marnotrawstwa” (14), „filozofia 
TQM – ciągłego doskonalenia” (14), „natychmiastowa 
eliminacja przyczyn błędów” (11) . Pozostałe odpowiedzi 
mieściły się w przedziale od trzech do siedmiu wskazań . 

Jedna z firm odpowiedziała, że stosuje lean mana-
gement, opierając się na metodzie 5S . Inna z kolei 
wskazała, że wykorzystuje lean management na pod-
stawie wszystkich zaproponowanych zasad . Kolejna 
wskazała, że stosuje częściowo zasady lean manage-
mentu .

Wykorzystanie outsourcingu 

Koncepcja outsourcingu należała do najpowszech-
niej stosowanych przez badane firmy (25 wskazań) . 
Ankietowane firmy miały możliwość wskazania zasto-
sowania outsourcingu poprzez różne rozwiązania . 
Spośród nich zdecydowanie dominowały dwa: „reduk-
cja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, zmniej-
szenie liczby komórek i stanowisk organizacyjnych 
oraz szczebli zarządzania” oraz „ograniczenie zatrud-
nienia” – wskazało je odpowiednio 15 i 18 badanych 
firm . Wszystkie pozostałe propozycje cieszyły się 
zdecydowanie mniejszą popularnością (poniżej 10 
wskazań) . Dziwić może małe zainteresowanie out-
sourcingiem IT oraz funkcji kadrowych, które gene-
ralnie należą do najpowszechniej stosowanych . Odpo-
wiednio 9 i 4 badane firmy podało takie odpowiedzi5) . 
Wśród badanych były podmioty (pojedyncze firmy), 
które wykorzystywały wszystkie rodzaje outsourcingu . 

Wykorzystanie strategicznej karty wyników 

Strategiczna karta wyników, obok Business Process 
Reengineering należy do najmniej popularnych kon-
cepcji zarządzania wykorzystywanych przez badane 
firmy . Jedynie 5 podmiotów wskazało na wykorzy-
stanie tej koncepcji . Z drugiej strony, podobnie jak 
to już było przy innych koncepcjach, także tutaj zda-
rzały się błędy, gdyż firmy wskazywały, że nie stosują 
koncepcji BSC, a następnie przy pytaniach szczegó-
łowych wymieniały sposób jej zastosowań . Dwie firmy 
postąpiły w ten sposób . 

Badane firmy miały możliwość wskazania, że 
wykorzystują strategiczną kartę wyników do różnych 
zastosowań . Spośród nich najwięcej wskazań uzyskały: 

„zakomunikowanie pracownikom głównych celów 
organizacji” oraz „zmotywowanie personelu do zarzą-
dzania wynikami” – odpowiednio 7 i 6 wskazań . 
Pozostałe zastosowania wskazało od dwóch do czte-
rech badanych firm . Jedna z firm wskazała, że planuje 
dopiero wdrożenie tej koncepcji . 

Wykorzystanie koncepcji Business Process  
Reengineering 

Business Process Reengineering należy do najmniej 
popularnych koncepcji zarządzania wykorzystywanych 
przez badane firmy . Jedynie 5 podmiotów wskazało 
na wykorzystanie tej koncepcji . Podobnie jednak jak 
wcześniej, zdarzały się błędy, gdyż firmy wskazywały, 
że nie stosują koncepcji BPR, a następnie przy pyta-
niach szczegółowych wymieniały, do czego jest ona 
stosowana . Cztery firmy dały taką odpowiedź . 

Badane firmy miały możliwość wskazania, że 
wykorzystują Business Process Reengineering do: wdro-
żenia podejścia procesowego w organizacji, zmiany 
istniejącej struktury organizacyjnej lub poprawy osią-
ganych wyników w układzie koszty – jakość – serwis . 
Wymienione zastosowania uzyskały następującą liczbę 
wskazań: „wdrożenie podejścia procesowego w orga-
nizacji” (4), „zmiana istniejącej struktury organiza-
cyjnej” (8), „poprawa osiąganych wyników w układzie 
koszty – jakość – serwis” (5) . Jedna z firm wskazała, 
że organizacja została częściowo przeprojektowana, 
ale zmiany nie były radykalne (ograniczenia prawne) . 
Inna z kolei także wskazuje na wszystkie wymienione 
zastosowania BPR . 

Wykorzystanie koncepcji Total Quality Management 

Na wykorzystanie koncepcji Total Quality Mana-
gement wskazało 11 ankietowanych firm . Podobnie 
jednak jak wcześniej, zdarzały się błędy, gdyż firmy 
wskazywały, że nie stosują koncepcji TQM, a następ-
nie przy pytaniach szczegółowych wymieniały jej zasto-
sowania . Trzy firmy udzieliły takiej odpowiedzi . 

Badane firmy miały możliwość wskazania, że 
wykorzystują Total Quality Management do różnych 
celów (zastosowań) . Liczba firm, które wskazały na 
wykorzystanie koncepcji TQM determinuje także 
liczbę jej możliwych zastosowań . Spośród wymienio-
nych możliwości najwięcej wskazań uzyskały: „wdro-
żenia zasad ciągłego doskonalenia” (14 wskazań), 
„wdrożenie podejścia procesowego w organizacji” 
(12 wskazań) oraz „stanie się organizacją skupioną 
na kliencie” (10 wskazań) . Pozostałe zastosowania 
uzyskały 8 i 9 wskazań . Trzy firmy wskazały na 
wszystkie wymienione zastosowania tej koncepcji . 

Korzyści z zastosowania nowoczesnych koncepcji 
zarządzania 

Analiza korzyści z zastosowania nowoczesnych 
koncepcji zarządzania prowadzi do dwóch zasadni-
czych wniosków . Po pierwsze, badane firmy wskazy-
wały na zróżnicowane korzyści wynikające z wyko-
rzystania nowoczesnych koncepcji zarządzania, chociaż 
żadna z nich nie odgrywała dominującej roli . Po 
drugie, duże zróżnicowanie korzyści prawdopodobnie 
sprawiło, że odpowiedzi menedżerów ukształtowały 
się stosunkowo równomiernie (od 2,53 do 4,07 pkt .) . 
Ilustruje to tabela 1 . 
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Warto podkreślić, że ankietowani menedżerowie 
często bardzo odmiennie oceniali znaczenie każdego 
z czynników . Dla niektórych z nich jeden z czynników 
miał bardzo duże znaczenie, podczas gdy dla innych 
jego znaczenie było marginalne . Za największe korzy-
ści respondenci uznali „wzrost elastyczności i efek-
tywności działania” – 4,07 pkt ., „umocnienie relacji 
z klientami i dostawcami” (4,00 pkt .) oraz „rozsze-
rzenie możliwości w celu lepszego zaspokajania 
potrzeb klientów” (3,87 pkt .) . Z kolei najmniejsze 
znaczenie dla ankietowanych miały: „podział kosztów 
badań i rozwoju oraz skrócenie czasu na etapy pro-
jektowania i rozwoju (2,53 pkt .) oraz „dostęp do siły 
roboczej” (2,60 pkt .) . 

Należy wspomnieć, że niektóre firmy, nawet te, 
które wykorzystywały różne koncepcje, bardzo nisko 
oceniły korzyści wynikające z ich stosowania . Dla 
dwóch podmiotów było to jedynie średnio 2,63 pkt . 
(na 5 możliwych), czyli niewiele więcej niż połowa . 
Jedna firma podała 2,36 pkt ., inna jedynie 1,63 pkt ., 
a była też taka, która podała jedynie 0,72 pkt . Wska-
zania poniżej 2 pkt . dotyczyły tylko tych podmiotów, 
które zaznaczyły jedynie niektóre z osiąganych korzy-
ści . Wskazuje to zatem na niskie korzyści osiągane 
w wyniku zastosowania koncepcji . Z kolei wśród 
podmiotów, które osiągały największe korzyści, naj-
lepszy wynik wyniósł 4,72 pkt . (jedna firma) . 

Kompetencje uzyskane dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych koncepcji zarządzania 

Odpowiedzi respondentów są bardzo zbliżone do 
siebie, a różnica między najwyższą a najniższą oceną 
wynosi jedynie 0,60 pkt . (tabela 2) . Ankietowani wska-
zywali zwłaszcza na kompetencje związane z „lepszym 
zrozumieniem potrzeb klientów pozwalającym na ich 
lepsze zaspokajanie” (3,97 pkt .) oraz „uzyskaniem 
dostępu do wiedzy i informacji” (3,80 pkt .), przy czym 
nie dla wszystkich firm znaczenie poszczególnych 
czynników było równie istotne . Z drugiej strony uzy-
skane odpowiedzi pokazują, że ankietowane firmy 
chyba nie do końca są zadowolone z kompetencji, 

które uzyskały dzięki wdrożeniu koncepcji, o czym 
świadczy fakt, że najwyższa ocena wyniosła poniżej 
4 pkt . (jedynie dwa podmioty wskazały w każdej 
kompetencji maksymalną liczbę punktów) . Może to 
także wskazywać na trudność w pomiarze jej efek-
tywności . 

Uwagi końcowe 

adania potwierdziły, że przedsiębiorstwa 
z tzw . tradycyjnych sektorów gospodarki 
w woj . małopolskim i śląskim wykorzystują 

w swojej działalności nowoczesne koncepcje zarządza-
nia, chociaż ich popularność jest silnie zróżnicowana . 
Jedynie jeden podmiot wskazał, że nie stosuje żadnej 
z nich . Do najbardziej popularnych należą controlling 
i outsourcing, natomiast najrzadziej stosowane są 
strategiczna karta wyników oraz Business Process 
Reengineering . Część firm odpowiedziała, że stosuje 
jedynie niektóre elementy pewnych koncepcji lub też 
planuje ich wdrożenie w przyszłości . Zdziwienie może 
budzić fakt, że nawet wśród spółek giełdowych znaj-
dowały się firmy niewykorzystujące controllingu w swej 
działalności, a mimo to osiągające dobre wyniki, 
a także relatywnie niewielka popularność strategii 
współpracy międzyorganizacyjnej (alianse, sieci), 
mimo ich ekspansji w świecie6) . Niezależnie od tych 
uwag, przedstawione dane potwierdzają twierdzenie, 
że nowoczesne koncepcje zarządzania nie są tylko 
domeną sektorów nowoczesnych i zaawansowanej 
techniki . Z drugiej strony implikuje to konieczność 
dalszych badań poświęconych prezentowanej tema-
tyce, wskazując zarazem ich kierunek . Jest to szcze-
gólnie istotne w dobie światowego kryzysu gospodar-
czego, który zmusza podmioty gospodarcze do poszu-
kiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej . 
Sprzyjają temu coraz głębsze powiązanie polskiej 
gospodarki z gospodarką światową i obecność w Polsce 
firm globalnych . 

Wskazanie przez badane firmy, że wykorzystują 
nowoczesne koncepcje zarządzania znalazło swoje 
potwierdzenie w korzyściach, które firmy te czerpią 

Tab. 1. Korzyści z zastosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania 

Lp. Korzyści Znaczenie 
(1–5 punktów)* 

1. uzyskanie dostępu do zasobów (wiedza, informacje, specyficzna technologia itd .) 3,60

2 . Rozszerzenie możliwości w celu lepszego zaspokajania potrzeb klientów 3,87

3 . Maksymalizacja synergii w łańcuchu wartości i korzyści ekonomii skali 3,27

4 . Poprawa pozycji strategicznej firmy 3,77

5 . umocnienie relacji z klientami i dostawcami 4,00

6 . Zmniejszenie ryzyka i niepewności 3,70

7 . Lepsza koordynacja i przyspieszenie działań w łańcuchu wartości 2,93

8 . Wzrost elastyczności i efektywności działania 4,07

9 . Podział kosztów badań i rozwoju oraz skrócenie czasu na etapy projektowania i rozwoju 2,53

10 . Zmniejszenie zapasów 2,77

11 . Dostęp do siły roboczej 2,60

* 1 – niewielkie znaczenie, 5 – duże znaczenie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań .
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z ich zastosowania . Korzyści te są zróżnicowane, 
a odpowiedzi menedżerów ukształtowały się stosun-
kowo równomiernie, chociaż były też podmioty, które 
nie są do końca zadowolone z osiąganych wyników . 
Rezultatem korzyści z wykorzystania koncepcji zarzą-
dzania były m .in . uzyskane kompetencje, związane 
z lepszym zrozumieniem potrzeb klientów oraz uzy-
skaniem dostępu do wiedzy i informacji . 

Należałoby wskazać także na pewne ograniczenia 
związane ze zrealizowanymi badaniami . Chociaż objęły 
one stosunkowo dużą próbę badawczą (125 firm), 
a uzyskano ogółem 90 odpowiedzi, to jednakże udało 
się uzyskać jedynie 31 wypełnionych ankiet . Innymi 
słowy, dane te determinują pilotażowy charakter 
badań . Po drugie, z uwagi na zaobserwowane błędy 
w wypełnianiu ankiet, kolejne badania należałoby 
przeprowadzić przy udziale przedstawicieli badanych 
firm . Może to jednak być utrudnione z uwagi na 
widoczną niechęć respondentów do uczestnictwa 
w badaniach . Wydaje się jednak, że cykliczne badania, 
organizowane np . co 5–10 lat w badanych sektorach 
pozwoliłyby na uzyskanie interesujących danych, poka-
zujących, w jakim kierunku ewoluują firmy z tych 
sektorów . 

prof. zw. dr hab. Marek Lisiński 
dr Włodzimierz Sroka 
mgr Paweł Brzeziński 
Katedra Zarządzania 

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
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badawczego „Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji 
zarządzania w kierowaniu wybranymi przedsiębior-
stwami z tzw . tradycyjnych sektorów gospodarki w woj . 
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oraz określenie metodycznej formuły prowadzonych 
badań . Por . M . LISIńSKI (red .), Wykorzystanie nowo-
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5) Jest to częściowo zbieżne z twierdzeniem K . Andrewsa 
i J . Foleya, według których pod koniec XX w . koncepcja 
outsourcingu była stosowana głównie w dziedzinie IT, nato-
miast obecnie można zaobserwować jej dynamiczny rozwój 
również w innych branżach, przede wszystkim w obszarze 
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A Dynamic Model of Trust and Commitment Development 
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Modern Management Concepts in Managing  
Enterprises – Results of Research

The article presents the results of the survey on the use 
of modern management concepts in the management of 
selected companies from the so-called traditional sectors 
of economy in Lesser Poland Voivodeship and Silesia . The 
study group consists of 125 companies operating in the 
steel industry, machine, coke, mining and energy . Studies 
have confirmed that the surveyed companies use modern 
management concepts in their activities, although their 
popularity is highly diverse (only one company pointed 
out that it does not use any of them) . The most popular 
management concepts are controlling and outsourcing, 
and in contrast, Balanced Scorecard and Business Process 
Reengineering belong to the group of rarely used . 

Tab. 2. Kompetencje uzyskane dzięki zastosowaniu nowoczesnych koncepcji zarządzania 

Lp. Kompetencje Znaczenie 
(1–5 punktów)*

1. uzyskanie dostępu do wiedzy i informacji 3,80

2. Lepsza znajomość biznesu 3,37

3. Lepsze zrozumienie potrzeb klientów pozwalające na ich lepsze zaspokajanie 3,97

4. Większa świadomość kompetencji posiadanych przez inne firmy, pozwalająca na lepsze 
przygotowanie oferty rynkowej 3,43

5. umiejętności współpracy z ludźmi 3,53

* 1 – niewielkie znaczenie, 5 – duże znaczenie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań .
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