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przywództwo strategiczne  
w świetle osiągnięć psychologii 
    
Jan Polowczyk

Wprowadzenie 

rzywództwo strategiczne (strategic leadership) 
jest jednym z podstawowych kierunków 
badawczych podejścia zasobowego w za-

rządzaniu strategicznym . Początkowo podejście 
zasobowe było związane z ekonomią neoklasyczną 
i zasobami materialnymi . Jednak stopniowo coraz 
bardziej przejmowało koncepcje behawioralne, któ-
rych elementy możemy znaleźć już w prekursorskiej 
pracy E .T . Penrose (1959) . Obecnie stwierdzenia, że 
przywództwo to główny zasób dla rozwoju gospodar-
ki przyszłości [Nidumolu, Prahalad i Rangaswami, 
2009] są dość powszechne . 

Różnice między zarządzaniem i przywództwem 
zostały zidentyfikowane i opisane już w latach 50 . 
XX wieku . Według Griffina (2005, rozdz . 17), przy-
wództwo to proces wpływania bez używania przymu-
su na kształtowanie celów organizacji, motywowania 
do zachowań nastawionych na osiągnięcie tych ce-
lów, a także wspierania kultury organizacji . Kotter 
(2005) dodaje, że zarządzanie i przywództwo nie 
wykluczają się . Są to raczej dwa uzupełniające się 
wzajemnie systemy działań . Zarządzanie pozwala 
na uporządkowanie operacji przedsiębiorstw, nato-
miast przywództwo umożliwia skuteczne działanie 
w zmiennym otoczeniu . 

Szkoła przedsiębiorcza zarządzania strategiczne-
go [Mintzberg, Ahlstrand i Lampel, 1998, s . 124] 
w procesie formułowania strategii koncentruje się 
na pojedynczym liderze . Podkreśla znaczenie jego 
wrodzonych cech mentalnych, w tym: intuicję, wie-
dzę i doświadczenie . Prawdziwy przywódca-mene-
dżer operuje na zasobach emocjonalnych i ducho-
wych organizacji, na jej wartościach, zaangażowaniu 
i aspiracjach . Dla kontrastu, tradycyjny menedżer 
operuje na zasobach fizycznych organizacji i techno-
logii, jej kapitale, a także ludzkich umiejętnościach . 
Wizjonerskiego lidera wyróżnia zdolność do używa-
nia mowy w jej symbolicznej formie – jako metafory . 
Dzięki temu wizja nabiera mocy sprawczej [Mintzberg, 
Ahlstrand i Lampel, 1998, s . 137–138] . 

Menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami 
i ich wpływ na strategię byli znaczącym tematem 
w ostatnich dekadach [Jensen i Zajac, 2004] . Jed-
nocześnie trzeba podkreślić, że poglądy na ten te-
mat były i są bardzo zróżnicowane . Wiele budzących 
kontrowersje wątków dyskusji występuje od dawna, 
a rozmaitość poglądów mieści się w szerokim wa-
chlarzu: od związku mało istotnego do bardzo istot-
nego . Niewątpliwie istota przywództwa jest ciągle 

jednym z najmniej rozpoznanych zagadnień w za-
rządzaniu strategicznym [Mackey, 2008; Polowczyk, 
2008] . 

Głównym strategiem każdego przedsiębiorstwa 
jest jego szef: prezes, dyrektor generalny, CEO 
(chief executive officer – główny dyrektor zarządza-
jący) [Montgomery, 2008; Obłój, 2010, s . 203] . Ten 
oczywisty wydawałoby się fakt nie był odpowiednio 
doceniany przez teorię zarządzania strategicznego 
w ostatnich trzech dekadach . Wynikało to niewąt-
pliwie z silnego zakorzenienia zarządzania strate-
gicznego w ekonomii neoklasycznej, dla której kadra 
zarządzająca była elementem tzw . czarnej skrzynki . 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych 
zagadnień z psychologii, takich jak: rdzeń samooce-
ny, intuicja i pasja . Pojęcia te są coraz częściej wy-
korzystywane w literaturze zajmującej się przywódz-
twem strategicznym . 

rdzeń samooceny 

adania dotyczące przywództwa strategicz-
nego koncentrują się na menedżerach za-
rządzających: ich cechach osobowych, tym, 

czym się zajmują i jak wykonują swoje obowiązki . 
Określenia menedżerów zarządzających przedsię-
biorstwami nie są jednoznaczne . W literaturze 
przedmiotu można spotkać różne terminy angloję-
zyczne: upper-echelons, corporate elites, top manage-
ment teams (TMT), top managers, senior executives, 
top executives, dominant coalition itp . 

Początkowo większość badań empirycznych teorii 
wyższych eszelonów, która poprzedziła teorię strate-
gicznego przywództwa, traktowała zjawiska psycholo-
giczne jako niemożliwy do bezpośredniej obserwacji 
mechanizm, wpływający na związki między obserwo-
walnymi cechami zarządzających i wynikami firm 
[Hambrick, Geletkanycz i Fredrickson, 1993] . Teo-
ria wyższych eszelonów koncentrowała się na tzw . 
czynnikach demograficznych, czyli obserwowalnych 
cechach menedżerów, takich jak: wiek, staż w or-
ganizacji, doświadczenia funkcyjne, wykształcenie, 
czy pozycja finansowa [Hambrick i Mason, 1984] . 
Wykorzystanie tak ogólnych charakterystyk w celu 
przewidzenia zarówno skłonności aktorów, jak i ich 
prawdopodobnych zachowań, ma także zastosowa-
nie w innych obszarach, np . w marketingu, gdzie 
wiek jest wskaźnikiem preferencji konsumentów, 
czy w branży ubezpieczeniowej, gdzie np . wiek kie-
rowców służy do oceny ryzyka wypadków samocho-
dowych . ,
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Stopniowo coraz więcej badaczy podejmowało się 
analizowania psychologicznych czynników wpływa-
jących na strategiczne wybory menedżerów zarzą-
dzających [m .in . Govindarajan, 1989; Bonne i De 
Brabander, 1993; Peterson i in ., 2003; Jensen i Zajac, 
2004] . W pierwszej dekadzie XXI wieku możliwy 
stał się dalszy postęp w badaniach nad strategicz-
nym przywództwem dzięki zaabsorbowaniu osią-
gnięć psychologów, którzy w ostatnich dekadach 
osiągnęli znaczącą progresję w różnych obszarach . 

Badacze specjalizujący się w przywództwie stra-
tegicznym od dawna interesowali się tym, jak sa-
moocena menedżerów zarządzających oddziałuje 
na ich zachowanie . Brakowało im jednak podstaw 
teoretycznych do przeprowadzenia systematycz-
nych badań . Hiller i Hambrick (2005) wykorzystali 
w tym celu znaną w psychologii koncepcję rdzenia 
samooceny (core self-evaluation – CSE) . Obejmuje 
ona cztery wymiary osobowości: szacunek do siebie 
(self-esteem), skuteczność (self-efficacy), zdolność do 
kontroli (locus of control) i stabilność emocjonalną 
(emotional stability) . 

Wpływ na swoje organizacje charyzmatycznych 
menedżerów zarządzających o wysokim poziomie 
samooceny jest oceniany różnie . Niektórzy uważają, 
że jest pozytywny; pozwala na kreowanie nowych 
okazji i motywowanie organizacji . Z drugiej jednak 
strony, menedżerowie ci mogą stanowić zagrożenie, 
angażując się nadmiernie w ryzykowne działania 
i mogą źle, na przykład onieśmielająco, wpływać na 
pracowników [Hayward i Hambrick, 1997] . Chary-
zma ogranicza zakres procesów poznawczych mene-
dżerów zarządzających i może wpływać negatywnie 
na strategiczne wybory [Finkelstein i Hambrick, 
1996] . 

Koncepcja rdzenia samooceny ma duży potencjał 
wzmacniający psychologiczne aspekty badań nad me-
nedżerami zarządzającymi . Hiller i Hambrick (2005) 
zbadali, jak narcyzm, pycha oraz nadmierne zaufa-
nie do siebie CEO wpływają na strategiczne wybory, 
funkcjonowanie i wyniki organizacji . Wysoki poziom 
CSE (hyper-CSE) powoduje, że decyzje nie są wszech-
stronne (a w tym ostrożne i systematyczne), podej-
mowane są szybko [Eisenhardt, 1989], co wzmacnia 
hiperkonkurencję [D’Aveni, 1994] . Są zdominowane 
przez CEO [Miller i Droge, 1986; Kisfalvi, 2000], 
co może prowadzić do dysfunkcji organizacji [Audia, 
Locke i Smith, 2000] . Wysokie CSE szefa firmy 
sprzyja kreowaniu projektów o dużej skali i wielkich 
stawkach oraz powoduje duże odchylenia od strate-
gii przeciętnej dla branży . Reasumując, wysokie CSE 
głównego dyrektora zarządzającego powoduje, że 
wyniki organizacji są bardziej ekstremalne . Z jednej 
strony mogą prowadzić do sukcesów, a z drugiej – do 
katastrof [D’Aveni, 1994; Eisenhardt, 1989] . 

Pycha (hubris), w przypadku głównego dyrekto-
ra zarządzającego, jest definiowana jako nadmierna 
wiara w siebie [Hayward i Hambrick, 1997; Hiller 
i Hambrick, 2005] . J . Li i Y . Tang (2010) zbadali 
zjawisko pychy na próbie 2790 głównych dyrekto-
rów zarządzających z chińskich firm przemysło-
wych . Zbadali, jak cechy CEO wpływają na ryzyka 
podejmowane przez firmy . Badano dodatkowo, jak 
cechy menedżerów w kolektywistycznej kulturze 
Chin różnią się od cech menedżerów w indywiduali-
stycznej kulturze Zachodu . Stwierdzono, że podej-
mowanie ryzyka było częstsze, gdy: � swoboda CEO 

była większa � firma miała mniej inercji i więcej 
niematerialnych zasobów � CEO przewodził także 
radzie dyrektorów i � CEO nie był politycznie wy-
znaczony . 

Postępy w badaniach wpływu CSE na zachowania 
menedżerów zarządzających wymagają wiarygodne-
go pomiaru . Zbieranie danych psychometrycznych 
bezpośrednio od zarządzających jest trudne . Jeżeli 
bezpośredni pomiar jest niemożliwy, to można się 
posługiwać pomiarem pośrednim [Hambrick i Mason, 
1984] . Na przykład możliwe jest wykorzystanie opi-
nii osób blisko współpracujących z menedżerami 
wykonawczymi: asystentów, pracowników bezpo-
średnio podległych czy innych współpracowników 
[Delgado-Garcia i De la Fuente-Sabate, 2010] . 

Hiller i Hambrick (2005) nakreślili trzy kierun-
ki przyszłych badań dotyczących znaczenia CSE . Po 
pierwsze, szczególnie ważne jest zrozumienie źródeł 
CSE . Sugerują, że podstawowe, trwałe cechy oso-
bowości kształtują się we wczesnej fazie dorosłości . 
Późniejsze doświadczenia życiowe mają dodatkowy 
wpływ, jak na przykład wczesne rozpoczęcie karie-
ry menedżerskiej . Drugi kierunek badań powinien 
objąć znaczenie CSE szefa firmy na interakcje mię-
dzy pozostałymi członkami zarządu . Trzeci kierunek 
miałby pomóc w zrozumieniu wpływu wynagrodzeń 
na kształtowanie się CSE . 

Prowadzone badania dotyczą także trudno mie-
rzalnych stanów emocjonalnych menedżerów zarzą-
dzających i ich znaczenia w kształtowaniu strategicz-
nych wyborów, czego przykładem jest praca Delgado-
-Garcia i De la Fuente-Sabate (2010) przedstawiająca 
badania na grupie menedżerów z hiszpańskiego sek-
tora bankowego . Literatura zajmująca się emocjami 
wykorzystuje różne terminy, takie jak: uczucie (affect), 
nastrój (mood), emocje (emotion), które są trudne do 
rozróżnienia . Delgado-Garcia i De la Fuente-Sabate 
(2010) wykorzystali podejście Danielsa (1998), który 
łączy powyższe stany w tzw . cechy uczuciowe (affective 
traits), odnoszące się do stabilnych indywidualnych 
różnic w długookresowym doświadczaniu uczuć po-
zytywnych (np . entuzjazm, ekscytacja) lub negatyw-
nych (np . irytacja, lęk) . 

W literaturze psychologicznej, poświęconej re-
lacjom między poznaniem i emocjami, mamy do 
czynienia z kilkoma różnymi teoriami dotyczący-
mi wpływu uczuć na wybór strategii . Na przykład 
Staw i Barsade (1993) stwierdzili, że zarządzają-
cy, wyróżniający się silnie pozytywnymi uczuciami, 
wymagają więcej informacji i robią z nich lepszy 
użytek niż ci, którzy cechują się słabymi pozytyw-
nymi uczuciami (brak entuzjazmu) . Elsbach i Barr 
(1999) zauważyli, że osoby z negatywnymi uczucia-
mi częściej używają stałych schematów decyzyjnych 
do skomplikowanych problemów i rzadziej opierają 
się na intuicji . 

Inna grupa psychologów argumentuje, że pozy-
tywne uczucia wpływają na uproszczenie procesów 
strategicznych, a uczucia negatywne – faworyzują 
procesy bardziej dokładne i ostrożne . Pozytywne 
uczucia mogą ograniczać zdolności poznawcze de-
cydentów, a nawet redukują motywację do myślenia 
bardziej złożonego, co prowadzi do uproszczeń w po-
dejmowaniu decyzji strategicznych . Z kolei negatyw-
ne emocje zwiększają motywację do angażowania się 
w bardziej szczegółowe i dokładne procesy [Daniels, 
1998; Mittal i Ross, 1998] . 
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Ostatnio coraz częściej uważa się, że oba rodzaje 
uczuć prowadzą do dość zróżnicowanych zachowań . 
Uczucia pozytywne prowadzą do większej kreatyw-
ności i innowacyjności, a negatywne – do większej 
ostrożności i konserwatyzmu . Uczucia pozytywne 
generują wyniki, które częściej odbiegają od prze-
ciętnej tendencji branży [Delgado-Garcia i De la  
Fuente-Sabate, 2010] . 

Powszechną skłonnością poznawczą wśród głów-
nych menedżerów zarządzających jest przypisywanie 
sobie sukcesów firmy i poszukiwanie przyczyn po-
rażek w zmianach otoczenia (self-serving attribution 
bias) . Skłonność do atrybucji została dobrze udo-
kumentowana przez wielu autorów [np . Clapham 
i Schwenk, 1991], na podstawie oficjalnych oświad-
czeń CEOs, przemówień i sprawozdań zarządów 
zawartych w rocznych raportach . Skłonność do 
atrybucji może się nasilać pod wpływem mediów 
gloryfikujących zasługi głównych dyrektorów zarzą-
dzających . M .L . Hayward, V .P . Rindova i T .G . Pollock 
(2004) wprowadzili koncepcję sławy CEO (CEO cele-
brity) w celu wyjaśnienia, jak skłonność dziennika-
rzy do przypisywania sukcesów firm woli ich CEOs 
wpływa na te firmy . Dziennikarze mają skłonność 
do prostych i atrakcyjnych wyjaśnień, bardziej niż 
poszukiwania złożonych przyczyn . W ten sposób 
często przeceniają zasługi szefów firm . CEO, który 
akceptuje taki opis, zaczyna przeceniać swoje prze-
szłe zasługi i przyszłe zdolności . Pojawia się pycha 
i nadmierne zaufanie do siebie, co z kolei nierzadko 
kreuje problematyczne decyzje w przyszłości . 

znaczenie intuicji 

Welch [Welch i Welch, 2005], były głów-
ny dyrektor zarządzający General Electric, 
nie odwoływał się w swoich książkach do 

koncepcji psychologii . Jednakże wiele jego spostrze-
żeń i praktyk stanowi ważną ilustrację teorii beha-
wioralnych . Potwierdzeniem tego może być książka 
Jack: Straight from the Gut (Jack: Prosto z trzewi) 
[Welch i Byrne, 2001] . Tytułowe trzewia są symbo-
lem intuicyjnych umiejętności w podejmowaniu stra-
tegicznych decyzji1) . Dziewięć lat później na łamach 
„McKinsey Quarterly” odbyła się dyskusja z udzia-
łem noblisty D . Kahnemena i psychologa G . Kleina 
(2010) pod znaczącym tytułem Strategic Decisions: 
When Can You Trust Your Gut? (Strategiczne decy-
zje: kiedy możesz zaufać swoim trzewiom?) . Poglądy 
Welcha wykorzystali także Akerlof i Shiller w książ-
ce Animal Spirits (2009, ss .14, 143–144) . 

J . Welch [Welch i Byrne, 2001, ss . 93–94, 107, 
171] wyraził swoje wątpliwości co do przydatności 
procedur opartych na liczbach . Raporty liczbowe na-
zywał wręcz martwymi książkami . Uznawał wartość 
narad, podczas których były one prezentowane, ale 
głównie z powodu możliwości poznania menedże-
rów-prezenterów i możliwości wymiany poglądów . 
Chciał zobaczyć ich mowę ciała i pasję, jaką wkładali 
w przedstawiane argumenty . 

Najważniejsze decyzje strategiczne, w tym inwe-
stycyjne, są zwykle bardziej intuicyjne niż analitycz-
ne . Dokumenty, takie jak: prognozy rynkowe, rapor-
ty zewnętrznych agencji o udziałach rynkowych, czy 
nawet wewnętrzne analizy finansowe opłacalności 
przedsięwzięcia, są jedynie pomocą w podejmowa-
niu decyzji . Są narzędziami w procesie decyzyjnym, 

niezbędnymi do wzbogacenia wiedzy CEO i jego 
map poznawczych . Każdy plan finansowy opiera się 
w mniejszym lub większym stopniu na subiektyw-
nych założeniach . 

Intuicja stała się w ostatniej dekadzie nowym, 
obiecującym obszarem dociekań naukowych . Dane 
i Pratt (2007) uważają, że intuicja może być bar-
dzo ważna w skutecznym realizowaniu skompliko-
wanych zadań przy ograniczeniach czasowych w po-
dejmowaniu decyzji . Akerlof i Shiller (2009, s . 144) 
podkreślają, że intuicja jest społecznym procesem 
dokonującym się zgodnie z prawami psychologii, 
a w przypadku decyzji grupowych – zgodnie z pra-
wami psychologii społecznej . 

Prekursorem badań nad intuicją był noblista 
H .A . Simon (1976, 1987), autor pojęcia ograniczonej 
racjonalności . Intuicja jest jej przejawem . Pogląd, 
że intuicja jest mistyczną, a więc nienaukową per-
spektywą poznania, stopniowo ustępuje pod wpły-
wem badań w obszarach psychologii i zarządzania, 
które wyjaśniają intuicję poprzez szerokie spektrum 
zjawisk, włączając heurystykę, wiedzę ekspercką 
i nieuświadamiane procesy informacyjne . Koniecz-
ne jest skoncentrowanie badań nad przypadkami, 
w których intuicja jest stosowana efektywnie . Naj-
częściej mówi się o intuicji w kontekście presji cza-
su . Na podstawie najnowszych ustaleń psychologii 
i nauk o procesach decyzyjnych Dane i Pratt (2007) 
uważają, że w określonych warunkach intuicja może 
znacznie usprawnić i zwiększyć efektywność podej-
mowania decyzji w organizacjach . 

Przez długi czas intuicja była przeciwstawiana 
procesom racjonalnym, analitycznym . Rozróżnienie 
między racjonalnym i nieracjonalnym myśleniem czło-
wieka można wywodzić już od Arystotelesa [Obłój, 
2010, s . 9] . W naukach o zarządzaniu Barnard (1938, 
s . 302) podobnie rozróżnił dwa tryby myślenia: lo-
giczny i nielogiczny . We wcześniejszych badaniach 
[np . Kahneman, Slovik i Tversky, 1982] uważano, 
że proces decyzyjny oparty na intuicji daje gorsze 
wyniki niż proces racjonalny . W ostatnich latach co-
raz więcej autorów stwierdza, że w przypadku okre-
ślonych decydentów, dla pewnej grupy zagadnień, 
w pewnych szczególnych warunkach, intuicja może 
być równie dobra, a nawet lepsza od szczegółowej 
analizy [Khatri i Ng 2000] . System podejmowania 
decyzji oparty na intuicji i system analityczny mogą 
się wzajemnie uzupełniać . Według Simona (1987) 
efektywni menedżerowie podejmują decyzje, łącząc 
oba podejścia . Podobnie wypowiadał się Drucker 
(2005), uznając, że skuteczny menedżer powinien 
wykazywać się bardziej odwagą w realizacji szans 
niż ścisłą racjonalną analizą . 

Ważne jest odróżnienie intuicji od innych po-
wiązanych koncepcji, takich jak wnikliwość (insight) 
i instynkt . Należy też ustalić czynniki, które określa-
ją, kiedy użycie intuicji w podejmowaniu decyzji jest 
najbardziej efektywne . Dopiero wtedy będzie moż-
liwa interdyscyplinarna synteza różnych koncepcji, 
dotyczących efektywnego używania intuicji w podej-
mowaniu decyzji . 

Dane i Pratt (2007) zestawili różne definicje 
intuicji funkcjonujące w psychologii, filozofii i za-
rządzaniu . Na przykład, według H .A . Simona są to 
akty poznania . Z kolei według D . Kahnemana są to 
myśli i preferencje, które przychodzą szybko do gło-
wy i bez pogłębionej refleksji . Dane i Pratt (2007), ,
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dokonując syntezy różnych poglądów, zdefiniowali 
intuicję jako emocjonalnie obciążone osądy, powsta-
jące w szybkich, nieuświadamianych i holistycznych 
asocjacjach . 

Współcześnie psychologowie przyjęli koncepcję 
dualnego procesu odnośnie do dwóch typów prze-
twarzania informacji w ludzkim mózgu . Pierwotny 
system przetwarzania, który rozwinął się poprzez 
ewolucję, starszy w stosunku do drugiego, wiąże 
się z automatycznymi, niewymagającymi wysiłku 
procesami i uczeniem się na podstawie doświad-
czeń, bez świadomej uwagi . Większa część życia 
człowieka opiera się na tych procesach, a intuicja 
jest ściśle z nimi związana . Drugi system umożliwia 
ludziom świadome poznawanie i uczenie się, a tak-
że prowadzenie analiz w sposób usystematyzowany . 
Ten system przetwarzania informacji wykorzystu-
je racjonalne modele podejmowania decyzji, które 
zdominowały badania nad procesami decyzyjnymi 
w zarządzaniu . 

Badania pokazują, że menedżerowie zarządzają-
cy rutynowo polegają na intuicji, gdy muszą roz-
wiązywać złożone problemy . Ogólnie jest konsens, 
że im wyższy szczebel zarządzania, tym menedże-
rowie bardziej polegają na intuicji [Hayashi, 2001] . 
Wymaga tego specyfika decyzji strategicznych (pla-
nowanie strategiczne, fuzje, zmiany organizacyjne, 
marketing, zatrudnianie kluczowych menedżerów, 
badania nad nowymi produktami itp .) . Większość 
z tych decyzji ma charakter jednorazowy i unikato-
wy . W takich sytuacjach nie jest możliwe przeprowa-
dzenie kontrolowanych eksperymentów [Davenport, 
2009] . Decyzje podejmowane przez średni szczebel 
zarządzających są powtarzalne i lepiej sprecyzowane 
(produkcja, sprzedaż, finanse itp .) . Mogą być zatem 
rozwiązywane za pomocą standardowych procedur 
i technik obliczeniowych . 

Naukowcy dalecy są jeszcze od ustaleń co do 
tego, skąd się biorą różnice między ludźmi w zdol-
nościach intuicyjnych . Ogólna intuicja różni się od 
biznesowej . Niewątpliwie na intuicję składają się 
zasoby życiowych doświadczeń . Inną intuicją dys-
ponuje absolwent szkoły biznesu, a inną menedżer 
z 20-letnim stażem . Różnić będzie się intuicja mene-
dżera, który całe życie zawodowe spędził w jednym 
przedsiębiorstwie, od intuicji menedżera, który pra-
cował w różnych krajach i w różnych branżach . 

przedsiębiorcza pasja 

oncepcja pasji ma długą historię [Obłój, 
2010, s . 10–11] wywodzącą się z pism 
Arystotelesa czy Ksenofonta . Występuje 

w wielu kulturach i religiach (np . w buddyzmie) . 
Pasja przedsiębiorcza jest jednym z rodzajów pasji 
i odgrywa kluczową rolę w aktywności gospodarczej . 
M .S . Cardon i in . (2009) dokonali przeglądu róż-
nych koncepcji pasji w przedsiębiorczości i związa-
nych z nią emocji . Przegląd ten pokazuje, że różni 
autorzy traktują przedsiębiorczą pasję jako ważną, 
ale mało precyzyjną koncepcję . Wiążą ją z pozytyw-
nymi uczuciami, takimi jak: duma, zamiłowanie, 
entuzjazm czy radość . Stanowią one emocjonalne 
zasoby do radzenia sobie z wyzwaniami . Wyróżnić 
można trzy wspólne cechy przedsiębiorczej pasji . Po 
pierwsze, pasja wiąże się z intensywnymi pozytyw-
nymi emocjami . Po drugie, wiąże się z przedsiębiorczymi  

działaniami . Po trzecie, ma efekt motywujący, poma-
ga w pokonywaniu przeszkód i utrzymywaniu zaan-
gażowania . 

Cardon i in . (2009) przedstawili propozycję teorii 
przedsiębiorczej pasji, która może stać się podsta-
wą do dalszych badań . Uważają, że pasja jest jedną 
z podstawowych cech przedsiębiorców, ale często 
jest źle definiowana i mylona z innymi emocjami . 
Nie zakładają, że pasji można się nauczyć, np . po-
przez szkolenie i trening . Nie zakładają także, że 
pasja jest panaceum na skuteczne poradzenie sobie 
z przedsiębiorczymi wyzwaniami . Wyróżnili trzy ro-
dzaje przedsiębiorczych ról (identyfikacji): 
�	wynalazczą, gdy przedsiębiorcza pasja wiąże się 
z kreacją, wykorzystywaniem okazji; 
�	założycielską, gdy przedsiębiorcza pasja związa-
na jest z założeniem firmy w celu komercjalizacji 
innowacji i pojawiających się okazji; 
�	deweloperską, gdy przedsiębiorcza pasja jest 
skierowana na rozwój działającej lub nowo powstałej 
firmy . 

Wykorzystując powyższe koncepcje, Cardon i in . 
(2009) zaproponowali następującą definicję przed-
siębiorczej pasji: uświadamiane, intensywne, pozy-
tywne uczucia związane z zaangażowaniem w przed-
siębiorczą działalność, w powiązaniu z realizowany-
mi rolami, które są na tyle znaczące, że powodują 
pełną z nimi identyfikację . Z kolei według Barona 
(2007), pasja to intensywne zaangażowanie przed-
siębiorcy w jego działania . Pozytywne uczucia poma-
gają w rozszerzaniu zasobów, w tym także przyjaźni 
z partnerami biznesowymi . Różnice między przed-
siębiorcami, dotyczące skuteczności działania, wy-
nikają ze zdolności do kontrolowania pozytywnych 
uczuć w kontaktach z otoczeniem . 

Wnioski końcowe 

pierając się na powyższych rozważaniach 
można sformułować następujące wnioski: 

	� Przywództwo strategiczne jest jednym z podsta-
wowych kierunków badawczych podejścia zasobowe-
go w zarządzaniu strategicznym . 
	� W pierwszej dekadzie XXI wieku, dzięki ekspan-

sji ekonomii behawioralnej, możliwy stał się postęp 
w badaniach nad strategicznym przywództwem po-
przez absorbowanie osiągnięć psychologii . 
	� Do najbardziej przydatnych psychologicznych 

koncepcji w badaniach strategicznego przywództwa 
należą: rdzeń samooceny, intuicja i pasja . 

dr Jan Polowczyk 

1) Wcześniej koncepcję „odczuwania poprzez trzewia” przed-
stawili Westley i Mintzberg (1989) . 
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Summary
Leadership, especially in a firm’s senior positions, has 
a significant impact on firm performance . Recently, 
psychologists have made considerable progress in iden-
tifying and validating fundamental constructs that hold 
considerable promise for advancing theory and research 
on top management teams . The purpose of the article 
is to present selected psychological concepts useful in 
the strategic leadership analysis . The article consists of 
three main sections . In the first, the concept of core 
self-evaluation has been presented . The second section 
reviews and reconceptualizes the idea of intuition . In the 
third section the concept of entrepreneurial passion has 
been discussed . 
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Kreatywność przedsiębiorców 
jako determinanta  
poszukiwania szans  
 
Jarosław Karpacz

Wprowadzenie 

rajobraz współczesnej konkurencji cha-
rakteryzuje się płynnością granic biznesu 
będącą wyrazem myślenia dywergencyjne-

go (poszukującego wielu możliwości rozwiązania 
problemu) osób zarządzających przedsiębiorstwa-
mi . Krajobraz ten wyznaczają cztery potężne siły: 
zmienność, złożoność, chaotyczność i sprzeczność1) . 
Ich oddziaływanie obniża możliwość przewidywania 
zmian jego stanu, a co za tym idzie zwiększa ryzyko 
porażki – wykluczenia przedsiębiorstwa z toczącej 
się rywalizacji . 

W tych okolicznościach coraz większego znacze-
nia nabiera przedsiębiorczość . Aby więc przedsię-
biorcy mogli się stać liczącymi się konkurentami, 
muszą oni identyfikować i eksploatować sytuacje, 
w których nowe produkty, usługi, surowce i metody 
organizacji dostarczałyby im korzyści większych niż 
wynoszą koszty ich wdrożenia i wykorzystywania2) . 

Proces zauważania szans – bo o nie w gruncie 
rzeczy chodzi – jest subiektywny3) . Oznacza to, że 
szanse nie są znane wszystkim osobom w tym sa-
mym czasie4) . Nawet jeśli zostaną one dostrzeżone 
równolegle przez wielu przedsiębiorców, nie znaczy 
to wcale, że wszyscy wykorzystają te szanse w tym 
samym czasie i w ten sam sposób . Szanse i zagro-
żenia, które czekają na odkrycie przez przedsiębior-
cę, są złudzeniem, gdyż może on postrzegać daną 
sytuację jedynie jako szansę, a pewne okoliczności 
uznawać za zagrożenia, którym trzeba się przeciw-
stawić5) . 

Celem opracowania jest wskazanie na kreatyw-
ność – cechę przedsiębiorców determinującą poszu-
kiwanie i tworzenie szans . Tym samym treści zawar-
te w opracowaniu wpisują się w nurt poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie, co powoduje, że niektórzy 
przedsiębiorcy poszukują, tworzą i wykorzystują 
szanse, a inni – nie6) . 

Dostrzeganie, ocenianie i eksploatowanie szans 
jest cechą definiującą przedsiębiorczość7), a jej 
„sercem są wyobraźnia i twórczość”8) . Przedsię-
biorczość potrzebuje bowiem kreatywności, która 
wyzwala się w odpowiedzi na działania konkuren-
tów9) . Wynikająca stąd wysoka wrażliwość przed-
siębiorcy na to, „jacy są klienci, a nie tylko na 
to, co mówią”10), pozwala na dostrzeganie niewy-
korzystywanych przez innych rozbieżności w ciągle 
zmieniającym się krajobrazie i czasoobrazie oraz 
na tworzenie szans11) . 

Kreatywność jako cecha osobowości 
przedsiębiorców różnicująca ich reakcje 
na działania konkurentów 

ragnienie czynnego uczestniczenia przez 
przedsiębiorców w grze rynkowej wyzwala 
automotywację, uruchamiającą w nich kre-

atywność, której efektem jest definiowanie nowych 
klientów lub zaoferowanie dotychczasowym klientom 
nowych korzyści . To właśnie poprzez kreatywność 
przedsiębiorcy dążą do stworzenia własnego rynku 
poprzez wysunięcie oferty trafiającej w niezauważo-
ne przez rywali nierozwiązane problemy klientów . 

W literaturze przedmiotu kreatywność (twór-
czość) jest uznawana za konstelację czterech czyn-
ników: osoby, procesu, wytworu i sytuacji, a zacho-
dzące między nimi interakcje są złożone i trudne do 
rozpoznania12) . Są to pozakontekstowe właściwości 
psychologicznego funkcjonowania jednostki, ozna-
czające pewną dyspozycję człowieka w każdym wie-
ku do szeroko rozumianej twórczości13) . Koncepcja 
twórczości codziennej, ważnej z punktu widzenia 
jednostki i zespołu, pozwala uznać za twórcze każde 
rozwiązanie zadania, każdy przejaw aktywności, któ-
ra w minimalnym nawet stopniu zmieniła zastaną 
sytuację wewnętrzną lub zewnętrzną14) . 

Zdaniem niektórych autorów terminy „kreatyw-
ność” i „twórczość” różnią się od siebie, a kryte-
rium je rozdzielającym jest rezultat działania15) . Stąd 
twórczość można także rozpatrywać w węższym 
sensie – jako działanie przynoszące efekt w postaci 
określonego wytworu . Kreatywność natomiast jest 
to działanie mające walor twórczy, którego efektem 
nie musi być wytwór, kreatywność warunkuje bo-
wiem twórczość w sensie potencjalnym16) . Z kolei 
w literaturze anglojęzycznej, w której nie ma ekwi-
walentu wyrazu „kreatywność” stosowany w niej 
termin creativity odpowiada w języku polskim ter-
minom „twórczość” oraz „kreatywność” . Konstrukt 
ten (creativity) oznacza proces psychiczny, którego 
efektem jest powstanie nowych rozwiązań, idei, 
koncepcji, produktów czy wytworów artystycznych 
uznanych za nowe i użyteczne17) . Takie też rozumie-
nie kreatywności przyjęto w opracowaniu . 

Efektem kreatywności są nowe pomysły, będą-
ce rozwiązaniami nowatorskimi, ale jednocześnie 
przydatnymi w realnym świecie . Na nowe pomysły 
składa się grupa cech, elementów zaczerpniętych 
z różnych dziedzin, których wynikiem jest pomysł 
– oryginalny, wartościowy i nowatorski w percepcji 
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,

odbiorców, przez co odnosi się on do środowiska, 
w którym został wygenerowany18) . 

Ocena kreatywności należy do osób, zespołów, 
organizacji lub otoczenia . Zmienia się ona w zależ-
ności od okoliczności, nie jest bowiem trwała i po-
nadczasowa . Kreatywność jest jedną z cech opisują-
cych indywidualną charakterystykę każdego przed-
siębiorcy, a jej poziom jest ważnym wyznacznikiem 
jego innowacyjności . 

Problem kreatywności przedsiębiorców nabiera 
współcześnie szczególnego znaczenia . Wiele problemów 
zarządzania małymi/średnimi przedsiębiorstwami wy-
maga od zarządzających nimi przedsiębiorców wycho-
dzenia poza standardowe ramy myślenia i posiadaną 
wiedzę, czyli właśnie kreatywności . Wspomaga ona 
połączenie ze sobą informacji o rynku w sposób umoż-
liwiający opracowanie nowych produktów i pozyskanie 
zasobów19), dzięki którym przedsiębiorstwo będzie mo-
gło dostarczyć oczekiwaną przez klientów wartość i osią-
gnąć przy tym korzyści z przeznaczeniem na tworzenie 
nowych szans . Sama w sobie nie jest ona jednak czynni-
kiem bezpośrednio wpływającym na poszukiwanie i two-
rzenie szans . Jej wartość ujawnia się w oddziaływaniu 
pośrednim . Efekt kreatywności jest bowiem jedynie nie-
materialną koncepcją czy propozycją rozwiązania . O wy-
borze i powodzeniu takiego pomysłu decydują zarówno 
doświadczenia przedsiębiorcy, jak i splot uwarunkowań 
rynkowych . Należy jednak zauważyć, że wiedza, choć ko-
nieczna, nie stanowi dostatecznego warunku rozpozna-
nia i tworzenia szans przez przedsiębiorcę20) . Działania 
przedsiębiorców polegające na poszukiwaniu i tworze-
niu szans nie są do końca wypełnione treścią zrozumia-
łą dla przedsiębiorcy – mają wiele luk . Kreatywność 
pozwala rozpoznać i zrozumieć istniejące w czasoprze-
strzeni rozbieżności oraz połączyć je w pewną całość .  
Rozpoznanie i zrozumienie tych rozbieżności oznacza 
dostrzeżenie szansy . 

Wiedza przedsiębiorcy i jego zdolności twórcze 
pozwalają mu w sposób odmienny od innych przed-
siębiorców zaabsorbować i przetworzyć w szanse 
informacje na temat danej sytuacji . Bagaż doświad-

czeń nagromadzony przez przedsiębiorcę może uła-
twiać, ale niekiedy także hamować kreatywność21) . 
Uważa się, że nazbyt obszerna wiedza specjalistycz-
na może stanowić przeszkodę w rozwiązywaniu pro-
blemów nowych i nietypowych22) . 

Kreatywność jest cechą przedsiębiorców, któ-
rej nie można badać w sposób bezpośredni . Jest 
to możliwe jedynie pośrednio – poprzez badanie 
ich reakcji na prezentowane im stwierdzenia . Od-
zwierciedleniem przekonania przedsiębiorcy o tym, 
że będzie on realizować określone zachowania, są 
intencje . Są one ukierunkowane sposobem postrze-
gania przez przedsiębiorcę możliwości wykonania 
i pożądania czegoś . Percypowanie otoczenia przez 
przedsiębiorcę jest ukierunkowane jego intencjami 
i to ono ułatwia mu lub utrudnia identyfikowanie 
i wykorzystywanie szans23) . 

Kreatywność właścicieli/przedsiębiorców 
zarządzających małymi/średnimi przed-
siębiorstwami w regionie świętokrzyskim 

adaniem potencjalnej zdolności przedsię-
biorców do wytwarzania rzeczy twórczych 
lub do twórczego myślenia i działania, czy-

li kreatywności, zostało objętych 216 właścicieli/
współwłaścicieli zarządzających przedsiębiorstwami 
małymi oraz 40 zarządzających przedsiębiorstwami 
średnimi, zarejestrowanymi w województwie święto-
krzyskim, a wylosowanymi według schematu losowa-
nia warstwowego proporcjonalnego . Otrzymane tą 
drogą wyniki mogą być odnoszone do całej populacji 
tych przedsiębiorstw w regionie . 

Prezentowane wyniki badań stanowią samo-
dzielny moduł projektu badawczego 1364/B/
H03/2008/34 realizowanego w latach 2008–2010, 
finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego . Modułowy charakter badań po-
zwolił na to, by zagadnienia można było analizować 
oddzielnie, co wykorzystano właśnie w przypadku 
szacowania poziomu kreatywności przedsiębiorców . 

Tab. 1. Sposób kształtowania się poziomu kreatywności przedsiębiorców z poszczególnych branż 

Raport
Podstawowa działalność 

przedsiębiorstwa
Poziom kreatywności przedsiębiorców* Odchylenie standardowe 

poziomu kreatywności Średni Minimum Maksimum 
Produkcja 3,08 2,15 4,54 0,41 
Budownictwo 3,03 2,08 3,62 0,29 
Handel i usługi 3,10 2,08 4,00 0,34 
Hotele i restauracje 3,10 2,08 3,69 0,47 
Transport 3,05 2,67 4,00 0,34 

Ogółem 3,08 2,08 4,54 0,37 
Tabela ANOVA 

Suma 
kwadratów 

df Średni kwadrat F 
Istotność różnic 
między średnimi  

(p-value) 
Kreatywność 
a podstawowa 
działalność 
przedsiębiorstwa 

Między grupami (połączone) 0,134 4 0,033 0,247 0,911
Wewnątrz grup 33,896 251 0,135 
Ogółem 

34,029 255 

Miara związku
Eta Eta kwadrat 

Kreatywność a podstawowa działalność 
przedsiębiorstwa 

0,063 0,004 

* Skala przyjętych wag: 1 – bardzo niski poziom kreatywności, 5 – bardzo wysoki poziom kreatywności . 

Źródło: opracowanie własne . 
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Ocenę poziomu kreatywności przedsiębiorców 
w wyszczególnionych branżach przedstawiono w ta-
beli 1 . 

Przedstawione wyniki wskazują, że przedsiębior-
cy, którzy prowadzą działalność w wyszczególnionych 
branżach, charakteryzują się zróżnicowanym pozio-
mem kreatywności . Oznacza to, że w każdej grupie 
(branży) znajdują się przedsiębiorcy, którzy odznaczają 
się kreatywnością wyższą oraz niższą niż przeciętna . 

Jedną z najwyższych średnich ocen poziomu kre-
atywności charakteryzuje się grupa przedsiębiorców 
zarządzających hotelami i restauracjami . W porów-
naniu z innymi, grupa ta jest bardziej zróżnicowana, 
na co wskazuje najwyższa wartość odchylenia stan-
dardowego (0,47) . Oznacza to, że oceny kreatywności 
dokonane przez przedsiębiorców z tej branży różnią 
się przeciętnie od średniej arytmetycznej o 0,47 pkt . 

Taką samą średnią oceną poziomu kreatywności 
odznaczają się przedsiębiorcy zarządzający przedsiębior-
stwami handlowymi i usługowymi . W tym przypadku 
jednak wartość odchylenia standardowego wyniosła 0,34 . 

Najniższą średnią ocenę poziomu kreatywności od-
notowano wśród zarządzających przedsiębiorstwami 
budowlanymi (3,03) . Wartość odchylenia standardo-
wego (wynosząca 0,29) wskazuje, że jest to zarazem 
grupa pod tym względem najbardziej homogeniczna . 

Zaobserwowane różnice między średnimi w wy-
szczególnionych branżach są na tyle małe (p>0,1), że 
nie można stwierdzić, by występowały one w popu-
lacji wszystkich przedsiębiorstw w regionie . 

Zgodnie z dość powszechną opinią przedsiębior-
stwa małe są bardziej kreatywne niż przedsiębior-
stwa średnie . Aby sprawdzić zasadność tego stwier-
dzenia, dokonano analizy porównawczej poziomu 
kreatywności przedsiębiorców zarządzających przed-
siębiorstwami reprezentującymi obydwie te klasy 
wielkości . Oszacowania średniego poziomu kreatyw-
ności oraz miarę siły związku między poziomem 
kreatywności a przynależnością do określonej klasy 
zawarto w tabeli 2 . 

W świetle ocen dokonanych przez przedsiębior-
ców, oszacowany przeciętny poziom kreatywności 
przedsiębiorców jest wyższy w przedsiębiorstwach 
średnich niż małych . Oceny przedsiębiorców zarzą-

dzających podmiotami średnimi są nie tylko wyż-
sze, lecz także bardziej zbliżone do siebie (wartość 
odchylenia standardowego wyniosła 0,30) w porów-
naniu z tymi, jakie uzyskano od przedsiębiorców 
zarządzających przedsiębiorstwami małymi (wartość 
odchylenia standardowego wyniosła 0,37) . 

Również wskaźnik eta, wynoszący 0,120, wskazu-
je na bardzo słabą zależność między poziomem kre-
atywności przedsiębiorców a przynależnością przed-
siębiorstwa do określonej klasy wielkości . Oznacza 
to, że tworzenie i wzrost/rozwój przedsiębiorstwa 
wymagają kreatywności, która ulega modyfikacji 
właśnie pod wpływem angażowania się przedsię-
biorcy w rozwiązywanie rozmaitych problemów or-
ganizacji . Tym samym zwiększa się doświadczenie 
przedsiębiorców, które może zarówno sprzyjać kre-
atywności niezbędnej podczas poszukiwania i two-
rzenia szans, jak i ograniczać tę kreatywność . 

Można więc sądzić, że wzrost przedsiębiorstwa 
sprzyja wzbogacaniu wiedzy i umiejętności przed-
siębiorcy, przez co wpływa również na jego kreatyw-
ność . Uzyskane wyniki podważają stereotypowy po-
gląd na temat kreatywności małych przedsiębiorstw 
oraz potwierdzają przypuszczenia A . Kalety24) . 

Przedstawione różnice między średnim pozio-
mem kreatywności przedsiębiorców zarządzających 
przedsiębiorstwami małymi i średnimi są istotne 
statystycznie (p<0,1) . Stąd też można stwierdzić, że 
zaobserwowane różnice między średnim poziomem 
ich kreatywności występują w całej populacji przed-
siębiorstw tej wielkości w regionie . 

W celu dogłębnego rozpoznania kreatywności 
przedsiębiorców przeprowadzono analizę na pozio-
mie branż i klas wielkości przedsiębiorstw . Uzyska-
ne w tym zakresie wyniki przedstawiono w tabeli 3 . 

Najwyższą średnią oceną poziomu kreatywności 
charakteryzują się zarządzający średnimi przedsię-
biorstwami transportowymi (3,42) . W tej samej kla-
sie przedsiębiorstw można jednak również wskazać 
branżę (hotele i restauracje), w której przeciętna 
ocena poziomu kreatywności jest najniższa spośród 
wszystkich analizowanych grup przedsiębiorstw . 
Z kolei w grupie małych przedsiębiorstw najwyższy 
poziom kreatywności przedsiębiorców odnotowano 

Tab. 2. Sposób kształtowania się poziomu kreatywności przedsiębiorców w małych i średnich 
przedsiębiorstwach 

Raport 

Klasa wielkości 
przedsiębiorstwa 

Poziom kreatywności przedsiębiorców* Odchylenie standardowe 
poziomu kreatywności 

przedsiębiorców 
Średni Minimum Maksimum 

Małe 3,06 2,08 4,54 0,37 
Średnie 3,19 2,62 4,00 0,30 

Ogółem 3,08 2,08 4,54 0,37 
Tabela ANOVA

Suma 
kwadratów 

df 
Średni 
kwadrat 

F 
Istotność różnic 
między średnimi  

(p-value) 
Kreatywność 

przedsiębiorców 
a klasa wielkości 
przedsiębiorstwa 

Między grupami 
(połączone) 

0,494 1 0,494 3,742 0,054 

Wewnątrz grup 33,535 254 0,132 
Ogółem 34,029 255 

Miara związku 
Eta Eta kwadrat 

Kreatywność przedsiębiorców a liczba zatrudnionych 0,120 0,015 
* Skala przyjętych wag: 1 – bardzo niski poziom kreatywności, 5 – bardzo wysoki poziom kreatywności . 

Źródło: opracowanie własne . 
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w hotelach i restauracjach, a najniższy u osób za-
rządzających przedsiębiorstwami transportowymi . 
Powyższe dane potwierdzają wcześniej zaobserwowa-
ne różnice w ocenie średniego poziomu kreatywności 
osób zarządzających małymi bądź średnimi przedsię-
biorstwami w wyróżnionych klasach wielkości przed-
siębiorstw . 

podsumowanie 

opracowaniu rozwinięto problem kreatywności 
przedsiębiorców . W świetle uzyskanych wyni-
ków badań empirycznych przeprowadzonych 
w grupie właścicieli/przedsiębiorców zarządza-

jących małymi/średnimi przedsiębiorstwami, zarejestro-
wanymi w regionie świętokrzyskim, można zaryzykować 
twierdzenie, że jednym z czynników wpływających na to, 
że tylko niektórzy przedsiębiorcy dostrzegają niewyko-
rzystane przez innych rozbieżności w czasoprzestrzeni 
oraz tworzą na ich bazie szanse, jest kreatywność . Ona 
też jest jedną z cech determinujących charakter indywi-
dualnych działań przedsiębiorcy . Jest więc cechą różnicu-
jącą reakcje przedsiębiorców na działania konkurentów . 

Kreatywność sama w sobie nie jest jednak czyn-
nikiem bezpośrednio wpływającym na przewagę kon-
kurencyjną przedsiębiorstwa . Jej wartość ujawnia się 
pośrednio, bo efekty kreatywności są jedynie niema-
terialną koncepcją czy propozycją rozwiązania . Jednak 
o tym, czy będą one źródłem spodziewanych korzyści 
czy też ewentualnych strat, można się przekonać dopie-
ro po wdrożeniu pomysłu w praktyce . 

dr Jarosław Karpacz 
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
Jana Kochanowskiego w Kielcach 
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Summary 
In the paper, the essence of opportunities as a creative pro-
duct has been showed . The perception and creation of oppor-
tunities have been presented through the prism of creativity, 
which is one of the features forming the individual characte-
ristics of the entrepreneur . On the basis of the results of the 
empirical research conducted among managers of small and 
medium-sized enterprises, it has been found that the level 
of entrepreneurs’ creativity is slightly dependent on the size 
of the company . Furthermore, the higher level of creativity 
has been observed among the managers of medium-sized 
enterprises . 

Tab. 3. Średni poziom kreatywności przedsiębior-
ców według branż i wielkości przedsiębiorstw 

Klasa wielkości  
przedsiębiorstwa 

Podstawowa 
działalność przedsiębiorstwa 

Małe Średnie 

Produkcja 3,05 3,21 

Budownictwo 3,01 3,18 

Handel i usługi 3,09 3,11 

Hotele i restauracje 3,10 2,88 

Transport, łączność 3,00 3,42 

Skala przyjętych wag: 1 – bardzo niski poziom kreatywności, 
5 – bardzo wysoki poziom kreatywności . 

Źródło: opracowanie własne . 
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Bariery etycznego zarządzania 
w opinii polskich menedżerów  
i przedsiębiorców 
 
Jerzy Szczupaczyński

Wprowadzenie 

odstawowym warunkiem stosowania stan-
dardów etycznego zarządzania jest – obok 
motywacji zarządzających – proetyczne śro-

dowisko organizacyjne . Celem artykułu jest prezen-
tacja czynników, które w opinii menedżerów i przed-
siębiorców utrudniają stosowanie norm etycznego 
zarządzania w polskich przedsiębiorstwach . Mate-
riał empiryczny został zebrany w ramach eksplora-
cyjnych badań finansowanych ze środków na naukę 
w latach 2008–2010 jako projekt badawczy N N116 
1240 35 oraz 2836/02/E-560/S/2009 . Analiza wyko-
nana została na zbiorze 65 wywiadów z menedżera-
mi i przedsiębiorcami, którzy kierują przedsiębior-
stwami w różnych rejonach Polski . Do kodowania 
tematycznego wykorzystany został program kompu-
terowy NVIVO8 . 

Czynniki wskazywane przez badanych jako utrud-
niające stosowanie etycznych standardów zostały 
pogrupowane w trzy główne kategorie (tabela 1) . 
	� Przedsiębiorstwo . Czynniki należące do tej ka-

tegorii odnoszą się do różnych elementów zarządza-
nia i środowiska wewnętrznego organizacji, takich 
jak charakter przywództwa, polityka naczelnego 
kierownictwa, atmosfera w firmie, różne elementy 
kultury organizacyjnej, cechy systemu komunikacji 
itp . Prezentowane wyniki analizy dotyczą wyłącznie 
tej kategorii . 
	� Otoczenie przedsiębiorstwa . Głównym skład-

nikiem otoczenia są podstawowe układy instytucjo-
nalne (system prawny, instytucje państwowe, eduka-
cyjne, mass media) i elementy kulturowe, tworzące 
kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw . 
	� Organizacyjny decydent . Trzecia grupa czyn-

ników odnosi się do tych właściwości decydentów, 
które determinują ich moralne postawy i zachowania . 

W relacjach badanych pojawiają się cechy różnego 
rodzaju: motywacje, doświadczenia zawodowe, ce-
chy osobowości, cnoty, typ socjalizacji, przekonania 
światopoglądowe, styl życia itp . 

hierarchia przyczyn deficytu etyczności 
w przedsiębiorstwach 

orównanie hierarchii przyczyn, które zosta-
ły zaklasyfikowane jako przyczyny odnoszą-
ce się do przedsiębiorstwa i sposobu zarzą-

dzania, prowadzi do wniosku, że w obu badanych 
grupach hierarchia wymienianych czynników jest 
podobna, choć występują dwie istotne różnice (ta-
bela 2) . Po pierwsze, przedsiębiorcy nie postrzegają 
przyczyn braku etyczności w sferze kultury organi-
zacyjnej, rozumianej jako dominujące normy i wzo-
ry zachowań, które określają styl zarządzania i re-
akcje pracowników w sytuacjach zawierających kom-
ponent moralny . Po drugie, przedsiębiorcy częściej 
wskazują na niewłaściwe systemy wynagradzania 
menedżerów jako przyczynę nieetycznych zachowań 
(chodzi o systemy progresywnie premiujące krótko-
okresowe wyniki) . 

niska jakość przywództwa 

tabeli 2 wynika, że w obu grupach respon-
dentów najczęściej wskazywaną barierą 
etyczności jest deficyt moralnego przywódz-

twa . „Nie mamy tak naprawdę takich wzorców przed-
siębiorców z prawdziwego zdarzenia, którzy doszli 
do czegoś, kierując się właśnie takimi normami [ety-
cznymi – przyp . JS] . Z braku wzorców tak naprawdę 
ciężko samemu się kierować takimi wzorami, jeśli 
nie jesteśmy do końca pewni, czy ktoś inny w ten 
sposób postępował i odniósł z tego jakąś korzyść” 

Tab. 1. Proporcje wywiadów, w których wskazywano bariery stosowania standardów etycznych 
w zarządzaniu 

Wywiady z menedżerami [N=37] Wywiady z przedsiębiorcami [N=28] 
W ilu wywiadach wskazane 
zostały czynniki należące 
do określonej kategorii 

% W ilu wywiadach wskazane 
zostały czynniki należące 
do określonej kategorii 

%

Przedsiębiorstwo 32 86,5 16 57,1
Otoczenie przedsiębiorstwa 33 89,2 23 82,1
Organizacyjny decydent 32 86,5 22 78,6

Źródło: opracowanie własne . 
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– mówi jeden z badanych [39-letni menedżer z bran-
ży farmaceutycznej] . Badani wskazują cztery prze-
szkody na drodze do podniesienia poziomu etyczno-
ści w przedsiębiorstwie: 
	� brak moralnych wzorców ze strony kierownictwa 

firmy, 
	� brak konsekwencji kierownictwa firmy w stosowa-

niu standardów etycznych, 
	� przywództwo oparte na manipulacji i fasadowym 

traktowaniu deklarowanych wartości, 
	� tolerowanie nieformalnych norm środowiska pra-

cowniczego, które mają charakter nieetyczny . 
Deficyt etycznego przywództwa przesądza o okre-

ślonych cechach komunikacji w firmie . Badani wska-
zują, po pierwsze, na niejasny i/lub manipulacyjny 
sposób komunikowania się pomiędzy szczeblem kie-
rowniczym i wykonawczym . Po drugie, zagadnienia 
etyczne nie są przedmiotem rozmów, refleksji i edu-
kacji w polskich firmach . 

amoralny typ kultury organizacyjnej 

rugą kategorią, która się wyłoniła w wy-
niku kodowania zebranego materiału, 
jest amoralny typ kultury organizacyjnej . 

Określenia „kultura organizacyjna” nie należy ro-
zumieć całościowo, co oznacza, że przedmiotem re-
konstrukcji są tylko niektóre elementy, związane 
z wartościami i normami zachowań wskazywanymi 
w wypowiedziach badanych . Można powiedzieć, na-
wiązując do popularnego modelu kultury organiza-
cyjnej E . Scheina, że uwaga skupiona została tylko 
na niektórych poziomach kultury organizacyjnej – 
wartościach, przekonaniach i normach działania, 
które, w przeświadczeniu rozmówców, stanowią 
barierę proetycznego rozwoju organizacji1) . Do ana-
lizy profilu amoralnej kultury organizacyjnej do-
datkowo wykorzystano wypowiedzi zaklasyfikowa-
ne do kategorii „procesy grupowe” i „perspektywa 
decyzyjna” . 

Zrekonstruowanych zostało kilka podstawowych 
elementów kultury organizacyjnej, które w przeko-
naniu badanych ograniczają stosowanie etycznych 
standardów . 

	� Sukces i maksymaliza-
cja wyników ekonomicznych 
za wszelką cenę jako central-
na wartość kultury organizacyj-
nej . W przedsiębiorstwach, które 
przywiązują nadmierną wagę do 
sukcesów ekonomicznych, prze-
stają obowiązywać normy etycz-
ne regulujące sferę celów i metod 
ich osiągania . Syndrom „sukcesu 
za wszelką cenę” określa prakty-
ki w różnych obszarach zarządza-
nia i przywództwa, np . strategie 
pozyskiwania klientów za pomo-
cą nieuczciwych metod lub dobór 
kontrahentów bez uwzględniania 
etycznych aspektów ich sposobu 
działania na rynku . Dyrektor du-
żej firmy usługowej opisuje róż-
nice kulturowe, jakie obserwował 
po przyjęciu grupy pracowników, 
którzy przyszli z międzynarodo-
wej korporacji znanej z amoral-

nej kultury organizacyjnej . „Do naszej firmy (…) wte-
dy przyszli ludzie z tamtej firmy, która się rozpadła, 
o której zawsze chodziły po rynku słuchy, że (…) kul-
tura tamtej firmy jest taka, że (…) można nieetycznie, 
że zdobywa się zlecenia na przykład przez dawanie 
łapówek, korumpowanie osób i tak dalej . Że jest me-
toda właśnie taka – taranem, ciągnikiem wjeżdżamy, 
na siłę zdobywamy terytoria . I teraz, kiedy duża grupa 
ludzi przyszła z tamtej firmy,(… .) to naprawdę można 
było po pewnym czasie pokazać palcem ludzi, którzy 
przyszli z tej innej kultury . Tak bardzo byli przesiąknię-
ci tą twardą, bezwzględną kulturą zdobywania sukce-
su, bez względu na wszystko” . 

Z kulturą organizacyjną zorientowaną na „sukces 
za wszelką cenę” związane są dwie normy działania: 
bezwzględne dążenie do celu i orientacja na krótko-
terminowe wyniki . Bezwzględne dążenie do celu 
oznacza wykorzystanie wszystkich możliwych środ-
ków z pominięciem ich aspektów etycznych . Cha-
rakteryzując ten typ kultury organizacyjnej, jeden 
z rozmówców opisuje dominujący wzór kooperacji 
w zespole: „(…) standardem jest bycie cwanym, ta-
kim, który tutaj wszystkich po prostu przerobi (… .), 
w taki sposób zmanipuluje, że na koniec nie będą wie-
dzieli, czy to były ich cele, cudze cele i co się zadzia-
ło” . Zdaniem respondentów norma bezwzględnego 
dążenia do celu wzmacniana jest poprzez agresywne 
nagradzania za osiągnięte wyniki, a także pomijanie 
etycznych kryteriów w doborze pracowników . 

Norma działania zorientowanego na doraźny 
wynik ekonomiczny odnosi się zarówno do spo-
sobu działania organizacji, jak i motywacji pracow-
ników . Kultury organizacyjne tego typu są zoriento-
wane na teraźniejszość, a nie przyszłość . Rozmówcy 
podkreślają, że radykalne skrócenie horyzontu go-
spodarowania stanowi barierę dla proetycznego my-
ślenia i decyzji . Wniosek ten znajduje silne wsparcie 
w badaniach nad zaufaniem społecznym2) . Zależność 
ilustruje wypowiedź dyrektora firmy konsultingowej 
średniej wielkości . „Ja przynajmniej znam zaledwie 
kilka firm, które patrzą na siebie i na (…) sposób, 
w jaki działają poprzez pryzmat nieskończoności, któ-
re myślą (…) o sobie jako firmie, która będzie działała 
też za sto lat . Te nieliczne przykłady firm, które nie są 

Tab. 2. Hierarchia przyczyn deficytu etyczności polskich  
przedsiębiorstw w grupie przyczyn zaklasyfikowanych  
jako „przedsiębiorstwo” 

Menedżerowie
[N=37]

Przedsiębiorcy 
[N=28]

Niska jakość przywództwa 16 6
Amoralny typ kultury organizacyjnej 11 1
Niewłaściwe relacje pomiędzy rolami 
zarządczymi i właścicielskimi 

10 6

Wielkość firmy 8 6
Skrócona perspektywa decyzyjna 6 2
Niekorzystne procesy grupowe 5 2
Cechy komunikacji w firmie 3 1
Brak narzędzi zarządzania społeczną 
odpowiedzialnością przedsiębiorstwa 
(szkoleń, audytu) 

1 1

Niewłaściwy system wynagradzania 1 3
Niewłaściwa polityka kadrowa 1 1

Źródło: opracowanie własne . 
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poddane (…) tej presji (…) natychmiastowego wyniku, 
tego, że trzeba pokazać progres, postęp, za miesiąc, 
za kwartał, za rok, te firmy, które ja znam, które 
mają takie długoterminowe spojrzenie na siebie samą, 
są ufundowane na niezwykle mocnych takich warto-
ściach i wartościach traktowanych niezwykle poważ-
nie . I z bardzo dużym sukcesem wdrażanych w życie” . 
	� Cechą amoralnych kultur organizacyjnych jest 

przedmiotowe traktowanie pracowników. 
W amoralnych organizacjach jest ono niekwestio-
nowaną normą kulturową . Jak mówi jeden z bada-
nych, w takich przedsiębiorstwach „(…) ludzie służą; 
zasoby, bez względu na to, czy są to maszyny, czy 
ludzie, są jednakowo traktowane i są eksploatowa-
ne na maksa, a jak się wyczerpują, to zastępuje się 
je następnymi” [44-letni dyrektor ds . marketingu 
i komunikacji dużej firmy branży energetycznej] . 
Rozmówcy wskazują na trzy cechy przedmiotowego 
traktowania pracowników: 

 z dążenie do bezwzględnego wyzysku pracowni-
ków, czasami z naruszeniem prawa pracy . Przejawia 
się to w zmuszaniu do pracy w nadgodzinach, wy-
maganiu całkowitej dyspozycyjności itp .; 

 z powszechne stosowanie przymusu psychicznego 
przez kierowników, 

 z stosowanie w polityce personalnej strategii sita 
(konsekwentne pozbywanie się pracowników mniej 
wydajnych) . 
	� Osobne miejsce zajmuje reguła rywalizacji po-

między pracownikami, traktowana jako standard 
relacji międzyludzkich, wzmacniany przez różne 
praktyki zarządcze . Związek rywalizacji wewnątrz 
organizacji z deficytem etyczności jest opisywany 
przez jednego z rozmówców w następujący sposób . 
„W dużych korporacjach (…) jest bardzo dużo (…) 
walki, konkurencji między ludźmi . Jeżeli mamy grupę 
menedżerów na jakimś tam poziomie, to oni często 
między sobą konkurują, żeby lepiej między sobą wy-
paść, żeby lepiej wypaść w oczach szefa . Żeby szyb-
szą zrobić karierę, żeby dostać szczególnie atrakcyjną 
działkę, w której mogą się wykazać . I narzędzia sto-
sowane w tej grze czy walce (…) są bardzo różne . 
(…) Ludzie, którzy awansują, bardzo często próbują 
natychmiast wykorzystać ten awans, wykorzystując 
swoich nowo pozyskanych podwładnych . Bardzo czę-
sto wyciskają z nich wszystkie soki po to, żeby w taki 
czy inny sposób wykazać się przed tymi, którzy są 
jeszcze na górze w tej drabince . Dla mnie to nie są 
szczególnie etyczne zachowania, ale (…) to jest cecha 
każdej organizacji tego typu (…)” [50-letni wiceprezes 
firmy doradztwa finansowego] . 
	� Socjokratyczne reguły podziału korzyści 

i obowiązków . Cechą amoralnych kultur organiza-
cyjnych jest sankcjonowanie pozaformalnych mecha-
nizmów dystrybucji cenionych wartości . Opisywane 
przez respondentów jako „koleżeństwo”, „układy”, 
„republika kolesi” oznacza tolerancję dla stosowania 
koteryjnych kryteriów decyzji kadrowych, dotyczą-
cych wynagrodzeń, zwolnień, przydziału zadań itd . 

niewłaściwe relacje pomiędzy rolami  
zarządczymi i właścicielskimi 

tej grupie czynników występują różnice po-
między grupą menedżerów i przedsiębior-
ców . Wiodącym wątkiem w wypowiedziach 

menedżerów jest uzależnienie procesu zarządzania 

od struktur nadzoru właścicielskiego . Wskazywane 
są trzy rodzaje barier etyczności . 
	� Presje i ograniczenia ze strony struktur wła-

ścicielskich, wynikające z dążenia do maksymaliza-
cji krótkoterminowych rezultatów ekonomicznych . 
Rozmówcy podkreślają różnice pomiędzy perspekty-
wą menedżerów wyższego szczebla, identyfikujących 
się z potrzebami rozwojowymi przedsiębiorstwa i ro-
zumiejących punkt widzenia interesariuszy, a orga-
nami właścicielskimi, które kładą nacisk na ekono-
miczne wskaźniki i doraźne efekty . 
	� Amoralna orientacja struktur właściciel-

skich . Bagatelizowanie etycznych aspektów zarzą-
dzania może być czynnikiem występującym nie-
zależnie od tendencji do absolutyzacji doraźnych 
rezultatów ekonomicznych . Zdaniem niektórych 
rozmówców perspektywa profesjonalnego zarządza-
nia, w której dostrzegane są etyczne aspekty decyzji 
oraz społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, 
w przypadku wielu organizacji gospodarczych jest 
obca przedstawicielom struktur właścicielskich . Jak 
mówi jeden z badanych: „U nas w Polsce nadzory wła-
ścicielskie właściwie się nie przejmują (…), czy zarząd 
postępuje bardziej czy mniej etycznie, ważne, że sobie 
radzi – jest powołany” . Wiąże się z tym niewłaściwa 
polityka kadrowa organów właścicielskich . Dążąc do 
pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem, przedstawi-
ciele nadzoru właścicielskiego stosują, często świa-
domie, negatywną selekcję w doborze kadr mene-
dżerskich, faworyzując ludzi pozbawionych etycznej 
wrażliwości, zorientowanych wyłącznie na osiąganie 
maksymalnych ekonomicznych wyników . 
	� Nieodpowiedzialna polityka zachodnich 

korporacji w Polsce . Dodatkową przeszkodą pro-
etycznego zarządzania może być świadoma polity-
ka międzynarodowych korporacji, które różnicują 
strategie biznesowe stosowane w różnych krajach 
w zależności od statusu cywilizacyjno-gospodarcze-
go tych krajów . 

Różnice pomiędzy rolami menedżerskimi i wła-
ścicielskimi postrzegane są w grupie przedsiębior-
ców nieco odmiennie . 
	� Także przedsiębiorcy dostrzegają niekorzystny 

wpływ, jaki na poziom etyczności zarządzania może 
wywierać nadmierny wpływ właściciela . Obraz, 
jaki kreślą przedsiębiorcy, jest jednak zróżnicowany . 
Po pierwsze, podkreślana jest różnica pomiędzy wła-
ścicielem zarządzającym własną firmą a „abstrakcyj-
nym” właścicielem dużej korporacji, reprezentowa-
nym przez struktury kulturowo i geograficznie od-
dalone od przedsiębiorstwa . Obrazowo mówi o tym 
prezes zarządu firmy budowlanej średniej wielkości . 
„(…) Dlatego, że jestem tu współwłaścicielem, to pew-
ne cele ja sobie sam kreuję, (…) albo ich zaniecham, 
albo je zmienię (…) i drogę ich realizacji . Natomiast, 
jeżeli ktoś jest postawiony i ma cel wyznaczony przez 
właściciela w firmie, gdzie podmiot jest zachodni, to 
te cele będzie realizował zupełnie inaczej . Jeżeli jego 
celem jest zysk, to dla niego człowiek jest wartością 
drugorzędną, bo on ma zrobić zysk . Człowiek, który 
choruje, pracownik, który jest niewydajny, albo choro-
wity, jest dla niego przeszkodą, więc tego pracownika 
usuwa . (…) Jeżeli jest młody menedżer, (…) jeżeli mu 
właściciel postawi wynik, że ma określone parametry 
uzyskać i tak dalej (…), to (…) myślę, że to jest pewien 
problem . To się nie da etycznie postąpić, żeby to za-
rządzanie było zgodne z etyką” . 
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,

Po drugie – co ilustruje cytowana wypowiedź – 
perspektywie przedsiębiorcy, który sam zarządza 
swoim przedsiębiorstwem, przeciwstawiana jest 
perspektywa menedżera „najemnika” . Z wypowiedzi 
przedsiębiorców, które opisują tę opozycję, wybrane 
zostały przeciwstawione sobie charakterystyki obu 
ról (tabela 3) . 

Brak narzędzi zarządzania społeczną  
odpowiedzialnością przedsiębiorstwa 

obu badanych grupach tylko w dwóch wywia-
dach wskazano na brak narzędzi zarządza-
nia społeczną odpowiedzialnością (Corporate 

Social Responsibility – CSR) jako barierę etyczno-
ści przedsiębiorstw . Niewielka liczba wskazań w tej 
kategorii jest faktem znaczącym . Z badań zespołu 
prof . W . Gasparskiego, przeprowadzonych w 2003 r . 

na ogólnopolskiej próbie 800 przedsiębiorstw, wyni-
ka, że 30% firm prowadzi szkolenia z zakresu etyki, 
a 49,8% firm deklaruje, że ma standardy etyczne, 
do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy 
pracownicy3) . Oznacza to, że narzędzia zarządzania 
CSR są w polskich przedsiębiorstwach znane, lecz 
ich brak lub nieefektywne działanie nie jest wskazy-
wane jako przeszkoda w stosowaniu etycznych stan-
dardów zarządzania . Może to świadczyć o niskim 
stopniu instytucjonalizacji narzędzi CSR . Instytu-
cjonalizację rozumieć należy w tym kontekście jako 
proces, przez który określone rozwiązania nabierają 
wartości i stabilności4) . Niski stopień instytucjonali-
zacji oznacza, że narzędzia CSR znajdują się w po-
czątkowym stadium rozprzestrzeniania się, któremu 
nie towarzyszy pełne przekonanie decydentów o ich 
skuteczności, a wiodącym motywem wdrażania jest 
mechaniczna imitacja . Niepełna instytucjonalizacja 

Tab. 3. Opozycje w charakterystykach ról przedsiębiorcy i menedżera (wypowiedzi przedsiębiorców*) 

Różnicujące kryterium Przedsiębiorca Menedżer

Zakres swobody 
decyzyjnej w ustalaniu 
celów i sposobów ich 
osiągania 

Sam sobie stawia cele, które 
może modyfikować lub z których 
zrezygnować . 

Cele, które realizuje, są mu stawiane, 
narzucone . Nie ma możliwości ich 
korekty . 

Identyfikacja 
z przedsiębiorstwem 

Dobiera środki realizacji 
celów zgodnie z własnymi 
przekonaniami . Stara się 
zarządzać zgodnie z sumieniem 
i literą prawa . 
Do zarządzania przedsiębiorstwem 
inaczej podchodzi człowiek, który 
ma coś własnego i dba o to, 
a inaczej, jak zarządza czyimś 
majątkiem . 

Najemny menedżer zarządza firmą na 
etacie, mniej mu zależy – zrobi swoje 
i weźmie pieniądze, które ma do zabrania 
co miesiąc . 

W firmach, którymi zarządzają 
właściciele, są raczej etyczne 
postawy . Właścicielom bardziej 
zależy na etycznym zarządzaniu 
– tak jest, gdy ktoś dba o własną 
działalność gospodarczą . 

Jest człowiekiem z zewnątrz, jego nie 
interesuje tak naprawdę los firmy, ma 
tylko swoje zrobić . 

Wpływ roli zawodowej na 
dobrostan psychiczny 

Przedsiębiorca też musi dbać 
o rodzinę, ale pracuje na swoim 
i ma z tego powodu dużo 
satysfakcji . Nie robi wymuszonych 
zachowań niezgodnych z tym, co 
chciałby robić . 

Presja na wyniki naraża jego życie 
rodzinne i zdrowie psychiczne . Jest często 
człowiekiem w dramatycznej sytuacji, 
na którym wymusza się zachowania 
niezgodne z tym, co chciałby robić . 

Typ odpowiedzialności za 
powierzone środki 

Menedżer, który zarządza 
własnymi środkami, różni się 
od ludzi, którzy zarządzają 
powierzonymi środkami . Karą za 
złe zarządzanie jest u mnie cała 
sytuacja materialna mojej rodziny, 
wszystkich najbliższych . Dlatego 
nie mogę zarządzać nieetycznie . 

Bardzo łatwo jest prowadzić pewnego 
rodzaju manipulacje z powierzonych 
środków, dlatego że w każdej chwili 
można się z tej menedżerki wycofać . 
Bardzo łatwo jest to zrobić, ponieważ nie 
operuje się swoimi pieniędzmi . Nawet 
jeżeli doprowadzimy do pewnych strat, 
to jedyną karą dla takiego menedżera 
jest to, że on odejdzie do innego 
przedsiębiorstwa . 

Sformułowania zostały poddane minimalnej ingerencji redakcyjnej, mającej na celu dostosowanie stylistycznej formy wypowiedzi . 

Źródło: opracowanie własne . 
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oznacza, że w świadomości menedżerów i przedsię-
biorców brak narzędzi CSR nie jest wystarczająco 
wyraźnie kojarzony z deficytem etyczności w zarzą-
dzaniu . 

podsumowanie 

odstawowe bariery w etycznym zarzą-
dzaniu to – w przekonaniu menedżerów 
i przedsiębiorców – amoralne przywództwo 

i niewłaściwe relacje pomiędzy kadrą zarządzają-
cą a strukturami właścicielskimi . Dla menedżerów 
trzecią przeszkodą jest amoralny typ kultury orga-
nizacyjnej, oparty na dążeniu do sukcesu za wszel-
ką cenę, wewnętrznej rywalizacji i przedmiotowym 
traktowaniu pracowników . Niektóre elementy opi-
sywane przez respondentów przypominają model, 
który w literaturze przedmiotu bywa określany jako 
„kultura rynku”5) . 

W polskich przedsiębiorstwach nie są doceniane 
formalne narzędzia zarządzania CSR, ale dostrzega-
na jest kluczowa rola jakości przywództwa organiza-
cyjnego . W dyskursie na temat sposobów poprawy 
etycznego poziomu zarządzania jest to fakt o istot-
nym znaczeniu . Przypomina o tym, jak ważny jest 
staranny dobór kadry kierowniczej . 

dr Jerzy Szczupaczyński 
Uniwersytet Warszawski 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
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Summary 
The aim of the article is to present the obstacles on the 
way towards adjustment to ethics standards in managing of  
Polish companies, as perceived by managers and entrepreneurs . 
Research material has been collected as a part of a research 
grant financed by the Ministry of Science and Higher Edu-
cation in 2008–2010 . The analysis was based on a sample 
of interviews with 65 CEO’s and entrepreneurs . The main 
obstacles to ethical management were: immoral leadership 
and malfunction of the corporate governance . A third factor, 
as also indicated by the managers was: the immoral corpo-
rate culture based on striving for success at any price, inner 
rivalry and unfair treatment of employees . On the contrary, 
deficiency of formal CSR instruments was not perceived by 
respondents as an obstacle to moral management . 

Wprowadzenie 

spółczesne otoczenie funkcjonowania orga-
nizacji nazywa się w literaturze przedmiotu 
otoczeniem turbulentnym, niepewnym, dy-

namicznym . To nowe otoczenie opisuje się za po-
mocą takich atrybutów, jak zmiana, zawiłość, chaos 
i sprzeczność . 

Konieczność elastycznego działania w wysoce 
złożonym i zmiennym otoczeniu stwarza problem 
konstruowania i wdrażania odpowiednich (adekwat-
nych), elastycznych struktur organizacyjnych jako 
bardziej skutecznych i efektywnych w tym otocze-
niu . Jak to dobitnie stwierdzono w pracy pod re-
dakcją R . Krupskiego, odpowiedzią na narastającą 
turbulencję otoczenia powinna być narastająca ela-
styczność organizacji1) . 

Celem artykułu jest przedstawienie podstawo-
wych teorii (modeli) stosunków między organizacją 
a jej otoczeniem, czynników strukturotwórczych 
oraz propozycji struktur organizacyjnych adekwat-
nych dla turbulentnego otoczenia . 

teorie stosunków między organizacją  
a jej otoczeniem

 
literaturze przedmiotu prezentowane są 
cztery podstawowe teorie dotyczące stosun-
ków między organizacją a otoczeniem2): 

	� teoria sytuacyjna (contingency theory) [T . Burns, 
G .M . Stalker, 1961], 
	� teoria instytucjonalna (institutional theory) [J .W . 

Meyer, B . Rowan, 1977], 
	� teoria ekologii populacji (population ecology the-

ory) [M .T . Hannan, J . Freeman, 1977], 
	� teoria uzależnienia od zasobów (resource depen-

dence theory) [J . Pfeffer, G .R . Salancik, 1978] . 
Oprócz wymienionych teorii (modeli) stosunków 

między organizacją a jej otoczeniem, G .F . Davis i C . 
Marquis wymieniają jeszcze dwie ważne teorie: eko-
nomię kosztów transakcyjnych (transaction cost eco-
nomics) [R .H . Coase, 1937; O .E . Williamson, 1975] 
oraz teorię agencji3) . 

Konsekwentnie, do teorii modeli stosunków między 
organizacją a jej otoczeniem należy zakwalifikować tak-
że model „pięciu sił konkurencyjnych” M .E . Portera . 

Warto zauważyć, że problem przystosowania się 
organizacji do ich otoczenia stanowi przedmiot wielu 
poważnych studiów badawczych na świecie (adapta-
cja organizacji do wstrząsów w otoczeniu, odpowiedź 
organizacji na hiperturbulencję itp .)4) . Problem ten 
występuje ze szczególną jaskrawością w organiza-
cjach (przedsiębiorstwach) ekonomii transformacji, 
przechodzących radykalną transformację procesów5) . 
Jednym z etapów tej transformacji jest zerwanie 
z przeszłością (break with the past) . 

czynniki determinujące budowę struktury 
organizacyjnej organizacji 

truktura w ogóle to budowa wewnętrzna 
jakiejś całości (systemu) rozpatrywana 
z określonego punktu widzenia . Do pod-

stawowych czynników strukturotwórczych zalicza 
się: cele organizacji, otoczenie organizacji, technikę 
i technologię, rozmiary organizacji, fazę cyklu życia 
organizacji, strategię organizacji, kulturę organiza-
cyjna, władzę, przepisy prawa . 
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Spośród tych czynników największe znaczenie 
ma otoczenie organizacji, a w szczególności stopień 
jego złożoności i zmienności . Podkreślić należy ro-
snące wciąż znaczenie technologii jako determinan-
ty struktur organizacyjnych i funkcji organizacji . 
Rozpatrywać przy tym należy strukturę organiza-
cyjną opartą na optymalnej koordynacji interakcji 
między działaniami oraz skuteczną i efektywną . 

struktury organizacyjne w turbulentnym 
otoczeniu 

D . Thompson opisuje otoczenie organiza-
cji za pomocą dwóch czynników: stopnia 
zmienności (tempa zmian) i stopnia jedno-

rodności (złożoności)6) . Oba te wymiary nakładają się 
na siebie, określając łącznie poziom niepewności oto-
czenia, jaki napotyka organizacja (przedsiębiorstwo) . 

W warunkach dynamicznego (turbulentnego) 
współczesnego otoczenia organizacji można zapro-
ponować następujące typy elastycznych struktur 
organizacyjnych: strukturę macierzową, organiza-
cję uczącą się, organizację inteligentną, strukturę 
zespołów zadaniowych (projektowych), strukturę 
sieciową, strukturę wirtualną, strukturę proceso-
wą, projektowanie struktury i schematów organiza-
cji międzynarodowych, organizację fraktalną . 

Struktura macierzowa, zaliczana przez niektó-
rych autorów do struktur pośrednich – pomiędzy 
strukturami mechanistycznymi (hierarchicznymi) 
a strukturami organicznymi (elastycznymi), stanowi 
jednak krok naprzód w kierunku struktur elastycz-
nych . Pierwsze zastosowanie tej struktury miało miej-
sce na początku lat 60 . ub . wieku w NASA (USA), 
do rozwiązań organizacyjnych dotyczących realizacji 
kontraktów wojskowych . Istotą struktury macierzowej 
są dwa nakładające się na siebie wymiary: poziome 
przedsięwzięcia (projekty) i pionowe funkcje w organi-
zacji . Stąd nazwa „struktura macierzowa”, gdyż przy-
pomina ona macierz matematyczną, złożoną z kolumn 
i wierszy . Struktura ta ma więc część stałą (komórki 
organizacyjne charakterystyczne dla struktur hierar-
chicznych) i część zmienną (zespoły powołane do re-
alizacji konkretnego przedsięwzięcia/projektu) . Jedną 
z cech tej struktury jest wielokrotne podporządkowa-
nie – każdy członek organizacji może podlegać zarów-
no przełożonemu funkcjonalnemu, jak i jednocześnie 
jednemu lub kilku kierownikom projektów . Stanowi to 
więc odejście od zasady jedności kierownictwa . 

Struktury macierzowe znalazły szersze zastoso-
wanie w związku z rozwojem zarządzania przedsię-
wzięciami i projektami (project management) . War-
to dodać, że struktury macierzowe zapoczątkowały 
projektowanie struktur wielowymiarowych, zwanych 
w literaturze przedmiotu strukturami tensorowymi . 

Za jedną z podstawowych nowych koncepcji (form) 
organizacji opartych na wiedzy uważa się organizację 

uczącą się . Zaczęła się ona rozwijać pod koniec lat 80 . 
ub . wieku i stanowi efekt poszukiwań modelu organiza-
cji zdolnej w sposób ciągły dostosowywać się do nowych 
warunków turbulentnego otoczenia, zmian charakteru 
i natężenia konkurencji oraz zmian technologii . 

D .A . Garvin określa organizację uczącą się jako 
organizację, która fachowo kreuje, przyswaja i trans-
ponuje wiedzę i modyfikuje swoje zachowania ade-
kwatnie do nowej wiedzy i intuicji7) . Z kolei P . Senge 
definiuje organizację uczącą się jako organizację, 
która ciągle rozszerza swoje możliwości kreowania 
własnej przyszłości, a funkcjonująca w niej nauka 
technik adaptacji musi być powiązana z uczeniem 
się poszukiwania nowych rozwiązań, uczeniem się, 
które rozszerza możliwości twórcze8) . 

Koncepcja organizacji uczącej opiera się na na-
stępujących podstawowych założeniach: 
	� główną wartością jest ustawiczne uczenie się; 
	� w procesie uczenia się powinni uczestniczyć 

wszyscy członkowie organizacji; 
	� organizacja powinna stwarzać warunki do rozwo-

ju swoich członków; 
	� proces uczenia powinien być ciągły i świadomy . 

Organizacja ucząca się jest więc taką organi-
zacją, która dąży do ułatwienia wszystkim swoim 
członkom (pracownikom) ciągłego zdobywania wie-
dzy i osobistego rozwoju, a jednocześnie nieustan-
nie się przekształca, aby sprostać zmieniającym się 
wymaganiom i potrzebom9) . 

Z kolei organizacja inteligentna uważana jest za 
wyższą formę organizacji uczącej się i jej szczególny 
przypadek . Powstaje ona w wyniku pełnego opanowa-
nia, wdrażania i wykorzystania efektów procesów orga-
nizacyjnego uczenia się . Świadome twórcze uczenie się 
stanowi podstawę tworzenia organizacji inteligentnej . 

Organizacja inteligentna jest więc formą orga-
nizacyjną powstałą w wyniku świadomie realizowa-
nego procesu uczenia się, rozwoju kapitału intelek-
tualnego i organizacyjnej inteligencji oraz efektyw-
nego wykorzystania zgromadzonej wiedzy i całego 
doświadczenia . 

Organizacji inteligentnej można przyporządko-
wać następujące główne cechy: 
	� kultura organizacyjna jest oparta na partner-

stwie, zaufaniu, odpowiedzialności i dialogu; 
	� przyjęcie za podstawę wiedzy, kapitału intelektu-

alnego, informacji i doświadczenia; 
	� otwartość komunikacyjna jest oparta na infra-

strukturze informatyczno-telekomunikacyjnej10); 
	� zespołowe formy organizacyjne w tworzeniu kre-

atywności, 
	� innowacyjność, produktywność, przedsiębior-

czość, zdolność do wzrostu ekonomicznego, 
	� zorientowanie na przyszłość, 
	� innowacyjne podejście do tworzenia wartości, 
	� zarządzanie oparte na ciągu: informacja – wie-

dza – kreatywność – innowacja, 

Koncepcje struktur organizacyjnych 
w turbulentnym otoczeniu   
 
Jan Macias

,
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	� wysokie umiejętności przystosowania do zmian 
w turbulentnym otoczeniu . 

Natomiast struktura zespołów zadaniowych 
(projektowych) oznacza podejście do tworzenia struk-
tur opartych niemal wyłącznie na zespołach zadanio-
wych (projektowych) z niewielkim zakresem hierar-
chii funkcjonalnej lub w ogóle bez niej . W literaturze 
przedmiotu jest prezentowane stanowisko, zgodnie 
z którym w teorii organizacji nastąpiła pod koniec 
lat 80 . XX w . zmiana z „paradygmatu napędzanego 
pracą” na „problem napędzany pracą”11) . Zarządza-
nie projektami stanowi jedną z dwunastu innowacji, 
które zmieniły współczesne zarządzanie12) . 

W strukturze zespołowej jest wyraźnie wyodrębniona 
część stała (komórki funkcjonalne) oraz część zmienna 
(zespoły zadaniowe powołane do realizacji określonych 
zadań i rozwiązywane po ich wykonaniu) . Zespoły zada-
niowe (projektowe) tworzą własną strukturę decyzyjną, 
wykonawczą, doradczą i koordynacyjną . 

Struktura sieciowa pojawiła się jako struktura 
międzyorganizacyjna,  zapewniająca współdziałanie 
przedsiębiorstw podejmujących wspólne przedsięwzię-
cie, najczęściej w postaci tzw . aliansów strategicznych . 

Organizację sieciową cechują: rozproszenie geo-
graficzne, duża elastyczność, konfiguracja oparta na 
relacjach sieciowych, kooperacyjny charakter oraz 
rozbudowany system komunikacji . Do atrybutów 
relacji sieciowych należą: wymiana, zaangażowanie 
oraz wydajność . Struktura sieciowa jako elastyczna 
struktura organizacyjna może funkcjonować bez no-
woczesnych technologii teleinformatycznych, opiera-
jąc się na więziach informacyjnych i przekazie infor-
macji tradycyjnymi metodami . 

Kolejną nowoczesną, elastyczną strukturą organi-
zacyjną jest struktura wirtualna . Można ją uznać za 
szczególny przypadek (formę) organizacji sieciowej . Oba 
typy organizacji – sieciowa i wirtualna, łączy bowiem 
rozproszenie geograficzne, podobny system komunika-
cji, zmiana jako integralny składnik funkcjonowania or-
ganizacji . Do różnic można zaliczyć fakt, że organizacje 
wirtualne cechuje brak trwałości więzi organizacyjnych 
(są one bowiem tworzone do realizacji konkretnych za-
dań) . W strukturach sieciowych trwałość więzi może być 
ograniczona również zadaniowo, ale jednocześnie mogą 
występować trwałe więzi informacyjne . Ponadto, organi-
zacja wirtualna wymaga do swego funkcjonowania no-
woczesnych technologii teleinformatycznych, a struktura 
sieciowa może funkcjonować bez technologii teleinfor-
matycznych (np . sieci przedsiębiorstw wielozakładowych, 
koncernów, holdingów, korporacji międzynarodowych) . 

Słowo „wirtualny” wywodzi się od łacińskich 
słów „virtualis”, czyli, skuteczny i „virtus” czyli moc . 
„Wirtualny” oznacza więc teoretycznie możliwy do 
zaistnienia13) . Taka całość może więc wykorzystywać 
w działaniu środki wykraczająca poza jej własne za-
soby, co zwiększa efekt synergiczny . 

J .A . Byrne i R . Brandt definiują organizację wir-
tualną jako czasową sieć niezależnych przedsiębiorstw 
– dostawców, klientów, a nawet wcześniejszych kon-
kurentów – połączonych technologią informacyjną 
w celu dzielenia umiejętności i kosztów dostępu do 
nowych rynków14) . Jest to elastyczna struktura organi-
zacyjna oparta na wiedzy, zwłaszcza technologicznej . 

Organizacji wirtualnej można przyporządkować 
następujące cechy: 
	� zacieranie się granic organizacji, co może przy-

bierać konkretny wyraz braku wyraźnego miejsca 
w realnej przestrzeni; 

	� całością zorganizowanego działania może być 
zespół ludzi pracujących w domu lub w terenie, po-
wiązanych ze sobą jedynie więziami informacyjny-
mi, komputerami, telefonami komórkowymi, pocztą 
elektroniczną itp .; 
	� brak formalnej struktury lub istnienie jej w nie-

wielkim stopniu, 
	� rozproszenie geograficzne, 
	� luźny charakter, często krótkotrwałość, 
	� rdzeń organizacji wirtualnej stanowią przede 

wszystkim kapitał intelektualny i kapitał cyfrowy 
oraz innowacje; 
	� rozbudowany system komunikacji, 
	� oparcie jej na cybernetycznej „wirtualnej rzeczy-

wistości”, 
	� wysoka elastyczność, oznaczająca zdolność do 

adaptacji do zmieniających się warunków wewnętrz-
nych i zewnętrznych, 
	� podstawowe funkcje tej struktury stanowią ze-

społy zadaniowe (projektowe) i procesowe oraz roz-
budowany system komunikacji . 

Organizacja wirtualna jest więc szczególną formą 
sieciowego sposobu kooperacji . Rozróżnienie struk-
tury sieciowej i wirtualnej znajduje odzwierciedlenie 
w literaturze przedmiotu15) . Struktura wirtualna jest 
odpowiedzią na globalizację współczesnej konkuren-
cji oraz turbulencję (złożoność i zmienność) otocze-
nia przedsiębiorstw (organizacji) . 

Innym rozwiązaniem strukturalnym jest struktu-
ra procesowa . Niestabilność, nieciągłość oraz dyna-
mika współczesnego otoczenia organizacji powodują, 
że teoretycy zarządzania wracają do idei procesów . 
Podejście procesowe do budowy struktur organiza-
cji nie jest nowe, stosowano je już w latach 50 . ub . 
wieku do strukturalizacji i formalizacji zarządzania 
produkcją . Skupienie się zarządzających organizacją 
na procesach często okazuje się kluczem do uzyska-
nia sprawności operacyjnej (perfekcji wykonawczej), 
zwłaszcza w burzliwym otoczeniu . 

Organizację procesową, czyli opartą na konwen-
cji procesowej, można zdefiniować jako system, któ-
ry ukierunkowuje relacje między realizatorami jej 
celów na działania zawarte w zbiorach czynności 
(procesów) . Procesy można zdefiniować jako zbiory 
czynności przebiegających sekwencyjnie, równolegle 
lub warunkowo, prowadzących do zmiany zasobów 
przedsiębiorstwa na wejściu w efekty końcowe w po-
staci produktu lub usługi16) . Innymi słowy, proces 
stanowi łańcuch czynności (sekwencyjnych, równo-
ległych i warunkowych), które transformują (prze-
kształcają) mierzalne wejścia (surowce, materiały, 
informacje) w mierzalne wyjścia (wyroby, usługi, in-
formacje) . Procesy dodają do zasileń nową wartość 
dodaną . Przebieg procesów, ich czas trwania (po-
dejście procesowe wymaga uwzględnienia wymiaru 
czasowego) oraz koszty mają decydujący wpływ na 
sprawność i skuteczność funkcjonowania organiza-
cji . Podstawowym elementem organizacji proceso-
wej jest zespół procesowy, przy czym wewnętrzny 
układ procesów i realizujących je zespołów jest co 
do zasady zmienny . 

Jako atrybuty struktury procesowej wymienia się: 
	� dynamiczny charakter więzi kooperacyjnych, 
	� dominację przebiegów poziomych nad pionowymi, 
	� zarządzanie procesami zastępuje zarządzanie 

funkcjami; 
	� kryterium klienta wewnętrznego i zewnętrznego 

(tworzenie wartości dla klienta), 
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	� znaczna możliwość samoorganizowania się i za-
kładana elastyczność zapewniają reagowanie syste-
mu na oddziaływanie dynamicznego otoczenia .

Nowy problem, dotyczący struktur organizacyjnych, 
stanowi projektowanie struktur dla organizacji 
(przedsiębiorstw) ponadnarodowych, w związku 
z aktualną tendencją do internacjonalizacji i globaliza-
cji działalności gospodarczej17) . Chodzi o projektowanie 
struktur organizacyjnych, zapewniających skuteczną, 
elastyczną reakcję na rynkach międzynarodowych 
i globalnych (np . utworzenie odrębnej jednostki mię-
dzynarodowej, rozwinięcie struktury według kryte-
rium lokalizacji na skalę międzynarodową, rozwinięcie 
struktury według kryterium wyrobu na skalę między-
narodową czy rozwinięcie struktury wielowydziałowej 
z jednostki na różnych rynkach zagranicznych) . 

Organizacja fraktalna służy do przedstawie-
nia nowego modelu przedsiębiorstwa (organizacji) 
zdolnego automatycznie dostosowywać się do zmian 
w burzliwym otoczeniu18) . 

Według H .J . Warnecke, fraktal jest samodzielnie 
działającą jednostka przedsiębiorstwa, którego cele 
i wydajność mogą być jednoznacznie opisane19) . Za-
stosowanie fraktali w zarządzaniu oznacza redukcję 
złożoności organizacji . Fraktalem może być zarówno 
całe przedsiębiorstwo (makrofraktal), jak i jego jed-
nostki organizacyjne . 

Fraktale wykazują następujące cechy: 
	� samopodobieństwo (ale nie oznacza to w 100% 

podobieństwa), uważane za najważniejszą cechę; 
	� samoorganizację, 
	� dynamikę i witalność, 
	� samonawigowanie zorientowane na kreowanie 

wartości dla klienta, 
	� autonomię funkcjonowania . 

W praktyce zarządzania niektóre organizacje 
stosują struktury będące połączeniem dwóch lub 
większej liczby rozpowszechnionych typów struktur 
organizacyjnych . Są to struktury hybrydowe . Tylko 
nieliczne organizacje wykorzystują jakąś strukturę 
w jej czystej postaci . Ponadto, w latach 90 . ub . wieku 
rozwinęły się nowe, przejściowe lub hybrydowe formy 
organizacyjne, szeroko adaptowane przez firmy20) . 

podsumowanie 

ielowymiarowe podejście do struktur or-
ganizacyjnych ma uzasadnienie metodo-
logiczne . Obecnie uważa się otoczenie za 

jeden z głównych czynników strukturotwórczych . Do 
podstawowych teorii (modeli) opisujących stosunki 
między organizacją a jej otoczeniem można zaliczyć: 
teorię sytuacyjną, teorię instytucjonalną, teorię eko-
logii populacji, teorię uzależnienia od zasobów, mo-
del M .E . Portera . Niektórzy autorzy dodają jeszcze 
ekonomię kosztów transakcyjnych oraz teorię agen-
cji . Dla dynamicznego (turbulentnego) otoczenia 
adekwatne są struktury bardziej elastyczne, obejmu-
jące: strukturę macierzową, organizację uczącą się, 
organizację inteligentną, strukturę zespołów zada-
niowych (projektowych), strukturę sieciową, struk-
turę wirtualną, strukturę procesową, projektowanie 
struktury i schematów organizacji międzynarodo-
wych oraz model organizacji fraktalnej . 

dr Jan Macias 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 

im . Wojciecha Korfantego w Katowicach 
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Summary 
The article contains theories (models) organization rela-
tions with environment: contingency theory, institutional 
theory, population ecology theory, resource dependence 
theory, transaction cost economics, agency theory and 
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process structure, designing and elaboration of schemas 
international organizations, structure of task (project)  
teams and model of fractal organization .

PO 01 2011.indb   19 14/01/2011   13:46



20 przeglàd

skuteczność zarządzania wiedzą 
– wskaźniki i sposoby pomiaru 

Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska

Wprowadzenie

erze globalnej ekonomii i gospodarki opartej 
na wiedzy, liczne przedsiębiorstwa zdecydo-
wały się na wdrożenie strategii zarządzania 

wiedzą, celem zdobycia lub/i utrzymania konkurencyj-
nej przewagi [Sherif i Xing, 2006; Bock et al ., 2006] . 
Wielu zaczęło postrzegać wiedzę jako jeden z cenniej-
szych zasobów organizacji, a działania firm skoncen-
trowano wokół usprawniania realizacji różnorakich 
procesów wiedzy (np . gromadzenia, dzielenia się wie-
dzą czy też jej kodyfikacji) . Podjęcie prób zarządzania 
zasobami wiedzy przysparzało i nadal przysparza wie-
le trudności . Wpływ na to ma sama „natura” wiedzy 
(w znacznym stopniu niematerialna) i jej zagnieżdże-
nie w wielu „bytach” wewnątrz organizacji, tj . w kul-
turze organizacyjnej, w jej polityce, dokumentach oraz 
w ludziach [Alavi i Leidner, 2001; Jones et al ., 2006] . 
Równie problematyczna, co sam proces zarządzania 
wiedzą, jest kwestia oceny jego skuteczności . Dotych-
czasowy dorobek naukowy w zakresie zarządzania 
wiedzą wydaje się stosunkowo rzadko podejmować 
kwestie związane z oceną wdrożonych działań, zarów-
no w obszarze IT, jak i procesowym oraz ludzkim . Ma-
jąc na uwadze powyższe, celem niniejszego artykułu 
jest próba identyfikacji wskaźników i sposobów po-
miaru skuteczności zarządzania wiedzą . 

skuteczność zarządzania wiedzą 

piśmiennictwie naukowym zakłada się, że 
skuteczność w zarządzaniu wiedzą rodzi 
konieczność opracowania i wdrożenia 

strategii zarządzania wiedzą . Na podstawie prze-
glądu literatury i analizy wyników badań empi-
rycznych, w szczególności zagranicznych [Haggie, 
Kingston, 2003, s . 1–22; Hansen, Nohria, Tierney, 
1999, s . 106–116; Keskin, 2005, s . 169; Gloet, Berrell, 
2003, s . 7; Maier, Remus, 2003, s . 64] można wy-
łonić i scharakteryzować zróżnicowane strategie 
zarządzania wiedzą, skoncentrowane na [Haggie, 
Kingston, 2003]: 
	� rodzajach/typach wiedzy, 
	� procesach biznesowych, 
	� efektach końcowych, 
	� procesach, źródłach i obszarach wiedzy . 

Nie charakteryzując poszczególnych rodzajów 
strategii, można wymienić ich główne cele strate-
giczne, do których zalicza się: 
	� koncentrację na określonym (-ych) procesie/pro-

cesach wiedzy (np . kreacji, transferze, kodyfikacji, 
dzieleniu się wiedzą), 

	� postrzeganie wiedzy jako „umiejscowionej” 
w człowieku i/lub zagnieżdżonej w technologii, 
	� koncentrację na wewnętrznych i/lub zewnętrznych 

zasobach wiedzy (źródłach pozyskiwania wiedzy), 
	� skupienie na określonych aktywach intelektual-

nych (np . patenty, procesy, relacje z klientami) . 
Wybór określonego celu strategicznego, a ra-

czej wiązki celów, jest zdeterminowany strategią 
generalną przedsiębiorstwa, a o realizacji strategii 
zarządzania wiedzą świadczą podejmowane w za-
kresie zarządzania wiedzą działania . Działania te 
skoncentrowane są na określonych procesach wie-
dzy (pozyskiwaniu, gromadzeniu i kodyfikacji, 
dzieleniu się wiedzą, rozwijaniu wiedzy czy jej wy-
korzystywaniu) i stanowią czytelną podstawę bu-
dowy wskaźników skuteczności zarządzania wie-
dzą [McAdam, McCreedy, 1999; Lopez, 2000] . 
W niniejszym artykule skuteczność zarządzania 
wiedzą wiązana jest z osiąganiem celów wyznaczo-
nych w ramach realizacji poszczególnych procesów 
wiedzy . 

Wskaźniki skuteczności zarządzania wiedzą 

rganizacje, które wdrożyły strategie zarzą-
dzania wiedzą (niezależnie od jej rodzaju), 
powinny uwzględniać konieczność dokony-

wania pomiarów działań, podejmowanych przez nie 
w zakresie zarządzania wiedzą . Kontrola obszarów 
i działań wpisanych w proces zarządzania wiedzą 
powinna wynikać z przyjętej strategii zarządzania 
wiedzą, co w praktyce wiąże się z oceną działań 
w tzw . miękkim (ludzie, kultura) i/lub twardym ob-
szarze (technologia), względnie w odniesieniu do 
konkretnych procesów wiedzy . 

Analiza treści literatury tematu pozwala na wy-
szczególnienie pokaźnego zbioru wskaźników sku-
teczności zarządzania wiedzą z uwzględnieniem 
działań podejmowanych w zakresie realizacji okre-
ślonych procesów wiedzy . Tabela 1 uwzględnia wy-
brane, występujące w piśmiennictwie naukowym, 
wskaźniki skuteczności zarządzania wiedzą . 

Wskaźniki skuteczności zarządzania wiedzą 
przedstawiane są nie tylko na łamach publikacji 
naukowych – wiele renomowanych, dużych, mię-
dzynarodowych korporacji opracowało i wdrożyło 
wewnętrzny plan działań związany z pomiarem 
skuteczności zarządzania wiedzą . Tabela 2 prezen-
tuje główne cele strategii zarządzania wiedzą wy-
branych przedsiębiorstw i przybliża przyjęte przez 
te firmy wskaźniki skuteczności zarządzania 
wiedzą . 
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Wskaźniki skuteczności zarządzania wiedzą 
powinny odnosić się do celów zarządzania wie-
dzą określonego przedsiębiorstwa . Muszą być 

zatem: uzasadnione, jasno sformułowane, ela-
styczne, a także zgodne ze strategią ogólną or-
ganizacji . 

Tab. 1. Wskaźniki skuteczności zarządzania wiedzą 

Procesy wiedzy Wybrane wskaźniki skuteczności zarządzania wiedzą 

Pozyskiwanie 
wiedzy

Dostępność wiedzy (dostęp 
do wiedzy gromadzonej 

z wykorzystaniem systemów 
informatycznych) 

Liczba dostęp-
nych stron,  
baz danych 

Liczba telefonów 
do biur obsługi/admini-

stratorów systemu  
(preferowana malejąca) 

Kanały komunikacji 
umożliwiające swobodną 

wymianę informacji 
(np . fora dyskusyjne)

Najlepsze praktyki 
Liczba ściągnięć 
określonych pli-
ków (downloads) 

Dostępność ekspertyz 

Gromadzenie/ko-
dyfikacja wiedzy 

Klasyfikacja wiedzy  
(pozwalająca na szybkie  
dotarcie do określonych  

zasobów wiedzy) 

Dokumenty 
(liczba, jakość) Najlepsze praktyki 

Kreacja i rozwój 
wiedzy Najlepsze praktyki 

Kultura organi-
zacyjna wspiera-

jąca procesy  
wiedzy 

Dostępność ekspertyz 

Partycypacja ekspertów 
(liczba zaangażowana 

w poszczególnych  
obszarach działań) 

Dzielenie się  
wiedzą i transfer 
wiedzy

Postawa ukierunkowana 
na dzielenie się wiedzą 

Świadomość 
podlegania oce-
nie (może przy-
czyniać się do 
zwiększenia  
partycypacji 

w określonych 
działaniach) 

Kanały komunikacji 
umożliwiające swobodną 

wymianę informacji  
(np . fora dyskusyjne) 

Wspólnota  
(liczba członków) 

Współpraca 
z zewnętrznymi  

ekspertami

Kultura  
organizacyjna 
wspierająca  

procesy wiedzy 

Dystrybucja wiedzy  
wewnątrz organizacji 

Partycypacja ekspertów 
(liczba zaangażowana 

w poszczególnych  
obszarach działań) 

Szybkość transferu wiedzy

Liczba członków 
organizacji  

partycypujących 
w procesach  

wiedzy  
(np . w procesie 
dzielenia się  

wiedzą) 

Indeks dzielenia się  
wiedzą (ukazujący  

zmiany w ramach tego 
procesu wiedzy) 

Wskaźniki wsparcia  
(pomocy i wymiany  

wiedzy w określonych  
obszarach  

funkcjonalnych) 

Wykorzystywanie 
wiedzy 

Zakres wykorzystania/zasto-
sowania wiedzy 

Użyteczność 
– odpowiedź 
na potrzeby  

użytkowników
(oceniana przez 
użytkowników) 

Satysfakcja klienta 

Powtórne wykorzystania
(liczba powtórnie wyko-
rzystanych rozwiązań 

w stosunku 
do wszystkich projektów) 

Najlepsze praktyki Pozycja 
na rynku

Historie/zdarzenia  
zakończone sukcesem Satysfakcja pracowników 

Indeks innowacji
Wzrost czasu  
poświęcanego 

klientowi

Zmniejszenie błędów na 
poziomie operacyjnym 

Regulaminy /instrukcje/
zarządzenia 

Zysk

Wartość dodana, 
tworzona przez 
pracowników  

(dotyczy party-
cypacji w two-
rzeniu wiedzy 
organizacyjnej)

Skrócenie czasu reakcji 
(dzięki usprawnieniu  
dostępu i przepływu  

informacji) 

Liczba relacji  
nawiązanych 

za sprawą wdrożenia  
zarządzania wiedzą 

Zwroty 
(zakładanie spadku dzięki 
wdrożeniu zarządzania  

wiedzą) 

Zarządzanie  
czasem pracow-
ników (zakłada-
nie usprawnień 
w tym obszarze 
zarządzania) 

Zwiększenie czasu po-
święcanego klientowi  

celem zaspokojenia jego 
potrzeb 

Jakość produktów 
i usług 

Wzrost popytu, większa 
liczba zamówień Metody pracy (zwiększenie dotychczasowej efektywności) 

Źródło: R .O . SHANNAK, Measuring KM Performance, „European Journal of Scientific Research” 2009, vol . 35, no . 2, 
s . 242–253 . 
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pomiar skuteczności zarządzania wiedzą 

zaprezentowanych (w tabelach 1 i 2) wskaź-
ników skuteczności zarządzania wiedzą wyni-
ka, że w przedsiębiorstwach, w których za-

rządza się wiedzą, istnieje wiele koniecznych do oceny 
obszarów . Wśród osób podejmujących problematykę 
zarządzania wiedzą (w teorii i w praktyce) występuje 
jednak zgoda co do klasyfikacji skutków/efektów za-
rządzania wiedzą – w przypadku oceny skuteczności 
zarządzania wiedzą wyróżnia się bowiem najczęściej 
trzy obszary: procesy, ludzi, technologię . 

Tabela 3 przedstawia przykładową klasyfikację 
wskaźników i technik pomiaru skuteczności zarządza-
nia wiedzą, opartą na wymienionych kryteriach klasy-
fikacji . 

Identyfikacja wskaźników i pomiar skuteczności 
zarządzania wiedzą (z różnych względów) stanowi 
nie lada wyzwanie . Procesy wiedzy i programy za-
rządzania wiedzą, które mają sprzyjać ich realizacji, 
mają zarówno materialny, jak i niematerialny cha-
rakter . Dwoistość ta przekłada się na metody pomia-
ru . Skuteczność pewnych działań, podejmowanych 
w ramach zarządzania wiedzą, można mierzyć z wy-
korzystaniem miar ilościowych, inne nie poddają się 
takiej analizie [Arthur, 1996] . 

W praktyce wiele metod pomiaru skuteczności 
zarządzania wiedzą odwołuje się do miar finanso-
wych (np . stopa zwrotu z inwestycji w szkolenia we-
wnętrzne, koszty zarządzania wiedzą, procent zy-
sków przeznaczony na inwestycje w kapitał intelektu-
alny) . Badanie kompetencji, satysfakcji pracowników 

Tab. 2. Wybrane wskaźniki skuteczności zarządzania wiedzą w wybranych międzynarodowych 
przedsiębiorstwach 

Nazwa 
przedsiębiorstwa

Cele strategii 
zarządzania wiedzą

Wskaźniki skuteczności 
zarządzania wiedzą 

Ericsson Uzyskanie przewagi, w stosunku 
do innych uczestników rynku, 
w zakresie zdobywania nowej wiedzy 
oraz możliwość wykorzystywania 
skutecznych rozwiązań („najlepszych 
praktyk”) na więcej niż jednym rynku

� Liczba zidentyfikowanych „najlepszych praktyk” 
� Liczba projektów zakończonych sukcesem 
� Stosunek liczby projektów zakończonych sukcesem, 
wykorzystujących ponownie wiedzę organizacyjną, do 
wszystkich wdrożonych projektów 
� Liczba projektów, które przyczyniły się do podjęcia nowych 
i powtarzalnych (rutynowych) działań biznesowych 
� Poziom aktywności poszczególnych członków organizacji 

Hewlett Packard Usprawnienie procesu wymiany 
i dzielenia się wiedzą pomiędzy 
jednostkami biznesowymi 

� Liczba uczestników programu dzielenia się wiedzą 
� Liczba postów, odsłon stron, ściągnięć określonych 
plików (downloads) 
� Liczba telefonów wykonanych w celach udzielenia 
„funkcjonalnego” wsparcia 

KPMG KPMG jest globalną siecią profesjonal-
nych firm doradczych, których celem 
jest przekształcanie wiedzy w wartość 
dla dobra klientów, pracowników oraz 
rynków kapitałowych 

� Liczba zdobytych kontaktów 
� Indywidualny wkład w rozwój organizacji i jej członków 
� Postawa ukierunkowana na dzielenie się wiedzą 
� Satysfakcja pracowników 
� Powtórne wykorzystanie informacji i doświadczeń 

Siemens Koncentracja na najcenniejszym zasobie 
– wiedzy i usprawnienie komunikacji 
pomiędzy globalnie rozproszonymi filiami 

� Satysfakcja klienta 
� Satysfakcja pracowników 
� Indeks innowacji 
� Liczba „wejść” do określonych baz danych 
� Powtórne wykorzystanie wiedzy 
� Użyteczność wiedzy 

Xerox Uzyskanie konkurencyjnej przewagi 
dzięki wykorzystywaniu kolektywnej 
wiedzy pracowników firmy oraz prze-
chowywaniu cennych zasobów wiedzy 
w różnej postaci, w różnych lokaliza-
cjach . Stworzenie kultury sprzyjającej 
dzieleniu się wiedzą, uczeniu się i inno-
wacyjności 

� Dostępność wiedzy (zasoby, sposoby ich klasyfikacji i formy 
dostępu) 
� Liczba telefonów wykonanych do administratorów systemu 
zarządzania wiedzą 
� Wsparcie ze strony menedżerów 

Schlumberger Pozyskiwanie i dzielenie się wiedzą 
wewnątrz dużej i geograficznie rozpro-
szonej organizacji 

� Wspólnoty praktyków 
� Transfer najlepszych praktyk 
� Uczenie się po działaniu (After Action Learning/After 
Action Review) 
� Zarządzanie treścią 
� System wspierania procesu podejmowania decyzji 
(Decision-Support System) 
� Zespół ekspertów 

* Wyszczególnione wskaźniki podlegają trzem ocenom: ocenie stopnia/zakresu wykorzystania, ocenie efektywności danej 
aktywności (skala 1–7); określany jest także procent programów, wspieranych wymienionymi rodzajami aktywności, związanymi 
z zarządzaniem wiedzą 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R .O . SHANNAK, Measuring KM Performance, „European Journal of Scientific 
Research” 2009, vol . 35, no . 2, s . 242–253 . 
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czy poziomu technologicznego zaawansowania,  
wydaje się przyciągać uwagę praktyków rzadziej niż 
miary finansowe [Bontis et al ., 2003] . Taki stan rze-
czy może wynikać nie tyle z braku zainteresowań 
innymi wymiarami, co z niedysponowania odpowied-
nimi narzędziami, służącymi do pomiaru jakościo-
wych aspektów zarządzania wiedzą – postaw, opinii, 
kultury organizacyjnej . 

Opisane w niniejszym artykule wskaźniki skutecz-
ności zarządzania wiedzą, odnoszące się do konkret-
nych działań podejmowanych przez organizację w za-
kresie zarządzania wiedzą, mogą okazać się użyteczne 
w procesie badania efektów realizowanych programów 
i pomocne w tworzeniu narzędzi badawczych . Wpraw-
dzie nie odzwierciedlają ogólnej poprawy wyników  

organizacji, ale umożliwiają ocenę samych działań  
podejmowanych w zakresie zarządzania wiedzą (w ob-
szarze procesowym, ludzkim i technologicznym) . 

W gospodarce opartej na wiedzy coraz większa 
liczba przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie 
strategii zarządzanie wiedzą i tym samym angażuje 
się w tworzenie programów, służących realizacji pro-
cesów wiedzy .  Wdrożenie w firmie zarządzania wie-
dzą wiąże się nieuchronnie z koniecznością oceny 
skuteczności tego procesu . W niniejszym artykule za-
prezentowano podejście, które postuluje koncentrację 
na konkretnych działaniach podejmowanych w ra-
mach zarządzania wiedzą i poszukiwaniu wskaźników 
dla tych działań . Na podstawie wyróżnionych wskaź-
ników możliwe jest analizowanie postępów w realizacji 

Tab. 3. Klasyfikacja wskaźników i technik pomiaru skuteczności zarządzania wiedzą 

Obszar Wymiar 
Wskaźniki skuteczności zarządzania 

wiedzą 
Techniki pomiaru/
Źródło informacji 

PROCES 

Jakość wiedzy 

� Zakres, w jakim pracownicy postrzegają 
wiedzę organizacyjną jako użyteczną i możliwą 
do powtórnego wykorzystania 
� Liczba osób korzystających z określonych baz 
danych 

Ankietyzacja 

Analiza baz danych 

Efektywność

� Liczba godzin spędzonych z zewnętrznymi 
ekspertami na miesiąc 
� Zakres, w jakim pracownicy dostrzegają 
oszczędność czasu w dotarciu do określonych 
informacji, dzięki wdrożonemu zarządzaniu wiedzą 
� Wzrost liczby regulaminów i instrukcji, 
mających sprzyjać bazowaniu na doświadczeniach 
zakończonych sukcesem 

Ankietyzacja 

Analiza baz danych 

Motywowanie � Liczba i rodzaje wykorzystywanych bodźców Wywiad z menedżerem 

CZŁOWIEK

Postawa ukierunkowana 
na dzielenie się wiedzą 

� Zakres, w jakim pracownicy odczuwają słuszność 
wykorzystywania wcześniej zastosowanych 
rozwiązań, dzielenia się wiedzą z innymi 
� Zakres, w jakim pracownicy łączą korzystanie 
z baz danych z oszczędnością czasu 

Ankietyzacja 

Działania ukierunkowane 
na dzielenie się wiedzą

� Liczba godzin, które pracownik poświęca na 
udział w warsztatach, seminariach, wspólnotach 
praktyków (na miesiąc) 

Ankietyzacja 

Znaczenie zaangażowania 
w proces dzielenia się 
wiedzą 

� Zakres, w jakim pracownicy łączą partycypację 
w procesach dzielenia się wiedzą z nawiązywaniem 
nowych kontaktów i zdobywaniem nowego 
doświadczenia 

Ankietyzacja 

Świadomość
� Zakres, w jakim pracownicy czują, że zostali 
poinformowani o nowych procedurach czy 
bazach danych 

Ankietyzacja 

IT

Aktywne zaangażowanie 

� Liczba użytkowników
� Liczba kodów dostępu do wybranych obszarów 
wiedzy na użytkownika 
� Liczba rozwiązań generowanych przez użytkownika 
� Liczba rozwiązań generowanych przez 
użytkownika, które zakończyły się sukcesem 
� Liczba użytkowników o statusie członka 

Analiza baz danych 

Ankietyzacja 

Struktura wiedzy 
� Liczba wspólnot 
� Liczba tematów, wątków podjętych na forach 
� Liczba taksonomii w bazach danych 

Analiza baz danych 

Użyteczność 

� Zakres, w jakim pracownicy postrzegają 
system jako „przyjazny użytkownikowi” 
� Zakres, w jakim pracownicy postrzegają 
system jako ułatwiający znalezienie 
odpowiednich informacji i ludzi z wiedzą 

Ankietyzacja 

Źródło: R .O . SHANNAK, Measuring KM Performance, „European Journal of Scientific Research” 2009, vol . 35, no . 2, 
s . 242–253 . 
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procesów wiedzy, zarówno w „miękkim”, jak i „twar-
dym” obszarze zarządzania . Wskaźniki te mogą zo-
stać włączone do zestawu miar, konstytuujących na-
rzędzia pomiaru, wykorzystywane także do pomiaru 
niematerialnych zasobów organizacji – Strategicznej 
Karty Wyników czy Skandia Navigator . 

prof . dr hab . Grażyna Gruszczyńska-Malec 
mgr Monika Rutkowska 

Uniwersytet Ekonomiczny 
im . Karola Adamieckiego w Katowicach
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Summary 
In the times of global economy and knowledge society effec-
tive organization’s knowledge management should be pri-
mary activity for many enterprises . In fact, many enter-
prises have already decided to implement knowledge mana-
gement strategy (strategies) and concentrated on improving 
knowledge processes . It is obvious that knowledge mana- 
gement, as well as estimation of it’s effectiveness, is highly 
problematic activity . In the article, basing on foreign biblio- 
graphy, authors identify some indicators and measures of 
knowledge management effectiveness . 

Wprowadzenie 

dobie zbliżającego się niżu demograficznego, 
a także reform szkolnictwa wyższego prze-
prowadzanych we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej, w polskim szkolnictwie wyższym nie-
zbędne jest przeprowadzenie zmian legislacyjnych, 
umożliwiających nauce polskiej, jak również zasi-
lającemu ją szkolnictwu wyższemu, konkurowanie 
z otoczeniem zewnętrznym . Aby było to możliwe, 
zasadniczym zmianom powinny zostać poddane 
reguły finansowania uczelni wyższych, co oznacza 
konieczność wprowadzenia mechanizmów racjonal-
nego finansowania uczelni opartego zarówno na 
osiągnięciach w zakresie dydaktyki, jak i efektach 
pracy naukowej . 

Według danych statystycznych w roku 2008 
środki pochodzące z budżetu państwa przekazywa-
ne uczelniom publicznym stanowiły pokrycie około 
78% kosztów ich funkcjonowania . Widać zatem, że fi-
nansowanie z budżetu ma dla tych uczelni kluczowe 
znaczenie1) . Do najważniejszych własnych źródeł fi-
nansowania należały opłaty za studia i mające teraz 
mniejsze znaczenie wpływy z działalności badawczej, 
w tym środki z programów europejskich . Analiza 
czynników zewnętrznych, przesądzających o mecha-
nizmach finansowania szkolnictwa wyższego, wska-
zuje, że w najbliższych latach utrzymanie obecnego 
poziomu częściowego samofinansowania może oka-
zać się trudne do zrealizowania . W związku z tym 
ważne staje się wypracowanie takich rozwiązań 
i narzędzi dotyczących zarządzania finansami w pu-
blicznych uczelniach wyższych, które pozwolą na 
prawidłowe i rzetelne wykonywanie zarówno zadań, 
zapisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r . Prawo 
o szkolnictwie wyższym2), jak i spełnienie oczekiwań, 
zgłaszanych wobec nich przez młode pokolenie . 

Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na py-
tanie, w jaki sposób nowoczesne metody zarządza-
nia są implementowane do jednej z najważniejszych 
dziedzin gospodarki, jaką jest we współczesnym 
gwałtownie zmieniającym się świecie, nauka . 

zarządzanie przez cele jako nowy model 
zarządzania uczelnią publiczną 

onieczność zmiany modelu zarządzania 
uczelnią została dostrzeżona w projek-
cie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnic-

twie wyższym, w którym proponowane regulacje 
koncentrują się między innymi na efektywnym 
modelu zarządzania szkolnictwem wyższym3) . 
Do strategicznych celów w zakresie zarządzania 
wyższymi uczelniami publicznymi należeć będzie 
zwrot w kierunku finansowania zadaniowego, po-
przez promocję zdobywania środków finansowych 
w drodze konkursów4) . Podstawowym narzędziem, 
które ma służyć do realizacji tych celów, stanie się 
finansowanie projakościowe, polegające na tym, że 
utrzymany zostanie dotychczasowy poziom finan-
sowania uczelni publicznych przy jednoczesnym 
uruchomieniu dotacji podmiotowej na finansowa-
nie zadań projakościowych . Proponowana dotacja 
zostanie przeznaczona na finansowanie najlep-
szych uczelni wyższych, które uzyskają status Kra-
jowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW) . 
Ponadto dystrybucja dotacji będzie oparta na zmody-
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fikowanym algorytmie podzia-
łu, który ma wzmocnić wpływ 
mierzalnych efektów pracy 
uczelni na wysokość przyzna-
wanej dotacji, a także zostanie 
wprowadzone kształcenie na 
zamówienie pracodawcy . 

Jednym z ważniejszych ele-
mentów projektu, umożliwia-
jących doskonalenie sposobu 
zarządzania, jest zarządzanie 
przez cele (zadania) . Ustawa 
Prawo o szkolnictwie wyższym 
określa podstawowe zadania 
uczelni z uwzględnieniem ra-
chunku kosztów, zwłaszcza 
w zakresie odpłatnych usług 
edukacyjnych, dotyczących stu-
diów niestacjonarnych . Wpro-
wadzenie modelu zarządzania 
przez cele oznacza konieczność 
pozyskiwania środków finan-
sowych na realizację zamie-
rzonego zadania . Dzięki takie-
mu sposobowi finansowania 
zwiększy się: � skuteczność 
realizacji zadań � efektyw-
ność wydatkowanych środków  
� przejrzystość realizowanych 
zadań oraz dostarczanych infor-
macji na temat podejmowanych 
działań i ich kosztów, co jest 
podstawowym celem jednostek 
sektora finansów publicznych . 

W efekcie zarządzanie przez 
cele (zadania) w szkołach wyż-
szych pozwoli na lepsze wyko-
rzystanie posiadanych środków 
finansowych i rzeczowych, jak 
również na lepsze zaspokojenie 
potrzeb informacyjnych uczel-
ni, gdyż jego głównym prze-
słaniem jest powiązanie kosz-
tów z określonym zadaniem . 
Poprzez poprawę efektywności 
wydatkowania środków pienięż-
nych i zwiększenie przejrzysto-
ści finansów budżet zadaniowy 
może przyczynić się do pozy-
tywnego postrzegania realizacji 
celów uczelni . 

Ogólne zasady jego sporzą-
dzania są zawarte w ustawie 
o finansach publicznych, w któ-
rej zapisano, że wydatki publiczne 

Budżetowanie zadaniowe  
w wyższych szkołach publicznych
 
Ewa Walińska, Alicja Lefik- Szczepańska

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI (części)

DYDAKTYKA NAUKOWO -
- BADAWCZA

POMOC 
MATERIALNA

ZADANIE

Studia 
stacjonarne

Studia 
niestacjonarne

ZADANIE

Studia 
podyplomowe

Dalszy podział zadań  na działania i poddziałania

ZADANIE

Dzia alno
statutowa

Usługi 
badawcze dla 

otoczenia

Granty 
MNiSZW

Stypendia Zapomogi

Rys. 1. Struktura budżetu zadaniowego publicznej uczelni 

Źródło: opracowanie własne . 

Działalność statutowa (zadania)

Utrzymanie potencjału 
badawczego

Utrzymanie specjalnego
urządzenia badawczego

Prowadzenie badań
naukowych i prac

rozwojowych

Utrzymanie 
i poszerzanie naukowych

baz danych

Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych 
lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej

Utrzymanie infrastruktury badawczej, 
w tym bibliotek i archiwów

Zatrudnienie kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej

Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-technicznej

Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna

Działania budżetu
zadaniowego

Rys. 2. Ustawowe zadania działalności statutowej w szkole 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r . o zasa-
dach finansowania nauki . ,
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powinny być dokonywane w sposób 
celowy i oszczędny z zachowaniem 
najlepszych efektów z danych nakła-
dów, a także optymalnego doboru me-
tod i środków służących osiągnięciu
założonych celów5) . Zgodnie z prezen-
towaną koncepcją zakłada się wpro-
wadzenie w uczelniach wyższych 
ewaluacji zadań budżetowych opartej 
na miernikach skuteczności i efek-
tywności . Ponadto wraz z budżetem 
zadaniowym wzrośnie nacisk na celo-
wość wydatkowania środków publicz-
nych oraz pojawi się roczne i wielo-
letnie planowanie zadaniowe uczelni . 
Zostaną również wyznaczone osoby 
odpowiedzialne za realizacje celów 
(zadań) oraz osiągniętych wyników . 
Właściwie każdej uczelni powinno 
zależeć na tym, aby zwiększył się 
poziom finansowania z budżetu pań-
stwa zadań o strategicznym znacze-
niu, które byłyby realizowane przez 
jednostki organizacyjne uczelni . 

Ponadto reforma zakłada wpro-
wadzenie mechanizmu finansowania 
określonych zadań edukacyjnych 
i badawczych na zasadach otwartych 
konkursów . Postulowany wzrost na-
kładów w szkolnictwie wyższym bę-
dzie odbywać się przez zróżnicowa-
nie strumieni środków budżetowych 
dedykowanych określonym obszarom 
zadaniowym ze specjalistycznymi re-
gułami dostępu, które powinien speł-
niać wnioskodawca aplikujący o przy-
znanie środków . Zwłaszcza chodzi tu 
o strumienie adresowane zadaniowo, 
takie jak dotacje zadaniowe, inwesty-
cyjne czy na pomoc materialną dla 
studentów i doktorantów . 

Jak już wspomniano, kluczowym 
narzędziem zarządzania przez cele 
jest budżet zadaniowy, który dzie-
li się na części, działania, zadania 
i podzadania (rysunek 1) . Podsta-
wowe części budżetu zadaniowego 
w szkołach wyższych to działalność 
dydaktyczna, działalność naukowo-
badawcza oraz pomoc materialna dla 
studentów i doktorantów . 

W ramach części dydaktycznej 
można wyodrębnić następujące zada-
nia: � studia stacjonarne � studia nie-
stacjonarne � studia podyplomowe 
� kursy i szkolenia oraz � działa-
nia, którymi będzie kształcenie na 
poszczególnych kierunkach studiów 
na studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych . Działaniem będzie na 
przykład kształcenie na kierunku fi-
lologia polska, a poddziałaniem spe-
cjalność nauczycielska . W powyższy 
sposób można przypisać każdą czyn-
ność realizowaną w uczelni do okreś- 
lonych poddziałań, działań, zadań 
i części . 

Tab. 1. Podział na zadania w procesach realizowanych  
w uczelni publicznej i źródła ich finansowania 

Proces Lp. Realizowane zadanie Źródło 
finansowania

P
R
O

C
E
S

 K
S
Z
T
A
Ł
C
E
N

IA

1. Studia stacjonarne w języku polskim
	� I stopnia
	� II stopnia 
	� studia doktoranckie stacjonarne 

Dotacja 
budżetowa 

2. Studia stacjonarne w języku 
angielskim 

Dotacja 
budżetowa 
Opłaty studentów 

3. Studia niestacjonarne
	� I stopnia
	� II stopnia 
	� studia doktoranckie niestacjonarne 

Opłaty wnoszone 
przez studentów 
i uczestników 
niestacjonarnych 
studiów 
doktoranckich 

4. Kształcenie ustawiczne 
	� studia podyplomowe 
	� kursy dokształcające 
	� kursy językowe 
	� szkolenia zamawiane przez firmy 

Opłaty 
uczestników 
Środki z UE 

5. Kształcenie kadry 
	� samokształcenie 
	� udział w konferencjach 

Opłaty 
uczestników 
Dotacja 
budżetowa 
Środki z UE 

P
R
O

C
E
S
 B

A
D
A
Ń

 
N
A
U

K
O
W

Y
C
H

1. Badania prowadzone w ramach 
działalności statutowej 

Dotacja 
budżetowa

2. Projekty celowe , rozwojowe, badawcze 
	� zlecane przez MNiSzW ( obecnie 

NCBR i NCN)
	� zlecane przez podmioty samorządu 

terytorialnego 

Dotacja 
budżetowa 
Środki 
samorządowe 

3. Projekty na zlecenie (zamawiane)
	� realizowane na zamówienie  

z otoczenia zewnętrznego (ekspertyzy, 
opinie, tłumaczenia) 

Opłaty za prace 
zlecone 

4. Projekty badawcze współfinansowane 
ze środków zagranicznych 
	� realizowane w ramach programów 

ramowych
	� finansowane ze środków Unii 

Europejskiej

Dotacja 
budżetowa 
Środki finansowe 
UE 

5. Konferencje i seminaria naukowe 
	� konferencje naukowe 
	� konferencje popularyzujące wiedzę 

Dotacja 
budżetowa 
Środki własne 
(sponsor) 

P
R
O

C
E
S
 P

O
M

O
C
Y
 

M
A
T
E
R
IA

L
N

E
J

1. Pomoc materialna 
	� stypendia, zapomogi

Dotacja 
budżetowa 

2. Utrzymanie domów i stołówek 
studenckich  

Dotacja 
budżetowa 
Przychody własne 

3. Modernizacje oraz remonty domów  
i stołówek studenckich

Dotacja 
budżetowa 
Przychody własne 

P
R
O

C
E
S
 

L
O

G
IS

T
Y
K

I 1. Proces rekrutacji studentów 
	� obsługa rekrutacji przez komisje 
	� utrzymanie komisji 

Dotacja 
Przychody własne 

Źródło: opracowanie na podstawie Projektu kompleksowego systemu informacyjnego 
dla zarządzania Uniwersytetem Łódzkim, przygotowanego przez zespół Katedry 
Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem I . SOBAńSKIEJ .
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Budżet zadaniowy a procesy realizowane 
w uczelni publicznej 

adania uczelni publicznej powinny być po-
wiązane z realizowanymi w niej procesami, 
wśród których do najważniejszych należą6): 

� kształcenie � badania naukowe � pomoc mate-
rialna dla studentów i doktorantów � logistyka . 
W ramach powyższych procesów można wyodrębnić 
określone zadania oraz działania (tabela 1) . 

Należy nadmienić, że uporządkowanie zadań 
w ramach działalności naukowo-badawczej w znacz-
nej mierze już nastąpiło, ponieważ reforma ustawy 
o zasadach finansowania nauki określa zasady przy-
znawania środków finansowych uczelniom w drodze 
konkursów7) . Między innymi zgodnie z zasadami fi-
nansowania nauki dotacja na działalność statutową 
przyznawana jest na podstawie wniosków składa-
nych przez jednostki organizacyjne uczelni, w któ-
rych określane są zadania do realizacji8) (rysunek 2) . 

Budżet zadaniowy, zarówno w działalności na-
ukowo-badawczej, jak i dydaktycznej, ze względu na 
możliwość dokładnego przyporządkowania realizo-
wanych działań do określonych zadań, a następnie 
części, pozwala na uzyskanie informacji o kosztach 
poszczególnych zadań czy działań w uczelni . Budże-

towanie zadaniowe wymaga wyodrębnienia kosztów 
poszczególnych procesów realizowanych w uczelni, 
a co za tym idzie umożliwia kontrolę efektywności 
realizowanych zadań . Dzięki zastosowaniu rachun-
ku kosztów procesów (zadań), kadra zarządzająca 
uczelni otrzymuje informacje dotyczące miejsca 
powstawania kosztów, kosztów procesów realizowa-
nych w uczelni oraz osób odpowiedzialnych za po-
noszone koszty . Zadania i stanowiska (podmioty) 
kosztowe wyodrębniane w uczelni stanowią punkt 
wyjścia do kalkulowania kosztów procesów . 

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że budżeto-
wanie kosztów w uczelni to tylko jedna część budże-
tu zadaniowego, drugi element stanowią planowane  
przychody . W szkolnictwie wyższym, w ramach przy-
chodów, szczególną uwagę zwraca się na dotacje budże-
towe oraz przychody własne . Odrębne źródło finanso-
wania stanowią środki z Unii Europejskiej9) .

W związku z tym w budżecie zadaniowym nie-
zmiernie ważne stają się spodziewane przychody 
ze sprzedaży usług za kształcenie . Planowany po-
ziom sprzedaży, który w uczelni wyższej należałoby 
przyjąć do budżetu, to zwykle wypadkowa bieżącego 
poziomu sprzedaży oraz ogólnej sytuacji na rynku 
i trendów demograficznych dotyczących młodzie-
ży, a także trendów gospodarczych i samej branży  

Tab. 2. Przykład wieloblokowego rachunku wyników procesu kształcenia na studiach stacjonarnych 

Jednostka organizacyjna uczelni ( wydział)

Forma studiów STUDIA STACJONARNE 

Kierunek Kierunek I Kierunek II Kierunek III

Stopień Jednolite I II Jednolite I II Jednolite I II 

Rok studiów 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2

Dotacje 
Opłaty za studia 
Innie przychody 
Σ przychodów 
Koszty 
bezpośrednie 
� wynagrodzenia 
� ubezpieczenia 

� zużycie materiałów
� usługi obce

� pozostałe koszty
Koszty pośrednie 
kierunków i stopni 
studiów 
� utrzymanie sal

� administracja 
� biblioteka 

Σ kosztów 
Zysk / strata  
brutto dla wydziału 
w procesie kształcenia 

Źródło: opracowanie na podstawie Projektu kompleksowego systemu informacyjnego dla zarządzania Uniwersytetem Łódzkim, 
przygotowanego przez zespół Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem I . SOBAńSKIEJ . 

,
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edukacyjnej, a w szczególności działań, które podej-
muje konkurencja . 

Kolejnym bardzo istotnym elementem budżeto-
wania zadaniowego w uczelni wyższej jest właściwe 
rozliczanie kosztów pośrednich . Są one alokowane 
na poszczególne procesy, za pomocą różnych kluczy 
podziałowych – metodą tradycyjną lub według meto-
dy ABC (activity-based costing)10) . 

Rozliczanie kosztów pośrednich tradycyjnymi me-
todami, w których koszty pośrednie są dzielone pro-
porcjonalnie na produkty (przy zastosowaniu różnych 
kluczy podziałowych), daje często niespójne i błędne 
informacje kosztowe i nie zapewnia decydentom wia-
rygodnych informacji do podejmowania decyzji . Dla-
tego do alokacji kosztów pośrednich należy wprowa-
dzić metodę ABC, w której przedmiotem kalkulacji 
kosztów jest nie produkt, lecz działanie11) . Według po-
wyższej koncepcji zidentyfikowanie czynników kosz-
totwórczych umożliwia ustalenie całkowitego kosztu 
produkcji (bądź usługi) na podstawie określonych 
czynników powodujących ponoszenie kosztów . 

Wieloblokowy rachunek wyników  
a budżet zadaniowy uczelni publicznej 

udżetowanie zadaniowe wymaga rejestracji 
przychodów i kosztów w przekroju miejsca 
ich powstawania oraz przyporządkowania 

ich do działań, zadań i procesów realizowanych 
w uczelni . Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu 
znanych i stosowanych powszechnie w praktyce roz-
wiązań rachunkowości zarządczej, które pozwalają 
na uzyskanie rzetelnej informacji o kosztach i wy-
nikach12) . Przykłady informacji o kosztach i przycho-
dach procesu kształcenia na studiach stacjonarnych 
w publicznej uczelni wyższej w formie wieloblokowe-
go rachunku wyników prezentuje tabela 2 . 

podsumowanie 

rzedstawione w artykule rozważania doty-
czące budżetu zadaniowego w uczelniach 
wyższych odpowiadają reformom legislacyj-

nym, mającym miejsce zarówno w procesie kształce-
nia, jak i nauki . Nowa ustawa o zasadach finansowa-
nia nauki, jak również ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym określają w swoich przepisach zadaniowy 
charakter działalności uczelni publicznych . Opisy-
wanie funkcjonowania uczelni poprzez realizowane 
zadania przyczyni się do transparentności ich dzia-
łalności – pozwoli między innymi wykazać obszary 
przynoszące zyski i straty . Aby można było rzetel-
nie wycenić procesy realizowane w uczelni, należy 
jednak dysponować, po pierwsze, projektem meryto-
rycznym kompleksowego systemu informacyjnego do 
zarządzania uczelnią, a po drugie – narzędziem jego 
realizacji, czyli nowoczesnym systemem informatycz-
nym, który pozwoli na właściwą rejestrację zdarzeń 
gospodarczych, w szczególności przypisywanie ponie-
sionych kosztów bezpośrednio do określonych zadań . 

dr hab . Ewa Walińska, prof . UŁ 
mgr Alicja Lefik-Szczepańska 

doktorantka 
Katedra Rachunkowości 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

PRZYPISY 
1) Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020 – uwarun-
kowania rozwoju szkolnictwa wyższego: prawo, finanse publiczne, 
czynniki kulturowe, przygotowanie absolwentów, s . 10, www .nauka .
gov .pl/szkolnictwo wyższe (data odczytu 08 .10 .2010 r .) . 
2) Dz . U . 2005, nr 164, poz . 1365 . 
3) Projekt zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym, www .bip .
nauka .gov .pl (data odczytu: 11 .10 .2010 r .) . 
4) Ibidem . 
5) Artykuł 44 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finan-
sach publicznych, Dz . U . 2009, nr 157, poz . 1240 .
6) Projekt kompleksowego systemu informacyjnego dla zarzą-
dzania Uniwersytetem Łódzkim, opracowany przez zespół Ka-
tedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kierow-
nictwem prof . UŁ dr hab . Ireny Sobańskiej .
7) Artykuły 10 oraz 16 ust .1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r . 
o zasadach finansowania nauki, Dz . U . 2010, nr 96 poz . 615 . 
8) Ponadto znowelizowana w kwietniu 2010 r . ustawa o zasa-
dach finansowania nauki określa, że środki finansowe na na-
ukę przeznacza się również na strategiczne programy badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania, które finan-
suje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), a także 
na badania podstawowe i inne zadania, finansowane przez 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) . Zarówno NCBiR, jak i NCN 
mają między innymi za zadanie ogłaszanie i przeprowadzanie 
konkursów na realizację zadań naukowo-badawczych . Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach pu-
blicznych, powołaną do realizacji zadań w zakresie polityki na-
ukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa (zgodnie 
z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r . o Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju, Dz . U . 2010, poz . 96, poz . 616) . Z kolei Naro-
dowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą w rozumieniu 
ustawy o finansach publicznych, powołaną do wspierania dzia-
łalności naukowej w zakresie badań podstawowych (zgodnie 
z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r . o Narodowym Centrum 
Nauki, Dz . U . 2010, nr 96, poz . 617) . 
9) Zgodnie z założeniami reformy szkolnictwa wyższego środ-
ki z budżetu państwa na finansowanie kształcenia mają być 
stopniowo ograniczane na rzecz zwiększenia środków budże-
towych związanych z zadaniami dotyczącymi nauki . 
10) A . JARUGOWA, W . NOWAK, A . SZYCHTA, Zarządzanie 
kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997, s . 42–45 . 
Metoda ABC – rachunek kosztów działań – została zapropo-
nowana w 1988 r . przez R . Coopera i R . Kaplana . Jest to me-
toda rozliczania kosztów pośrednich, które spowodowane są 
procesami i działaniami niezbędnymi do wytworzenia i sprze-
daży produktów i usług . Realizacja działań wymaga zużycia 
określonych zasobów, co wiąże się z ponoszeniem wydatków 
na ich nabycie i generuje koszty . 
11) J . DAMITIO, G . HAYES, Integrating ABC and ABM 
at Dow Chemical Company, „Controlling i Rachunkowość 
Zarządcza” nr 5 /2001, s . 5 . 
12) A . SZYCHTA, Wykorzystanie rachunku kosztów działań 
do oceny rentowności sprzedaży, „Controlling i Rachunkowość 
Zarządcza” nr 4 /2001 . 

Summary 
The article attempts to answer the question how modern 
management practices are implemented in one of the most 
important areas of the economy, which is science . Particular 
attention is given to the public universities, which results 
are strictly depended on special law regulations . Moreover, 
the article proposes a sample of cost and income account for 
one of the most important activities of the university, which 
is education .
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Wprowadzenie 

roces reformowania górnictwa węgla ka-
miennego to proces złożony i długotrwały . 
W zasadzie realizowany jest od 1989 r .; 

w tym okresie zmieniały się bowiem kilkakrotnie 
koncepcje dotyczące kierunków reformy oraz spo-
sobów ich realizacji . Bazując na analizie dokumen-
tów rządowych, zawierających opracowane strategie 
działań naprawczych w branży górniczej, można wy-
różnić sześć etapów reform [Gwiazda, 2009, s . 62] . 
Układ chronologiczny tych etapów oraz ich ramy 
czasowe przedstawiono na rysunku 1 . 

Należy zaznaczyć, że w okresie PRL również pro-
wadzono reorganizację branży . Jednakże ich charakter 
był inny, jako że w tym okresie w mniejszym stopniu 
kierowano się wymogami wolnego rynku, a bardziej 
kwestiami społeczno-politycznymi . Stąd w niniejszym 
opracowaniu zawarto charakterystykę działań jedynie 
ostatniego dwudziestolecia, tym bardziej, że działania 
prowadzone w tym okresie miały na celu dostosowa-
nie górnictwa węgla kamiennego do działania na wol-
nym rynku surowców energetycznych . 

Analizując reformę górnictwa węglowego, nale-
ży stwierdzić, że jednym z charakterystycznych jej 
aspektów jest proces reorganizacji branży (kopalń 
węglowych), aby dostosować ją do aktualnie obowią-
zującej koncepcji gospodarczej i realizowanej strate-
gii działania . Proces ten był realizowany zarówno 
w kierunku autonomizacji poszczególnych przedsię-
biorstw górniczych, jak i integrowania całej branży 
węglowej . Jego analiza może pozwolić na wskazanie 
mechanizmów, które powinny znaleźć zastosowanie 
przy tworzeniu innych strategii restrukturyzacji ca-
łych branż przemysłu . 

sytuacja branży węglowej 
przed omawianym  
procesem reform 

roku 1987 przedsiębiorstwa 
górnicze zostały zgrupo-
wane w nowo utworzonej 

Wspólnocie Węgla Kamiennego1) . Po-
wstała ona na bazie zlikwidowanego 
Ministerstwa Górnictwa i Energety-
ki, którego zadania przejęło nowo 
utworzone Ministerstwo Przemysłu2) . 
Wspólnota obejmowała w pierwszym 
okresie nadzór nad 48 jednostka-
mi branży górniczej3), w tym 8 gwa-
rectwami węglowymi zrzeszającymi 

wszystkie polskie kopalnie4) . Należy zaznaczyć, że gwa-
rectwa te zorganizowano, bazując na kryterium geo-
graficznym, które najczęściej było wykorzystywane do 
grupowania jednostek wydobywczych (wcześniej istnia-
ły podobnie zorganizowane zjednoczenia) . W roku 
1988 gwarectwa przekształcono w przedsiębiorstwa 
eksploatacji węgla5) . W sumie utworzono 5 przedsię-
biorstw eksploatacji węgla6) . Również one zorganizowa-
ne zostały na bazie kryterium geograficznego . 

Podsumowując analizę sytuacji branży węglowej 
w roku 1988, pod względem jej organizacji, należy 
wskazać, że obejmowała ona trzy szczeble zarządza-
nia: Wspólnotę Węgla Kamiennego, Przedsiębior-
stwa Eksploatacji Kopalń i poszczególne kopalnie . 
Pierwszy i drugi szczebel stanowiły jednostki orga-
nizacyjne o charakterze zarządczym . 

reorganizacja górnictwa podczas  
pierwszego etapu reformy 

ierwszy etap reformy obejmuje general-
nie lata 1989–1992 . Okres ten cechowa-
ło dążenie do maksymalnego uproszczenia 

działań i wdrożenia mechanizmów wolnego ryn-
ku . Spowodowane to było – po pierwsze, zmianą 
mechanizmów zarządzania w nowej gospodarce 
wolnej Polski . Po drugie, dopiero kształtowała się 
koncepcja zarządzania i organizacji branży górni-
czej . Stąd w kroku pierwszym reorganizacji zli-
kwidowano stopień pośredni organizacji branży 
w postaci przedsiębiorstw eksploatacji kopalń (31 
grudnia 1989 r .) [Turek, 2002] . Od tego czasu 
Wspólnota Węgla Kamiennego grupowała samo-
dzielne kopalnie węglowe7) . Kopalnie te miały sta-
tus przedsiębiorstw państwowych . Pozostała za-
tem dwustopniowa organizacja branży w układzie 
Wspólnota – samodzielne kopalnie . 

restrukturyzacja górnictwa  
węgla kamiennego w polsce 
– aspekt organizacyjny 
 
Aleksander Gwiazda

Rys. 1. Chronologia procesu reform 

Źródło: opracowanie własne . ,
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Następnym krokiem reorganizacji branży było 
usamodzielnienie kopalń . 1 stycznia 1990 r . ze 
struktury Wspólnoty wyłączono 23 kopalnie  
[Turek, 2002] . Później postawiono w stan likwi-
dacji całą Wspólnotę Węglową8) . W wyniku tych 
działań branżę węglową (od kwietnia 1990 r .) 
reprezentowały samodzielne kopalnie w formie 
przedsiębiorstw państwowych . Należy dodać, że 
Wspólnota Węgla Kamiennego przestała istnieć 
30 września 1990 r . Rysunek 2 przedstawia sche-
matyczny proces reorganizacji branży podczas 
pierwszego etapu reformy . 

Przedstawione działania reformatorskie były po-
dyktowane poszukiwaniem rozwiązań, które pod-
niosłyby efektywność procesu zarządzania branżą 
w okresie zmian oraz obniżyłyby jej kosztochłonność . 
Tym między innymi motywowano likwidację pośred-
nich stopni zarządzania . W efekcie tych działań na 
rynku zaczęło funkcjonować 71 samodzielnych kopalń . 
Od tego czasu liczba ta będzie systematycznie ma-
leć wskutek likwidacji nierentownych jednostek wy-
dobywczych . Rozdrobnienie branży spowodowało, że 
rozłożono koszty reformy na poszczególne podmioty 
górnicze, przy czym ich wielkość była bardzo różna . 
W przypadku górnictwa nie można bowiem stosować 
klasycznych metod zarządzania, gdyż sposoby gospo-
darowania poszczególnych podmiotów oraz ponoszone 
koszty są bezpośrednio skorelowane z warunkami gór-
niczo-geologicznymi, które w bezpośredni sposób wa-
runkują konkurencyjność danej kopalni . Nie uwzględ-

niono także kosztów społecznych takiego 
podejścia . Wymuszało ono bowiem ko-
nieczność likwidacji nierentownych ko-
palń, co pociągało za sobą konieczność 
zwolnień grupowych . 

reorganizacja górnictwa  
podczas drugiego etapu  
reformy 

okresie 1993–1995 prowadzo-
no drugi etap reformy . Jego 
zasady odbiegały od idei etapu 

pierwszego . Po pierwsze, 1 marca 1993 r .  
przekształcono kopalnie w jednoosobowe 
spółki akcyjne skarbu państwa9) . Następ-
nie, na podstawie programu rządowego, 
powołano spółki węglowe grupujące sa-
modzielne do tego momentu kopalnie10) . 
Wspomniane spółki węglowe powołano  
1 kwietnia 1993 r . Powstała w ten sposób 
dwustopniowa organizacja branży bazują-
ca na sześciu spółkach węglowych11) zrze-
szających 49 z 69 istniejących kopalń . 

Z pozostałych 20 kopalń wyodrębnio-
no 11, tworząc 29 czerwca 1993 r . Ka-
towicki Holding Węglowy . Czasami uwa-
żany jest on za siódmą spółkę węglową . 
Cztery kopalnie pozostawiono jako samo-
dzielne przedsiębiorstwa (spółki skarbu 
państwa), a 5 przeznaczono do likwidacji, 
nie przekształcając ich w spółki akcyjne . 
W ten sposób uzyskano strukturę bran-
ży o układzie generalnie dwustopniowym 
(rysunek 3) . 

Podejście polegające na zgrupowa-
niu kopalń miało koncentrować wydo-

bycie i wspólnie ponosić koszty stałe działalności . 
Tym samym koszty likwidacji jednej kopalni po-
nosiła solidarnie cała spółka . Pozostałe kopalnie 
przejmowały też pracowników likwidowanej kopal-
ni . Jednakże wpłynęło to na znaczne podniesienie 
kosztów wydobycia węgla . 

Wadą przedstawionego podejścia było wykorzysta-
nie kolejny raz kryterium geograficznego do grupowa-
nia kopalń . Wydaje się, że bardziej rozsądne byłoby 
grupowanie bazujące na założeniu tworzenia spółek 
o podobnych parametrach ekonomicznych i górniczo-
geologicznych, które charakteryzowałyby się podobny-
mi kosztami działalności . Natomiast kryterium geogra-
ficzne doprowadziło do powstania spółek różniących 
się potencjałem i zdolnościami produkcyjnymi . 

reorganizacja górnictwa  
podczas trzeciego etapu reformy 

rzeci etap reformy (1996–1997) pod wzglę-
dem organizacyjnym jest raczej neutralny . 
Struktura organizacyjna branży nie uległa 

zmianie . Zmniejszyła się jednakże liczba czynnych 
kopalń ze względu na biegnące procesy likwidacyj-
ne . Drugim elementem charakterystycznym dla 
tego etapu była zmniejszająca się systematycz-
nie dotacja na procesy restrukturyzacyjne, która 
spowodowała wystąpienie negatywnych zjawisk 
w funkcjonujących spółkach węglowych [Turek, 
2002] . 

 

Rys. 2. Reorganizacja branży podczas pierwszego etapu  
reformy 

Źródło: opracowanie własne . 

Rys. 3. Organizacja branży węglowej po drugim etapie  
reform 

Źródło: opracowanie własne . 
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reorganizacja górnictwa  
podczas czwartego etapu reformy 

zwarty etap reformy (lata 1998–2001/2002) 
to okres poszukiwania nowych rozwiązań 
w zakresie organizacji branży węglowej . 

Zgodnie z tym, co wskazano powyżej, dotychczasowa 
organizacja branży okazała się niewystarczająca . Jej 
mankamentem było rozdrobnienie producentów wę-
gla (6 niezależnych spółek, holding i samodzielne ko-
palnie) . Stąd też postulaty zmian . W nowym progra-
mie reform zapisano więc propozycję prywatyzacji 
spółek węglowych12) . Inną z propozycji zmian organi-
zacyjnych była koncepcja utworzenia Grupy Kapita-
łowej Polski Węgiel, która objęłaby swoim zasięgiem 
wszystkich producentów węgla w Polsce [Karbownik, 
Wodarski, 2005] . Grupa ta mogłaby kreować ceny 
węgla w obrocie wewnętrznym, co ustabilizowałoby 
jego sprzedaż [Beksiak, 2001] . Ponadto powołanie 
Grupy Kapitałowej ujednoliciłoby proces nadzoru 
i planowania zadań związanych z restrukturyzacją 
branży węglowej oraz odpolityczniłoby proces re-
strukturyzacji górnictwa, sprowadzając go na niższy 
poziom organizacyjny branży . 

Działania reformatorskie zostały wsparte od-
powiednią ustawą górniczą13), która pozwoliła na 
przekazanie uprawnień właścicielskich Minister-
stwa Skarbu Państwa w zakresie podmiotów gór-
niczych do Ministerstwa Gospodarki . Ułatwiło to 
prowadzenie procesu reform . Po drugie, zgodnie 
z tą ustawą powołano komitet sterujący jako organ 
doradczy ministra gospodarki i kontrolujący prze-
bieg reform . 

Ze względu na opór społeczny w roku 1999 opra-
cowano korektę programu rządowego14) . W korekcie 
zaplanowano jedynie wykonanie analizy przedprywa-
tyzacyjnej co najmniej dwóch Spółek Węglowych . Po-
nadto korekta zakładała utworzenie Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń (powstała ona 21 sierpnia 2000 r .), 
która przejęłaby majątek czterech likwidowanych 
kopalń zagłębiowskich15), aby na bazie majątku poli-
kwidacyjnego tworzyć nowe miejsca pracy . 

Także w ramach korekty planowano powołać, 
w miejsce istniejących spółek węglowych, dwa kon-
cerny węglowe: Zachodni i Wschodni16) . Koncerny 
te miały przejąć odpowiednie spółki węglowe17) . Ich 
powstanie było motywowane między innymi fak-
tem zmniejszenia się ogólnej liczby podmiotów wy-
dobywczych . W tym czasie funkcjonowały już tylko 
34 kopalnie (z 71 w roku 1989) . Jednakże również 
ta koncepcja nie została zrealizowana ze względu na 
nieprzychylną opinię związków zawodowych . Korekta 
programu rządowego pociągnęła za sobą także nowe-
lizację ustawy górniczej18) . 

Należy jeszcze wspomnieć o jednej koncepcji 
reorganizacji branży węglowej – sugerowano bo-
wiem, że należy połączyć branżę węglową z bran-
żą energetyczną, by dochody energetyki pokrywały 
koszty restrukturyzacji branży węglowej19) . Reali-
zacją tej idei było utworzenie przez Nadwiślańską 
Spółkę Węglową oraz Elektrownię Jaworzno III 
spółki: Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski- 
-Jaworzno III . Nadwiślańska Spółka Węglowa przeka-
zała do nowej spółki kopalnię Jaworzno20) . Spółka ta 
funkcjonuje przez cały czwarty etap reformy, wykazu-
jąc poprawność założeń leżących u jej podstaw . Trwałą 
rentowość uzyskała już po dwóch latach działalności . 

reorganizacja górnictwa  
podczas piątego etapu reformy 

ealne zmiany w zakresie organizacji bran-
ży węglowej przyniósł dopiero piąty etap 
reformy (lata 2002–2006) . W wyniku 

kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę 
Kontroli okazało się, że z siedmiu spółek funkcjo-
nujących na rynku w dobrej kondycji gospodar-
czej znajdują się tylko dwie: Katowicki Holding 
Węglowy oraz Jastrzębska Spółka Węglowa21) . 
W związku z tym, na bazie pozostałych pięciu 
spółek22) postanowiono utworzyć nowy podmiot 
gospodarczy, a mianowicie Kompanię Węglową23) . 
Formalnie Kompania powstała 23 stycznia 2003 r .  
(rejestracja) poprzez przekształcenie Państwowej 
Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Ka-
miennego (PARGWK)24) . Kompania Węglowa roz-
poczęła działalność gospodarczą 1 lutego 2003 r .,  
skupiając wówczas 23 kopalnie funkcjonujące wcze-
śniej w strukturach pięciu różnych spółek węglo-
wych . Poza kopalniami w strukturze Kompanii Wę-
glowej znalazły się także specjalistyczne zakłady 
zaplecza technicznego (co obciążyło Kompanię nie-
potrzebnym majątkiem) . Jako ciekawostkę wskazać 
wypada, że Kompania Węglowa to jednostka dość 
specyficzna . Na przykład w roku 2003 w Kompanii 
funkcjonowało 28 różnych związków zawodowych 
(204 organizacje związkowe w 23 kopalniach)25) . Po-
ważnie rzutowało to na działalność tego podmiotu . 

Należy także zaznaczyć, że w prezentowanym 
okresie działania w zakresie reorganizacji miały tak-
że charakter oddolny . 1 kwietnia 2004 r . Kompania 
Węglowa, Południowy Koncern Energetyczny i Zakład 
Górniczo-Energetyczny Sobieski-Jaworzno III utworzy-
ły nowy Zakład Górniczo-Energetyczny Janina (na ba-
zie kopalni Janina należącej do Kompanii Węglowej)26) . 
Rok później (1 lipca 2005 r .) połączone zostały obydwa 
Zakłady Górniczo-Energetyczne (Sobieski-Jaworzno III 
oraz Janina) i powstał Południowy Koncern Węglo-
wy funkcjonujący w ramach Południowego Koncernu 
Energetycznego . W ten sposób rozszerzyła się idea 
łączenia energetyki i górnictwa . Wspomniane dwie 
kopalnie nie pokrywają bowiem potrzeb PKE, stąd wy-
daje się, że proces ten może postępować . 

Struktury organizacyjne branży w czasie piątego 
etapu reform jako efekt zmian struktur poprzednich 
przedstawiono na rysunku 4 . 

reorganizacja górnictwa  
podczas szóstego etapu reformy 

odczas szóstego etapu reformy, trwające-
go od roku 2007, nie zaszły żadne istot-
ne zmiany w organizacji branży węglowej . 

Wspomnieć można o włączeniu samodzielnej kopalni 
Budryk do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (20 grud-
nia 2007 r .), czy też debiut samodzielnej kopalni Lu-
belski Węgiel Bogdanka na Giełdzie Papierów War-
tościowych (25 czerwca 2009 r .) . 

podsumowanie 

rzedstawiona ewolucja struktur organizacyj-
nych branży (w zakresie organizacji kopalń) 
pozwala prześledzić zmianę paradygmatu orga-

nizacyjnego . Jego początkowa wersja to usamodzielnienie ,
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organizacyjne kopalń i likwidacja pośrednich struk-
tur zarządzania . Jednakże, jak wykazała praktyka, ta-
kie podejście cechują bardzo wysokie koszty społecz-
ne (konieczność likwidacji nierentownych zakładów) . 
Wobec tego faktu zmieniono paradygmat na obowią-
zujący w okresie PRL, to znaczy utworzenie dużych 
zgrupowań kopalń, aby mogły one ponosić wspólnie 
koszty restrukturyzacji . Obecnie pojawiają się głosy 
o potrzebie połączenia ze sobą wszystkich istnieją-
cych samodzielnie podmiotów węglowych (Kompanii 
Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej) . Wydaje się, że to roz-
wiązanie może stanowić o przyszłości górnictwa wę-
glowego w Polsce . Zatem reasumując, strategią, która 
ma szansę realizacji jest po pierwsze – integracja 
pozioma branży . W drugim etapie możliwa jest też 
integracja pionowa, o czym świadczy istnienie Połu-
dniowego Koncernu Węglowego w ramach Południo-
wego Koncernu Energetycznego . 

dr inż . Aleksander Gwiazda
Instytut Automatyzacji  

Procesów Technologicznych 
i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania 

Wydział Mechaniczny Technologiczny 
Politechniki Śląskiej 

PRZYPISY 
1) Ustawa z dnia 23 października 1987 r . o utworzeniu Wspólno-
ty Węgla Kamiennego . 
2) Ustawa z dnia 23 października 1987 r . o utworzeniu urzędu 
Ministra Przemysłu . 
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r . 
w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych oraz innych 
państwowych jednostek organizacyjnych podlegających zgrupo-
waniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego . 
4) Bytomsko-rudzkie, dąbrowskie, dolnośląskie, jaworznicko-mikołow-
skie, katowickie, lubelsko-chełmskie, rybnicko-jastrzębskie i zabrzańskie . 
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r . 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw 
państwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych 
podlegających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego . 
6) Dolny Śląsk, Południe, Północ, Wschód, Zachód . 
7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r . 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorstw pań-
stwowych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych pod-
legających zgrupowaniu we Wspólnocie Węgla Kamiennego . 
8) Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r . o likwidacji Wspólnoty Węgla 
Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz 
o zmianie niektórych ustaw . 
9) Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r . o przekształceniach własnościo-
wych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym 
znaczeniu dla gospodarki państwa . 

10) Przyjęty 15 marca 1993 r . przez RM program: 
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce – realizacja pierwszego etapu w 1993 roku 
w ramach możliwości finansowych państwa . 
11) Bytomska Spółka Węglowa, Gliwicka Spółka Wę-
glowa, Jastrzębska Spółka Węglowa, Nadwiślańska 
Spółka Węglowa, Rudzka Spółka Węglowa i Ryb-
nicka Spółka Węglowa . 
12) Przyjęty przez RM 30 czerwca 1998 r . program: 
Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
w latach 1998–2002 . 
13) Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r . o dostoso-
waniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjo-
nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz 
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin gór-
niczych . 
14) Przyjęta przez RM 21 grudnia 1999 r . korekta 
programu rządowego Reforma górnictwa węgla ka-
miennego w Polsce w latach 1998–2002 . 
15) Dokładniej powstała poprzez połączenie czterech 
likwidowanych kopalń: KWK Jan Kanty, KWK So-
snowiec, KWK Porąbka-Klimontów i KWK Saturn . 

16) Koncepcja utworzenia i działalności koncernów węglowych, Mi-
nisterstwo Gospodarki, Warszawa 2000 .
17) Zachodni koncern miał przejąć następujące Spółki Węglowe: 
Gliwicką, Jastrzębską, Rudzką i Rybnicką, natomiast Wschodni 
Koncern Węglowy przejąłby: Bytomską i Nadwiślańską Spółki 
Węglowe oraz Katowicki Holding Węglowy . 
18) Ustawa z 15 grudnia 2000 r . o zmianie ustawy o dostoso-
waniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w wa-
runkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach 
i zadaniach gmin górniczych . 
19) Taka struktura istniała już w czasach PRL, gdy pieczę nad 
tymi branżami miało Ministerstwo Górnictwa i Energetyki . 
20) http://pkwsa .pl/dp/cms/content .xml?mp=mid53&mi=mid53 
21) Raport Najwyższej Izby Kontroli 178/2002/P/01/146-LKA, O wy-
nikach kontroli restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej gór-
nictwa wegla kamiennego w latach 1990–2001, Katowice 2002 . 
22) Bytomska, Nadwiślańska, Gliwicka, Rudzka i Rybnicka . 
23) Przyjęty przez RM 20 listopada 2002 r . Program restruktury-
zacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003–2006 
z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywa-
tyzacji niektórych kopalń (z korektami wynikającymi z porozu-
mienia strony rządowej ze stroną związkową z dnia 11 grudnia 
2002 r . oraz korektami wynikającymi ze stanu prawnego sektora 
na dzień 10 stycznia 2003 r .) . 
24) PARGWK tak naprawdę była spadkobiercą WWK, a więc 
można stwierdzić, że historia zatoczyła koło . 
25) Związki zawodowe w Kompanii Węglowej, Ministerstwo Go-
spodarki, Warszawa 2003 . 
26)   http://www .pkwsa .pl/dp/cms/content .xml?mp=mid150&mi 
=mid150
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Summary
The hard coal mining industry is a sector of strategic impor-
tance for the Polish economy . Hereof it is essential its normal 
organization and functioning so as to make it competitive 
on the free energy market . In the presented elaboration the 
evolution of the organization of mining industry over last 20 
years is shown . This process clearly shows on the strategy of 
integration as the most proper in the case of this industry 
branch . 

Rys. 4. Zmiana organizacji branży węglowej między 
czwartym i piątym etapem reform 

Źródło: opracowanie własne . 
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Determinanty tworzenia i rozwoju 
przedsiębiorstwa z branży it 
– studium przypadku    
 
Hanna Nowak

Wprowadzenie 

stotnym obszarem badań naukowych w za-
kresie przedsiębiorczości jest identyfikacja 
czynników wpływających na proces tworze-

nia i rozwoju nowego przedsiębiorstwa . Niejedno-
rodność cech przedsiębiorstw oraz ich założycieli, 
a także unikatowa kombinacja zasobów i zmiennych 
elementów otoczenia sprawiają, że koncentrowanie 
się na cechach „przeciętnego” przedsiębiorcy lub 
„typowej” drogi tworzenia nowego przedsiębior-
stwa nie jest wystarczające1) . Analiza pojedynczego 
przypadku, charakteryzowanego przez wiele zmien-
nych, pozwala na szczegółowe wyjaśnienie zjawiska 
z uwzględnieniem jego rzeczywistego kontekstu . 
Wartość poznawcza studium przypadku, mimo za-
rzutów formułowanych pod adresem tej metody 
badawczej, przejawia się m .in . w możliwości skon-
frontowania istniejących teorii i twierdzeń z rzeczy-
wistym przebiegiem badanego zjawiska2) . 

Celem artykułu jest rozpoznanie czynników wpły-
wających na proces tworzenia i rozwoju przedsiębior-
stwa działającego w branży IT . Badanie zrealizowane 
metodą studium przypadku koncentruje się na fazie 
kreacji oraz wejściu podmiotu, będącego obiektem 
badawczym, w etap intensywnego rozwoju . Źródłem 
zebranych danych jest wywiad pogłębiony przeprowa-
dzony w styczniu 2010 r . z twórcami firmy . Ze wzglę-
du na specyfikę branży IT, jako punkt odniesienia 
do analizy przypadku posłużą: teoria zasobów i kom-
petencji oraz teoria przedsiębiorstwa zdeterminowa-
nego przez kapitał intelektualny . Do opisu procesu 
tworzenia analizowanego przedsiębiorstwa przyjęto 
cztery perspektywy badawcze zaproponowane przez 
Gartnera (1985), umożliwiające kompleksowe opisa-
nie tego złożonego zjawiska: � cechy charakterystycz-
ne osoby tworzącej przedsiębiorstwo � powstającą 
organizację � otoczenie zewnętrzne oraz � proces, 
w ramach którego nowa firma zaczyna istnieć . 

specyfika branży it  
a teorie przedsiębiorstwa

 
śród licznych teorii przedsiębiorstw, opi-
sywanych w literaturze naukowej, można 
wyróżnić takie, które wydają się szcze-

gólnie dobrze wyjaśniać istotę funkcjonowania 
firm w branży technologii informacyjnych . Należą 
do nich: teoria zasobów i kompetencji oraz teoria 
przedsiębiorstwa zdeterminowanego przez kapitał 
intelektualny . Teorie te podkreślają znaczenie wiedzy, 

kompetencji i innych niematerialnych składników 
aktywów przedsiębiorstwa, traktując je jako zasób 
strategiczny z punktu widzenia rozwoju firmy i jej 
konkurencyjności3) . Można uznać, że znaczenie tych 
czynników odnosi się zarówno do etapu tworzenia, 
jak i dalszych faz rozwoju przedsiębiorstwa . 

Pierwsza z wymienionych teorii upatruje istotę 
przedsiębiorstwa w unikatowej kombinacji aktywów 
materialnych i niematerialnych, w tym kompetencji 
ludzkich, która to kombinacja decyduje o przewadze 
konkurencyjnej firmy . Ze względu na unikatowość za-
sobów, przedsiębiorstwa nie są uzależnione w dużym 
stopniu od realizowanej polityki makroekonomicznej4) . 
W ramach podejścia zasobowego pojawiło się kilka 
koncepcji, m .in . teoria firmy opartej na wiedzy oraz 
koncepcja nowych firm bazujących na technologii5) . 

Teoria przedsiębiorstwa zdeterminowanego przez 
kapitał intelektualny zakłada zdolność firmy do przy-
ciągania i nabywania specyficznych aktywów, takich 
jak: talent, wiedza, relacje czy rutyna . W świetle tej 
teorii przedsiębiorstwo jest rozumiane jako połącze-
nie kapitału rzeczowego, finansowego i intelektualne-
go, ale to właśnie ten ostatni decyduje o zakładaniu 
przedsiębiorstw, ich rzeczywistej wartości i pozycji 
konkurencyjnej . Istnieje wiele podejść do definiowania 
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa . W ujęciu 
C . Prahalada i G . Hamela jego elementami są: wiedza, 
utalentowani pracownicy i relacje przedsiębiorstwa6) . 

perspektywy badawcze procesu  
tworzenia przedsiębiorstwa 

ierwszym elementem analizy jest osoba 
przedsiębiorcy . Niezależnie od reprezen-
towanego podejścia badawczego, człowiek 

tworzący firmę, utożsamiany zwykle z osobą przed-
siębiorcy, jest uznawany za kluczowy czynnik decy-
dujący o powodzeniu przedsięwzięcia . Badania prze-
prowadzane przez przedstawicieli różnych dyscyplin 
naukowych koncentrują się na rozpoznaniu profilu 
psychologicznego przedsiębiorcy, motywacji do pod-
jęcia działalności gospodarczej, wcześniejszego do-
świadczenia zawodowego, wieku, wykształcenia czy 
rodzinnych tradycji przedsiębiorczych7) . Charaktery-
styka przedsięwzięć technologicznych, w tym pod-
miotów działających w branży IT, wskazuje na ich 
specyfikę związaną z osobą przedsiębiorcy8): 
	� lider z wysokimi kompetencjami i wykształce-

niem w obrębie nauk ścisłych wywodzący się ze śro-
dowiska akademickiego (kadra naukowa lub studen-
ci uczelni technicznych); ,
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	� wiedza w zakresie najnowszych tendencji rozwo-
ju technologii w danej dziedzinie; 
	� silna motywacja do wdrożenia nowej technologii 

i mniejsza waga przywiązywana do efektów rynko-
wych i finansowych przedsięwzięcia; 
	� często młody wiek przedsiębiorcy; 
	� większe szanse powodzenia w przypadku przed-

sięwzięć podejmowanych przez niewielką grupę, 
a nie indywidualnych założycieli . 

Wśród motywów podejmowania działalności na 
własny rachunek wymienia się w literaturze, m .in ., 
zaspokojenie potrzeby samorealizacji i niezależno-
ści9) . Na decyzję o byciu przedsiębiorcą mają wpływ 
także inne czynniki, wśród nich skłonność do po-
dejmowania ryzyka . Z zagadnieniem tym wiąże się 
teoria wyboru zajęcia zawodowego, która zakłada, 
że człowiek dokonuje wyboru pomiędzy działalno-
ścią przedsiębiorczą a pracą najemną na podstawie 
własnej skłonności lub awersji do ryzyka10) . 

Kolejnym elementem badań procesu tworzenia 
firmy jest charakterystyka podmiotu powstającego 
jako wynik działań przedsiębiorcy . W szczególno-
ści przedmiotem badań są takie cechy, jak: forma 
prawna, branża działalności, oferowane produkty 
i usługi, a także obecność partnerów i strategia kon-
kurencji11) . Zaawansowane technologie umożliwiają 
firmom nawiązywanie różnego rodzaju współpracy 
kooperacyjnej z partnerami zewnętrznymi, co wiąże 
się często z częściową utratą samodzielności nowe-
go podmiotu lub całkowitym zdominowaniem przez 
silniejszego partnera12) . 

Następną płaszczyzną analizy procesu tworzenia 
przedsiębiorstwa są poszczególne elementy bliższego 
i dalszego otoczenia, w tym czynniki instytucjonal-
ne, takie jak: realizowana polityka wsparcia przed-
siębiorczości, pomoc organizacji otoczenia biznesu, 
dostępność instytucji finansowych oraz inwestorów 
instytucjonalnych . Rozwój branży IT jest związany 
z przemianami społecznymi, gospodarczymi i tech-
nologicznymi zachodzącymi w świecie . Postęp tech-
niczny, rozprzestrzenianie się technologii informa-
cyjnych i powszechna informatyzacja są wymieniane 
jako cechy współczesnej gospodarki określanej jako: 
gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka cyfrowa 
lub sieciowa13) . Globalizację gospodarki światowej 
można uznać za czynnik sprzyjający rozwojowi rela-
cji międzynarodowych z klientami i partnerami biz-
nesowymi, które to relacje są szczególnym składni-
kiem zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa14) . 

Czwartą z zaproponowanych przez Gartnera 
(1985) perspektyw analizy kreacji przedsiębiorstwa 
jest proces, rozumiany jako działania podejmowane 

przez przedsiębiorcę w celu utworzenia nowej orga-
nizacji . Faza tworzenia przedsiębiorstwa charaktery-
zuje się przedsiębiorczymi i kreatywnymi zachowa-
niami założyciela, który podejmuje działania w celu 
realizacji swojego pomysłu, pozyskuje niezbędne 
zasoby i określa formę organizacyjno-prawną przed-
siębiorstwa . Działania w tej fazie wywierają wpływ 
na przyszłą działalność przedsiębiorstwa . Faza roz-
woju firmy charakteryzuje się natomiast wzrostem 
zatrudnienia, produkcji, przychodów ze sprzedaży 
oraz rozszerzeniem oferty produktowej i rozprosze-
niem terytorialnego obszaru działalności15) . 

Determinanty tworzenia przedsiębiorstwa 
w branży it – studium przypadku 

wierdzenia i teorie przedstawione w pierw-
szej części artykułu zostaną zweryfikowa-
ne na przykładzie przedsiębiorstwa, które 

zakończyło z sukcesem trudny etap walki o prze-
trwanie, wkraczając w fazę dynamicznego wzrostu . 
Firma działająca w branży IT została utworzona 
w lutym 2006 r . w formie spółki cywilnej dwóch 
absolwentów Wydziału Informatyki i Zarządzania 
Politechniki Poznańskiej . Etap tworzenia spółki 
związany był z udziałem współwłaścicieli w projek-
cie realizowanym przez Wielkopolską Izbę Przemy-
słowo-Handlową w Poznaniu w ramach Działania 2 .5 
ZPORR . Celem projektu było kompleksowe (finan-
sowe, doradcze i szkoleniowe) wsparcie tworzenia 
nowych firm dzięki finansowaniu z budżetu państwa 
i UE . Początkowa oferta firmy obejmowała szeroki 
zakres podstawowych usług informatycznych, sprze-
daż sprzętu komputerowego i prowadzenie szkoleń 
z zakresu technologii informacyjnych . Z czasem 
nastąpiła specjalizacja w kierunku świadczenia za-
awansowanych usług: programistycznych, zarzą-
dzania serwerami, urządzeniami sieciowymi oraz 
bezpieczeństwem danych . Jako umowną datę zakoń-
czenia początkowego, najtrudniejszego etapu działal-
ności można uznać dzień 1 stycznia 2009 r ., kiedy 
to przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością . 

Obecnie firma konkuruje na rynku światowym, 
wykonując większość usług dla klientów w Danii 
i Finlandii, a także rozwijając nowe kontakty mię-
dzynarodowe . Zespół pracowników wraz ze współ-
właścicielami powiększył się do siedmiu osób . 

Czynnikiem, który zdeterminował profil przedsię-
biorstwa, było wykształcenie i umiejętności nabyte 
przez przyszłych przedsiębiorców w czasie studiów (kie-
runek – informatyka) i specjalności: sieci komputerowe 

Tab. 1. Cykl życia analizowanego przedsiębiorstwa 

     Luty 2006 r.                                        Styczeń 2009 r.                              …      …     …
Spółka cywilna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Faza powstania i walki 
o przetrwanie 

(faza założycielska) 

Faza młodości i dynamicznego wzrostu 
(faza wchodzenia na rynek i faza ekspansji) 

Faza dojrzałości i zagrożenia 
upadkiem (faza skostnienia) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J . TARGALSKI, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C .H . Beck, Warsza-
wa 2003, s . 15 . 
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i systemy rozproszone . W pierwszej fazie działalno-
ści przedsiębiorcy oferowali głównie usługi związane 
z uzyskaną specjalizacją, jednak od początku plano-
wane było rozszerzenie zakresu działalności, wynika-
jące z chęci pełniejszego wykorzystania umiejętności 
właścicieli . Ukierunkowanie zawodowe przyszłych 
przedsiębiorców było na tyle ważne w procesie kre-
acji firmy, że za mniej istotne uznali oni takie działa-
nia przygotowujące do startu przedsięwzięcia, jak ba-
danie rynku czy rozpoznanie możliwości rynkowych . 
Bardzo pomocne z punktu widzenia twórców firmy 
okazało się wcześniejsze doświadczenie zawodowe 
nabyte przez jednego ze wspólników w firmie zajmu-
jącej się tworzeniem oprogramowania . 

Pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej 
powstał w końcowym etapie studiów . Firma została 
założona przez osoby młode (23 lata) w chwili uru-
chomienia spółki . Wybór takiej formy aktywności 
zawodowej był więc ściśle powiązany z koniecznością 
wyboru zajęcia zawodowego w obliczu wkroczenia na 
rynek pracy . Lęk przed brakiem pracy nie był w tym 
przypadku czynnikiem, który zadecydował o podjęciu 
działalności na własny rachunek . Młodzi przedsię-
biorcy nie byli zainteresowani umową o pracę, mimo 
że taka alternatywa była najbardziej popularna wśród 
absolwentów kierunku „informatyka”, wśród których 
wskaźnik bezrobocia był znikomy . Czynnikami moty-
wującymi współwłaścicieli spółki były: niezależność, 
rozwój osobisty i stworzenie dla siebie dogodnych wa-
runków pracy . Świadomość stosunkowo łatwej moż-
liwości znalezienia zatrudnienia w przypadku niepo-
wodzenia przedsięwzięcia była istotnym czynnikiem 
ograniczającym podjęte przez wspólników ryzyko . 

Wśród czynników utrudniających proces two-
rzenia i funkcjonowanie firmy w pierwszym etapie 
przedsiębiorcy wskazali niewystarczające umiejętno-
ści własne w zakresie sprzedaży usług i pozyskiwa-
nia klientów . W opinii przedsiębiorców słabą stroną 
przedsięwzięcia w początkowej jego fazie był brak 
odpowiedniej promocji, nieskuteczne, skierowane 
do złej grupy odbiorców działania marketingowe 
i w konsekwencji trudności w pozyskiwaniu nowych 
zleceń i klientów . Innym ważnym elementem, który 
w znacznym stopniu ograniczał działalność firmy, 
był brak znajomości partnerów branżowych, mo-
gących służyć wsparciem i doświadczeniem . Mimo 
pewnych ograniczeń, przedsiębiorstwo już wówczas 
wykazywało zdolność do wzrostu, potwierdzoną ko-
niecznością zatrudniania kolejnych pracowników . 

Pierwszy etap działalności związany był ze świad-
czeniem usług na rynku lokalnym . 

Celem udziału przyszłych wspólników w projekcie 
zarządzanym przez Wielkopolską Izbę Przemysło-
wo-Handlową było nie tylko pozyskanie kapitału fi-
nansowego (dotacji inwestycyjnej i pomostowej), ale 
przede wszystkim uczestnictwo w szkoleniach przy-
gotowujących do podjęcia działalności gospodarczej . 
Zdaniem przedsiębiorców wykształcenie techniczne 
wymagało uzupełnienia o dodatkową wiedzę z za-
kresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem . 
Ważną motywacją było także oczekiwanie nawiąza-
nia kontaktów biznesowych i pozyskania przyszłych 
klientów . Przedsiębiorcy uznali, że nawet bez uzy-
skania wsparcia finansowego przedsięwzięcie byłoby 
realizowane . Oznacza to, że prowadzona działalność, 
szczególnie w pierwszym etapie, nie była wysoce 
kapitałochłonna i opierała się głównie na wykwali-
fikowanym kapitale ludzkim, intelektualnym i spe-
cjalistycznej wiedzy z zakresu wysokich technologii . 
Wykorzystanie środków publicznych w tworzeniu 
przedsiębiorstwa było dla jego twórców dodatkowym 
czynnikiem mobilizującym do walki o przetrwanie 
i uniknięcie niepowodzenia . Upadek firmy w począt-
kowej fazie działalności skutkowałby koniecznością 
zwrotu dotacji . Mimo świadomości, że ewentualna 
porażka nie wiąże się z utratą własnych środków 
finansowych, przedsiębiorcy nie byli skłonni do po-
dejmowania bardziej ryzykownych działań . Jednocze-
śnie otrzymywanie dotacji w pierwszych miesiącach 
działalności było czynnikiem ograniczającym ryzyko 
braku płynności finansowej w tym okresie . 

Determinanty rozwoju analizowanego 
przedsiębiorstwa

 
unktem zwrotnym w rozwoju przedsiębior-
stwa było pozyskanie duńskiego wspólnika 
z dużym doświadczeniem w branży informa-

tycznej, którego rola w utrzymywaniu relacji z klien-
tami stała się decydująca . Kluczowym zasobem dla 
rozwoju firmy są klienci i odpowiednia strategia ich 
pozyskiwania, głównie poprzez kontakty branżowe, 
bez których funkcjonowanie w branży IT jest bardzo 
utrudnione . Ze względu na charakter działalności 
i jej kontekst globalny, na znaczeniu straciła lokali-
zacja klientów oraz firm konkurencyjnych . 

Za szczególnie istotne dla bieżącego funkcjono-
wania firmy należy uznać dynamiczny charakter 

Tab. 2. Kluczowe czynniki w procesie tworzenia badanej firmy 

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE BARIERY 
Wiedza, wykształcenie i umiejętności techniczne właścicieli Niewystarczająca wiedza z zakresu zakładania 

i zarządzania przedsiębiorstwem 
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe jednego 
ze wspólników 

Brak kontaktów z doświadczonymi partnerami biznesowymi, 
branżowymi 

Polityka wsparcia przedsiębiorczości w UE, m .in . wśród 
osób młodych 

Ograniczona baza potencjalnych klientów 

Wsparcie instytucjonalne: szkoleniowe i finansowe (dotacja 
inwestycyjna i pomostowa) 

Nieskuteczna akcja pozyskiwania nowych klientów, błędnie 
dobrane grupy docelowe 

Niska kapitałochłonność większości usług świadczonych 
w pierwszym etapie działalności 

Niewystarczające umiejętności w zakresie promocji, marketingu 
oraz sprzedaży produktów i usług 

Otoczenie technologiczne, dobrze rozwinięta infrastruktura 
telekomunikacyjna 

Samodzielnie wykonywane prace administracyjne, księgowe 
i kadrowe 

Źródło: opracowanie własne . 
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otoczenia technologicznego oraz stan infrastruktury 
telekomunikacyjnej . Właściciele firmy uznali, że rola 
otoczenia społeczno-ekonomicznego w samym proce-
sie tworzenia nowej organizacji nie była decydująca . 
Podkreślają jednak jego wagę w kolejnych etapach 
rozwoju firmy . Za istotne dla długofalowego wzrostu 
przedsiębiorstwa uznali możliwości pozyskania na 
rynku pracy wykwalifikowanych pracowników . 

podsumowanie 

pecyficzny układ czynników wewnętrznych 
i zewnętrznych, które decydują o przetrwa-
niu i pozycji konkurencyjnej firmy, kształ-

tuje się od początku istnienia każdego przedsiębior-
stwa . Zestaw i hierarchia ważności tych czynników 
mogą być typowe dla całej branży . Celem artykułu 
była identyfikacja kluczowych czynników wpływają-
cych na proces tworzenia i rozwoju firm w branży 
IT . Rezultaty analizy przypadku potwierdzają więk-
szość istniejących w literaturze twierdzeń odnoszą-
cych się do przedsięwzięć technologicznych . Wyniki 
badania wskazują na pierwszoplanową rolę poten-
cjału wewnętrznego przedsiębiorstwa, w szczegól-
ności zasobów niematerialnych, takich jak: wiedza, 
umiejętności przedsiębiorców oraz relacje z klien-
tami i partnerami branżowymi . Głównie w fazie 
kreacji badanej firmy można zaobserwować zdecy-
dowaną dominację kapitału intelektualnego nad fi-
nansowym, choć dostępność tego drugiego wraz ze 
sprzyjającym układem istotnych elementów otocze-
nia zewnętrznego zapewniły warunki do utworzenia 
i rozwoju przedsiębiorstwa . Kompleksowa analiza, 
z uwzględnieniem czterech przyjętych perspektyw, 
wskazuje dodatkowo na unikatową, właściwą dla 
badanego przedsiębiorstwa, kombinację różnych 
czynników materialnych i niematerialnych, które 
zadecydowały o jego konkurencyjności, zdolności 
do przetrwania i dalszego wzrostu . Wyniki badania 
wydają się potwierdzać trafność przyjętych do opisu 
analizowanego zjawiska teorii przedsiębiorstwa . 

Hanna Nowak 
doktorantka w Katedrze Mikroekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
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Summary 
The purpose of the paper is to identify the key factors in 
the process of IT business venture creation and develop-
ment . The research method applied to the article is a case 
study, which covers four perspectives: that of an entrepre-
neur, a new organisation, an environment and the process 
in which the new venture started to exist . To explain the na-
ture of the investigated phenomenon and the specific featu-
res of the technological enterprises, the following theories 
were adopted: a resource-based and competence theory of 
the firm and the theory of a firm determined by intellectual 
capital . The investigated case corroborates the key role of 
immaterial resources, such as: knowledge, competence, and 
the relations with clients and business partners, in the pro-
cess of creation and further development of the IT company . 

Tab. 3. Kluczowe czynniki rozwoju badanej firmy 

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI FIRMY 
Bardzo dobre wykształcenie i umiejętności techniczne właścicieli 
Bieżąco aktualizowana wiedza technologiczna, ciągłe uczenie się, elastyczność 
Doświadczenie nabyte w fazie funkcjonowania spółki cywilnej 
Wysoka jakość świadczonych usług, profesjonalizm 
Pozyskanie duńskiego wspólnika branżowego (poszerzenie bazy klientów i partnerów biznesowych, rozwój kontaktów na 
rynkach międzynarodowych) 
Otoczenie technologiczne, dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, stały dostęp do internetu 
Dynamiczny rozwój branży IT, pojawianie się nowych rynków zbytu i możliwości rynkowych 
Zapotrzebowanie wynikające z rozwoju globalnej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego 
Niska kapitałochłonność większości usług 
Przewaga konkurencyjna wynikająca z działalności w Polsce (koszty) i sprzedaży na rynkach skandynawskich (przychody) 
Kontakty z uczelnią wyższą w procesie kształcenia i pozyskiwania talentów, przyszłych pracowników 
Brak znaczenia lokalizacji dzięki wykorzystywanym technologiom ułatwiającym globalną współpracę 
i konkurencję 

Źródło: opracowanie własne . 
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fenomen jakości  
we współczesnych organizacjach 
 
Marcin Żemigała 

Wprowadzenie 

laczego współczesne społeczeństwa, organi-
zacje i jednostki tak upodobały sobie  
imperatyw jakości i w jakim stopniu jest  

on realizowany? Czy rzeczywiście koncentracja na  
jakości wyparła (wypiera) zalew tandety i poprawia 
kondycję współczesnych przedsiębiorstw? Czy może, 
jak nazywa to K . Klincewicz1), to tylko przemijająca 
moda, która ma więcej wspólnego z poszukiwaniem 
wytrychów organizacyjnych i aktywną inercją niż 
z innowacyjnością, kreatywnością i holistycznym 
myśleniem prorozwojowym? Na te pytania niełatwo 
jest odpowiedzieć, to stałe dylematy współczesnego 
zarządzania i pytania o kierunek rozwoju (lub jego 
istnienie) współczesnych organizacji . 

imperatyw jakości 

ieguny w teorii i praktyce zarządzania orga-
nizacjami nie są tak łatwe do oddzielenia, 
jak północ i południe . Można co prawda 

próbować kategoryzować i po jednej stronie umie-
ścić jakość, a po drugiej ilość . Jednak w takim ukła-
dzie pojawiają się wątpliwości, co znaczy lepiej (ja-
kość), a co tylko więcej (ilość) . Większy zysk jest 
zjawiskiem pozytywnym, tak rozumując pogoń za 
ilością, wyśrubowane harmonogramy produkcji, pla-
ny sprzedaży praktycznie nie do zrealizowania, mor-
dercza praca na akord, jednym słowem jednostron-
ny zysk winien być motorem postępu i rozwoju . 
Wiadomo z powszechnych obserwacji, że ta droga 
jest jednak niewłaściwa . 

Z kolei po drugiej stronie uproszczonego modelu 
mamy ową pogoń za jakością, czyli usprawnienia, 
ciągłe doskonalenie, powszechne zaangażowanie 
i służbę klientowi . To przecież wydatki, ryzyko błę-
dów wynikających ze zmian, konieczność adaptacji 
do nowych zwyczajów organizacyjnych, zmiany kul-
tury firmy i próba patrzenia na organizację przez 
okulary klienta . To wszystko, co ma prowadzić do 
rozwoju, rzuca cień na zyski, może zagrozić istnie-
niu organizacji . Jak więc zrozumieć zarządzanie 
jakością, jak przekonać siebie, a następnie całe or-
ganizacje o imperatywie jakości jako współczesnym 
wyzwaniu cywilizacyjnego rozwoju? 

John Beckford próbuje dać odpowiedź na to pyta-
nie, wymieniając trzy imperatywy jakościowe2): eko-
nomiczny, społeczny i ekologiczny . Zarządzanie 
jakością z punktu widzenia efektywności ekono-
micznej jest jedyną drogą jej wzrostu, a co za tym 
idzie rozwoju organizacyjnego . Ważne jednak, aby 

zarządzanie jakością było autentyczną strategią, 
przejawiającą się także w najgłębszych warstwach 
systemu organizacyjnego, a więc w nastawieniach 
załogi i wszechobecnej kulturze jakości . Zarządza-
nie jakością we współczesnych realiach rynkowych 
nie może ograniczać się jedynie do sfery techno-
logicznej, lecz także rozszerzać na podsystem psy-
chospołeczny . W przeciwnym razie izolacja jakości 
w granicach linii produkcyjnych i pozostawienie jej 
w gestii inżynierów produkcji wyklucza z uczestnic-
twa w peletonie cywilizacji jakości organizacje usłu-
gowe, instytucje publiczne oraz organizacje pożytku 
publicznego . Wiadomo powszechnie, że nawet znor-
malizowane systemy zarządzania jakością (tak popu-
larne ISO 9001) takiego wykluczenia nie propagują . 

Niestety jednak wśród wielu współczesnych 
organizacji nadal panuje pogląd, że zarządzanie 
jakością to przede wszystkim produkt . Podejście 
produktowe zostało już wiele lat temu uzupełnio-
ne podejściem procesowym i systemowym, a kie-
runek ewolucji pozwala prognozować w przyszłości 
podejście holistyczne . Tak realizowane zarządzanie 
jakością zmniejsza ryzyko ekonomicznego niepowo-
dzenia i uprawdopodabnia profitowy progres, który 
tak łatwo staje się jedynym miernikiem sprawności 
funkcjonowania wielu organizacji . Należy więc pod-
kreślić, że zarządzanie oparte na bylejakości, a więc 
niesystematyczne, bez myślenia i działania strate-
gicznego, fragmentaryczne i chaotyczne, jest ekono-
micznie nie tylko nierozsądne, ale wręcz szkodliwe . 
Nie można zatem tłumaczyć zarządzania opartego 
na niskiej jakości presją klientów, gdyż ci w przewa-
żającej mierze wolą towary i usługi lepsze, a więc 
bardziej funkcjonalne, trwalsze, zdrowsze, wszystko 
to oczywiście w relacji do ceny, ale to także nie 
może być wymówką dla nieudolnych organizacji . Jak 
powiedział Peter Drucker, „jedyna poprawna defi-
nicja celu biznesu brzmi tworzenie klienteli”3) . Te 
organizacje, które sobie z tym nie radzą, nie potra-
fią efektywnie zarządzać, próbują szukać usprawie-
dliwienia w bylejakości zarządzania i wielostronnej 
krytyce wszelkich narzędzi zarządzania . Fakt, że nie 
potrafią z nich korzystać, nie stanowi o ich nieuży-
teczności, lecz o nieudolności użytkowników . 

Jakość jest także ideą społecznie użyteczną . 
Nie da się budować rozwoju ani w skali makro (roz-
wój cywilizacyjny), ani w skali mikro (rozwój orga-
nizacji i jednostek) na innej podstawie niż jakość . 
Zarządzanie jakością wykracza bowiem daleko poza 
mury organizacji i mniej lub bardziej sformalizowa-
ne narzędzia usprawnień . Koncepcja ta znajduje swe 
fundamenty w jakości życia i jakości pracy, decyduje ,
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w dużej mierze o frustracjach i stresach lub moty-
wacjach i dumie z pracy . Już Elton Mayo4) pokazał 
wiele lat temu w swoich badaniach, że ludzie chcą 
wykonywać swoją pracę dobrze, jeszcze dziś prze-
szkodą mogą być menedżerowie wyznający jedynie 
słuszną teorię X McGregora5) czy orędownicy taylo-
rystycznych systemów naukowej organizacji pracy . 

Z perspektywy społecznej opieranie zarządzania 
na niskiej jakości nie tylko nie przyczynia się do 
rozwoju organizacyjnego, lecz jest wręcz demorali-
zujące . Nacisk na odnajdywanie i zarządzanie talen-
tami (nie tylko najbardziej utalentowanymi pracow-
nikami), to jeden z najskuteczniejszych sposobów na 
sukces, natomiast marnowanie potencjału społecz-
nego prowadzi do odmóżdżenia pracowników i po-
wrotu do czasów historycznie zamierzchłych, kiedy 
to np . w fabrykach Henry’ego Forda robotnicy nie 
mogli ze sobą rozmawiać (także w trakcie przerw na 
posiłki), śmiać się i uśmiechać, gwizdać czy nucić, 
ponieważ było to uważane za oznakę bumelanctwa 
i niesubordynacji6) . Wówczas, co prawda stechnicy-
zowany i oparty jedynie na motywacji finansowej, 
system zarządzania u Forda był społeczną i orga-
nizatorską innowacją, dziś już takie poczynania nie 
mogą być oceniane w kategoriach postępu społecz-
nego, z uwagi na inny (chciałoby się powiedzieć wyż-
szy) poziom rozwoju i świadomości społecznej . 

Nie jest możliwa jednak dyfuzja idei jakości i za-
rządzania jakością bez percepcji rangi środowiska 
naturalnego we współczesnych organizacjach . Na 
gruncie teoretycznym i akademickim ten obszar 
nauk o zarządzaniu jest znany dość dobrze; wiele się 
mówi o ekologicznej odpowiedzialności organizacji, 
ekologicznej świadomości menedżerów i klientów, 
którzy stają się coraz bardziej „zieloni” . Wiele jest 
użytecznych narzędzi w zakresie zarządzania środo-
wiskowego (szeroka seria norm ISO 14000, europejski 
EMAS, Responsible Care czy Cleaner Production), dla 
szukających głębszej refleksji, a nie tylko mechanicz-
nego zastosowania narzędzi, z pomocą przychodzi 
filozofia ekologiczna (ekologia głęboka A . Neassa7), 
humanizm ekologiczny H . Skolimowskiego8), hipoteza 
Gai J . Lovelocka9)) . 

W praktyce widać jednak dysonans między ideą 
jakości i ekologii . Owa poprawa jakości życia, jako 
najbardziej ogólna z projakościowych idei, nie może 
się dokonywać bez poprawy stanu środowiska na-
turalnego . Wśród organizacji często widać działania 
o charakterze powierzchownego, a nie strategiczne-
go public relations, uwypuklające nieistotne aspekty 
działalności organizacji jako ekologiczne, podczas 
gdy wartości strategiczne pozostają konwencjonalne 
i sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem, a tym sa-
mym z zarządzaniem jakością . Należy silnie podkre-
ślić nierozerwalność tych dwóch idei . Jest to zadanie 
o wiele trudniejsze niż połączenie jakości i ekonomii, 
czy jakości i społeczeństwa . Z jakichś względów trud-
no jest współczesnemu pokoleniu zrozumieć globalny 
kontekst wpływów środowiskowych działalności orga-
nizacji, a pewne samoograniczenie brutalnej i brud-
nej ekspansji, bez wpisania potrzeb ekologicznych 
w kanon potrzeb człowieka, będzie bardzo trudne . 
Traktowanie ochrony środowiska w kontrapunkcie 
do jakości (koszt!), to myślenie krótkoterminowe; 
powinno ono zostać zastąpione traktowaniem środo-
wiska naturalnego jako środowiska organizacyjnego 
i jako jednego z całego zbioru interesariuszy . Tylko 

wtedy może nastąpić integracja wartości ekonomicz-
nych, społecznych i ekologicznych, a idea jakości za-
cznie faktycznie być kompleksowa, czy nawet, jak to 
podkreśla Ch . Laszlo, ogólnoplanetarna10) . 

Wszechogarniająca jakość 

imo wielu błędów w zarządzaniu jakością, 
a nawet niebezpieczeństw (niezrozumienie 
idei, niewłaściwa interpretacja narzędzia 

lub wyników pomiarów, systemowo zorientowane 
myślenie, alienujące człowieka, więcej słów niż czy-
nów11) itp .), koncepcja ta, ewoluując od TQM do ta-
kich form, jak międzynarodowe systemy zarządzania 
jakością według ISO 9001, Six Sigma lub Lean Six 
Sigma, stara się godzić odwieczny dylemat – więcej 
czy lepiej? Stara się o integrację tych dwóch podejść, 
zakładając, że wszelkie opóźnienia, przestoje, braki, 
usterki, jednym słowem wszelkie marnotrawstwo (ja-
pońska muda) nie poprawiają ani jakości, ani ilości . 

Z kolei próby eliminacji przejawów muda dobrze 
służą obu umownym biegunom współczesnych or-
ganizacji12) . W takim razie zasygnalizowany na po-
czątku tekstu dylemat przestaje istnieć, a wyraźniej 
rysuje się imperatyw zarządzania holistycznego, któ-
re nie odrzuca pewnych idei tylko dlatego, że pozor-
nie są trudne lub nawet niemożliwe do pogodzenia . 
Trudno już dziś wyobrazić sobie organizację, która 
nawet ułomnie i fragmentarycznie, ale nie starałaby 
się o wyższą jakość swojego funkcjonowania . Wymu-
szają to: europeizacja, globalizacja, presja konkuren-
cji, coraz wyższe wymagania klientów, coraz większe 
oddziaływanie innych grup interesu, zmieniające się 
regulacje prawne . 

Wydaje się, że TQM wcale się nie przeżył . Jego 
przeciwnicy w osobach menedżerów wcale lepiej 
nie radzą sobie z bardziej sformalizowanymi narzę-
dziami . Być może problemy wynikają z niewłaści-
wego podejścia do zarządzania jakością na samym 
początku i traktowania go jedynie jak instrumentu 
leczącego dysfunkcje organizacyjne . Tymczasem do 
zarządzania jakością należy podejść jak do współcze-
snego sposobu myślenia o zarządzaniu, jak do owej 
przenikającej całe organizacje idei13) . 

Taki głęboki sens jakości podkreśla S . Sudoł: 
„Bez żadnego ryzyka można powiedzieć, że wysił-
ki i nakłady ponoszone na podnoszenie jakości są, 
zwłaszcza w długim okresie, wysoce opłacalne, za-
równo z jednostkowego, jak i z punktu widzenia całej 
gospodarki narodowej . Uzyskiwanie wysokiej jakości 
produktów i usług zależy od bardzo wielu czynników, 
ale w obecnych czasach dążenie do wysokiej jako-
ści wyraża się przede wszystkim w rozwijaniu nauki 
i techniki . Drugim bardzo ważnym obszarem, przez 
który możemy uzyskać postęp w jakości, są proja-
kościowe systemy motywacyjne w zakładach pracy, 
a trzecim – ich wysoka kultura organizacyjna”14) . 

Uzupełnieniem tych słów niech będą refleksje  
E . Skrzypek, według której „jakość jest szansą, 
a nie gwarancją sukcesu . Jakość pochodzi od ludzi 
i dotyczy ludzi, procesów, wyrobów, zarządzania, ży-
cia . Powstaje przez ludzi, a nie przez system . Sys-
tem jest tyle wart, ile warci są ludzie go tworzący 
i w nim pracujący . Jakości nie da się zaprojektować 
i wymusić za pomocą poleceń służbowych, każdy 
człowiek musi pracować ze świadomością, że jakość 
jest pierwszoplanowa”15) . 
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nieco wyników badań 

hociaż zarządzanie ja-
kością od lat nie traci 
na popularności, to 

czy można jednak mówić o nim 
jak o fenomenie współczesnych 
organizacji? Co prawda bada-
nia amerykańskie16) pokazują 
pewien spadek zainteresowa-
nia TQM; koncepcja ta spadła 
w rankingu z 3 . miejsca w 1993 r . 
na 14 . miejsce w roku 1999 . 
Wciąż jednak była wykorzystywana w ponad 40% 
badanych organizacji (próba wyniosła 214 organiza-
cji) . Zarządzanie jakością trzymało się dosyć mocno, 
przy zastrzeżeniu, że większość (82%) menedżerów 
uważała, że metody zarządzania nie spełniają ich 
oczekiwań, a w pięciostopniowej skali średnia ocen 
wyniosła 3,76 . Zarządzanie jakością uzyskało notę 
3,82, więc powyżej średniej . 

Także i niedawne badania amerykańskie17) 
z 2006 r . wskazują, że fenomen jakości trwa . TQM 
uznany jest za narzędzie specjalistyczne, odznacza-
jące się dużą skutecznością, jednak pod warunkiem 
właściwego użycia; w przeciwnym razie staje się 
niebezpieczne i przeciwskuteczne . Świeższe badania 
amerykańskie wymagają uwzględniania realiów kry-
zysu finansowego i trzeba na nie jeszcze poczekać . 

W Polsce zarządzanie jakością również nie traci 
wiele ze swego fenomenu . Wiesław M . Grudzewski18) 
podkreśla rangę jakości w nowym paradygmacie za-
rządzania i zwraca uwagę, że jest fundamentalnym 
wymogiem decydującym o konkurencyjności . Jest 
to zgodne z opiniami przedsiębiorców i menedże-
rów w badaniach J . Lichtarskiego19), według których 
najbardziej popieranym przez respondentów (z 80 
przedsiębiorstw) kierunkiem doskonalenia zarządza-
nia przedsiębiorstwem jest implementacja i/lub roz-
wój orientacji projakościowej i metod zarządzania 
jakością . 

Z kolei według badań (71 firm) pod kierunkiem 
T . Sikory20) przedsiębiorstwa, które zadeklarowały 
stosowanie TQM lub taką chęć w niedalekiej przy-
szłości, stanowią 28% . I w tym momencie zaczyna 
się załamywać popularność zarządzania jakością . Na-
leży zwrócić uwagę, że wśród 71 firm 2/3 nie zamie-
rza wykorzystać tej idei w praktyce, za to wszystkie 
mają wdrożony i potwierdzony certyfikatem System 
Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami nor-
my ISO 9001 . Zaczyna się rysować obraz, w którym 
z jednej strony fenomen jest akceptowany i popiera-
ny przez ogół organizacji, o czym świadczą certyfi-
katy, a z drugiej strony wykorzystanie TQM nie jest 
zadowalające . 

Podobny rozdźwięk między akceptacją a stosowa-
niem wynika z badań autora w 115 przedsiębior-
stwach21) . Wysoka jakość i satysfakcja klientów są 
najważniejsze dla odpowiednio 93% i 89% próby . 
Co ciekawe, deklaratywnie są przed zyskiem, który 
znajduje się na trzecim miejscu z notą 77% . W fa-
zie postulatu zasady zarządzania jakością wydają 
się respektowane . Dodatkowo wzmacnia to wraże-
nie (deklaracja 89%), że przy wyborze dostawców 
i kooperantów najważniejsza jest wysoka jakość, 
dopiero potem cena – 84%, terminowość – 82%, so-
lidność i uczciwość – 77% . Co jest dziwne, dopiero 

na miejscu piątym znajduje się satysfakcja klienta 
– 68% . Ten wynik daje już do myślenia i nakazuje 
zbadać, czy i w jakim stopniu koncepcja zarządzania 
jakością jest rzeczywiście stosowana . Wyniki w tym 
zakresie właściwie odpowiadają wynikom badań  
T . Sikory, gdyż 33% organizacji wdrożyło w praktyce 
zarządzania zasady ISO 9001, choć niekoniecznie 
jest to potwierdzone certyfikatem . Niestety w takim 
samym procencie organizacji normy te są zupełnie 
nieznane, 11% w pewien nieformalny sposób anga-
żuje się w prace w tym zakresie, a 23% jedynie ze 
słyszenia zna daną normę lub zna fragmentarycznie 
jej wymagania . 

Najświeższe badania22) także są pesymistyczne . 
Zastosowanie TQM, ISO serii 9000 jest na pozio-
mie 21% (próba objęła 180 menedżerów i specjali-
stów z zakresu zarządzania) . Zastosowanie kaizen 
i Six Sigma to już tylko 7–8% . Bardziej szczegółowa 
struktura wyników badań znajduje się w tabeli 1 . 

podsumowanie 

jaki więc sposób traktować zarządzanie ja-
kością? Jako fenomen czy wspomnianą na 
początku tekstu modę, wyrażającą się tyl-

ko deklaratywnie? Wydaje się, że mimo stosowania 
zarządzania jakością (w świetle różnych badań na 
poziomie 20-30%) nie należy załamywać rąk . Istotą 
zarządzania jakością jest bowiem ciągłe doskonale-
nie, czyli niekończące się usprawnienia . Ze świa-
domością tego wśród polskich organizacji jest już 
całkiem nieźle, gorzej niestety z realizacją . Jednak 
pierwsze kroki zostały zrobione . Nic nie szkodzi, że 
tak późno, że proces dyfuzji idei jakości w praktyce 
postępuje w żółwim tempie, a owe idee są traktowa-
ne fragmentarycznie . Jest jednak warunek, że wi-
doczna będzie tendencja wzrostowa, a więc rozwój 
we właściwym kierunku . Inny stan rzeczy będzie 
oznaczać uwstecznianie . Nie należy zbyt krytykować 
i gnębić polskich firm i ich menedżerów . Zamiast 
tego dostrzec należy sens rozwiązań choć niedosko-
nałych, ułomnych, to idących we właściwym kierun-
ku, w kierunku urzeczywistniania fenomenu jakości . 

dr inż . Marcin Żemigała 
Wydział Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego 

PRZYPISY 
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ek giełdowych, „Problemy Zarządzania” nr 1/2007, s . 51–67 . 

Tab. 1. Struktura znajomości i wykorzystania narzędzi z zakresu 
zarządzania jakością 

Nie znam Znam, ale nie stosuję Znam i stosuję 
TQM 26,11% 52,22% 21,67%
ISO 9000 21,67% 56,67% 21,67%
Six Sigma 51,67% 41,11% 7,22%
kaizen 50,00% 41,67% 8,33%

Źródło: B .R . KUC, M . ŻEMIGAŁA, Życie i praca współczesnego menedżera . Aspekty 
teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im . 
Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2010, s . 135 . 
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Summary 
The following article attempts at responding to doubts con-
cerning the importance of quality in the contemporary organi-
zations, whether it is a phenomenon or only a passing fashion . 
The author elaborates on the idea of the quality imperative in 
three dimensions: economic, social, and ecological . Not only 
is an attempt to integrate qualitative and quantitative attitude 
to management made, but also a comparison of American and 
Polish research, including the author’s one . 

Wprowadzenie 

naliza efektywności badań marketingo-
wych jest jednym z najbardziej kontrower-
syjnych problemów badawczych porusza-

nych w ostatnim czasie w nauce i praktyce gospo-
darczej . Co do możliwości rozwiązania tego proble-
mu zarysowują się dwa odrębne stanowiska . Zwo-
lennicy pomiaru efektywności zwracają szczególną 
uwagę na konieczność przeprowadzenia analizy 
ekonomicznej i kontroli wydatkowania środków na 
tę sferę działalności przedsiębiorstwa . Z kolei 
sceptycy twierdzą, że w większości przypadków 
nie jest możliwe wyliczenie stosunku wielkości na-
kładów na badania marketingowe do osiągniętych 
z nich korzyści . 

Mimo licznych znaków zapytania, pomiar 
efektywności staje się swego rodzaju konieczno-
ścią i niezaprzeczalnie jest ogromnym wyzwa-
niem metodologicznym . Bez wątpienia efektyw-
ność badań niesie ze sobą dla firm wiele korzy-
ści1) w wielu obszarach . I tak w skali mikro bada-
nia przynoszą wiele opłacalnych (zoptymalizowa-
nych przede wszystkim kosztowo) informacji po-
trzebnych do osiągania sukcesów na rynku i są 
siłą napędową (w skali makro) podnoszenia inno-
wacyjności gospodarki . 

Zrozumienie problematyki efektywności ba-
dań marketingowych wymaga uprzedniej klasyfi-
kacji kosztów badawczych ze względu na sferę: 
	� przedmiotową, na którą środki finansowe są 

wydatkowane . Przedmiot badań jest uwarunkowa-
ny przyjętą przez przedsiębiorstwo koncepcją pro-
wadzenia działalności marketingowej i badawczej, 
w tym pozyskiwania na jej podstawie informacji, 
przekładającej się nie tylko na poziom efektywno-
ści firmy, ale warunkującej również poziom sku-
teczności decyzji i wybór właściwych metod działa-
nia na rynku; 
	� zmienności kosztów badań, tj . stopnia re-

agowania firmy w odniesieniu do zmiany wielko-
ści nakładów na badania w czasie i osiąganych 
zysków; 
	� kalkulacji (obliczania), obejmującej podział 

kosztów na bezpośrednie i pośrednie . Z reguły bada-
nia marketingowe są traktowane w firmach jako 
koszty pośrednie . 

Warunek mierzalności  
– kwantyfikacji badań marketingowych 

ażdy rodzaj przeprowadzanej przez firmę 
analizy w wymiarze efektywności i de facto 
oceny rentowności badań marketingowych 

nakłada na nią pewien wymóg mierzalności, co w isto-
cie warunkuje i osłabia możliwości przeprowadzenia 
samej analizy w sytuacji, kiedy cele odzwierciedlają 
aspekty nie ilościowe, ale właśnie ujęcie jakościowe . 
Na przykład, czy mierzalny może być cel „podniesie-
nie znaczenia efektywności badań marketingowych 
w firmie”? Na tak sformułowany cel można riposto-
wać innym – a po czym poznamy, że znaczenie efek-
tywności tych badań w firmie wzrosło? Warunek mie-
rzalności ma więc skłonić firmę do przemyślenia, 
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w jakim stopniu i jakie zmienne mierzalne uwidocznią 
pożądany przez nią stan docelowy . W standardowych 
przypadkach zmienne celu mają naturalną miarę 
związaną ze znaczeniem samej zmiennej . 

W wielu jednak sytuacjach firma musi wprowa-
dzić zmienne mierzalne, które posłużą jako substy-
tuty celu . A zatem wybór takich zmiennych jest do-
konywany subiektywnie, co oczywiście nie koliduje 
z pierwotnym rozumieniem indywidualnego celu . 
Ponieważ tutaj interesują nas cele badawcze stawia-
ne w firmach, musimy pamiętać, że stopień ich osią-
gania będzie kontrolowany przez różne osoby, a te 
muszą mieć zestandaryzowane narzędzia i mier-
niki do oceny stopnia realizacji tych celów . Aby 
uniknąć rozbieżności w ocenach, należy więc 
uwzględnić takie zmienne mierzalne, które będą od-
zwierciedlać to, co jest rzeczywiście ważne, przy za-
chowaniu zrozumiałych i prostych w interpretacji 
wyników pomiaru [Krawczyk, 2001] . 

funkcje i metody statystyczne optymalizujące 
badania w budżecie marketingowym 

statystyce występują różnego typu funkcje, 
jakimi możemy się posługiwać w ocenie 
efektywności badań po zgromadzeniu odpo-

wiednich danych [Tarka, 2010; Walesiak, 2000] . 
I tak funkcje te mogą przyjmować formę: 
	� opisową wobec złożonych faktów, zdarzeń zwią-

zanych z poziomem efektywności, 
	� diagnostyczną – opartą na procesie analizy efek-

tywności oraz interpretacji pozyskanych danych 
z różnych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych firmy, 
	� predykcyjną – polegającą na przewidywaniu 

przyszłych wyników efektywności, 
	� innowacyjną – wskazującą nowe możliwości, 

nowe pomysły i rozwiązania poprzez monitorowanie 
poziomów efektywności, wyszukiwanie szans na ob-
niżanie kosztów badawczych, wprowadzanie nowych 
działań lub wczesnego wykrywania zagrożeń, 
	� kontrolną – pozwalającą ocenić rozbieżności 

w sferze pomiarów efektywności i wszelkiego typu 
podejmowanych przez firmę działań marketingo-
wych, generujących w odpowiednim czasie zyski . 

Z kolei optymalna alokacja nakładów ponie-
sionych na badania rynku wymaga [Pociecha, 1996] 
realizacji następujących po sobie etapów, tj . z wyboru 

uniwersalnego, algorytmicznego sposobu określania 
nakładów na badania marketingowe, przekładające-
go się na realizację przez firmę zamierzonych celów 
w postaci rozeznania rynku z określenia nakładów 
na badania, jako wynik kompromisu pomiędzy eks-
pansjonistycznym podejściem reprezentowanym 
przez pion marketingu, mającym na uwadze często 
wzrost sprzedaży firmy i jej udział w rynku, a podej-
ściem ostrożnym, reprezentowanym przez pion fi-
nansowy, dążącym do zagwarantowania firmie odpo-
wiednich zysków i określonej stopy zwrotu zainwe-
stowanego kapitału oraz z kwantyfikacji celów dzia-
łania przedsiębiorstwa pozwalających sformułować 
w firmie standardy działania gwarantujące realiza-
cję założonych celów . 

Metodami pozwalającymi wyznaczyć wielkość 
optymalnych nakładów na badania w budżecie ba-
dawczym są: 
	� metody pragmatyczne, przy których zakłada 

się, że wielkość budżetu przeznaczonego na badania 
może być z góry określona jako pewien odsetek obro-
tów firmy, w kwocie równej (niższej lub wyższej) 
oczekiwanym wydatkom konkurentów albo kwocie 
równej (lub skorygowanej o wielkość inflacji) budże-
towi przeznaczonemu na badania z ubiegłego okresu; 
	� metody zadaniowe ukierunkowane na osią-

gnięcie założonego celu, gdzie budżet badawczy 
wyznacza się na poziomie kosztu osiągnięcia przez 
badania swoich celów; 
	� metody symulacyjno-analityczne mierzące 

dynamikę nakładów na badania i ich efekty, 
przedstawiające zależności między zmiennymi ryn-
kowymi i zmiennymi firm . 

zyski i implementacja efektywności badań 
marketingowych w firmach 

ezspornie zyski są podstawowym punk-
tem odniesienia w większości przedsię-
biorstw, a badania marketingowe – inwe-

stycją2), umożliwiającą firmie powiększanie tych 
zysków . „Zwrot” w ujęciu finansowym oznacza 
„przyrost” ponad to, co pierwotnie zostało zain-
westowane . „Inwestycja” zaś obejmuje wszystkie 
koszty (obarczone ryzykiem), które są ponoszone 
w celu wygenerowania zwrotu . Można to ująć za 
pomocą wzoru: 

Koncepcja pomiaru efektywności 
z inwestycji w badania 
marketingowe 
      
Piotr Tarka

,
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gdzie: IZ  – zwrot z inwestycji w badania marketin-
gowe, 
Z – zysk, 
I  – inwestycja w badania, 

BM  – marża brutto, 
P  – przychód, 
SK  – koszty sprzedanych dóbr . 
Badania marketingowe należy więc postrzegać 

przez pryzmat inwestycji generującej zyski, i to 
bezwzględnie w kontekście ich bezpośredniego 
oddziaływania . Chociaż wyniki z oceny kampanii 
badawczej mogą początkowo wskazywać na niewy-
starczający w danej jednostce czasu przyrost warto-
ści (przy zadanym przez firmę poziomie maksymal-
nej opłacalności), to jednak wiele prowadzonych 
systematycznie przez firmę rejestrów, odnoszących 
się do kampanii badawczo-analitycznych i ich na-
stępstw (w relacji koszty – zyski), powinno dawać 
wnikliwe rozpoznanie . A zatem przyrost wartości 
z inwestycji badawczej musi wynikać z przyrostu 
zysku generowanego przez przedsiębiorstwo (w wy-
niku dodatkowych nakładów – kosztów ponoszo-
nych na badania) w czasie . 

Ostatecznie inaczej powinno się obliczać zwrot 
z inwestycji badawczej i wygenerowanej pośrednio 
informacji (prowadzącej do coraz to lepszych decyzji 
rynkowych) na etapie planowania, a jeszcze inaczej 
na etapie pomiaru i kontroli wyników . Planowanie 
ma miejsce przed dokonaniem inwestycji w badania, 
a mierzenie wyników następuje później . Zmienia się 
więc perspektywa oceny badań . Zasadnicza różnica 
polega na tym, że podejmujący decyzję na etapie 
prognozowania zwrotu z inwestycji w badania może 
nie uwzględniać poprzednich inwestycji, podczas 
gdy analiza zwrotu z inwestycji na etapie pomiaru 
wyników powinna już zawierać wszystkie koszty hi-
storyczne, co sprawia, że każda decyzja inwestycyj-
na oceniana jest indywidualnie [Lenskold, 2003] . 

Wnioski 

wielu organizacjach ilościowe traktowanie 
przedmiotu analizy kosztów badawczych 
w zakresie wyników finansowych (jeśli 

w ogóle praktykowane) wykorzystuje się nadal na 
bardzo ogólnikowym lub względnie niskim pozio-
mie . Ocena efektywności badań marketingowych 
w wymiarze finansowym (poprzez identyfikację na-
kładów do centrów: zysków, przychodów, sprzedaży 
itp .) jest rzadkością . Jednocześnie koszty badawcze 
nie są w przedsiębiorstwach jednolicie ewidencjono-
wane . Przedsiębiorcy stoją zatem często w obliczu 
problemu wymierności badań . Brak, a niekiedy na-
wet ignorancja dostępnych metod, sprzyjających we-
ryfikacji efektywności, powoduje, że firmy nie mają 
jakiejkolwiek sposobności w kwantyfikacji swoich 
celów i działań badawczych . Poza tym stoją w obli-
czu irracjonalnych decyzji, przekładających się osta-
tecznie na ich zyski lub udziały w rynku i tym sa-
mym możliwości osiągnięcia trwałej przewagi kon-
kurencyjnej [Tarka, 2010] . Przede wszystkim jest to 

jednak swoistego rodzaju marnotrawstwo zasobów: 
ludzkich (nakładów pracy potrzebnych do opracowa-
nia i operacjonalizacji badań oraz informacji), kapi-
tałowych (wydatków poniesionych w związku z za-
trudnieniem ankieterów, analityków przetwarzają-
cych zbiory danych) czy informacyjnych (realizacji 
badań i pozyskiwania niepotrzebnych i często w nad-
miarze informacji wobec rzeczywistych potrzeb in-
formacyjnych firm na rynku) . 

dr Piotr Tarka 
Katedra Strategii i Polityki 

Konkurencyjności Międzynarodowej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

PRZYPISY 
1) Według Kotlera badania marketingowe są zdeterminowa-
ne poprzez wiele czynników, takich jak systematyczne pro-
jektowanie, zbieranie, analizowanie oraz prezentowanie da-
nych i wyników badań, związanych w sposób żywotny ze 
specyficzną sytuacją marketingową podmiotu gospodarczego 
[KOTLER, 1994] . 
2) Przedsięwzięcie inwestycyjne definiujemy jako zbiór czyn-
ności zmierzających do określonego celu i angażujących 
środki finansowe, które będą związane przez okres dłuższy 
niż jeden cykl produkcyjny lub usługowy, jeden akt kon-
sumpcji albo ustalona umownie lub urzędowo jednostka cza-
su . Wartość zwrotu inwestycji badawczej może być tutaj 
wyrażona liczbą dodatnią, ujemną lub być zerowa . Jeśli 
zwrot jest wyrażony liczbą dodatnią, to znaczy, że zyski 
z nawiązką pokryły koszty badawcze . Jeśli zwrot zaś jest 
liczbą ujemną, to firma straciła pieniądze nie tylko z powo-
du określonych działań marketingowych, ale także z powodu 
badań [KRAWCZYK, 2001] . 
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Summary 
In article author undertakes insightful description of con-
cept pertaining to marketing research efficiency . In presen-
ted text he pays particular attention to necessity of imple-
mentation and conducting inside companies, economic ana-
lysis and control of all research expenditures . Marketing re-
search efficiency model was discussed in context of variabi-
lity levels in research cost covered by companies, methods of 
research efficiency computations and furthermore statistical 
functions . Discussed topics also cover methods of finding (in 
marketing research area) optimal financial funds and their 
allocations . 
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Organizatorem seminarium naukowego „Badania 
umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw” był 
Zakład Zarządzania Strategicznego Wydziału Zarzą-
dzania Uniwersytetu Warszawskiego . Seminarium 
składało się z czterech części, na których omawiano 
badania i analizy w następujących zagadnieniach: 
	� znaczenie umiędzynarodowienia polskich firm 

w polityce gospodarczej, 
	� zasobowe determinanty umiędzynarodowienia pol-

skich przedsiębiorstw, 
	� sieciowe uwarunkowania umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw, 
	� znaczenie przedsiębiorczości, innowacji i strategii 

w umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw . 
Seminarium otworzył prof . dr hab . Krzysztof 

Obłój, który zauważył, że badania nad umiędzyna-
rodowieniem firm rozpoczęły się na większą skalę 
w latach 70 . ub . wieku i dotyczyły głównie inwesty-
cji bezpośrednich (Foreign Direct Investment – FDI) 
firm z kraju A w kraju B, który miał niższy (wyko-
rzystanie Ownership Advantage) lub podobny (wyko-
rzystanie Internalisation Advantage) poziom rozwoju 
gospodarczego . Badania dotyczące umiędzynarodo-
wienia polskich przedsiębiorstw są elementem szer-
szego programu badań procesu internacjonalizacji 
przedsiębiorstw z krajów rozwijających się . Jest to 
stosunkowo nowy fenomen, którego wyjaśnienie za 
pomocą dotychczasowych teorii umiędzynarodowie-
nia jest możliwe w ograniczonym zakresie . Profesor  
Obłój zwrócił uwagę na następujące obszary zagad-
nień i pytań badawczych, które wymagają dalszych 
prac zespołów naukowych: 
	� Motywacja – dlaczego firmy z krajów rozwijających 

się podejmują ryzyko, umiędzynarodawiając swoją dzia-
łalność (zwłaszcza do krajów wysoko rozwiniętych)? 
	� Cele – czego najczęściej szukają przedsiębiorstwa 

– zasobów naturalnych, rynków, kompetencji, oszczęd-
ności, aktywów strategicznych czy też mają bardziej 
skomplikowane, nietypowe i kontekstualne motywy? 
	� Zasoby – jakie zasoby są kluczowe w procesie 

umiędzynarodowienia w krajach, które są we wczesnej 
fazie ścieżki rozwoju inwestycyjnego? Czy klasyczne 
zasoby technologiczne i marketingowe (model OLI), 
czy zasoby niematerialne i zdolność uczenia się (mo-
del LLL), gotowość ponoszenia ryzyka (model EO)? 
	� Ścieżka umiędzynarodowienia – kiedy i dlaczego 

firmy wybierają umiędzynarodowienie na określone 
rynki (model Uppsala), kiedy i dlaczego firmy wy-
bierają ścieżkę born-globals lub global smaller firm, 
czy obserwujemy inne ścieżki umiędzynarodowienia 
w Europie Środkowej i Wschodniej? 
	� Efekty – czy umiędzynarodowienie wpływa istot-

nie na wyniki firmy, wycenę inwestorów, reputację? 
Badania podpowiadają, że raczej nie, ale to złożony 
temat z racji trudności w ekstrakcji wpływu jednego 
czynnika (umiędzynarodowienia) na efektywność . Je-
śli umiędzynarodowienie nie wpływa pozytywnie na 
wyniki, to dlaczego firmy ruszają w świat? 

W pierwszej części seminarium wystąpili Sławomir 
Majman, prezes PAIiIZ i prof . dr hab . Alojzy Nowak, 
dziekan Wydziału Zarządzania UW . Sławomir Majman 

przedstawił wnioski z badania umiędzynarodowienia 
polskich firm produkcyjnych wykonanego przez KPMG 
we współpracy z PAIiIZ . Z analizy PAIiIZ i KPMG wy-
nika, że 38% przychodów polskich firm produkcyjnych 
pochodzi z działalności zagranicznej . Badanie wyko-
nano na próbie 112 firm produkcyjnych . Większość 
z nich obecna była na rynkach międzynarodowych dzię-
ki eksportowi, nieliczne miały własne inwestycje bez-
pośrednie na rynkach zagranicznych . Prezes Majman 
sformułował kontrowersyjną tezę o braku perspektyw 
na znaczący postęp umiędzynarodowienia działalności 
polskich firm, i w konsekwencji intencję koncentracji 
działań kierowanej przez niego Agencji na promowaniu 
inwestycji firm zagranicznych w Polsce . Profesor Alojzy 
Nowak podkreślił znaczenie badań nad umiędzynaro-
dowieniem prowadzonych przez Zakład Zarządzania 
Strategicznego UW pod kierunkiem prof . Krzysztofa 
Obłoja i wyraził nadzieję, że działalność badawcza i na-
ukowa będzie miała coraz większe znaczenie dla dal-
szego rozwoju dyscypliny nauk o zarządzaniu w Polsce . 
Zwrócił on też uwagę na rozwarstwienie rentowności 
branży finansowej, usługowej i produkcyjnej oraz kon-
sekwencje takiego rozwarstwienia dla struktury świa-
towych inwestycji zagranicznych . 

Pierwszy panel, poświęcony zasobowym determi-
nantom procesu umiędzynarodowienia, poprowadziła 
prof . dr hab . Maria Romanowska ze Szkoły Głównej 
Handlowej . W otwierającym wystąpieniu przedstawiła 
ona wyniki badań na próbie 100 największych pol-
skich grup kapitałowych, które potwierdziły niewielki 
stopień ich umiędzynarodowienia, głównie w formie 
eksportu . Maria Romanowska zwróciła też uwagę na 
niską moc wyjaśniającą teorii zasobowej dla zaawan-
sowania umiędzynarodowienia badanych grup kapi-
tałowych . Ten sam wniosek o braku relacji między 
zasobami a umiędzynarodowieniem w formie FDI 
w badaniu spółek publicznych w roku 2006 stwier-
dziła Aleksandra Wąsowska z Wydziału Zarządzania 
UW . Doktor Stanisław Łobejko i dr Marek Błaszczyk 
ze Szkoły Głównej Handlowej przedstawili wyniki ba-
dań strategii przedsiębiorstw i znaczenie umiędzyna-
rodowienia jako czynnika ryzyka . 

Drugi panel, poświęcony sieciowym uwarunkowa-
niom umiędzynarodowienia, poprowadził prof . dr hab . 
Krzysztof Rybiński, rektor Wyższej Szkoły Zarządza-
nia i Informatyki w Warszawie . Profesor Rybiński 
przedstawił sieciowe powiązania rynków finansowych 
i ich prawdopodobne efekty dla polskiej gospodarki . 
Na podstawie analizy prognoz potencjału wzrostu go-
spodarczego, zakładającego niski, ok . 1-proc . poziom 
wzrostu PKB (Gross Domestic Product – GDP) w Pol-
sce od 2014 r ., prof . Rybiński sformułował hipotezę 
o braku alternatywy strategicznej dla wzrostu firm 
w stosunku do umiędzynarodowienia działalności . Za-
proponował on też projekt badań dotyczących barier 
umiędzynarodowienia firm . Doktor Michał Zdziarski 
przedstawił analizę wzorców umiędzynarodowienia 
firm publicznych w latach 2007–2009 . Analiza ponad 
1000 FDI, zrealizowanych w tym czasie, wskazała na 
wejście polskich firm na 8 nowych z 20 największych 
rynków świata i wyłanianie się wspólnych kierunków 

Seminarium naukowe „Badania umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw” 
Warszawa, 2 grudnia 2010 r. 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
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inwestowania firm, np . w krajach bałkańskich i na 
południu Europy, w Azji, czy Ameryce Południowej 
w powiązaniu z Hiszpanią . 

Trzeci panel poprowadził prof . dr hab . Jerzy Cieślik, 
który przedstawił badania przeprowadzone w Akademii 
Leona Koźmińskiego w okresie od października 2007 do 
kwietnia 2010 r . Ich celem była identyfikacja głównych 
trendów i prawidłowości dotyczących internacjonalizacji 
polskich przedsiębiorstw w latach 1988–2006 . Zespół 
kierowany przez prof . Cieślika badał małe i średnie fir-
my metodą ilościową, bez możliwości uzyskania dostępu 
do danych jednostkowych . Profesor Cieślik podważył 
przydatność neoinstytucjonalnej perspektywy teoretycz-
nej w analizie procesu internacjonalizacji przedsię-
biorstw w warunkach transformacji ustrojowej i zapro-
ponował alternatywne konstrukcje: rozwinięcie modelu 
Shapero zdarzenia przedsiębiorczego oraz koncepcji ra-
dykalnej zmiany otoczenia z uwzględnieniem specyfiki 
transformacji ustrojowej . W wyniku badań zespołu po-
wstała publikacja, prezentująca rekomendacje do prowa-
dzenia polityki gospodarczej, umożliwiającej efektywne 
wykorzystanie środków publicznych do promowania 
umiędzynarodowienia . Innowacyjne zastosowanie me-
tod analizy tekstu do pomiaru orientacji przedsiębior-
czej i jej związku z umiędzynarodowieniem przedstawił 
Marcin Pawłowski z Wydziału Zarządzania UW . Wyko-
rzystał on analizę listów prezesów do akcjonariuszy 
w celu zidentyfikowania orientacji przedsiębiorczej firm . 
Autor stwierdził słabą, pozytywną zależność między in-
nowacyjnością a zasięgiem umiędzynarodowienia i istot-
ną statystycznie (p<1%) negatywną zależność między 
proaktywnością a stopniem umiędzynarodowienia . Dok-
tor Mariola Ciszewska-Milnarić z Akademii Leona  
Koźmińskiego przedstawiła wyniki badań umiędzynaro-
dowienia firm słoweńskich . Celem badań była weryfika-
cja wpływu wybranych czynników menedżerskich na 
umiędzynarodowienie MŚP w relatywnie nowym kon-

tekście – małej, potransformacyjnej gospodarki . Autorka 
badań wykazała, że wiedza o procesie umiędzynarodo-
wienia (podkreślająca techniczne i proceduralne aspekty 
wiedzy związanej z umiędzynarodowieniem) okazała się 
ważną zmienną, wyjaśniającą poziom umiędzynarodo-
wienia firm słoweńskich, i nie znalazła relacji między 
wcześniejszym doświadczeniem międzynarodowym me-
nedżerów a umiędzynarodowieniem firm, w których pra-
cują oni obecnie . W ramach seminarium przedstawiono 
także wystawę zdjęć studentów Wydziału Zarządzania 
UW „Obrazy globalizacji” . 

Ze względu na wyjątkowo ciężkie warunki atmos-
feryczne na seminarium zabrakło prezentacji zespo-
łów, które miały dotrzeć z innych miast Polski: prof . 
dr . hab . Mariana Gorynii, prof . dr . hab . Krzysztofa 
Fonfary, prof . dr . hab . Wojciecha Czakona i prof . dr . 
hab . Jana Jeżaka . Udało się to innym uczestnikom ze 
Szczecina, Białegostoku, Gdańska i Łodzi . 

Uczestnicy seminarium podjęli decyzje o kontynu-
owaniu inicjatywy i organizacji regularnych spotkań 
naukowych poświęconych umiędzynarodowieniu firm . 
Organizacji przyszłorocznej konferencji w Szkole Głównej 
Handlowej podjął się zespół prof . Marii Romanowskiej . 
Seminarium zostało zrealizowane w ramach grantu N 
N115259636, finansowanego przez MNiSW . W ramach 
grantu zespół pod kierunkiem prof . dr . hab . Krzysztofa 
Obłoja prowadzi badania na temat „Uwarunkowania 
i efekty strategii umiędzynarodowienia działalności 
przez polskie spółki giełdowe” . Materiały z semina-
rium, linki do ciekawych materiałów i baz danych po-
zwalających badać umiędzynarodowienie oraz analiz 
prowadzonych przez jednostki naukowe są prezento-
wane na stronie: http://www .strategie-umiedzynarodo-
wienia .wz .uw .edu .pl/

Opr . dr Michał Zdziarski 
Wydział Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Ważną rolę w procesach zakupu i konsumpcji, 
a także postrzeganiu firm, marek i produktów 
odgrywają zmysły wzroku, słuchu, węchu, dotyku 
i smaku . Wiedza o zmysłach ludzkich przyczynia 
się do większej skuteczności działań marketingo-
wych . Jednak w większości przypadków jej wyko-
rzystanie ogranicza się do tego, jak sprawić, aby 
klienci dostrzegli produkt lub markę . Zdaniem au-
torów marketing sensoryczny oferuje dużo więcej . 
Jest to sposób wyrażania tożsamości i wartości 
firmy w dążeniu do długofalowego celu, jakim jest 
zwiększenie świadomości marki oraz tworzenie jej 
wizerunku .

Jest to innowacyjna książka, prezentująca teo-
rię i praktykę marketingu sensorycznego . Eksperci 
w tej dziedzinie przekazują w niej czytelnikowi wie-
dzę opartą głównie na wynikach badań naukowych 

z dziedziny psychologii, doświadczeniach firm i za-
chowaniach konsumentów . Tworząc koncepcję mar-
ketingu sensorycznego, przyjęli oni założenie, że 
o percepcji produktów i usług przez klientów decy-
duje pięć zmysłów ludzkich . Ich zdaniem firmy mu-
szą o tym pamiętać, gdy formułują strategie marke-
tingowe, a zwłaszcza dokonują wyboru segmentów 
docelowych, kształtują wizerunek marki czy pozy-
cjonują produkt . Dzięki wykorzystaniu czynników 
emocjonalnych, racjonalnych i zmysłowych zdecy-
dowanie łatwiej jest bowiem umacniać pozycję na 
rynku i zdobywać klientów .

Walorami książki są przystępny język oraz in-
teresujące przykłady firm europejskich i amery-
kańskich, które już stosują marketing sensoryczny 
w swojej działalności . Książka jest adresowana do 
studentów, a także praktyków gospodarczych .

Bertil Hultén, Niklas Broweus, Marcus van Dijk

marketing sensoryczny
polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2011
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RAMLI, HUSEIN ZAKARIA, 
A New Perspective on Board 
Composition and Firm 
Performance in an Emerging 
Market, „Corporate Governance” 
2010, vol. 10, no. 5, s. 647– 
–661. 

Wprowadzenie 

ada nadzorcza lub rada 
dyrektorów są jednymi 
z ważniejszych elemen-

tów nadzoru korporacyjnego 
i stanowią przedmiot wielu opra-
cowań i badań . Ze względu na 
znaczenie podejmowanych przez 
radę decyzji, prowadzone analizy 
dotyczą efektywności rady w kon-
tekście jej pracy, struktury oraz 
składu . Międzynarodowa analiza 
porównawcza oraz kolejne, liczne 
opracowania wskazują, że głów-
nymi kwestiami podnoszonymi 
w kontekście efektywności rady 
jako efektywnego mechanizmu 
nadzorczego są obecność, przygo-
towanie oraz aktywność człon-
ków rady spoza firmy, w tym 
przede wszystkim członków nie-
zależnych, cechujących się bra-
kiem powiązań o charakterze ka-
pitałowym, rodzinnym czy hand-
lowym z zarządzającymi oraz  
dominującym akcjonariuszem . 
Obecność tego typu członków ma 
zapewnić lepszy nadzór nad po-
stępowaniem menedżerów, dzia-
łanie w interesie akcjonariuszy 
i w efekcie prowadzić do lepszych 
wyników osiąganych przez spółkę . 
Należy jednak zauważyć, że obec-
ność niezależnych członków w ra-
dzie jest poważnym wyzwaniem 
w przypadku spółek działających 
w gospodarkach rozwijających 

się, ze względu na dominację 
firm o rodzinnej strukturze wła-
sności, w których zarówno nad-
zór, jak i zarządzanie pozostają 
pod si lną kontrolą rodzin . 
Wymogi większego udziału nieza-
leżnych członków w radzie są 
traktowane wówczas bardziej jako 
zagrożenie utraty kontroli nad 
spółką, a mniej jako źródło lepsze-
go nadzoru, większej możliwości 
doradztwa, większego obiektywi-
zmu oceny działania menedżerów 
i lepszej realizacji interesów akcjo-
nariuszy . 

Niniejszy artykuł ma na celu 
przedstawienie analiz odnośnie 
do zależności między składem 
rady oraz wynikami realizowany-
mi przez spółkę przy wykorzysta-
niu zagregowanych wskaźników 
opisujących charakterystykę rady . 
Dyskutowane badanie przeprowa-
dzono na próbie 277 spółek spoza 
sektora finansowego notowanych 
na giełdzie w Malezji, co pozwala 
na uzyskanie danych i wyników 
cechujących rynek wschodzący . 

ramy teoretyczne 

względniając różne ka-
tegorie członków, rada 
może być postrzegana 

jako kontinuum [Daily i Schwenk, 
1996] . Na jego jednym końcu 
znajduje się homogeniczna rada 
zdominowana przez insiderów 
z firny, a na drugim jej końcu 
rada silnie zróżnicowana pod 
względem składu i struktury, 
obejmująca zarówno członków 
z (inside directors), jak i spoza 
(outside directors) firmy, człon-
ków wykazujących powiązania 
z zarządem lub akcjonariuszami 
(gray directors, affiliated directors) 

oraz członków niezależnych (inde-
pendent directors) . Taka typolo-
gia oznacza jednocześnie większe 
zróżnicowanie w kategorii człon-
ków zewnętrznych [Pfeffer, 1972; 
Hilman et al ., 2000] . Członkowie 
rady spoza firmy są postrzegani 
jako dyrektorzy bardziej efektyw-
ni i zapewniający wysokiej jako-
ści monitoring ze względu na ich 
większy obiektywizm w ocenie 
pracy zarządu, łączący ich z ak-
cjonariuszami stosunek powier-
nictwa (fiduciary duty) . Oznacza 
to, że członkowie rady spoza fir-
my są postrzegani jako element 
ograniczający klasyczne konflik-
ty między pryncypałem a agen-
tem [Fama i Jensen, 1983; Jensen 
i Meckling, 1976] . Z tego też 
względu inwestorzy instytucjo-
nalni bardzo często rekomendują 
spółkom zwiększanie zróżnicowa-
nia rady oraz włączanie w ich 
skład członków spoza firmy . 
Warto jednak podkreślić, że efek-
tywność członków rady spoza 
firm będzie zależała od ich możli-
wości i umiejętności pozyska-
nia informacji o funkcjonowaniu 
spółki . Członkowie ci z definicji 
stykają się bowiem z asymetrią 
informacyjną i mają silnie ogra-
niczony dostęp do informacji 
o rzeczywistym działaniu firmy, 
co skutkuje ich słabszą pozycją 
w porównaniu do członków z fir-
my i członków zarządu . 

Rola członków rady spoza fir-
my jest najczęściej analizowana 
w kontekście teorii pryncypała 
i agenta oraz teorii stewarda . Oba 
te podejścia wskazują, że dobór 
członków w radzie nie jest bardzo 
złożonym procesem . Z drugiej 
strony teoria kapitału społeczne-
go i kapitału ludzkiego sugeruje, 

„Corporate Governance” 

Skład rady w kontekście wartości firmy 
Przypadek gospodarki wschodzącej 

,
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że inwestycje w rozwój danej oso-
by będą zwiększać jego/jej poten-
cjał do pełnienia funkcji w radzie 
[Davenport, 1990] . Potencjał ten 
przejawiający się w wiedzy i do-
świadczeniu będzie sprzyjać po-
woływaniu danej osoby do rady . 
Proces doboru członków rady 
skutkuje zatem w dłuższej per-
spektywie powiązaniem oczeki-
wań i interesów członków rady 
oraz spółki . Z kolei osoby zasiada-
jące w radzie danej spółki będą 
cechować się większymi szansami 
na powołanie do tych organów 
także w innych firmach . Model 
doboru członków spoza firmy do 
rady przedstawia rysunek 1 . 

Przetrwanie i rozwój organi-
zacji zależą silnie od umiejętno-
ści radzenia sobie z niepewno-
ścią oraz od umiejętności okreś-
lenia czynników, jakie wywiera-
ją wpływ na firmę . Każdy czło-
nek rady wnosi do spółki okre-
śloną wiedzę, umiejętności, do-
świadczenie i wartości oraz po-
wiązania z innymi menedżera-
mi czy dyrektorami i firmami . 
Zgodnie z teorią zasobową ten 
unikatowy zestaw kapitału ludz-
kiego i społecznego poszczegól-
nych członków rady jest bardzo 
ważnym aktywem firmy i wspie-
ra proces rozwoju spółki . 
Obecność konkretnych osób w ra-
dzie jest także pewnym sygnałem 
dla instytucji i organizacji ze 
spółką współpracujących i zwięk-
sza szansę na zapewnienie kapi-
tału niezbędnego do rozwoju . 
Oznacza to jednocześnie, że przy 

wyborze danej osoby na członka 
rady następuje zrównoważenie 
interesów indywidualnych po-
szczególnych członków oraz inte-
resów tej firmy . W szczególności 
te cechy odnoszące się do kapita-
łu ludzkiego i społecznego, które 
zapewniły danej osobie awans 
w hierarchii zawodowej, doprowa-
dziły także do wyboru na funkcję 
członka rady . Podobnie dobre wy-
niki i dobra reputacja menedżera 
będą sprzyjać uzyskaniu przez 
nią/niego funkcji zewnętrznego 
członka rady w innej niż macie-
rzysta spółce . Jednocześnie ci 
z zewnętrznych członków rady, 
którzy mają doświadczenie w za-
rządzaniu spółką i rekrutują się 
z zarządów (top management 
teams) stanowią niezwykle cenną 
grupę z punktu widzenia efek-
tywności pracy rady . Z drugiej 
jednak strony, zewnętrzni człon-
kowie z doświadczeniem mene-
dżerskim postrzegani są jako 
mniej niezależni dyrektorzy rady 
ze względu na homogeniczność 
wykonywanej pracy na stanowi-
skach menedżerskich, większą 
wyrozumiałość dla pracy prezesa 
i innych członków zarządu czy 
podobieństwa do nadzorowanych 
menedżerów w zakresie wykształ-
cenia czy stylu życia . 

metodologia badania 

adanie koncentrowało 
się na określeniu, czy 
występują zależności 

między określonym składem rady 
mierzonym wysokością udziału 
członków zewnętrznych a wyni-
kami osiąganymi przez spółkę . 
Badanie przeprowadzono na pró-
bie 277 spółek giełdowych spoza 
sektora finansowanego notowa-
nych na giełdzie w Malezji 
w okresie 2002–2007 . W celu okre-
ślenia zależności czy współwystę-
powania danej charakterystyki 

członków rady z wynikami, prze-
analizowano raporty roczne ba-
danych spółek, co pozwoliło na 
zbudowanie określonej typologii 
rad dyrektorów . Dane finanso-
we uzyskano z bazy Thomson 
Worldscope . 

Na potrzeby badania przyjęto 
dokładne definicje wewnętrznego 
członka rady (insidera), zależnego 
członka rady (non-independent) 
oraz niezależnego członka rady . 
	� Pod pojęciem wewnętrznego 

członka rady (insidera) rozumie 
się członka rady mającego co naj-
mniej 5% akcji spółki . Taki dy-
rektor jest powiązany z rodziną 
kontrolującą spółkę i ma znaczny 
wpływ i możliwości decyzyjne; 
jednocześnie ma wpływ na wybór 
określonych osób na członków 
niezależnych . Oznacza to, że rada 
zdominowana przez insiderów bę-
dzie cechować się władzą opartą 
na przymusie lub stosowaniu kar 
[Filatochev i Bishop, 2002] . Choć 
Davis (1993) wskazuje, że różnice 
interesów między menedżerami 
a akcjonariuszami można ograni-
czać poprzez posiadanie udziałów 
blokujących, to jednak nadmier-
na pozycja akcjonariuszy domi-
nujących może przyczynić się do 
błędów strategicznych i działa-
nia w interesie tylko jednej gru-
py . Taka, zdominowana przez in-
siderów rada, w której zasiadają 
osoby mające dużą władzę 
i wpływ ze względu na wysokość 
posiadanych udziałów, może paść 
ofiarą problemów „superego”, 
kiedy to członkowie rady będą 
przekonani o swojej racji i już nie 
dostrzegą nowych, pojawiających 
się szans lub zagrożeń . 

Warto zaznaczyć, że specyfi-
ka systemu nadzoru korporacyj-
nego, a w szczególności struktu-
ry własności spółek malezyjskich, 
znacząco wpływa na funkcjono-
wanie rady . Wiele spółek charak-
teryzuje się bowiem własnością 
rodzinną i to rodzina jako domi-
nujący akcjonariusz kontroluje 
każdy z trzech poziomów nadzo-
ru i zarządzania, czyli walne 
zgromadzenie, radę dyrektorów 
i top menedżerów . Ze względu na 
tę specyfikę w niniejszym bada-
niu wyróżniono pojęcia stratega 
i areny strategicznej [Nordquist 
i Melin, 2001] . Strategiem jest 
dyrektor, który odgrywa kluczo-
wą rolę w procesie decyzyjnym 
i który wywiera znaczący wpływ 
na kształt realizowanej przez  
firmę strategii . Arena działań 

Inwestycje w kapitał 
ludzki i  społeczny  

Prestiż  
Środowisko  
Zależność od zasobów  

Siła powiązań  

Osoba  
 
 

Powiązanie 
interesów  
i celów  

 
 
 

Firma  

Brak obecności w radzie  
 

Obecność w jednej 
radzie 

 
 

Pełnienie funkcji członka 
w wielu radach  

 Prestiżowy członek rady 
 

Rys. 1. Model doboru do rady członków spoza firmy

Źródło: LESTER (2003) . 
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strategicznych to miejsce, w któ-
rym poszczególni aktorzy się 
spotykają i wchodzą w interak-
cje . Na przykład dominujący ak-
cjonariusze najczęściej preferują 
nieformalne spotkania, by usta-
lić przebieg i wyniki głosowań 
później przeprowadzanych na 
WZA . 
	� Pod podjęciem zależnego 

członka rady (non-independent) 
w badaniu rozumie się członka 
rady, który jest byłym pracowni-
kiem spółki lub innej firmy po-
wiązanej ze spółką (np . z grupy 
kapitałowej) . Taką osobę okre-
śla się mianem członka zależne-
go lub powiązanego (gray, affi-
liated) [Yermack, 1996, 2004 
oraz według przepisu 9 wyma-
gań dla spółek notowanych na 
Bursa Malaysia] . Do tej katego-
rii zalicza się także członków 
rady, którzy w innych spółkach 
pełnią rolę menedżerską, two-
rząc tak zwane personalne po-
wiązania krzyżowe (cross director-
ship) . Ich obecność w więcej niż 
jednej radzie silnie obniża ich 
niezależność, gdyż zwiększa ich 
wyrozumiałość dla zarządzają-
cych . Zjawisko to jest znane 
w literaturze pod pojęciem po-
krewieństwa [Schultz, 2001] . 
Zgodnie z regulacjami Bursa 
Malaysia jedna osoba może 
maksymalnie zasiadać w 25 ra-
dach, z czego maksymalnie 10 
może dotyczyć spółek giełdo-
wych . Praktyka w Malezji wska-
zuje, że zależni członkowie rady 
są bardzo często powoływani 
przez WZA na kolejne kadencje, 
co jest zgodne z założeniami 
teorii zasobowej . 
	� Pod pojęciem zewnętrznego 

członka rady (outsider) rozumie się 
członka rady, który nie ma żad-
nych udziałów w spółce i nie ma 
żadnych kontaktów biznesowych 
ze spółką oraz reprezentuje jedne-
go z pięciu największych inwesto-
rów instytucjonalnych w Malezji . 
Jeżeli jednocześnie taki członek 
rady zasiada w radzie innej spół-
ki, na potrzeby badania określa 
się go/ją jako członka niezależne-
go (independent) . Drugim typem 
zewnętrznego członka rady jest 
cudzoziemiec pełniący funkcję 
członka rady [Douma et al ., 
2006] . 

Bazując na powyższej katego-
ryzacji członków rady, w badaniu 
zaproponowano typologię rad dy-
rektorów przedstawioną na ry-
sunku 2 . 

Jak przedstawiono na rysun-
ku 2, rady, w których zasiada 
50% lub więcej członków we-
wnętrznych (insiderów), określa 
się jako radę „twardzieli”, co 
wiąże się ze zdecydowaną posta-
wą członków wobec realizowanej 
strategii, choć może powodować 
wspomniane wcześniej problemy 
z jednostronnym postrzeganiem 
rzeczywistości i niedopuszcza-
niem nowych pomysłów czy kry-
tyki . Rady w których zasiada 
50% lub więcej zależnych człon-
ków (non-independent) określa 
się jako radę „kolegów” ze wzglę-
du na wielość powiązań cechują-
cych tych członków . Rady, w któ-
rych zasiada 50% lub więcej 
członków niezależnych (indepen-
dent) określa się jako radę „uf-
nych”, co odnosi się do wiary 
w znaczenie, pozytywny wpływ 
i efektywny nadzór prowadzony 
ze strony członków niezależ-
nych . Natomiast rady, w których 
zasiada 50% lub więcej członków 
niezależnych (independent) i ob-
cokrajowców, określa się jako 
najlepsze rozwiązanie . 

Warto jednocześnie podkre-
ślić, że możliwe są typy pośred-
nie, jak np . rada, w której nie 
zasiadają w ogóle członkowie 
wewnętrzni (sześć rad w próbie 
badawczej) lub rada, w której 
mandaty członków zależnych 
i niezależnych rozkładają się po 
równo (po 50%) . W takich przy-
padkach brano pod uwagę pozy-
cję i rolę członków zależnych 
poza firmą – rady, w których 
członkowie zależni zajmują sta-
nowiska top menedżerów w in-
nych spółkach, klasyfikowano 
jako radę „kolegów” . W przy-
padku rady, w której zidentyfi-

kowano jednego insidera przy 
takiej samej liczbie członków za-
leżnych i niezależnych (dziesięć 
rad w próbie badawczej) brano 
pod uwagę doświadczenie zawo-
dowe członków niezależnych . 
Rady, w których członkowie nie-
zależni mieli doświadczenie za-
wodowe poza sektorem banko-
wym, pełnili funkcje doradcze 
lub stanowiska w administracji 
publicznej, były klasyfikowane 
jako rady „ufnych” . Natomiast 
rady, w których członkowie nie-
zależni mieli doświadczenie za-
wodowe w sektorze finansowym 
i nie pełnili innych funkcji do-
radczych, klasyfikowano jako 
rady „kolegów” . 

Uzyskane wyniki 

Podstawowa charakterystyka 

Podstawowym wątkiem ba-
dawczym jest odpowiedź na pyta-
nie, czy określony typ rad bę-
dzie wpływać na wyniki spółek . 
W tym celu zbudowano model 
ekonometryczny, koncentrujący 
się na poszczególnych typach 
rad dyrektorów i jednocześnie 
uwzględniający zmienne kontrol-
ne i endogeniczność spółki ze 
względu na daną strukturę  
własności [Choi et al ., 2007] . 
Podstawowa charakterystyka 

Udział insiderów   
w radzie  
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Rys. 2. Typologia rad dyrektorów przyjęta w badaniu 
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analizowanych rad dyrektorów 
w próby badawczej została przed-
stawiona w tabeli 1 . 

Tabela 1 przedstawia główne 
trendy w składzie rad dyrekto-
rów oraz typologii rad na prze-
strzeni 5 lat, czyli od 2002 do 
2007 roku . Na podstawie przed-
stawionych danych można za-
uważyć wzrost (spadek) udziału 
członków spoza firmy (inside-
rów) w radzie . Zgodnie z przyję-
tą typologią większość rad dy-
rektorów z próby badawczej to 
rady typu „twardziele”, co jed-
nocześnie oznacza dominację 
w tym organie członków z firmy 
w spółkach malezyjskich . Biorąc 
pod uwagę strukturę własności, 
widać, że w radach spółek cechu-
jących się rodzinną własnością 
w porównaniu ze spółkami kon-
trolowanymi przez instytucje za-
siada mniej członków zewnętrz-
nych niezależnych . Choć w ana-
lizowanym okresie nie zanoto-
wano znacznych zmian w zakre-
sie struktury własności bada-
nych spółek, to duże wahania 
zaobserwowano w odniesieniu 
do typologii rad dyrektorów 
(rady „ufnych” oraz rady „kole-
gów” w latach 2003–2007) . 

Dalsze analizy wykazały, że 
44% członków rad pełni także 
funkcję w komitecie audytu, 
a 40% z nich zasiada w komite-
cie ds . wynagrodzeń . Rada dy-
rektorów analizowanych spółek 
liczy średnio 8,14 członków, czyli 
mniej niż statystyczna dziewię-
cioosobowa rada z Wielkiej 
Brytanii [Conyon, 1994], ale wię-
cej niż statystyczna rada z Korei 
Południowej (6,75 członka) [Choi 
et al ., 2007] . Wyniki wskazują 
także na duże znaczenie wiedzy 
finansowej, gdyż 55,9% członków 
legitymuje się takim doświadcze-
niem (10% to rewidenci, 2% to 

zewnętrzni audytorzy, a 9% po-
chodzi z sektora bankowego) . 
Jedynie 3% członków rekrutuje 
się z administracji państwowej, 
a 3% zajmuje stanowiska mene-
dżerskie . Na tym etapie analiza 
wykazała także pozytywną kore-
lację między obecnością inwesto-
rów instytucjonalnych i inwesto-
rów zagranicznych a wskaźni-
kiem Q Tobina . 

Analiza statystyczna 

Przeprowadzone analizy przy 
uwzględnieniu zmiennych kon-
trolnych wskazują, że: 
	� typ rady ma znaczenie w kon-

tekście wyników uzyskiwanych 
przez spółki . W szczególności 
pozytywne współczynniki uzy-
skano w odniesieniu do rad „uf-
nych” i rad najlepszych . Wyniki 
sugerują, że rady, w których 
udział członków niezależnych 
w radzie kształtuje się na pozio-
mie co najmniej 50% lub łączny 
udział w radzie członków nieza-
leżnych spoza firmy oraz obco-
krajowców wynosi co najmniej 
50%, współwystępują z lepszymi 
wynikami spółek; 
	� własność rodzinna oraz 

udział inwestorów instytucjonal-
nych i zagranicznych w struktu-
rze własności także współwystę-
pują z lepszymi wynikami, choć 
efekt odnotowywany w przypad-
ku udziału inwestorów zagra-
nicznych jest najsilniejszy; 
	� uzyskane wyniki utrzymują 

się także przy uwzględnieniu in-
nych czynników mogących za-
kłócać zidentyfikowane zależno-
ści . Na przykład w badaniu wzię-
to pod uwagę spółki cechujące 
się ponad 5-proc . pakietem akcji 
pozostających w posiadaniu 
skarbu państwa (28 takich spół-
ek w próbie badawczej), co dla 

nich mogłoby skutkować otrzy-
mywaniem lepszych warunków, 
gwarancji czy licencji ze strony 
rządu . W analizie uwzględniono 
także stopień dywersyfikacji 
oraz poziom wydatków na bada-
nia i rozwój, co może wywierać 
wpływ na uzyskiwane wyniki fi-
nansowe; 
	� uzyskane wcześniej wyni-

ki zostały potwierdzone również 
przy uwzględnieniu różnych 
struktur własności, wskazując 
jednocześnie na negatywny 
wpływ obecności członka rodziny 
kontrolującej spółkę na stanowi-
sku CEO (nadmierna kontrola) . 

podsumowanie 

adanie analizowało efek-
tywność określonej cha-
rakterystyki rad dyrekto-

rów w kontekście nadzoru korpo-
racyjnego . W szczególności anali-
za koncentrowała się na znaczeniu 
niezależnych członków w radzie 
dla osiąganych przez spółki wyni-
ków finansowych . Uzyskane re-
zultaty wskazują, że rady cechują-
ce się większym udziałem człon-
ków niezależnych i członków bę-
dących obcokrajowcami współwy-
stępują z lepszymi wynikami 
spółek . Oznacza to, że obecność 
niezależnych członków w radzie 
dyrektorów stanowi efektywny 
mechanizm nadzorczy . 

Opr . dr Maria Aluchna 
Katedra Teorii Zarządzania 
Szkoły Głównej Handlowej 

Tab. 1. Charakterystyka analizowanych rad dyrektorów w latach 2002–2007 

Rok Członkowie rad Typologia rad Własność 

Insiderzy Zależni 
Spoza 
firmy 

Obcokrajowcy Twardziele Koledzy Ufni Najlepsi Instytucjonalna Rodzinna 

2002 49,3 11,4 38,1 0,5 62,5 21,6 14,8 1,1 34,3 8,1

2003 44,9 15,1 39,6 0,4 52,3 30,7 16,3 0,7 34,4 7,9

2004 44,5 14,3 40,7 0,4 53,8 27,4 18,7 0,04 33,8 8,4

2005 44,1 13,7 41,7 0,5 51,9 24,5 22,4 1,1 32,9 9,2

2006 43,9 12,8 42,7 0,6 49,5 22,0 27,4 1,1 33,2 9,2

2007 43,8 12,2 43,3 0,6 49,8 21,3 28,2 0,7 32,6 9,9
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