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wprowadzenie

edyną stałą rzeczą w zarządzaniu są zmia-
ny” – twierdził najczęściej cytowany w lite-
raturze guru zarządzania, Peter F. Drucker. 

Zmiany są także od lat przedmiotem zainteresowa-
nia, niezwykle atrakcyjnym tematem dyskusji, pogłę-
bionych refleksji badań i publikacji naukowych, War-
to rzucić okiem na wyniki wyszukiwania w Google 
Scholar, by się o tym przekonać . Change i change 
management należą do najczęściej wyszukiwanych 
słów powiązanych z hasłem management. 

Ale w naukach zarządzania od lat 70. XX wieku 
coraz więcej miejsca poświęca się zmianom o cha-
rakterze przełomowym, rewolucyjnym. Dość wspo-
mnieć książki Alvina i Heidi Toffler Trzecia fala, 
Rewolucyjne bogactwo; Petera. F. Druckera Wiek nie-
ciągłości, Zarządzanie XXI wieku – wyzwania; Philipa 
Kotlera i Jima A. Caslione Chaos. Zarządzanie i mar-
keting w erze turbulencji, czy wreszcie książki polskich 
naukowców, m.in. A.K. Koźmińskiego Zarządzanie 
w warunkach niepewności, W.M. Grudzewskiego, 
I. Hejduk, A. Sankowskiej i M. Wańtuchowicz, 
Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przy-
szłości . Wszyscy ci autorzy za przyczynę przełomów 
uznają zmieniające się gwałtownie otoczenie, w któ-
rym działają organizacje, jego nieprzewidywalność 
oraz turbulencje, jakie powoduje.

czym jest przełom 

łownik języka polskiego definiuje przełom 
jako „zwrot, moment zwrotny, krytyczny, 
doniosły, jako zmianę zasadniczą”, zmianę 

o charakterze jakościowym. Medycyna dodatkowo 
odnosi to pojęcie do gwałtownej zmiany w przebiegu 
ostrej choroby, przesilenia kryzysu.

Nauki społeczne, w tym nauki o zarządzaniu, 
częściej posługują się równie wieloznacznym ter-
minem „paradygmat”, który pozostaje w bliskich 
związkach z terminem „przełom”. Przełom ujmowa-
ny jako zmiana rewolucyjna zmienia obowiązujące 
paradygmaty, a więc założenia, podstawowe orien-
tacje metodologiczne, koncepcje, metody i praktyki 
zarządzania. 

Można więc na przełomy w zarządzaniu spojrzeć 
z różnych perspektyw. Niektóre z nich będą miały 
charakter rewolucji naukowych, inne będą jedynie 
modyfikować, wzbogacać i doskonalić znane koncep-
cje i metody.

Część z przełomów będzie przez wiele dziesięcio-
leci wywierać wpływ na teorię i praktykę zarządza-
nia, inne, choć nazywane przełomami, będą mieć 
charakter przejściowych mód w zarządzaniu. 

Zwraca się uwagę, że przełomy w zarządzaniu 
następują w wyniku pewnych szczególnych wyda-
rzeń, okoliczności, działań; przebiegają one w czasie  

towarzystwo naukowe  
organizacji i kierownictwa
świadkiem i uczestnikiem przełomów* 
Zbigniew Dworzecki

„Przełomy w zarządzaniu” to tytuł konferencji naukowej,  
którą organizuje Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa we współpracy 

z Komitetem Nauk Organizacji i  Zarządzania  Polskiej Akademii Nauk. 
Konferencja odbędzie się w dniach 4–5 kwietnia br. w Warszawie.

Konferencja jest zwieńczeniem obchodów 85-lecia powstania TNOiK.
Uczestnicy konferencji  podejmą próbę wskazania oraz  nazwania wydarzeń  

w teorii i praktyce zarządzania, zarówno w Polsce, jak i na świecie, zasługujacych  
– ich zdaniem – na miano przełomu, a dotyczących wiodących obszarów tematycznych  

wyznaczonych przez organizatorów konferencji:  
z kontekstu strategicznego przełomów w zarządzaniu z przełomów 

w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz z przełomów w zarządzaniu procesowym.
Te trzy wiodące obszary tematyczne będą zarazem stanowić oś podziału  

3-tomowej monografii naukowej, wydanej przez TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu.
Prezentowane poniżej teksty są kwintesencją wystąpień ich autorów w czasie obrad  

konferencji, a prezentowane treści odzwierciedlają ów podział tematyczny. 

,
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i przestrzeni, pojawiają się na granicy między dwoma 
okresami. Są one zazwyczaj wynikiem przełomów, 
które zachodzą w systemach politycznych, gospo-
darczych, społeczno-kulturowych. Radykalne zmiany 
w założeniach, wartościach, logice i regułach funk-
cjonowania bezpośrednio wpływają na kształtowanie 
się nowych podejść, koncepcji, systemów zarządzania 

Szczególnie wyraźny staje się zatem kontekst stra-
tegiczny przełomów w zarządzaniu. Jak do nich do-
chodzi, co na nie wpływa, co je kształtuje, jak one się 
pojawiają i rozprzestrzeniają w czasie i przestrzeni? 

Różne mogą być obszary przełomów, ich moty-
wy, różni ich inicjatorzy, promotorzy i propagato-
rzy; różne czynniki mogą je wywoływać, mogą one 
przybierać różną postać i charakter, wywoływać 
różne skutki. Różna też może być ich ocena formu-
łowana w różnych okresach, w różnej perspektywie 
czasowej, przez różne osoby lub ośrodki. 

Myśląc zatem o przełomach w zarządzaniu, nale-
ży mieć na uwadze te kwestie.

W ponad 100-letniej historii nauk o zarządzaniu 
(za prekursora uznaje się F.W. Taylora i jego książ-
kę Principles of Scientific Management, opublikowaną 
w 1911 r.) można było odnotować wiele przełomów. 
Niektóre pojawiały się nagle, inne, choć dzisiaj wydają 
się nieoczekiwane, przeważnie kiełkowały od lat i wy-
rosły ze zmian oraz trendów, które były przedmiotem 
obserwacji i badań. 

Polskie środowisko naukowe ma swój oryginalny 
wkład w formowanie, badanie i upowszechnianie 
wiedzy o przełomach w zarządzaniu i datuje się to 
jeszcze od czasów przedniepodleglościowych. Nazwi-
ska i dorobek nestorów nauk zarządzania w Polsce, 
profesorów: Karola Adamieckiego, Edwina Hauswalda, 
Stanisława Bieńkowskiego, Zygmunta Rytla, znane 
były w Europie.

Byli to naukowcy, których ukształtowało Oświe-
cenie, doceniające znaczenie pracy od podstaw, rolę 
towarzystw naukowych w upowszechnianiu wiedzy, 
podnoszeniu poziomu edukacji społeczeństwa, upo-
wszechnianiu dobrych doświadczeń praktycznych, 
tworzeniu klimatu dla kreatywności, innowacyjno-
ści, efektywności.

To właśnie z inicjatywy profesora Karola Adamiec-
kiego został utworzony 20 kwietnia 1925 r. Instytut 
Naukowej Organizacji, z którego wywodzi się Towarzy-
stwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. 

Instytut Naukowej Organizacji, przekształcony 
w 1933 r. w Instytut Naukowy Organizacji i Kierownic-
twa, a w 1948 r. w Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa był świadkiem i uczestnikiem przeło-
mów, a jako apolityczne stowarzyszenie o charakterze 
non-profit od początku swego istnienia spełniał ważną 
rolę w tworzeniu i upowszechniania wiedzy o profe-
sjonalnym zarządzaniu, istotnym elemencie każdego 
przełomu w zarządzaniu.

Jubileusz 85-lecia Towarzystwa Naukowego Orga-
nizacji i Kierownictwa to dobra okazja do spojrzenia 
na warunki i wynikające z nich zadania oraz możli-
wości współtworzenia i uczestnictwa TNOiK w prze-
łomach w zarządzaniu 

Warunki te były i są wynikiem funkcjonowania 
określonego systemu myślenia, przyjętego porządku 
politycznego i gospodarczego, stosunku do inicjatyw 
instytucjonalnych, społecznych i indywidualnych.

W historii TNOiK można wyróżnić trzy wiodące 
nurty w sposobie traktowania Towarzystwa przez 

społeczeństwo i państwo: jako ruchu społecznego, 
jako ruchu państwowego oraz jako ruchu inicjatyw 
indywidualnych

Nurty te występowały zarówno w swej czystej 
postaci, jak i w formie hybryd – z jedną wiodącą 
perspektywą.

tnoik jako ruch społeczny

ierwszy, społeczny nurt dominował w okre-
sie międzywojennym (lata 1925–1939). To-
warzystwa naukowe tamtego okresu były 

powoływane przez uczonych (w przypadku INO był 
to profesor Karol Adamiecki); miały dość elitarny 
charakter, prowadziły działalność edukacyjną, wy-
dawniczą, niekiedy też badawczą, były niezależne od 
władz pod względem finansowym, miały też swoje 
źródła dochodów. Darczyńcami w przypadku INO 
były osoby prywatne, ale fundusze założycielskie 
i subwencje pochodziły także od instytucji, m.in. 
Tramwajów Miejskich, Banku Handlowego, Giełdy 
Pieniężnej, Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich 
Kolei Dojazdowych, cukrowni, elektrowni.

Poczucie wagi społecznej misji i odpowiedzialno-
ści sprawiało, że ówcześni działacze z wielką pasją 
angażowali się w upowszechnianie najnowszego do-
robku w dziedzinie zarządzania, chętnie na łamach 
„Przeglądu Organizacji”, miesięcznika założonego 
w 1926 r. przez Karola Adamieckiego (i do dzisiaj 
wydawanego), dzielili się wynikami swych badań, 
prowadzili polemiki naukowe, inspirowali środowi-
sko do nowych podejść, tematów, instrumentów za-
rządzania. W tym pionierskim okresie rozwoju nauk 
o zarządzaniu zorganizowano dwa Zjazdy Nauko-
wej Organizacji (w roku 1924 i 1928), działacze INO 
byli w gronie założycieli Europejskiego i Światowego  
Stowarzyszenia Zarządzania – CECIOS i CIOS  
(TNOiK jest do dzisiaj członkiem tych organizacji);  
publikowano książki i artykuły prezentujące najnow-
szy światowy dorobek badawczy w dziedzinie zarzą-
dzania; organizowano konferencje, sympozja, prelek-
cje poświęcone doświadczeniom praktyki zarządzania.

Ten społeczny nurt w rozwoju Towarzystwa pró-
bowano kontynuować w bardzo trudnych i zmienio-
nych politycznie oraz gospodarczo warunkach po 
1945 r. Wielka w tym zasługa profesora Stanisława 
Bieńkowskiego , który w marcu 1945 r. doprowadził 
do reaktywowania w Krakowie Instytutu Naukowe-
go Organizacji i Kierownictwa, a od września tego 
roku wznowił wydawanie miesięcznika „Przegląd 
Organizacji” .

W 1948 r. Instytut, który miał charakter sto-
warzyszenia, został przekształcony w Towarzystwo 
Naukowego Organizacji i Kierownictwa (uchwałą 
z 3 września).

Te trzy pierwsze lata pokazały, jak trudno jest 
realizować założenia modelu społecznego TNOiK 
w wersji ruchu społecznego opartego na ideach II 
Rzeczypospolitej. Rozpoczął się drugi okres działal-
ności TNOiK jako ruchu państwowego

tnoik jako ruch państwowy

orządek polityczny, gospodarczy i społecz-
ny był budowany wokół scentralizowanego 
modelu ideologiczno-państwowego wzoro-

wanego lub bezpośrednio przeniesionego ze Związku 
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Radzieckiego. W modelu tym wyraźnie brakowało 
przestrzeni dla towarzystw naukowych, zwłaszcza 
takich, jak TNOiK, których działacze upowszechniali 
wiedzę z  zarządzania opartą na wzorcach, koncep-
cjach i badaniach prowadzonych w krajach Zachodu. 

Przełom polityczny, gospodarczy i społeczny na-
kazywał budowanie nowego porządku, a w nim 
pierwszoplanową rolę odgrywały ideologia, pań-
stwo i jego instytucje. Władza polityczna i państwo-
wa niechętnie patrzyły na działalność TNOiK, sta-
rając się ukierunkować jego aktywności na popula-
ryzowanie i propagowanie koncepcji, metod i roz-
wiązań w dziedzinie organizacji i zarządzania prze-
niesionych bezpośrednio z ZSRR. Taka działalność 
była dobrze widziana, doceniana i nagradzana w po-
staci finansowania. Bezwzględne podporządkowanie 
się władzy dawało wprawdzie szansę na funkcjono-
wanie, ale w znaczący sposób ograniczało samodziel-
ność badawczą, swobodę wypowiedzi, demokrację

W pewnym momencie (a był to rok 1949) pod 
wpływem nacisków ze strony władz państwowych, 
a może także ze względu na swoje interesy, dopro-
wadzono do samolikwidacji TNOiK. Z własnej inicja-
tywy pozbyto się majątku Towarzystwa, przekazu-
jąc go instytucjom państwowym (Państwowy Insty-
tut Pracy) lub spółdzielniom.

Zmiany, jakie zaszły w 1956 r. w Polsce, jakkol-
wiek nadal odbywały się pod hasłem państwowości 
i kierowniczej roli PZPR, dopuszczały pewną rolę to-
warzystw naukowych w doskonaleniu systemu gospo-
darczego. Działacze TNOiK wykorzystali otwierającą 
się możliwość reaktywowania Towarzystwa. Nastąpiło 
to w 1957 r., przy wielkim zaangażowaniu i wsparciu 
ze strony profesora Tadeusza Kotarbińskiego, pełnią-
cego funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk i przez 
krótki okres prezesa Zarządu Tymczasowego TNOiK.

„Traktat o dobrej robocie” profesora Tadeusza 
Kotarbińskiego i wynikające z niego hasło dobrej ro-
boty spodobały się władzy politycznej. Dostrzegła ona 
możliwość zwiększenia aktywności społecznej i efek-
tywności działania. Zaczęto więc inaczej podchodzić 
do TNOiK, widząc w Towarzystwie rolę przewodnika 
społecznego ruchu dobrej roboty, a na jego działal-
ność zaczęto patrzeć bardziej przychylnie, choć na-
dal, ze względów ideologicznych, nieufnie. 

Klimat wokół TNOiK powoli poprawiał się; zaczę-
to prowadzić działalność edukacyjną w formie szko-
leń dla kadr kierowniczych przedsiębiorstw, organi-
zować konferencje i seminaria naukowe, uczestni-
czyć, choć jedynie w formie obserwatorów w mię-
dzynarodowych kongresach (wydarzeniem było 
zwłaszcza uczestnictwo delegacji działaczy TNOiK 
w XI Kongresie CIOS w Paryżu w 1957 r.). Wszyst-
kie te działania mieściły się w wyznaczonych przez 
władze ramach ideologicznych.

Kolejne zmiany przyniósł rok 1970 i tzw. dekada 
Gierka. Chęć zmniejszenia dystansu technologicznego 
i gospodarczego wobec Zachodu, budowania socjalizmu 
„z ludzka twarzą” doprowadziła do zmiany stosunku 
władz politycznych i państwowych także wobec TNOiK. 
 Uznano zapewne, że Towarzystwo może odegrać zna-
czącą rolę w działaniach przyspieszających zmiany 
w gospodarce. TNOiK w tym okresie stał się masową 
organizacją społeczną z silną i rozbudowaną pod wzglę-
dem kadrowym centralą w Warszawie, oddziałami re-
gionalnymi we wszystkich województwach, delegatura-
mi oddziałów w mniejszych miastach, kołami i sekcjami 

naukowymi w zakładach pracy, szkołach wyższych. 
W szczytowym okresie liczył (przynajmniej formalnie) 
ponad 31 tysięcy członków. Przy wsparciu finansowym 
władz i przedsiębiorstw państwowych zaczęto na szero-
ką skalę organizować szkolenia różnych grup zawodo-
wych w zakresie koncepcji, metod i technik organizacji 
i zarządzania, opierających się na dorobku amerykań-
skiej i zachodnioeuropejskiej teorii i praktyki zarządza-
nia. Organizowano wiele konkursów i turniejów dla 
młodzieży, m.in. Turniej Młodych Mistrzów Organiza-
cji, Szkoły Mistrzów. W coraz szerszym zakresie pro-
wadzono działalność wydawniczą – książek, czasopism 
(w tym miesięcznika „Przegląd Organizacji”, kwartal-
nika naukowego „Problemy Organizacji”, miesięcznika 
„Organizacja i Kierownictwo”, w którym znajdowały 
się streszczenia i omówienia artykułów z czasopism 
zachodnich z zakresu organizacji i zarządzania), skryp-
tów i materiałów szkoleniowych. Opracowywano nowo-
czesne metody dydaktyczne, w tym zbiory przypadków, 
ćwiczeń, gier kierowniczych. Dużą wagę przywiązywa-
no też do organizowania seminariów i konferencji na-
ukowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzyna-
rodowym (w ramach RWPG). To właśnie w tym okre-
sie nawiązano liczne kontakty z podobnymi do TNOiK  
stowarzyszeniami w Czechosłowacji i na Węgrzech.

W działalności TNOiK tego okresu na szczególną 
uwagę zasługuje działalność naukowa w zakresie roz-
woju teorii organizacji i zarządzania. Regularnie orga-
nizowano sympozja naukowe pod nazwą „seminarium 
ogólnej teorii organizacji”. Ważną rolę odgrywały też 
sekcje i komisje naukowe tworzone tak przy Zarządzie 
Głównym, jak i w oddziałach terenowych Towarzystwa. 

Trudnym okresem dla TNOiK, podobnie jak dla 
wielu innych stowarzyszeń naukowych, były lata 1978 
–1981. Działalność odbywała się w warunkach nara-
stającego kryzysu polityczno-gospodarczego, silnych 
napięć i polaryzacji stanowisk w odniesieniu do sytu-
acji politycznej, gospodarczej i sposobów radzenia sobie 
z coraz głębszym kryzysem. Jako stowarzyszenie na-
ukowe TNOiK skupił się wówczas na działaniach zmie-
rzających do zmiany systemu funkcjonowania państwa 
i gospodarki, doskonaleniu struktur organizacyjnych 
przedsiębiorstw, systemu polityki personalnej, rozwija-
niu demokratycznych form zarządzania.

Kolejne zmiany przyniósł rok 1985. Wiązały się 
one z podjętą przez rząd próbą przeprowadzenia 
reformy gospodarczej. TNOiK miał odegrać w niej 
ważną rolę instytucji wspierającej przemiany i przy-
gotowującej kadry do profesjonalnego zarządzania, 
zgodnego z wyznaczonymi regułami. Dzięki swym 
działaniom, jakości prac eksperckich i zawartych 
w nich wnioskach oraz propozycjach, TNOiK zyskał 
sobie pozycję społecznego eksperta i doradcy komi-
sji rządowych. Na zlecenie rządu przygotowywano 
ekspertyzy, opinie, brano aktywny udział w posie-
dzeniach rządowej Komisji ds. Reformy, na szeroką 
skalę prowadzono działalność szkoleniową i wydaw-
niczą z zakresu reformy gospodarczej.

Okres do 1988 r. można uznać za ostatni roz-
dział działalności TNOiK jako ruchu państwowego.

tnoik jako ruch inicjatyw indywidualnych

adszedł rok 1989, a wraz z nim radykalna 
i rewolucyjna przemiana systemu politycz-
nego, gospodarczego i społecznego w Polsce. 

Skrótowo i trafnie ocenił ja profesor Leszek Balcerowicz ,
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w swym przemówieniu sejmowym 17 grudnia 1989 r. 
„Przemiana, której dokonujemy, jest przełomowa, 
ma unikalny w dziejach charakter. Przypadł nam los 
pionierów; świat patrzy na Polskę z uwagą”. Bardzo 
ważne stwierdzenie padło także z ust premiera Tade-
usza Mazowieckiego w jego expose. „Polskie problemy 
gospodarcze muszą rozwiązywać sami Polacy. O po-
wodzeniu zadecydują nasza własna pomysłowość, pra-
ca i cierpliwość”. Nowy system ukazał nowe kierunki 
rozwoju, otworzył ogromne możliwości, ale zmienił 
też zasadniczo warunki działania.

Nastał czas koncepcji neoliberalnych w gospo-
darce, wycofywania się państwa i jego instytucji 
z wielu obszarów społecznych, indywidualnej przed-
siębiorczości i zmiany nastawień ludzi z publicznych 
czy państwowych na indywidualne, w których górę 
zaczęły brać interesy prywatne. Znacznemu ograni-
czeniu, a niekiedy nawet zmarginalizowaniu uległa 
sfera działalności społecznej, Sławiąc to, co prywat-
ne i osobiste, podważono w jakimś stopniu ideę spo-
łecznej działalności. Etos publiczny, który uformował 
kiedyś kulturę pracy dla innych czy etos państwo-
wy, w którym starano się wykorzystać ideę pracy 
społecznej dla państwa, zastąpił wolnorynkowy etos 
pracy dla siebie.

Zmiana warunków zaowocowała skupieniem 
uwagi dużej części społeczeństwa na wartościach 
konsumpcyjnych, indywidualnej karierze zawodo-
wej; zmniejszyła się chęć silniejszego zaangażowania 
w działalność społeczną, niedającą dodatkowych do-
chodów i korzyści materialnych 

Coraz mniej też pozostawało wolnej przestrzeni 
dla tradycyjnej działalności społecznej w obszarze 
edukacji, ekspertyz, doradztwa. Wypierały je nowe, 
silne i profesjonalne instytucje. Na przykład w obsza-
rze badań i ekspertyz dla rządu i instytucji państwo-
wych taką rolę spełniały „polskie centra myśli” (think 
tanks) Pojawiły się one w końcu lat 90. jako nieza-
leżne ośrodki ekonomiczne. Do najważniejszych na-
leżały: Centrum im. Adama Smitha, Centrum Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych, Instytut Badań nad Go-
spodarką Rynkową, Niezależny Ośrodek Badań Eko-
nomicznych. Część tej przestrzeni zdobyły dla sie-
bie instytucje międzynarodowe (MFW, OECD, Bank 
Światowy) lub zagraniczni konsultanci. Do tego gro-
na dołączyły w krótkim czasie zagraniczne i krajo-
we firmy doradcze, szkoleniowe, niepubliczne szko-
ły wyższe, fundacje, przedsiębiorstwa zagraniczne 
działające w Polsce, branżowe i regionalne zrzesze-
nia przedsiębiorców. 

Ten okres w spojrzeniu na państwo i gospodarkę 
oraz rolę, jaką pełnić w nich zaczęły stowarzyszenia 
naukowe, takie jak TNOiK, rozpoczął nową fazę w hi-
storii Towarzystwa. Określiłem ja mianem „TNOiK 
jako ruch inicjatyw indywidualnych”. Dominuje on do 
chwili obecnej, a jego cechą jest skupienie aktywno-
ści na rozwiązywaniu problemów lokalnych, odpowia-
daniu na bieżące potrzeby środowisk regionalnych, 
„małych ojczyzn”, naszych oddziałów wojewódzkich. 
Coraz trudniej jest godzić działalność społeczną 
z profesjonalną działalnością naukową, szkoleniową 
czy doradczą.

Ale trudności te i pewne dylematy wynikające ze 
zmienionych warunków działania nie oznaczają, że 
TNOiK nie ma swego miejsca i dobrych perspektyw 
rozwojowych. Towarzystwo znalazło je w pewnych ob-
szarach szkoleniowych (szkolenia specjalistyczne), 

badawczych (realizacja programów europejskich:  
Tacit, Leonardo da Vinci, Społeczna Odpowiedzial-
ność Biznesu, Organizacje Sieciowe), konferencjach 
naukowych (rocznie jest organizowanych kilkanaście 
przedsięwzięć), wydawnictwach („Dom Organizato-
ra” w Toruniu należy do grona największych wydaw-
ców książek z prawa i zarządzania w Polsce), a mie-
sięcznik „Przegląd Organizacji” ma najwyższą kate-
gorię punktową, przyznawaną przez ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego. Warte podkreślenia są: 
wspólne inicjatywy i serie wydawnicze książek z pro-
fesjonalnymi wydawnictwami, takimi jak:  
Poltext – seria „Biblioteka Nowoczesnego Menedże-
ra”, wydawnictwa uczelniane; zróżnicowana współ-
praca międzynarodowa (TNOiK jest członkiem Euro-
pejskiej i Światowej Rady Zarządzania – CECIOS 
i CIOS, członkiem EFMD, współpracuje z niemiecką 
organizacją Rationalisierungs-Kuratorium der Deut-
schen Wirtschaft – RKW oraz z The Institut of Ma-
nagement Foundation w Wielkiej Brytanii) oraz 
współpraca krajowa (z Komitetem Nauk Organizacji 
i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Polskim To-
warzystwem Ekonomicznym, NOT, Stowarzyszeniem 
Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Gospodarczą). 
TNOiK promuje najcenniejsze osiągnięcia środo-
wisk naukowych i przedsiębiorców (medal Karola  
Adamieckiego, nagrody za najlepsze prace doktor-
skie i magisterskie w dziedzinie zarządzania, za naj-
lepsze książki i monografie w dziedzinie zarządza-
nia, wyróżnienia, statuetki dla liderów przedsiębior-
czości, biznesu przyznawane przez oddziały regional-
ne TNOiK wspólnie z instytucjami zaufania publicz-
nego w regionach).

Dużą szansą dla TNOiK jest członkostwo Polski 
w Unii Europejskiej. Przygotowywaliśmy do tego 
przełomowego wydarzenia polskiej transformacji 
ludzi z różnych regionów i grup społeczno-zawodo-
wych, przybliżając im specyfikę wspólnego rynku, 
zasady działania na nim, uczestnicząc w progra-
mach unijnych, pomagając w nawiązywaniu kontak-
tów środowiskowych.

Ten kierunek działania będzie wzmacniany i to 
nie tylko dlatego, że dobrze wpisuje się w cele 
statutowe Towarzystwa, ale daje impuls do zmian 
w spojrzeniu na wiele procesów, kształtuje warto-
ści, pozwala lepiej formować Towarzystwo i przygo-
towywać je do sprostania wyzwaniom przyszłości. 
Wydaje się także, że poszerzy on spektrum sfery 
społecznej i tym samym zmniejszy napięcia oraz 
dysonanse między wizją TNOiK jako ruchu spo-
łecznego (odpowiedzialności społecznej) a silnymi 
tendencjami indywidualistycznymi, eksponującymi 
interes własny i partykularne interesy grup i śro-
dowisk lokalnych. 

  prof . dr hab . Zbigniew Dworzecki
prezes TNOiK

Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

* Na potrzeby niniejszego tekstu zostały wykorzystane frag-
menty „Przedmowy” autorstwa Zbigniewa Dworzeckiego 
i Bogdana Nogalskiego do monografii naukowej „Przełom 
w zarządzaniu. Kontekst stategiczny”, wydanej przez 
TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu.
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przełomy w teorii zarządzania 
  
Adam Stabryła

uwagi wstępne 

rzełomy w teorii zarządzania proponuje się 
rozważać w umownym przedziale: „postępy 
wiedzy – odkrycia naukowe”, bez przepro-

wadzania jednak szczegółowej analizy krytycznej. 
Uzasadnieniem takiego podejścia jest to, że wykona-
nie poprawnej i pełnej kategoryzacji jest złożonym 
zadaniem badawczym, wymagającym wieloletnich 
prac historyczno-porównawczych. Natomiast w ni-
niejszym artykule jest przedstawiony syntetyczny 
przegląd podstawowej problematyki badawczej w teo-
rii zarządzania, jak również zawarto omówienie nie-
których jej współczesnych nurtów. Zaprezentowano 
również zestawienie wybitnych odkryć naukowych, 
które zostały uhonorowane Nagrodą im. A. Nobla 
w dziedzinie ekonomii, a ukierunkowanych na pro-
blemy zarządzania. Wyróżnienia te stanowią bowiem 
potwierdzenie indywidualnych lub zespołowych doko-
nań twórczych, ocenionych jako przełomowe. 

podstawowa problematyka badawcza 
w teorii zarządzania 

asadniczym odniesieniem dla współczesnej 
teorii zarządzania są poglądy teoretyczne 
i dorobek praktyczny klasycznej szkoły za-

rządzania; była ona fundamentem i pierwotną bazą, 
na której opierały się główne linie rozwoju omawia-
nej gałęzi wiedzy. 

W tabeli 1 została zamieszczona podstawowa 
problematyka badawcza w teorii zarządzania1). Jest 
to wybór zasadniczych zagadnień z całego bardzo 
rozległego systemu wiedzy, jakim jest prezento-
wana nauka. Wybór ten został dokonany przede 
wszystkim ze względu na potrzebę wyeksponowania 
charakterystycznych ujęć modelowych oraz metod 
i procedur badawczych, służących doskonaleniu or-
ganizacji systemów wytwórczych i systemów zarzą-
dzania, procesów pracy, procesów informacyjnych 
i innych. 

wybrane dokonania współczesności 

szeroko pojmowanej teorii zarządzania, 
a w konsekwencji w działalności praktycz-
nej, znaczącą rolę ma podejście techniczne, 

zwłaszcza w zakresie organizacji produkcji oraz w za-
kresie metodologii. Dotyczy ono zarówno odległej hi-
storycznie retrospekcji kultury materialnej człowie-
ka, jak i rozwoju współczesnej cywilizacji. Ta „inży-
nierska” orientacja wyraźnie wpłynęła na sposób my-
ślenia specjalistów z zakresu zarządzania, ekonomii, 
prawa, nauk ścisłych i innych. Objawia się to przede 
wszystkim w poszukiwaniu możliwości kwantyfikacji 
zjawisk ekonomicznych, algorytmizacji postępowa-
nia badawczego, stosowania podejścia systemowego 

i analizy systemowej, odnosi się do wykorzystania 
metod modelowania, analizy funkcjonalnej, technik 
optymalizacyjnych itd. 

W niniejszym punkcie artykułu zwrócono uwagę 
na osiągnięcia teorii zarządzania w czasach najnow-
szych, które umownie można zamknąć w przedziale 
ostatniego półwiecza. Dotyczy to zarówno koncepcji 
badawczych, jak i praktycznej działalności mene-
dżerskiej. Rozwój współczesnych ujęć poznawczych 
i metodologicznych zmierza w kierunku ścisłej in-
tegracji badań organizatorskich, marketingowych, 
finansowych i komunikacji społecznej, co pozwala 
na wyróżnienie poniższych – o istotnym znaczeniu 
– tendencji i zmian modernizacyjnych. 
�� Nastąpił renesans koncepcji firmy jako „organi-

zacji uczącej się” (learning organization). Organiza-
cję uczącą się powinny charakteryzować następujące 
cechy: 
�z zdolność adaptacyjna, czyli zdolność dostosowy-

wania się do zmian w otoczeniu, 
�z rozwój indywidualnych umiejętności menedżerów 

w roli nauczycieli, twórców, liderów, 
�z myślenie systemowe, 
�z stałe doskonalenie systemów zarządzania (zwłasz-

cza w zakresie instrumentalnym). 
�� Niekwestionowane stało się znaczenie strategii 

społecznych, ukierunkowanych na: 
�z zbudowanie długotrwałych więzi firmy (właścicie-

li, kierownictwa) z pracownikami, 
�z nadzór korporacyjny, 
�z stworzenie modelu wspólnej (kierownictwa i pra-

cowników) odpowiedzialności za efektywne działanie 
firmy, 
�z zachowania organizacyjne. 
�� Szczególną rolę w praktyce zarządzania pełni sys-

tem informacji menedżerskiej (SIM). Zasoby informa-
cyjne, technika komputerowa, rozproszone i zintegro-
wane systemy informacyjne, strategie informacyjne 
firmy – są zasadniczymi czynnikami wspomagania 
zarządzania. Rozwój SIM będzie pogłębiać jego dal-
szą specjalizację, w istocie widoczną już na co dzień. 
Specyfikę SIM w zakresie wspomagania zarządzania 
można odnieść na przykład do następujących funkcji: 

 z obserwacji i prognozowania sytuacji zewnętrz-
nych (makrosystemowych i sektorowych), 

 z monitoringu procesów wewnętrznych, zwłaszcza 
identyfikacji zakłóceń i niesprawności systemu eks-
ploatacyjnego przedsiębiorstwa, 

 z opracowania charakterystyki strukturalnej 
i funkcjonalnej poszczególnych podsystemów przed-
siębiorstwa w związku z przygotowaniem strategii 
cząstkowych (np. w dziedzinie finansów, spraw per-
sonalnych, produkcji), 

 z rozwiązywania problemów diagnostycznych i de-
cyzyjnych (expert systems), 

 z realizacji zadań komunikacyjnych, koordynacyjnych 
i kontrolnych w zarządzaniu organizacją wirtualną. ,
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Tab. 1. Podstawowa problematyka badawcza w teorii zarządzania 

Zakres badań: 
organizacja produkcji 

Zakres badań: 
zarządzanie korporacjami 

i instytucjami 

Zakres badań: 
uniwersalne koncepcje  

metodologiczne 
Od przełomu XIX/XX wieku do 1939 r. 

 z Podział pracy i specjalizacja 
 z Harmonizacja pracy 
 z Badanie metod pracy 
 z Mierzenie, normowanie i wartościowanie 

pracy 
 z Planowanie i kontrola produkcji 
 z Badanie produktywności czynników  

wytwórczych 
 z Analiza ruchów roboczych (studium ruchu) 

i badania ergonomiczne 
 z Metody ustalania normatywów biegu pro-

dukcji (długości cyklu produkcyjnego, taktu 
i rytmu produkcji, optymalnej wielkości serii 
produkcyjnej) 

 z Organizacja technicznej obsługi procesu pracy 
 z Badania nad wydajnością pracy, zastosowa-

nie taśmy produkcyjnej, automatyzacja 
 z Statystyczna kontrola jakości 

 z Struktury organizacyjne 
 z Zasady zarządzania 
 z Analiza funkcji zarządzania 
 z Systemy płac 
 z Organizacja pracy biurowej 
 z Czynnik ludzki, humanizacja pracy 
 z Badania psychometryczne 

 z Koncepcje cyklu działania zorganizo-
wanego 

 z Zasady organizacji pracy zespołowej 
 z Prakseologiczna koncepcja analizy 

działania (czynu) 
 z Prakseologiczne ujęcie ekonomii  

i organizowania 

Od 1939 r. (1945) do czasów obecnych 
�� Kontynuacja badań z poprzedniego okre-

su. Nowe tendencje badawcze:
 z Optymalizacja decyzji produkcyjno-tech-

nicznych 
 z Analiza wartości wyrobów 
 z Przestrzenne organizowanie procesu pracy 
 z Komputeryzacja produkcji 
 z Sterowanie jakością wyrobów 
 z Badania nad niezawodnością wyrobów i pro-

cesów technologicznych 
 z Elastyczne systemy produkcyjne 
 z Just in time . System kanban 
 z Robotyzacja. Analiza ergonomiczna i pro-

jektowanie techniczne 
 z Total Quality Management 
 z Normatywne systemy zarządzania jakością 
 z Systemy zarządzania środowiskowego 
 z Systemy zarządzania bezpieczeństwem i hi-

gieną pracy 
 z Business Process Reengineering (BPR). Re-

strukturyzacja. 
 z Systemy wspomagania zarządzania pro-

dukcją MRP, MRP II, ERP 
 z Metody japońskie w zarządzaniu produkcją 

�� Kontynuacja badań z poprzednie-
go okresu. Nowe tendencje badawcze: 

 z Badania nad komunikacją grup 
społecznych 

 z Style zarządzania 
 z Decyzje kierownicze 
 z Proces informacyjny 
 z Systemy informacyjno-decyzyj-

ne zarządzania 
 z Komputeryzacja zarządzania 
 z Projektowanie systemów zarzą-

dzania. Techniki zarządzania 
 z Analiza wartości systemów or-

ganizacyjnych 
 z Doskonalenie struktur organiza-

cyjnych 
 z Aspekty behawioralne procesu 

zarządzania (motywacja, kultura or-
ganizacyjna, rozwój organizacji, kon-
flikty, równowaga organizacyjna) 

 z Techniki negocjacji 
 z Controlling 
 z Badania marketingowe 
 z CRM 
 z Menedżerskie rachunki kosztów 
 z Strategiczna karta wyników 
 z Benchmarking 
 z Systemy Workflow 
 z Lean Management 
 z Outsourcing 
 z Przedsiębiorstwo sieciowe. Orga-

nizacja wirtualna 
 z Systemy komunikowania się 
 z Systemy informacji menedżer-

skiej (SIM) 
 z Projektowanie systemów refe-

rencyjnych 
 z Gospodarka oparta na wiedzy 
 z Pomiar kapitału intelektualnego 
 z Teoria organizacji uczącej się 

�� Kontynuacja badań z poprzedniego 
okresu. Nowe tendencje badawcze:

 z Ogólna teoria systemów i analiza sys-
temowa 

 z Cybernetyczne koncepcje zarządzania 
przedsiębiorstwem i gospodarką narodową 

 z Ogólne koncepcje diagnostyczne i pro-
gnostyczne 

 z Systematyka metod i technik organi-
zatorskich 

 z Metodologia procesu zarządzania 
 z Metodologia projektowania 
 z Modele systemów ekonomicznych i or-

ganizacyjnych 
 z Doskonalenie metod ilościowych po-

miaru i optymalizacji decyzji. Symulacja. 
Teoria gier 

 z Systematyka ocen sprawności organi-
zacyjnej 

 z Podejście strategiczne w zarządzaniu 
 z Teorie i metodologie rozwoju firmy 
 z Programowanie zmian 
 z Metodyki projektowania ekonomiczne-

go i technicznego 
 z Pomiar ryzyka 
 z Sztuczna inteligencja 
 z Samoorganizacja 
 z Podejście procesowe 
 z Analiza generatywna 
 z Foresight 

Źródło: opracowanie własne. 
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�� Zasadniczemu zdynamizowaniu uległ kierunek 
zarządzania wiedzą (knowledge management) i zarzą-
dzania kapitałem intelektualnym (intellectual capital 
management). 

Zarządzanie wiedzą koncentruje się na problemie 
kreowania i dysponowania zasobami informacyjnymi 
(wiadomościami) z różnych dziedzin nauki i zastosowań 
empirycznych, w celu osiągnięcia znaczącej przewagi 
konkurencyjnej. Szczegółowe zadania tego specyficzne-
go obszaru zarządzania są następujące: z rejestracja 

i gromadzenie wiedzy z kształtowanie postępu w sferze 
naukowo-badawczej (tworzenie nowej wiedzy) z zasto-
sowanie i transfer wiedzy. Zatem zarządzanie wiedzą 
ma być dziedziną działalności przedsiębiorstwa, której 
celem użytkowym jest dostarczanie informacji użyt-
kownikom, stosownie do ich potrzeb merytorycznych, 
związanych z kreowaniem rozwoju ekonomicznego, 
technicznego i organizacyjnego. Tak więc ten kierunek 
jest rozwinięciem zarządzania zasobami informacyjny-
mi (Information Resource Management –IRM). 

Tab. 2. Charakterystyka nurtów zarządzania strategicznego 

Wyszczególnienie 
Nurt planistyczny 

 � Cechy charakterystyczne koncepcji: 
 z wychodzi z założenia, że celem każdej organizacji jest równomierny rozwój, który powinien być zaprogramowany na pod-

stawie zasady racjonalności, a więc ze względu na potrzeby firmy i możliwości utrzymania się na rynku; 
 z podstawowymi narzędziami zarządzania są: strategie, plany biznesowe, prognozy i scenariusze, techniki analityczne i ra-

chunki decyzyjne, strategiczna karta wyników; 
�z preferuje sformalizowany system planowania oraz analizę SWOT i bilans sprawnościowy. 
 � Przedstawiciele: H.I. Ansoff, R.L. Ackoff, P.F. Drucker, twórcy modelu analizy strategicznej LCAG (E.P. Learned, H.K. 

Christensen, K.R. Andrews, W.D. Guth), C.W. Hofer, D. Schendel, R.S. Kaplan, D.P. Norton. 
 � Związki z innymi dziedzinami 

Nurt planistyczny wywodzi się z teorii firmy, metodologii planowania gospodarczego (makro i mikro), teorii prognozowa-
nia oraz analizy ekonomicznej. W tym obszarze jest również umiejscowione zarządzanie projektami (Project Management), 
w szczególności zaś metodyka oceny projektów inwestycyjnych (Project Appraisal), projektowanie organizatorskie (Orga-
nizational Design Approach). Nurt planistyczny pozostaje w silnym związku z ekonomią przemysłową, a także z działami 
szczegółowymi nauki o zarządzaniu (marketingiem, finansami firmy, zarządzaniem zasobami ludzkimi). 

Nurt pozycyjny 
 � Cechy charakterystyczne koncepcji: 
 z eksponuje potrzebę badań diagnostycznych w zakresie oceny pozycji strategicznej i konkurencyjnej firmy; 
 z poszukuje metod osiągnięcia przewagi konkurencyjnej; 
 z w projektowaniu strategii jako główne narzędzia badawcze stosowane są: macierz wzrostu/udziału w rynku, cykl życia 

produktu, krzywa doświadczeń, diagram pozycji firmy; 
 z zajmuje się prognozowaniem sytuacji zewnętrznych (w otoczeniu bliższym i dalszym, makroekonomicznym i konkuren-

cyjnym). 
 � Przedstawiciele: B. Henderson i M. Goold (firma doradcza Boston Consulting Group), M. Bower i A. Campbell (firma 

doradcza J.O. McKinseya), firma doradcza A.D. Little’a, M. Porter. 
 � Związki i innymi dziedzinami 

Nurt pozycyjny reprezentuje współczesne podejście badawcze w analizie strategicznej i skupia się na ocenie pozycji firmy 
oraz poszukiwaniu strategii osiągania przewagi konkurencyjnej. Najsilniejsze związki nurtu pozycyjnego z innymi dziedzina-
mi dotyczą: teorii konkurencji, analizy rynku, badań marketingowych, badań nad konsumpcją. Immanentnymi składowymi 
nurtu pozycyjnego pozostaje analiza ekonomiczna oraz prognozowanie (podobnie zresztą, jak w przypadku nurtu planistycz-
nego). 
Analiza ekonomiczna jest narzędziem, które służy głównie do badań diagnostycznych i porównawczych w związku z ustala-
niem pozycji firmy. Odgrywa ona również ważną rolę w opracowaniu strategii kosztowej i zróżnicowania. 
Prognozowanie w nurcie pozycyjnym ma istotne znaczenie nie tylko ze względu na zastosowanie w wytyczaniu trendów 
sytuacji zewnętrznych oraz trajektorii strategicznych, ale służy także do nakreślania cyklu życia produktu. 

Nurt integratywny 
 � Cechy charakterystyczne koncepcji: 
 z na pierwszy plan wysuwa zachowanie strategiczne właścicieli firmy i członków organizacji (kadry menedżerskiej, pra-

cowników), zdeterminowane przez wspólną postawę (system wartości) i podejście w kształtowaniu przewagi konkurencyj-
nej firmy; 

 z rozszerza formułę przewagi konkurencyjnej o wymiar współdziałania zewnętrznego (kooperacji, aliansów); 
 z silnie akcentuje kompleksowość podejścia badawczego, polegającą na łączeniu metod właściwych dla nurtu planistyczne-

go i pozycyjnego z aspektami strategicznymi doskonalenia struktur organizacyjnych, zarządzania zasobami informacyjny-
mi, zarządzania zasobami ludzkimi i in.; 

 z postuluje integrację firmy z klientami nie tylko przez produkt, ale również przez dbałość o utrzymanie wzajemnej lojal-
ności, przez ukierunkowanie firmy na zindywidualizowane potrzeby klientów; 

 z głosi potrzebę zespolenia kultury organizacyjnej, zasobów strategicznych, systemu zarządzania oraz kompetencji kadry 
menedżerskiej i pracowników. 

 � Przedstawiciele: A.D. Chandler jr., W. Ouchi, K. Ohmae, T. Peters, R. Waterman jr., H. Mintzberg, J. Quinn, G. Ha-
mel, C.K. Prahalad. 

 � Związki z innymi dziedzinami 
Nurt ten cechuje się komplementarnością różnych koncepcji i podejść badawczych, jakie są związane z ekonomią, naukami 
o zarządzaniu i naukami społecznymi. Istotny wpływ na nurt integracyjny wywarły następujące orientacje: kierunek behawio-
ralny (w tym podejście sytuacyjne Contingency Approach), neoklasyczny i systemowy. Zrutynizowane i mechanistyczne podej-
ścia nurtu planistycznego i pozycyjnego zostały przez wyżej wymienione kierunki wzbogacone postulatami swobodnego i nie-
sformalizowanego kreowania strategii firmy, uczenia się i rozwijania umiejętności (strategie prostych reguł – simple rules). 

Źródło: opracowanie własne. 
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Natomiast zarządzanie kapitałem intelektualnym 
dotyczy dwóch obszarów: jeden z nich to wiedza oraz 
umiejętności praktyczne pracowników i menedżerów, 
zaś drugi to kapitał strukturalny, któremu odpowia-
dają aktywa niematerialne, składające się – obok ak-
tywów materialnych – na wartość przedsiębiorstwa. 
Kapitał intelektualny (lub aktywa intelektualne) jest 
zdeterminowany przez: z poziom organizacyjny firmy 
z prace projektowo-badawcze z patenty z komuni-
kację z otoczeniem z zdolność adaptacyjną firmy. 
Zarządzanie kapitałem intelektualnym za cel uzna 
racjonalne gospodarowanie tym szczególnego rodza-
ju zasobem, przede wszystkim z punktu widzenia 
jego ekonomicznego wykorzystania. Efektywność za-
rządzania kapitałem intelektualnym będzie się wyra-
żać w wielowymiarowym rozwoju przedsiębiorstwa, 
a zarazem w jego wartości finansowej. 
�� Szczególną rolę odgrywa koncepcja nowej formu-

ły analizy systemowej, a mianowicie tzw. myślenia 
sieciowego. 

Można sądzić, że nastąpi dalszy rozwój podejścia 
systemowego, zarówno w zakresie ogólnej teorii, jak 
i analizy. Zostaną wypracowane nowe ujęcia systemów 
zarządzania przedsiębiorstwem, wzbogacone metoda-
mi organizatorskimi i ilościowymi. Przypuszczalnie 
w większym niż dotychczas zakresie zostanie rozwi-
nięte szeroko rozumiane programowanie strategiczne, 
zwłaszcza wobec faktu globalizacji gospodarki oraz 
tworzenia wielkich scentralizowanych układów stero-
wania rynkiem (także sferą polityczną i militarną). 
�� Utrwaliła się przedmiotowa („obiektowa”) syste-

matyka teorii i zastosowań zarządzania. Dotyczy to: 
z zarządzania przedsiębiorstwami (przemysłowymi, 
budowlanymi, usługowymi, handlowymi) z zarządza-
nia bankami z zarządzania instytucjami ubezpieczenio-
wymi z zarządzania edukacją z zarządzania kulturą 
z zarządzania zdrowiem z zarządzania publicznego. 
�� Nastąpił dalszy rozwój w działach ogólnometodo-

logicznych i w działach szczegółowych (funkcjonal-
nych) teorii zarządzania. Dotyczy to m.in.: z anali-
zy efektywności z metod organizacji i zarządzania 
z zarządzania strategicznego i operacyjnego z za-
rządzania logistyką z zarządzania zasobami ludz-
kimi z zarządzania marketingowego z zarządzania 
komunikacją i informacjami z zarządzania proceso-
wego z zarządzania projektami z zarządzania wie-
dzą z zarządzania ryzykiem. 
�� Znaczącą rolę w sferze ekonomicznej pełni za-

rządzanie strategiczne. Można w nim wyróżnić trzy 
nurty: planistyczny, pozycyjny, integratywny. Cha-
rakterystykę tych nurtów przedstawia tabela 2. 
�� Współczesna teoria zarządzania wzbogaciła się 

o nowy dział (w zasadniczej mierze mieszczący się 
w sferze ekonomicznej), mianowicie zarządzanie 
marketingowe. Jego znaczące wyróżniki to m.in.: 
�z koncepcja wartości dla klienta (P. Drucker, M. 

Porter), 
�z koncepcja marketingu-mix (E.J. McCarthy), 
�z kompleksowe ujęcie marketingu (Ph. Kotler), 
�z idea współtworzenia wartości (C.K. Prahalad, V. 

Ramaswamy). 
�� Do sfery ekonomicznej teorii zarządzania należy 

również zaliczyć nurt rachunkowości zarządczej i con-
trollingu2). Podstawowe problemy badawcze z tego za-
kresu to m.in.: decyzyjne rachunki kosztów i wyni-
ków, budżetowanie, rachunek odpowiedzialności, ana-
liza kosztów jakości, rachunek kosztów docelowych, 

zarządzanie kosztami w cyklu życia produktu, analiza 
produktywności, doskonalenie struktury łańcucha 
wartości, lean accounting, rachunek kosztów proce-
sów, ocena efektywności projektów. 

Warto odnotować wkład P.F. Druckera do tego 
działu teorii zarządzania. W Managing for Results 
(1968) sformułował on zasady analizy wyrobów na 
podstawie koncepcji kategoryzacji, co było przyczyn-
kiem do analizy strategicznej. Drucker, mimo pre-
ferowania filozofii zarządzania, reprezentował zara-
zem poglądy i podejścia ściśle związane z ujęciem 
rachunkowym zarządzania. Zajmował się szeroko 
rozumianą diagnostyką ekonomiczną, zalecał stoso-
wanie analizy produktywności, sformułował zasady 
kontroli kosztów, opracował koncepcję ośrodków 
odpowiedzialności. Wprowadził termin łańcucha 
ekonomicznego, będącego zwiastunem późniejszego 
łańcucha wartości. 
�� Nurt inżynierski. Ten obszar stanowi bardzo roz-

ległą dziedzinę wiedzy, poczynając od szkoły klasycz-
nej, poprzez empiryczną i systemową. W tym nurcie 
do dominujących kierunków badań należy zaliczyć: 
�z organizację produkcji, 
�z zastosowanie metod ilościowych (rachunek opty-

malizacyjny, teoria gier, teoria niezawodności), 
�z zarządzanie jakością, 
�z analizę funkcjonalną wyrobów (w tym Value Ana-

lysis i jej różne odmiany), 
�z Six Sigma. 

Ważnym kierunkiem – wyraźnie odmiennym od 
pozostałych – jest rozwój baz danych i oprogramo-
wania. Oto chronologia tego rozwoju: 
�z lata 1960–70: systemy transakcyjne (Data Pro-

cessing Systems), 
�z rok 1960: firma General Mills i Dartmouth College 

opracowują koncepcję wielowymiarowych baz danych, 
�z rok 1970: Edgar Codd prezentuje model relacyj-

nej bazy danych, 
�z rok 1970: firma ACNielsen tworzy składnicę da-

nych do analizy raportów sprzedaży detalicznej, 
�z rok 1976: IBM pierwszy prototyp baz danych, 
�z lata 1970–1980: system informowania kierownic-

twa (Management Information Systems), 
�z rok 1980: pierwsze komercyjne bazy danych 

Oracle, DB2, 
�z lata 1980–1990: systemy DSS (Decision Support 

Systems), systemy ekspertowe, 
�z rok 1983: firma Teradata tworzy system baz da-

nych ukierunkowany na wspomaganie podejmowa-
nia decyzji; 
�z rok 1988: Barry Devlin oraz Paul Murphy publiku-

ją artykuł An Architecture for a Business and Informa-
tion Systems w „IBM Systems Journal” – w artykule 
po raz pierwszy pojawia się termin „hurtownia danych 
biznesowych”; 
�z po roku 1990: Business Intelligence, hurtownie 

danych, 
�z lata 90.: obiektowe bazy danych, 
�z rok 1992: uważany za ojca hurtowni danych 

William Inmon publikuje książkę Building the Data 
Warehouse; 
�z rok 1995: powstaje Data Warehousing Institute; 
�z początek XXI w.: bazy danych XML (przechowy-

wanie danych niestrukturalizowanych). 
�� Dynamika organizacji i podejście cybernetyczne. 

Ta dziedzina ma odległą metrykę w teorii zarządza-
nia, ale zarazem wpisuje się w czasy najnowsze. 
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Badania podstawowe nad problemami dynamiki 
organizacji były rozwijane w metodologii zarządzania 
przede wszystkim przez ten kierunek, który został na-
zwany przez H. Koontza szkołą procesu zarządzania 
(noszącą również miano nurtu uniwersalistycznego). 
Szkoła ta łączy pewne idee szkoły klasycznej i empi-
rycznej, a także systemowej; w sferę swego zaintere-
sowania włącza problematykę struktur organizacyj-
nych, ale głównie skupia się na analizie funkcjonal-
nej i systemowej; zajmuje się również zagadnieniami 
behawioralnymi, komunikacją społeczną, organizacją 
nieformalną (A. Bavelas, D. Barret), podejmuje wie-
lorakie wątki z zakresu psychologii, socjologii, teorii 
motywacji, teorii konfliktów (M.P. Follett). 

Ważną rolę, zwłaszcza w kontekście współczesnych 
koncepcji należących do orientacji procesowej, odegrał 
kierunek, który umownie można nazwać podejściem 
cybernetycznym (jego apogeum przypada na lata 60. 
i 70. ub. w.). Znaczący wpływ na cybernetyczne ujęcie 
procesu zarządzania mieli następujący twórcy: 
�z N. Wiener (Cybernetyka, czyli sterowanie i komu-

nikacja w zwierzęciu oraz maszynie – 1948, 1961, 
Massachusetts Institute of Technology), 
�z C.E. Shannon, E. Weaver (Mathematical Theory 

of Communication – 1949), 
�z W.R. Ashby (Wstęp do cybernetyki – 1958), 
�z S. Beer (Cybernetics and Management – 1960), 
�z J. Forrester (Industrial Dynamics – dynamika prze-

mysłowa – 1961, Massachusetts Institute of Technology), 
�z H.A. Simon (Modeling Human Processes – 1961). 

Polscy uczeni, którzy rozpowszechnili koncep-
cję cybernetyki w ujęciu uniwersalnym, a także na 
gruncie ekonomii i zarządzania, to m.in.: 
�z H. Greniewski (Elementy cybernetyki – 1953), 

�z O. Lange (Wstęp do cybernetyki ekonomicznej – 1965), 
�z M. Mazur (Cybernetyczna teoria układów samo-

dzielnych – 1966), 
�z J. Gościński (Elementy cybernetyki w zarządzaniu 

– 1968), 
�z T. Kasprzak (Cybernetyka zarządzania w syste-

mach ekonomicznych – 1971), 
�z R. Łukaszewicz (Dynamika systemów zarządzania 

– 1975), 
�z S. Mynarski (Elementy teorii systemów i cyberne-

tyki – 1979). 
Obecność problematyki związanej z procesami 

zarządzania widoczna jest bardzo wyraźnie w cza-
sach najnowszych. Dotyczy to przede wszystkim kon-
cepcji organizacji uczącej się, zarządzania wiedzą, 
podejścia zwanego myśleniem sieciowym, algorytmi-
zacji procesów zarządzania, doskonalenia systemów 
informacji menedżerskiej, analizy funkcjonalnej in-
formacji menedżerskiej.  
�� Ujawniły się nowe nurty w teorii zarządzania 

(choć o zróżnicowanym poziomie postępu naukowe-
go): zarządzanie technologiami, zarządzanie czasem, 
zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami, 
zarządzanie zaufaniem, zarządzanie partycypacyjne. 

nagrody Banku szwecji im. alfreda nobla 
w dziedzinie ekonomii związane z teorią 
zarządzania 

zczególnym wyróżnieniem za wkład w roz-
wój nauk ekonomicznych jest Nagroda  
Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. Stanowi 

ona potwierdzenie przełomowych odkryć naukowych, 
a tym samym legitymuje wybitną rangę twórcy 

Tab. 3. Lista Nagród Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii związanych z teorią 
zarządzania 

Wyszczególnienie
Leonid Kantorowicz, Tjalling Koopmans (1975) 

za wkład w teorię optymalnej alokacji zasobów 

Herbert Simon (1978) 
za pionierskie badania w dziedzinie podejmowania decyzji wewnątrz organizacji gospodarczych 

Ronald Coase (1991) 
za doniosłość odkrycia i wyjaśnienia kosztów transakcyjnych i praw ekonomicznych dla struktury instytucjonalnej  

i funkcjonowania systemu gospodarczego 

John Harsanyi, John Nash jr., Reinhard Selten (1994) 
za rozwój analizy równowagi w teorii gier niekooperacyjnych 

James Mirrlees, William Vickrey (1996) 
za fundamentalny wkład w ekonomiczną teorię bodźców w warunkach asymetrii informacji 

George Akerlof, Michael Spence, Joseph Stiglitz (2001) 
za analizę rynków z asymetrią informacji 

Daniel Kahneman, Vernon Smith (2002) 
za zintegrowanie badań psychologicznych z naukami ekonomicznymi, w szczególności dotyczących ludzkich osądów  

i podejmowania decyzji w warunkach niepewności; 
za opracowanie eksperymentów laboratoryjnych jako narzędzi analizy ekonomicznej, szczególnie w badaniach 

alternatywnych mechanizmów rynkowych 

Robert Aumann, Thomas Schelling (2005) 
za poszerzenie naszego rozumienia konfliktu i kooperacji poprzez analizę z użyciem teorii gier 

Leonid Hurwicz, Roger Myerson (2007) 
za położenie podwalin pod teorię mechanism design (związek z teorią decyzji poprzez badanie mechanizmów 

w interakcjach opisywanych za pomocą teorii gier) 

Elinor Ostrom, Oliver Williamson (2009) 
za analizę ekonomicznych aspektów zarządzania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, 15]. ,
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i jego dzieła. Zestawienie tych nagród związanych 
z teorią zarządzania jest przedstawione w tabeli 3. 

prof . zw . dr hab . Adam Stabryła 
Katedra Procesu Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
 

W wyszukiwaniu danych bibliograficznych i historycznych 
autor korzystał z pomocy pracowników Katedry Procesu Za-
rządzania i Katedry Metod Organizacji i Zarządzania Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Za tę współpracę 
autor składa im serdeczne podziękowania. 

PRZyPISy 
1) Przyjęta chronologia ma charakter umowny. 
2) Termin „rachunkowość zarządcza” wszedł w użycie w związ-
ku z opublikowaniem przez W. Vattera książki Managerial 
Accounting (1950).
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Summary 
The author proposes to consider turning points in the man-
agement theory within the framework of the following is-
sues: „advancements in science – scientific discoveries”, 
without, however, conducting an in-depth critical analysis. 
This approach is justified by the fact that correctly con-
ducted and comprehensive categorization is a complex re-
search task, which would require many years of historical 
and comparative analyses. This paper presents a brief re-
view of the basic issues related to the management theory 
and discusses several contemporary trends in the field. It 
also presents outstanding scientific discoveries, awarded the 
Nobel Prize for economics, focused on management issues. 
Such a distinction confirms individual or team creative work 
recognised to be of critical importance.

słowo wstępne 

nspiracją do powstania tego opracowania 
było zaproszenie do udziału w realizacji 
większego przedsięwzięcia, podejmowanego 

dla upamiętnienia 85. rocznicy istnienia i funkcjo-
nowania Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kie-
rownictwa (TNOiK), instytucji szacownej i zasłużo-
nej dla środowiska nauk o organizacji i kierowaniu 
(nauk o zarządzaniu) w Polsce. Ponieważ istotą tego 
przedsięwzięcia jest odkrywanie i objaśnianie róż-
nych aspektów występowania przełomów w zarzą-
dzaniu, także refleksja nad konsekwencjami takich 
przełomów wydaje się w jego ramach oczywista, 
a nawet wręcz konieczna. Intuicyjnie wyczuwamy bo-
wiem, że konsekwencje (skutki), które przynosi prze-
łomowa zmiana w zarządzaniu, są na ogół znaczą-
ce, doniosłe, właśnie przełomowe. Takich wyników 
w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw (przeło-
mowych, dramatycznych) oczekiwali od rekomendo-
wanych przedsięwzięć z zakresu reengineeringu twór-
cy tej koncepcji (metody)1) [Hammer, Champy, 1996, 
s. 46 i nast.]. 

Podjęcie zadania, polegającego na odkrywaniu 
tego rodzaju skutków, zawiera jednak w sobie 
pewną pułapkę. Nie można bowiem przyjąć, że 
oto mamy do czynienia z pewnymi, rozpoznany-
mi zmianami, którym apriorycznie nadano sta-
tus zmian przełomowych (przełomów) i dla tych 
zmian poszukujemy wywoływanych przez nie kon-
sekwencji. Zależność jest tu bowiem odwrotna. To 
właśnie konsekwencje zmiany, we właściwy spo-
sób odkryte, opisane i zinterpretowane, mogą sta-
nowić podstawę do określenia charakteru zmiany, 
w tym do uznania jej przełomowości. Oznacza to, 
że dopiero kiedy potrafimy zidentyfikować owe 
konsekwencje (skutki), kiedy wykażemy ich prze-
łomowy charakter, będziemy mogli wiarygodnie 
orzec, czy mamy do czynienia z przełomem w za-
rządzaniu, czy też nie. 

Identyfikacja skutków zmian w zarządzaniu na-
potyka jednak na wielorakie, poważne trudności, 
głównie natury metodologicznej. Wynikają one 
z wielu powodów, a niewątpliwie jednym z ważniej-
szych jest złożoność samych zmian i ich konsekwen-
cji. Dlatego ów metodologiczny aspekt ich rozpozna-
wania, który jest w tym opracowaniu dominujący, 
wydaje się uzasadniony, a głównym zamiarem, któ-
rego autor mógł się podjąć, jest raczej wskazanie 
problemów w tym zakresie niż ich rozwiązanie. 

miejsca występowania i główne cechy 
przełomów w zarządzaniu 

ierwszym koniecznym założeniem w po-
szukiwaniu przełomowych zmian w zarzą-
dzaniu wydaje się być ich rozróżnienie ze 

względu na miejsce ich występowania. W przekroju 
tym można wyróżnić zmiany w teorii zarządzania2) 
i praktyce zarządzania. W obu tych sferach inne 
będą rodzaje zmian, pretendujących do miana prze-
łomowych, inne ich konsekwencje. 

Przełomem w teorii zarządzania będzie nie tyle 
pojawienie się, co zakotwiczenie (upowszechnienie, 
utrwalenie) w środowisku naukowym i wytworach 
jego aktywności nowych idei oraz rozwijających 
je teorii, koncepcji, metod i narzędzi zarządzania, 
istotnie zmieniających lub wzbogacających dotych-
czasowy stan rzeczy w tym zakresie. 
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W praktyce zarządzania przełomem będzie nato-
miast zakotwiczenie (upowszechnienie, utrwalenie) na 
odpowiednio dużą skalę zastosowań nowych rozwią-
zań w sferze zarządzania i ich znaczących (doniosłych) 
konsekwencji, a nie tylko ich śladowe pojawienie się. 
W przypadku zmian przełomowych owe rozwiązania 
na ogół znajdować będą oparcie i uzasadnienie w do-
robku nauk o zarządzaniu, ale nie można też wyklu-
czać ich korzeni pozanaukowych, głównie tkwiących 
w praktyce funkcjonowania organizacji. 

Niezależnie od powyższych różnic są jednak tak-
że pewne wspólne cechy lub przynajmniej tenden-
cje w zakresie ich kształtowania się, które może-
my przypisać tego rodzaju zmianom. Dotyczą one 
w szczególności ich zakresu przedmiotowego, głębo-
kości i rozmieszczenia w czasie. 

Co do zakresu przedmiotowego będą to zmiany ra-
czej całościowe, kompleksowe, rozległe, dotyczące ca-
łego systemu zarządzania organizacją lub większości 
jego obszarów (np. zasobowych, funkcjonalnych…) niż 
zmiany wycinkowe. Wskazywana tu właściwość zmian 
o przełomowym charakterze ma jednak charakter je-
dynie pewnej tendencji, która nie zawsze musi się po-
twierdzać (np. na miano przełomowej zmiany zasad 
i sposobów realizacji funkcji personalnej zasługiwało 
prawdopodobnie wprowadzenie i upowszechnienie 
w swoim czasie koncepcji HRM). Co do głębokości, na 
miano przełomowych zasługiwać będą bardziej zmiany 
gruntowne, radykalne, niż ich przeciwieństwo, tzn. po-
wierzchowne, płytkie, kosmetyczne. Kolejna ze wskaza-
nych cech to rozmieszczenie zmiany i/lub jej skutków 
w czasie. I tak określenia „przełom”, „przełamywanie”, 
sugerują punktowe, a nie interwałowe usytuowanie zja-
wiska na osi czasu. W rozpoznawaniu przełomu natu-
ralne więc będzie poszukiwanie i lokalizowanie na osi 
czasu miejsca (punktu) owego przełomu. Nie znaczy to 
jednak, że zjawiska i procesy, stanowiące o źródłach 
i istocie takiego przełomu także będą skoncentrowane 
w czasie. One mogą zachodzić (występować) w dłuż-
szych okresach, natomiast  o przełomie zaświadczać 
będzie ich narastanie do określonych pułapów zmian 
i ich skutków. Pozostaje jednak niełatwy z metodolo-
gicznego i praktycznego punktu widzenia problem wy-
znaczania tych pułapów. 

Charakterystyki, znamionujące przełomowość zmian 
w zarządzaniu, wskazują, że rozpoznawanie tych zmian 
i ich konsekwencji, a następnie orzekanie o ich charak-
terze, nie jest rzeczą prostą. Łatwo tu o subiektywizm 
i uproszczenia. Opinię taką potwierdza doświadczenie 
wskazujące, że w licznych wypowiedziach w tej kwestii, 
spotykanych zarówno w piśmiennictwie, jak i w prakty-
ce funkcjonowania organizacji, zbyt wiele jest uproszczeń, 
powierzchowności, subiektywizmu. Zbyt często słyszymy 

o zmianach paradygmatów, o przełomach lub im podob-
nych zdarzeniach, które później nie znajdują potwierdze-
nia, ani w teorii, ani w praktyce. 

Autorzy, ulegający fascynacji nowymi lub częściej 
względnie nowymi ideami, podejściami, zbyt kry-
tycznie oceniają dotychczasową rzeczywistość. Na 
przykład, wbrew licznym, spotykanym w literatu-
rze, sugestiom orędowników podejścia procesowego, 
mocne elementy myślenia i działania zorientowane-
go na procesy od dawna były i są obecne w teorii 
i praktyce funkcjonowania organizacji. Wmawianie 
zatem czytelnikowi, że w okresie poprzedzającym 
implementację podejścia procesowego (zarządzania 
procesami) miało miejsce jedynie myślenie i działa-
nie kategoriami funkcji (a nie procesów) należałoby 
uznać za graniczące z nieprzyzwoitością podważanie 
wieloletniego dorobku zarówno praktyki zarządza-
nia organizacjami, jak i nauk o zarządzaniu. 

To samo można odnieść do innych, współcześnie 
wiodących nurtów, dotyczących np. zarządzania sie-
ciowego (w sieciach) lub zarządzania wiedzą. Na tle 
krytyki dotychczasowej rzeczywistości zwolennicy 
i propagatorzy nowych rozwiązań przesadnie ekspo-
nują ich walory i potrzeby aplikacji; przeceniają za-
kres ich dotychczasowych zastosowań, nie dostrzega-
ją piętrzących się trudności w ich wdrażaniu i utrzy-
maniu, rysują zbyt optymistycznie perspektywy ich 
rozwoju. 

Pewną ilustracją istotnych, może właśnie grun-
townych, przełomowych zmian w myśleniu, a ciągle 
jeszcze w dalece mniejszym zakresie w praktycznym 
działaniu, może być zakotwiczenie w okresie ostatnich 
kilkunastu lat w naukach o zarządzaniu wspomnia-
nych wyżej podejść: procesowego i sieciowego, a tak-
że orientacji na wiedzę. Każdy z tych nurtów osiągnął 
już bowiem znaczny stopień zaawansowania3); ma 
znaczną literaturę, ma więcej zwolenników (niekiedy 
wręcz wyznawców) niż przeciwników lub sceptyków. 
Ci ostatni, pozostając w mniejszości, spychani są na 
margines, coraz rzadziej skłonni są bowiem zabierać 
głos w dyskusji i prezentować swoje racje. 

Jednocześnie nie mniej ważne, choć trudne 
w jednoznacznej ocenie, jest to, że nurty te, skupia-
jąc uwagę na właściwych sobie zagadnieniach, nie 
wnoszą wprawdzie absolutnej nowości co do zakre-
su, zasad, metod i narzędzi zarządzania (odpowied-
nio: procesami, sieciami, wiedzą), ale skala wnoszo-
nej nowości (oryginalności) jest wystarczająco duża, 
by mówić o nowej w tym zakresie jakości (a zatem 
i o przełomie). Wszystko to jednak nie oznacza 
analogicznego przełomu w praktyce zarządzania  
i funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw). Tu 
kryteria orzekania o przełomie są inne. 

kilka refleksji o konsekwencjach 
przełomów w zarządzaniu  
i ich rozpoznawaniu 
  
Jan Lichtarski

,
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związki między zmianami w teorii i praktyce 

tego, co powiedziano wyżej, przełomy w teo-
rii zarządzania, mimo że zwykle inspirowa-
ne zjawiskami obserwowanymi w praktyce, 

nie zawsze znajdują swe natychmiastowe odzwiercie-
dlenie w zastosowaniach praktycznych, a jeśli znaj-
dują, to na ogół z pewnym opóźnieniem czasowym. 
Przetransponowanie przełomu w teorii na praktykę 
funkcjonowania organizacji jest kwestią o tyle waż-
ną, że nauki o zarządzaniu mają z natury charak-
ter aplikacyjny i owa aplikacyjność ich dorobku jest 
głównym sensem ich uprawiania. 

Naturalne więc i pożądane jest dążenie do elimi-
nowania, a przynajmniej zmniejszania luki między 
rozprzestrzenianiem się nowych, przełomowych idei 
i teorii oraz ich operacjonalizacji w postaci koncep-
cji, metod i narzędzi zarządzania a upowszechnia-
niem się ich praktycznych zastosowań. Duży dystans 
w tym zakresie wywołuje bowiem spory dyskomfort, 
zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków zarzą-
dzania; wpływa negatywnie na publiczny wizerunek 
nauk o zarządzaniu. Obserwacja kształtowania się 
owej relacji potwierdza jednak, że zarówno histo-
ryczne, jak i współczesne występowanie znacznych 
nawet opóźnień w rozwoju praktycznych zastosowań 
ważnych, w tym przełomowych, idei, teorii i metod 
naukowych jest raczej normą niż wyjątkiem. 

Przykładem niech będzie przechodzenie od 
mechanistycznych struktur organizacyjnych typu 
funkcjonalnego do organicznych, w tym proceso-
wych. Już dawno wieszczono zmiany w tym kie-
runku, które wprawdzie zachodzą, ale w tempie 
dalece mniejszym niż to przewidywali teoretycy 
[zob. np. Grajewski 2007, s. 157 i nast.]. Wol-
niej też, niżby to wynikało z sugestii teoretyków, 
przebiegają w praktyce zmiany dotyczące zasad, 
zakresu i sposobu realizacji funkcji personalnej. 
Jej obecna postać, określana mianem HRM (ZZL), 
w teorii stopniowo zastępowana jest już koncepcją 
zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL). W prakty-
ce większości organizacji, w tym zwłaszcza przed-
siębiorstw, ciągle jeszcze niedoścignionym ide-
ałem, do którego się dąży, jest HRM [zob. np. Ga-
bleta, 2003, s. 166 i nast.; Urbaniak, Rogozińska- 
-Pawełczyk, 2010, ss. 71–104 i 133–174]. 

Także wspomniane wyżej i uznane za przełomo-
we w płaszczyźnie teoretycznej nurty, skupiające 
się na procesach, sieciach i wiedzy, w płaszczyźnie 
praktycznych zastosowań notują spore opóźnienia. 
Ilustrowanie np. zjawiska sieciowości przykładami 
rozwiniętych powiązań zaopatrzeniowo-kooperacyj-
nych między przedsiębiorstwami, powiązań, które 
historycznie istniały już dużo wcześniej, w wyni-
ku ukształtowania się społecznego podziału pracy 
między przedsiębiorstwami, nie jest bowiem moc-
nym wsparciem tezy o przełomie w tym zakresie. 
Powstaje jednak pytanie, kiedy o takim przełomie 
w sferze praktycznych zastosowań zarządzania sie-
ciami będzie można mówić. Analogicznie, trudne 
jest wskazanie okoliczności pozwalających uznać 
przełomowość w zastosowaniach zarządzania pro-
cesami czy zarządzania wiedzą. Czy miałoby to 
być osiągnięcie ich określonego stopnia dojrzałości 
(np. trzeciego z pięciu lub sześciu potencjalnych 
stopni dojrzałości), czy powinny tu być zaangażo-
wane dodatkowe kryteria (np. powszechności za-
stosowań, doniosłości skutków)? Pytania te ciągle 
oczekują na odpowiedź. 

znamiona przełomów w sferze praktyki 
zarządzania i ich rozpoznawanie 

yznacznikami zmiany przełomowej w prak-
tyce zarządzania organizacjami mogą być 
zarówno skala (zakres upowszechnienia) 

zastosowań nowego rozwiązania, jak też skala (roz-
miar) ich konsekwencji. Przełomowymi będą więc te 
zmiany w zarządzaniu, których wprowadzanie (przy-
gotowanie i wdrażanie) stało się praktyką dominują-
cą, a ich odczuwane rezultaty są istotne, oczywiste, 
niekwestionowane. Tu pojawia się ważna i trudna 
kwestia oceny owych rezultatów, oceny ich doniosło-
ści i efektywności (pojmowanej jako określona rela-
cja między korzyściami i nakładami). 

Trudność zadania wiąże się w dużej mierze z tym, 
że zarówno nakłady (w mniejszym stopniu), jak i efek-
ty (w stopniu dalece większym) są trudne do rozpo-
znania i zmierzenia. Wynika to z faktu, że dowolna 
zmiana w sferze regulacyjnej złożonego, wielofazowe-
go, wielopodmiotowego działania może wywoływać 
wiązkę, wręcz lawinę kolejnych zmian, zarówno w sfe-
rze regulacyjnej, jak i wykonawczej; zmian natury or-
ganizacyjnej, ale też technicznej, społecznej (psycholo-
gicznej, socjologicznej), a wreszcie finansowej. Zmian 
ocenianych zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. 

ów problem rozpoznawania złożonych ciągów 
zmian znakomicie odzwierciedla rekomendowana 
od dłuższego czasu przez profesora K. Zimniewicza 
idea myślenia sieciowego [zob. np. Piekarczyk, Zimniewicz, 
2010]. W znacznie większym uproszczeniu ów pro-
blem i sposób myślenia o jego rozwiązywaniu autor 
niniejszego tekstu przedstawiał także w swojej pra-
cy z 1982 r. [Lichtarski, 1982, s. 40 i nast.]. Au-
tor opowiadał się tam z jednej strony za rzetelną, 
wystarczająco wyczerpującą identyfikacją skutków 
badanych przedsięwzięć, wprowadzających zmiany 
w zarządzaniu organizacjami i powiązań między 
tymi skutkami, z drugiej zaś za (istotną z praktycz-
nego punktu widzenia) potrzebą ograniczenia zakre-
su badania tych skutków (w tym przedziałów oceny) 
do skutków istotnych dla oceniającego. 

Wyłania się tu obraz oceny jako procesu obarczone-
go sporą dozą względności, subiektywizmu. Jest waż-
ne, aby negatywne tego skutki redukować (np. przez 
rozwój, doskonalenie i prawidłowe stosowanie metod 
oceny), ale także, żeby świadomość takiej natury 
tego procesu i płynących stąd zagrożeń towarzyszyła 
wszystkim zainteresowanym (oceniającym, użytkowni-
kom wyników ocen); żeby wnioskowanie na podstawie 
tych ocen było odpowiednio wyważone, ostrożne. 

Płynące z powyższych rozważań rekomenda-
cje wydają się istotne tym bardziej, że spotykane 
w praktyce przypadki rozpoznawania i odzwiercie-
dlania skutków poddawanych ocenie przedsięwzięć 
z obszaru zarządzania obarczone są na ogół licz-
nymi i poważnymi słabościami. Często np., kiedy 
przedsięwzięcie cieszy się poparciem wynikającym 
z innych, niż deklarowane, przesłanek, dochodzi do 
przesadnej ekspozycji, w tym multiplikacji owych 
skutków. Wymienia się np. jednym tchem, w jed-
nym szeregu, jako skutki równorzędne, takie, któ-
re w istocie stanowią łańcuchy (ciągi) przyczynowo-
-skutkowe (np.: wzrost produkcji, wzrost sprzedaży, 
spadek kosztu jednostkowego, wzrost zysku), kiedy 
dla przedsiębiorstwa ważne są skutki końcowe tych 
łańcuchów. Nie chodzi tu oczywiście o usuwanie 
skutków pośrednich z pola widzenia, bo i one, z in-
nych powodów, w innych przedziałach oceny, mogą 

PO 03 2011.indb   14 16/03/2011   10:01



15organizacji 3/2011   PRZEŁOMY W ZARZÑDZANIU  

być ważne. Chodzi tylko o ich odpowiednie umiejsco-
wienie w łańcuchu przyczynowo-skutkowym, o odpo-
wiednią interpretację. Na przykład wspomniany wy-
żej wzrost produkcji, poza tym, że przyczynia się do 
względnej obniżki kosztów i wzrostu zysku, może też 
mieć znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy. 

Badanie dynamiki rozprzestrzeniania się okre-
ślonych kierunków zmian w praktyce zarządzania, 
a także efektywności konkretnych w tym zakresie 
przedsięwzięć, mogących prowadzić do przełomów 
w tym zakresie, należy uznać za zadanie zdecydo-
wanie zaniedbane, a jednocześnie bardzo potrzebne. 
Studia piśmiennictwa, poświęconego wywołanym tu 
kierunkom zmian, np. w zakresie zarządzania pro-
cesami, zarządzania w sieciach (sieciowego) i zarzą-
dzania wiedzą, nie dostarczają rzetelnego, wiarygod-
nego obrazu tych zmian; obrazu skali zastosowań 
właściwych dla tych kierunków rozwiązań (kon-
cepcji, metod, narzędzi) i ich konsekwencji. Trud-
no więc orzekać, czy te kierunki (nurty) oznaczają 
odpowiednie przełomy w zarządzaniu organizacjami 
w wymiarze aplikacyjnym, czy też nie zasługują na 
takie miano. 

Stąd też, w mniemaniu autora, potrzebna jest 
daleko idąca powściągliwość w ferowaniu wyro-
ków wskazujących co jest, a co nie jest przełomem 
w praktyce zarządzania. Niestety, orędownikom 
poszczególnych nurtów teoretyczno-metodycznych 
i ich praktycznych zastosowań powściągliwości tej 
zbyt często brakuje. 

Uwzględniając powyższe uwagi odnośnie do kryte-
riów i warunków rozpoznawania przełomów w prak-
tyce zarządzania, wydaje się możliwe stwierdzenie, 
że w wyniku rozwoju w okresie kilkunastu ostat-
nich lat zastosowań koncepcji zarządzania jakością 
(orientacji projakościowej), polegającego zarówno na 
upowszechnieniu, jak i wzroście dojrzałości stosowa-
nych rozwiązań w tym zakresie, a także w wyniku 
osiągania z tego tytułu wielorakich skutków (poziom 
jakości procesów i produktów, koszty jakości, sprze-
daż, pozycja na rynku itd.), w tym znaczących, nie-
kwestionowanych korzyści, znacznie przewyższają-
cych ponoszone w tym zakresie nakłady, w naszym 
kraju dokonał się przełom w zakresie zarządzania ja-
kością w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Oczywiście do potwierdzenia powyższej tezy celowe 
byłoby przeprowadzenie stosownych badań. 

O ile podejmowanie badań nad rozwojem zastoso-
wań nowych kierunków (nurtów) w praktyce zarządza-
nia organizacjami (co byłoby bardzo pożyteczne) nie 
jest obwarowane poważniejszymi ograniczeniami natury 
metodologicznej, o tyle ograniczenia takie mogą istotnie 
hamować rozwój badań nad efektywnością tych zastoso-
wań. Z problemami poszukiwania, rozwijania i stosowa-
nia metod badania (oceny) efektywności zmian w sferze 
zarządzania autor zmagał się, poruszając się na dość 
dziewiczym polu, na przełomie lat 70. i 80. poprzednie-
go wieku [Lichtarski, 1982]. Od tamtego okresu mijają 
więc trzy dekady, w czasie których niewiele się zdarzyło 
w zakresie rozwoju metod badania efektywności złożo-
nych przedsięwzięć w sferze zarządzania organizacjami 
i ich zastosowań. Rekomendacje intensyfikacji badań 
nad dalszym rozwojem tego rodzaju metod i ich zasto-
sowań wydają się zatem oczywiste. Oczywista wydaje 
się bowiem też teza, że decyzje o zmianach systemów 
zarządzania organizacjami (przedsiębiorstwami), także 
tych o przełomowym charakterze, będą w takim stopniu 
racjonalne, w jakim stopniu uda nam się rozpoznawać 
i oceniać skutki tych zmian. 

konkluzje 

ozwój teorii i praktyki zarządzania organi-
zacjami prowadzi do zmian w obu tych sfe-
rach. Są wśród nich zmiany o różnorod-

nym charakterze, w tym o charakterze przełomo-
wym (przełomowe). Inne będą jednak w obu sferach 
znamiona przełomów. W płaszczyźnie teoretycznej 
będzie to powstawanie i zakotwiczanie w nauce no-
wych idei oraz rozwijających je teorii, koncepcji, me-
tod i narzędzi zarządzania. W płaszczyźnie praktycz-
nej będzie to upowszechnianie i utrwalanie zastoso-
wań nowych rozwiązań, charakteryzujących się kom-
pleksowością i radykalizmem zmian oraz doniosło-
ścią ich konsekwencji. 

Orzekanie o przełomowości zmian w praktyce 
zarządzania organizacjami napotyka na poważne 
przeszkody, głównie wynikające ze złożoności mate-
rii (zmian i ich konsekwencji) oraz niedoskonałości 
metodologicznych podstaw i metod ich oceny. 

Rozważania powyższe zarysowują rozległe pole 
możliwych i pożytecznych dla dalszego rozwoju nauki 
i praktyki zarządzania organizacjami badań nad zjawi-
skami, a w szczególności konsekwencjami przełomo-
wych zmian w tym zakresie. Byłoby wielką satysfakcją 
dla autora tekstu, a pożytkiem dla nauk o zarządza-
niu, gdyby owocem lektury tego opracowania była 
skuteczna inspiracja do podejmowania takich badań, 
zwłaszcza przez młodszych adeptów dyscypliny. 

prof . zw . dr hab . Jan Lichtarski 
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

PRZyPISy 
1) Kwestią odrębną jest to, że w płaszczyźnie metodycznej koncep-
cja ta charakteryzowała się bardziej radykalizmem proponowanych 
zmian niż oryginalnością (nowatorstwem) treści i sposobu zmiany, 
a w płaszczyźnie aplikacyjnej częściej przynosiła porażki niż sukcesy. 
2) Określenie to należy traktować jako skrót myślowy. W istocie 
chodzi tu bowiem o cały teoretyczno-metodologiczny dorobek nauk 
o zarządzaniu. 
3) Ilustrację stanu w tym zakresie mogą na przykład stanowić 
prace: P. GRAJEWSKI, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 
2007; S . Łobejko, Przedsiębiorstwa sieciowe . Zmiany uwarunko-
wań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsza-
wa 2010; J.M. STANKIEWICZ (red.), Zarządzanie wiedzą jako 
kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębior-
stwa, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2006. 
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przełomy w praktyce zarządzania 
– przesłanki i przyczyny 
  
Maria Romanowska 

 wprowadzenie
 
języku polskim słowo „przełom” jest synoni-
mem gwałtownej zmiany, zawrócenia z ob-
ranej drogi, całkowitej odmiany. Przełom 

może dotyczyć sytuacji zewnętrznej lub reakcji na 
zmiany zewnętrzne. Na potrzeby rozważań zapre-
zentowanych w niniejszym artykule pojęcie „prze-
łom” będzie wiązane z zachowaniem organizacji, jej 
reakcją na rewolucyjne zmiany zachodzące w otocze-
niu. Pojęcia turbulencji i zmian nieciągłych odnoszo-
ne są w teorii zarządzania do sytuacji zewnętrznych 
wymagających reakcji organizacji dostosowanej do 
siły i nowości zmian w otoczeniu. 

Przekonanie, że źródłem największych turbulen-
cji jest otoczenie przedsiębiorstwa, jest powszechne, 
chociaż nie do końca da się wykluczyć czynniki we-
wnętrzne jako generatora przełomów strategicznych. 
Przykładem mogą być daleko idące restrukturyza-
cje i reorganizacje wywołane nie przez zmiany ze-
wnętrzne, np. przez powołanie nowego zarządu fir-
my lub trudności w zarządzaniu wywołane szybkim 
wzrostem rozmiarów i złożoności firmy. Również błę-
dy w decyzjach inwestycyjnych i zagrożenie upadło-
ścią bywają często przyczyną przełomów w organi-
zacji. Jednak nawet gwałtowne zmiany wewnętrzne 
polegające np. na zmianie właściciela, konflikcie we-
wnątrzorganizacyjnym czy kryzysie przywództwa są 
zawsze w pewnym zakresie pod kontrolą członków 
organizacji i mogą być opanowane, zanim ujawni się 
ich niszcząca siła. Inaczej jest w przypadku zmian ze-
wnętrznych. Organizacja nie tylko nie ma nad nimi 
kontroli, ale nie jest w stanie przewidzieć momentu 
pojawienia się zmian i ich charakteru. 

W niniejszym artykule uwaga będzie skupiona 
na czynnikach zewnętrznych. Celem artykułu jest 
wskazanie najważniejszych źródeł turbulencji w oto-
czeniu przedsiębiorstwa i ich wpływu na przełomy 
w działalności przedsiębiorstw. 

definicja przełomu 

roblematykę przełomu najczęściej można 
spotkać w literaturze z zakresu zarządza-
nia strategicznego; odnajdujemy ją w pra-

cach pionierów teorii zarządzania strategicznego. 
Peter Drucker wprowadził do języka zarządzania po-
jęcie turbulencji1). Zwracał uwagę, że ciągłość i nie-
ciągłość, zmiana i kontynuacja nie są przeciwień-
stwami, a raczej przyciągającymi się biegunami.  

Potrzebie gwałtownych zmian towarzyszy nacisk na 
utrzymanie niezbędnej kontynuacji umożliwiającej 
np. współdziałanie z dostawcami czy utrzymanie 
tożsamości produktu i firmy2). 

H. Igor Ansoff w swoich wczesnych pracach kon-
centrował uwagę na sposobie reagowania przedsię-
biorstwa na zmiany w otoczeniu i przygotowanie 
menedżerów do podejmowania decyzji w warunkach 
zaskakujących zmian3). Wprowadzone przez Ansoffa 
pojęcie zaskoczenia strategicznego może być definio-
wane jako sytuacja spowodowana niemożliwymi do 
przewidzenia zmianami, wymagająca przełomowych 
decyzji. Racjonalne podejście do planowania strate-
gicznego zakłada, że strategia organizacji powinna 
być dostosowana do stopnia niepewności związane-
go z określoną decyzją. H. Igor Ansoff określił trzy 
podstawowe wzorce działania strategicznego4): 
�z strategię budżetowania niezmieniającą ani struk-

tur ani procesów – odpowiednią do rozwoju organi-
zacji w otoczeniu stabilnym; 
�z strategię adaptacji, która pozwala zachować cią-

głość procesów i struktur, ale wymaga istotnych 
zmian przystosowawczych – odpowiednią do zarządza-
nia w otoczeniu dynamicznym, ale przewidywalnym; 
�z strategiczną nieciągłość, czyli działania nowator-

skie polegające na radykalnych zmianach, zarówno 
w strukturach, jak i w procesach. 

Wykorzystując definicję strategicznej nieciągło-
ści Ansoffa, strategię adekwatnej reakcji otoczenia 
na duże zmiany o charakterze nieciągłym można 
określić mianem przełomu strategicznego. Ponie-
waż wszystkie przełomy mają, ze względu na wagę 
przełomowych decyzji i długi horyzont skutków, cha-
rakter strategiczny, można zamiennie używać pojęć 
„przełom” i „przełom strategiczny”. 

Dobrym punktem wyjścia do zdefiniowania prze-
łomu jest model sytuacji strategicznych przedsiębior-
stwa opracowany przez B. Wawrzyniaka5). Model 
sytuacji wyznaczają, zdaniem tego autora, dwa czyn-
niki: siła zagrożenia związanego z oddziaływaniem 
kryzysowym otoczenia oraz istnienie lub nie wizji 
przedsiębiorstwa. Ten model pokazano na rysunku 1. 

W koncepcji B. Wawrzyniaka otoczenie zagrażają-
ce organizacji jest czynnikiem wywołującym potrzebę 
reakcji organizacji. Z czterech typowych sytuacji wy-
łaniają się dwa rodzaje zachowań: brak reakcji i silna 
reakcja, które można nazwać przełomem. Pierwsza 
reakcja przełomowa to zachowanie nazwane „zwrot 
przez rufę”. Jest ona charakterystyczna dla przedsię-
biorstwa, które znajduje się w stanie silnego zagrożenia 
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zewnętrznego, ale ma wizję przyszłości, na której opie-
rając się tworzy przełomową strategię. Druga sytuacja 
przełomowa nazwana w modelu „być najlepszym” jest 
tworzona w komfortowych warunkach braku zagroże-
nia kryzysem i jest związana ze zrozumieniem nowych 
wyzwań, stojących przed przedsiębiorstwem i potrzebą 
zmian. Z modelu B. Wawrzyniaka wynika, że przełomy 
są nie tylko reakcją na kryzys niesiony przez otoczenie, 
ale mogą być działaniem antycypującym innego rodza-
ju zmiany, procesem świadomego przekształcania, od-
nowy przedsiębiorstwa. 

Pojęciu przełomu strategicznego bliskie jest pojęcie 
odnowy strategicznej. Ciekawą klasyfikację modeli za-
chowania się przedsiębiorstwa w sytuacji zmiennego  

otoczenia opracowali P. Banaszyk i Sz. 
Cyfert. Autorzy zwracają uwagę, że 
proces odnowy strategicznej jest reali-
zowany zarówno w przypadku dostoso-
wywania się organizacji do zmian ex 
post, jak i ex ante, zarówno w postaci 
dostosowań ciągłych, jak i skokowych6). 
Ilustruje to rysunek 2. 

Wszystkie opisane na rysunku 2 mo-
dele działania przedsiębiorstwa mogą 
prowadzić do jego odnowy, jednak do 
kategorii zmian prowadzących do stra-
tegicznego przełomu można zaliczyć je-
dynie kategorię nazwaną przez autorów 
strategicznym zwrotem. Z kolei de Wit 
i Meyer określają odnowę strategiczną 
jako zmianę strategiczną dalekosiężną 
i kompleksową, zachodzącą równocze-
śnie w systemie biznesowym i organiza-
cyjnym, strukturze i kulturze organiza-
cyjnej7). Proponują równocześnie wpro-
wadzenie następujących mierników po-
zwalających ocenić skalę zmian związa-
nych z odnową strategiczną: z zakres 
zmian z amplitudę zmian z rozłoże-
nie zmian w czasie z szybkość zmian. 
Posługując się miernikami skali zmian 
de Wita i Meyera, przełom strategicz-
ny można określić jako reakcję przedsię-
biorstwa na zmiany nieciągłe w otocze-
niu charakteryzującą się: 
�z szerokim (kompleksowym) zakresem 

zmian, 
�z dużą amplitudą zmian, 
�z skokowym rozłożeniem zmian 

w czasie, 
�z dużą szybkością zmian. 

Na rysunku 3 zaprezentowano nawią-
zującą do modelu Cyferta i Banaszyka 
własną klasyfikację strategii reagowa-
nia na zmiany otoczenia, uwzględniają-
cą podział na zmiany otoczenia o cha-
rakterze ciągłym i nieciągłym oraz róż-
ny sposób reagowania przedsiębior-
stwa na zmiany otoczenia. 

Racjonalny charakter mają dwie 
z czterech strategii przedstawionych 
na rysunku 3 – strategia permanent-
nego dostosowywania w warunkach 
zmian ciągłych i strategia przełomów 
strategicznych w warunkach zmian 
nieciągłych. Pozostałe sposoby reago-
wania to przykłady niedostosowania 

strategicznego, czyli nieadekwatnej reakcji na sytu-
acje zewnętrzne. Zgodnie z rysunkiem przełom moż-
na zdefiniować jako zmianę transformacyjną będącą 
reakcją na zmiany nieciągłe w otoczeniu. 

przesłanki i przyczyny przełomów 
w przedsiębiorstwie 

naliza strategiczna oferuje wiele metod 
umożliwiających systematyczne badanie 
otoczenia przedsiębiorstwa w poszukiwa-

niu źródeł turbulencji (analiza PEST, analiza pięciu 
sił konkurencji, analiza cyklu życia sektora i inne). 
Potrzeba czujności i wyłapywania słabych sygnałów 
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Rys. 1. Modelowe rodzaje sytuacji strategicznych przedsię-
biorstwa 
Źródło: B. WAWRZyNIAK, Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 
Warszawa 1989, s. 75. 

Rys. 2. Typologia działań w organizacji ze względu na  
charakter zmian 
Źródło: P. BANASZyK, SZ. CyFERT, Strategiczna odnowa przedsiębior-
stwa, Difin, Warszawa 2007, s. 14. 

Rys. 3. Sposoby dostosowywania się organizacji do zmian 
otoczenia 
Źródło: opracowanie własne.
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każe jednak menedżerom koncentrować uwagę na 
tych obszarach otoczenia, które w największym stop-
niu generują zmiany o charakterze nieciągłym i zmu-
szają przedsiębiorstwa do przełomowych reakcji. 

W literaturze wymienia się wiele czynników 
wywołujących turbulencję w otoczeniu przedsiębior-
stwa. Ph. Kotler i J.A. Caslione do czynników wywo-
łujących chaos w gospodarce i podniesienie poziomu 
ryzyka działalności przedsiębiorstw zaliczają nastę-
pujące: z postęp techniczny i rewolucję informatycz-
ną z przełomowe technologie i innowacje z wscho-
dzące gospodarki z hiperkonkurencję z środowisko 
z wzrost siły klienta8). Najczęściej są wymieniane 
w literaturze dwa źródła niepewności w otoczeniu 
organizacji, wymagające trudnych i głębokich przy-
stosowań: kryzysy ekonomiczne i innowacje techno-
logiczne. Do tych dwóch źródeł, wywołujących po-
trzebę dużych zmian, należałoby dodać następujące: 
szybkie zmiany popytu niezwiązane z kryzysami 
ekonomicznymi i nowe, atrakcyjne koncepcje zarzą-
dzania oferowane przedsiębiorstwom. 

Kryzys ekonomiczny 

Gospodarka od dziesiątków lat działa w warun-
kach nieregularnych zmian koniunktury. Każde 
z przedsiębiorstw ma świadomość istnienia wahań ko-
niunkturalnych w swojej branży i potrafi osłabiać ne-
gatywny wpływ dekoniunktury, stosując odpowiednie 
strategie rozwoju. Badania przeprowadzone w czasie 
recesji z roku 2002 pokazały, że kryzysy doprowadza-
ją do istotnych zmian w strukturach branż. Jeden 
na trzech liderów w badanych branżach stracił swoją 
pozycję, ponieważ jego rywale wykorzystali recesję 
na swoją korzyść9). Kryzys w sektorze firm interne-
towych w końcu poprzedniej dekady otworzył drogę 
do sukcesu obecnym liderom tej branży – firmom 
takim, jak eBay, Amazon czy Google. W okresie kry-
zysu następuje weryfikacja strategii przedsiębiorstw 
i kompromitacja określonych modeli biznesowych. 

Ze wstępnych badań nad sposobami obrony przed 
obecnym kryzysem światowym wynika, że przedsię-
biorstwa, które stosowały strategie o dużym ryzyku, 
zwróciły się ku strategiom bezpiecznym. Potwierdze-
niem tego jest znaczący spadek fuzji i przejęć w okre-
sie kryzysu, spadek wartości bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych w wielu regionach świata, a także 
zmniejszenie nasilenia procesów outsourcingowych. 
W przemyśle motoryzacyjnym, silnie dotkniętym 
kryzysem, realizowane są projekty zmierzające do 
konsolidacji. Już w listopadzie roku 2008 „Econo-
mist” stwierdził powszechny odwrót od ryzykownych 
strategii i narzędzi finansowych i powrót do konser-
watywnych sposobów rozwoju i zarządzania finan-
sami10). Badania „Harvard Business Review” nad 
sposobem reakcji na kryzys potwierdziły, że „w cza-
sie obecnego kryzysu wiele firm spogląda zarówno 
w górę, jak i w dół łańcucha wartości”, co oznacza 
odwrót od niebezpiecznej wirtualizacji w kierunku 
zwiększenia kontroli nad działalnością firmy11). 

Badania zespołu profesorów z Harvardu nad spo-
sobami reakcji przedsiębiorstw na kryzysy gospo-
darcze, przeprowadzone na zbiorze 4700 amerykań-
skich spółek publicznych w trzech okresach silnej 
dekoniunktury, przyniosły bardzo ciekawe wyniki12). 
Wyróżniono cztery typy przedsiębiorstw w zależno-
ści od ich reakcji na kryzys: 

�z przedsiębiorstwa o orientacji prewencyjnej, o cha-
rakterze defensywnym, nastawione na unikanie ryzy-
ka i ograniczanie strat; 
�z przedsiębiorstwa o orientacji prorozwojowej, 

polegającej na wzmożonym inwestowaniu z myślą 
o przyszłej pozycji strategicznej; 
�z firmy pragmatyczne, które w zależności od sytu-

acji decydowały się albo na kroki ofensywne, albo 
defensywne; 
�z firmy progresywne, które stosowały optymalną 

kombinację posunięć defensywnych i ofensywnych. 
Badanie wyników ekonomicznych przedsiębiorstw 

pokazało, że najlepsze wyniki przyniosła strategia 
progresywna – wyniki firm progresywnych dwukrot-
nie przekroczyły średnią dla całej populacji spółek. 
Najgorsze wyniki przyniosła strategia prewencyj-
na13). Z badań tych wynika, że najlepszym sposobem 
reagowania na sytuacje kryzysowe jest stosowanie 
przełomów, czyli kreowanie nowych rynków, przej-
mowanie tanich w kryzysie aktywów, zwiększanie 
wydatków na prace rozwojowe, a równocześnie silny 
nacisk na wydajność i obniżanie kosztów. 

Kryzysy uświadamiają przedsiębiorstwom rze-
czywiste ryzyko i koszt przyspieszonego rozwoju za 
pomocą nowoczesnych instrumentów finansowych 
i ekspansywnych strategii. Kryzys staje się dla le-
piej zarządzanych firm okazją do nabycia cennych 
aktywów poniżej ich wartości i doścignięcia liderów 
w branży. Pozwala poprawić pozycję konkurencyjną 
przedsiębiorstw z krajów o niższych kosztach wy-
twarzania w okresie, kiedy przewaga niskich kosz-
tów jest szczególnie ważna. 

Innowacje technologiczne 

Przełomowe innowacje technologiczne nie zda-
rzają się często, ale doprowadzają do przewartościo-
wania wszystkich dziedzin gospodarki i wymagają 
ogromnych kosztów ich wdrożenia. Nie wiadomo, ile 
kosztowało gospodarkę światową przejście z techno-
logii analogowej na technologię cyfrową we wszyst-
kich branżach, czy wdrożenie technologii interneto-
wej w wymiarze globalnym. Najsilniej wpływ zmian 
technologicznych odczuwają przemysły wysokich 
technologii. Przykład branży telekomunikacyjnej jest 
znamienny – digitalizacja, a potem zastosowanie in-
ternetu w komunikowaniu się odmieniły oblicze tele-
komunikacji na całym świecie. Przestały istnieć małe 
przedsiębiorstwa, które nie mogły udźwignąć kosz-
tów dostosowania się do zmian technologicznych; 
powstały duże grupy kapitałowe, najczęściej między-
narodowe, które stać było na przełomy strategiczne 
w zakresie innowacji technologicznych. 

W przeciwieństwie do perturbacji wywołanych 
kryzysem ekonomicznym, wyzwania związane z no-
wymi rozwiązaniami technologicznymi nie ustają, 
ale się spiętrzają, gdyż nakładają się na siebie kolej-
ne generacje technologii i nowe wynalazki. Przedsię-
biorstwa, działające w branżach narażonych na czę-
ste zmiany technologii, muszą mieć obok zaplecza 
kapitałowego specjalne umiejętności pozyskiwania 
lub tworzenia innowacji. 

Odpowiedzią przedsiębiorstwa na wyzwania tech-
nologiczne może być wewnętrzny potencjał tworzenia 
innowacji i wprowadzania ich jako standardu w bran-
ży. Przedsiębiorstwa będące liderami technologiczny-
mi same tworzą nowe technologie i zaskakują nimi 
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innych uczestników gospodarki. Przełom strategiczny 
w tym przypadku polega na antycypowaniu potrzeby 
nowej technologii przez jej wytworzenie. Bycie lide-
rem technologicznym wymaga zgromadzenia cennych 
zasobów strategicznych w postaci kapitału intelektual-
nego i odpowiedniego zarządzania nim. 

Alternatywą tworzenia przełomów strategicznych 
przez wytwarzanie własnych innowacji może być ku-
powanie innowacji na rynku poprzez przejmowanie 
przedsiębiorstw, które takie innowacje wytworzyły. 
Steve Wozniak, twórca komputera osobistego, uważa, 
że nie można osiągnąć trwałej przewagi innowacyj-
nej, nie inwestując we własne zaplecze naukowo-ba-
dawcze. Zapytany, co firma może zrobić, aby wyho-
dować przełomowe innowacje, odpowiedział: „Nawet, 
jeśli firma dojrzeje, rozrośnie się i znajdzie dostępne 
zasoby zewnętrzne, wewnątrz niej powinna zawsze 
istnieć mała grupa innowatorów pracujących nad na-
stępną rewolucją”14). 

Zalecana przez Wozniaka strategia stałego in-
westowania w innowacje sprawdza się szczególnie 
w okresie kryzysu gospodarczego. Sukcesy firm indyj-
skich i chińskich, również na wymagających rynkach 
motoryzacyjnym i informatycznym, świadczą o tym, 
że kryzys pozwala docenić innowacje realizowane 
przez przedsiębiorstwa, niebędące liderami techno-
logicznymi. Przykładem może być wyprzedzenie we 
wprowadzeniu na rynek samochodów z napędem hy-
brydowym gigantów motoryzacyjnych GM i Toyoty 
przez nie tak dobrze znany chiński koncern ByD. 

Z postępem technicznym wiąże się zagrożenie kata-
strofami o podłożu technologicznym. Przyczynami tych 
katastrof są awarie systemów informatycznych oraz ce-
lowe działania hakerów, często inspirowanych przez ter-
rorystów. Praktycznie nie ma możliwości przeciwdziała-
nia takim zagrożeniom na poziomie przedsiębiorstwa, 
można mówić jedynie o zachowaniu minimalizującym 
koszty katastrof. Reagowanie na zagrożenia o charak-
terze katastroficznym staje się wielkim wyzwaniem nie 
tylko dla przedsiębiorstw, ale dla władz i nauki. Do kate-
gorii katastrof informatycznych można zakwalifikować 
skandal spowodowany ujawnieniem w końcu roku 2010 
tajemnic politycznych i biznesowych przez portal Wiki-
Leaks. Wydarzenie to zmusi administrację i przedsię-
biorstwa do zmian w sposobie ochrony informacji. 

Szybkie zmiany popytu niezwiązane  
z kryzysami ekonomicznymi 

Nie tylko zła koniunktura gospodarcza stawia 
przed przedsiębiorstwami trudne wyzwania. Rów-
nież niespodziewane polepszenie perspektyw roz-
wojowych wynikające z eksplozji popytu może być 
postrzegane przez uczestników gospodarki jako 
turbulencja. Takie niespodziewane ożywienie wiąże 
się najczęściej ze zmianami politycznymi. W latach 
80. ub. w. przedsiębiorstwa zobaczyły wielkie możli-
wości sprzedaży na rynkach zagranicznych, związa-
ne z upadkiem muru berlińskiego i otwarciem się 
rynków Europy Środkowo-Wschodniej, potem Rosji 
i Chin. To był silny impuls rozwojowy dla przedsię-
biorstw na całym świecie. Wiele z nich dokonało cał-
kowitej przebudowy swoich biznesów, dostosowując 
je do nowych warunków działania. 

Szybkie zmiany popytu wiążą się też z szybkimi zmia-
nami mody. Gwałtownie rosnący popyt na modne pro-
dukty i usługi zmusza przedsiębiorstwa do podejmowania 

trudnych decyzji. Ocena, na ile trwały jest obecny 
trend w konsumpcji, jest trudna, a zła ocena spowodu-
je albo brak reakcji i rezygnację z sukcesu w młodym 
sektorze, albo porzucenie dotychczasowych domen na 
rzecz nowej dziedziny, co, jeśli moda okaże się krótko-
trwała, może się okazać tragiczną pomyłką. 

Nowe atrakcyjne koncepcje zarządzania 

Wśród wielu przedstawicieli ekonomii, a tak-
że nauk o zarządzaniu, panuje przekonanie, że rola 
nauk o zarządzaniu polega na opisywaniu dokonań 
praktyki gospodarczej i analizowaniu pewnych prawi-
dłowości w zachowaniach przedsiębiorstw. Historia 
nauk o zarządzaniu nie potwierdza tej opinii. Obie 
role tej nauki są równie ważne: opisywanie i mode-
lowanie praktyki oraz stymulowanie przekształceń 
praktyki przez tworzenie oryginalnych, innowacyj-
nych koncepcji zarządzania. Wiele przełomów w za-
rządzaniu przedsiębiorstwami zostało zainspirowa-
nych nowymi i atrakcyjnymi dla praktyki koncepcja-
mi teoretycznymi. Począwszy od wspomnianych już 
koncepcji naukowego zarządzania Taylora i stosun-
ków międzyludzkich Mayo do późniejszych teoretycz-
nych koncepcji reengineeringu, Total Quality Manage-
ment, lean managementu, time based managementu 
czy planowania scenariuszowego. W ostatnich latach 
duży wpływ na przekształcenia przedsiębiorstw mia-
ły koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, 
koncepcja kluczowych kompetencji, koncepcja kla-
strów i wiele innych. Warto tu też wspomnieć o wiel-
kich zasługach twórców narzędzi analizy i planowa-
nia, dzięki którym proces zarządzania przedsiębior-
stwem stał się bardziej profesjonalny, a ryzyko zwią-
zane z przełomami stało się łatwiejsze do ustalenia. 

Kazimierz Zimniewicz twierdzi, że „nowe kon-
cepcje zarządzania mają dużą siłę przyciągania, po-
nieważ radykalnie upraszczają rzeczywistość, a tego 
właśnie oczekują menedżerowie”, chociaż badania 
pokazują, że zmiany wprowadzane pod wpływem 
mody na określone koncepcje teoretyczne przynio-
sły wątpliwe rezultaty15). 

wielkie i małe przełomy w przedsiębiorstwie 

ażdy z nas na pytanie, co uważamy za naj-
większy przełom w zarządzaniu przedsię-
biorstwem, prawdopodobnie dałby inną od-

powiedź. Na potrzeby tego artykułu autorka ustali-
ła własny ranking największych przełomów w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami. Oto propozycje: 
�� Przełom nr 1 – wprowadzenie taylorowskich me-

tod naukowego zarządzania. 
�� Przełom nr 2 – wprowadzenie pod wpływem kie-

runku human relations nowych metod zarządzania 
przedsiębiorstwem. 
�� Przełom nr 3 – budowa konglomeratów i metod 

zarządzania nimi. 
�� Przełom nr 4 – internacjonalizacja przedsię-

biorstw. 
�� Przełom nr 5 – outsourcing i przekształcanie 

przedsiębiorstw w sieci. 
�� Przełom nr 6 – wykorzystanie internetu w zarzą-

dzaniu przedsiębiorstwem. 
Te historyczne przełomy łatwo jest powiązać z listą 

wcześniej omówionych źródeł przełomów. Nowe zasa-
dy zarządzania przemysłem to reakcja na oddziaływanie 
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dwóch czynników – przełomu technologicznego, 
który doprowadził do nowoczesnego procesu wytwa-
rzania na wielką skalę i naukowej koncepcji, której 
opłacalność została udokumentowana przez Taylora 
i jego naśladowców. Wprowadzenie systemu opieki 
socjalnej i współzarządzania przez pracowników na-
rodziło się pod  wpływem badań naukowych zespołu 
Mayo, a także pod presją lęku przed rosnącym nie-
zadowoleniem. Budowa konglomeratów w masowej 
skali po II wojnie światowej była reakcją na kryzy-
sy ekonomiczne i zawirowania spowodowane wojną. 
Motywem ich powstawania było dążenie do zmniej-
szenia ryzyka działalności gospodarczej. Strategie in-
ternacjonalizacji w postaci zaawansowanych struktur 
i systemów działalności międzynarodowej powstały 
pod wpływem szybko poszerzających się rynków i li-
beralizacji gospodarki światowej. Duże znaczenie miał 
rozwój infrastruktury, w tym internetu i telekomuni-
kacji. Outsourcing i rezygnacja z dużego zakresu in-
tegracji pionowej to przełom wywołany wzrostem po-
pytu i koniecznością zwiększenia skali działania. Do 
rozwoju na wielką skalę procesów outsourcingowych 
i offshoringowych przyczyniły się w dużej mierze roz-
wój internetu i procesy globalizacji gospodarki. Wy-
korzystanie internetu w działalności przedsiębiorstw 
to przede wszystkim wynik innowacji technologicz-
nych i rozwoju infrastruktury informatycznej. 

Poza wielkimi przełomami, które dotykają 
w pewnym okresie większość przedsiębiorstw, każde 
przedsiębiorstwo ma własną historię i własny sposób 
zmagania się ze zmiennością świata, w którym funk-
cjonuje. Część przedsiębiorstw, działających w tym 
samym czasie, pod presją tych samych zmian ze-
wnętrznych, podejmuje podobne działania, co dopro-
wadza do masowej realizacji podobnych przekształ-
ceń i tworzy wrażenie, że przedsiębiorstwa kierują 
się modą, podczas gdy w rzeczywistości reagują po-
dobnie na podobne sytuacje zewnętrzne. Jednak ba-
dania rzeczywistych zachowań przedsiębiorstw po-
kazują istotne różnice w ich reakcjach, wynikające 
z różnic związanych z potencjałem ekonomicznym, 
dotychczas realizowaną strategią, kulturą organiza-
cyjną i motywacją i aspiracjami menedżerów. 

podsumowanie 

adania prowadzone nad procesami przysto-
sowywania się przedsiębiorstw do zmian 
w otoczeniu pokazują, że więcej wiadomo 

o źródłach i przyczynach wywołujących przełomy niż 
o samych przełomach. Wprawdzie różni badacze for-
mułują nieco odmienne listy kluczowych czynników 
turbulencji, to istnieje zgoda, że kilka z nich bez 
wątpienia odgrywa kluczową rolę – są to innowa-
cje technologiczne i kryzysy gospodarcze. Pozostałe 
czynniki nie mają aż tak wielkiego znaczenia. 

Nie ma takiej jednomyślności w przypadku typo-
wych przełomów i ocen ich skuteczności czy też ade-
kwatności do sytuacji zewnętrznych. Badania zacho-
wań przedsiębiorstw pod wpływem silnych turbulencji 
pokazują, że w przypadku bardzo silnych, nieodwra-
calnych zmian zewnętrznych przedsiębiorstwa podle-
gają masowym przełomom o podobnym charakterze 
(wielkie przełomy), w przypadku turbulencji przej-
ściowych sposób reagowania jest bardziej zróżnicowa-
ny i dostosowany do sytuacji przedsiębiorstwa (małe 
przełomy). W takich sytuacjach można powiedzieć,  

że nie ma jednego dobrego wzorca przełomu dla 
dwóch przedsiębiorstw, działających w podobnych 
warunkach zewnętrznych. Za każdym razem, kiedy 
zmiana otoczenia zagraża istnieniu firmy, musi ona 
samodzielnie podejmować decyzje o sposobie reakcji. 

Prezentowane tu wyniki badań pokazują, że ża-
den sposób reakcji nie daje pewności odniesienia 
sukcesu, są tylko sposoby bardziej lub mniej obie-
cujące. Można z tego wysnuć wniosek, że badania 
naukowe z zakresu zarządzania w turbulentnych 
czasach nie mają wielkiej wartości aplikacyjnej, ale 
mają dużą wartość poznawczą, gdyż zmniejszają 
dotkliwy deficyt wiedzy w tym zakresie. Mogą sta-
nowić też podstawę informacyjną do podejmowania 
decyzji i inspirować menedżerów do niebanalnych 
i odważnych przełomów, choć nie dostarczą im jed-
noznacznych dyrektyw sprawnego zarządzania. 

prof . zw . dr hab . Maria Romanowska 
Katedra Zarządzania w Gospodarce 
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Summary 
Environment of an organisation is a source of permanent 
and temporary changes. Temporary changes result in tur-
bulence, intensified uncertainty and they make enterprises 
take adaptation decisions, which are referred to as „break-
throughs” in the article. The most significant causes of tur-
bulence are: economic crisis, technological innovation, rapid 
changes of demand unrelated to crisis and emergence of 
new, attractive concepts of management. Analysis of the en-
terprises’ conduct under the influence of intense turbulence 
indicates that in the case of big, irreversible external chan-
ges enterprises are subject to mass breakthroughs of similar 
nature (big breakthroughs), and in the case of temporary 
turbulence their response is more diversified and adapted to 
the enterprise situation (small breakthroughs). 
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współcześni inicjatorzy przełomów 
w zarządzaniu  

Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek

wprowadzenie 

iek XXI jest areną niezwykle dynamicz-
nych i burzliwych zmian przełomowych, 
których staliśmy się nie tylko świadkami, 

ale i uczestnikami. Rodzą one coraz to nowe wy-
zwania dla funkcjonowania gospodarek oraz zacho-
wań przedsiębiorstw. Procesy postępującej globali-
zacji niemal wszystkich dziedzin życia – ekonomii, 
prawa, edukacji, nauki, polityki, kultury, turystyki 
czy wzorców konsumpcji – uczyniły gospodarki na-
rodowe bardziej niż dotychczas współzależnymi, co 
prowadzi do jakościowo nowych powiązań gospodar-
czych między poszczególnymi kontynentami, kraja-
mi i ich regionalnymi ugrupowaniami oraz rynkami, 
a także przedsiębiorstwami. Powiązania te wynikają 
z rosnącej swobody, szybkości zawierania i reali-
zowania transakcji międzynarodowych, dokonywa-
nia w skali ponadnarodowej przepływów towarów 
i usług (zwłaszcza finansowych), nowych technolo-
gii, zasobów oraz czynników wytwórczych, a także 
informacji (w tym również wiedzy). 

Obecnie coraz istotniejsze staje się więc rozpatry-
wanie procesu gospodarowania nie poprzez pryzmat 
granic politycznych, lecz przez pryzmat granic re-
gionalnych, wyznaczonych przez zasięg, wielkość, in-
tensywność różnego rodzaju powiązań kapitałowych 
oraz obszary funkcjonowania korporacji transnaro-
dowych, a także bezpośrednie i pośrednie związki 
między różnymi podmiotami gospodarczymi. 

współczesne determinanty procesów 
zmian gospodarczych 

lobalizacja jest jednym z najbardziej zna-
miennych zjawisk i procesów naszych cza-
sów, tworzących nowe szanse, ale i nowe 

zagrożenia. Dotyczy bowiem rozwoju, integracji, 
znoszenia wszelkich barier, wzrostu współzależności 
między różnymi krajami, rozszerzenia gospodarki 
wolnorynkowej i demokracji1). Można wyróżnić kilka 
obszarów globalizacji2): 
�z globalizację finansów – jest to deregulacja ryn-

ków finansowych, wzrastająca międzynarodowa mo-
bilność kapitału, wzrost fuzji i akwizycji instytucji 
finansowych itp.; 
�z globalizację rynków i konkurencji oraz formuło-

wanych w związku z tym strategii biznesu, obejmu-
jących integrację działalności gospodarczej na skalę 
światową, globalne poszukiwanie czynników produk-
cji, alianse strategiczne; 

�z globalizację technologii i powiązanych z nią ba-
dań oraz wiedzy – rozwój technologii informacji i te-
lekomunikacji umożliwia szybki przepływ koncepcji 
oraz rozwój powiązań pomiędzy różnymi przedsię-
biorstwami; 
�z globalizację stylów życia i modeli konsumpcji 

oraz globalizację kultury – oznacza transfer i trans-
plantację dominujących stylów życia, zrównanie mo-
deli konsumpcji, dużą rolę odgrywają w tym proce-
sie media; 
�z globalizację regulacji prawnych – wywołuje to 

zmniejszoną rolę rządów narodowych i parlamen-
tarnych, a w efekcie globalizacja jawi się jako po-
lityczne ujednolicenie świata na drodze integracji 
społeczeństw świata w globalnym systemie. 

Globalizacja jest procesem skomplikowanym, który 
wpływa nie tylko na zachowania wielkich korporacji 
transnarodowych, lecz również istotnie oddziałuje na 
funkcjonowanie i rozwój sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz zachowania konsumentów na 
rynkach globalnych. Chociaż proces globalizacji ma 
charakter złożony, wielowymiarowy i wielopłaszczy-
znowy, można jednak wskazać kilka specyficznych jego 
charakterystyk za pomocą następujących stwierdzeń3): 

 z globalizacja jest procesem wielowymiarowym, 
a więc przebiega jednocześnie w wielu dziedzinach 
życia i jest stymulowana przez odrębne, lecz przenika-
jące się różnego rodzaju działania dokonywane w tym 
samym czasie w różnych sferach aktywności człowie-
ka (społecznej, ekonomicznej czy politycznej); z tego 
też względu uchwycenie wszystkich aspektów globali-
zacji stwarza wiele trudności natury metodologicznej; 

 z globalizacja powoduje integrowanie w skali między-
narodowej działalności podmiotów na różnych pozio-
mach (gospodarek, sektorów, rynków i przedsiębiorstw); 

 z globalizacja jest zasadniczo związana z między-
narodową współzależnością podmiotów; 

 z globalizacja wykazuje silny związek z postępem 
naukowo-technicznym (osiągnięcia techniczne służą 
rozwojowi transportu, komunikacji, wytwarzaniu no-
woczesnych produktów, kreowaniu nowych usług itp.); 

 z globalizacja to proces stopniowego kurczenia się 
czasoprzestrzeni, w której poruszamy się i działamy; 
wywołuje on subiektywne i obiektywne zjawiska, ta-
kie jak kurczenie się świata, uczestnictwo w wydarze-
niach na wszystkich kontynentach, duża mobilność 
ludzi, oferta produktów i usług globalnych itp.; 

 z dialektyczny charakter globalizacji oznacza, że 
rozwój tego procesu jest uwarunkowany i powiąza-
ny z różnymi subprocesami i zjawiskami, mającymi 
często przeciwstawny charakter; ,
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 z wielopoziomowość globalizacji wiąże się z tym, 
że gospodarka światowa stanowi najwyższy poziom, 
na którym są agregowane i transformowane różne 
tendencje tworzące omawiany proces. 

Pogłębiającemu się procesowi umiędzynarodowie-
nia gospodarki światowej i przechodzenia do wyższego 
jego etapu, jakim jest globalizacja, sprzyja wiele czyn-
ników o różnym pochodzeniu, charakterze, sile i za-
kresie oddziaływania oraz różnym stopniu wzajemnej 
współzależności. Czynniki te często określane są siłami 
prowadzącymi do globalizacji. Wyszczególnienie oraz 
graficzną ich interpretację przedstawia rysunek 1. 

Myślenie i działanie globalne nie byłoby możliwe 
bez radykalnych zmian w sferze komunikacji i prze-
pływu informacji, w tym rozwoju technologii infor-
matycznych oraz pojawienia się internetu. Stąd w li-
teraturze przedmiotu szczególną uwagę przywiązuje 
się do rozwoju infrastruktury informacyjno-komuni-
kacyjnej jako czynnika globalizacji. Rozwój technik 
oraz technologii informatycznych i informacyjnych 
umożliwił nie tylko przyspieszenie przepływu pro-
duktów i kapitałów, ale również wzrost liczby i ja-
kości informacji oraz szybszy i szerszy dostęp do 
niej. Stworzyło to zarazem nowe możliwości w za-
kresie budowania przewagi konkurencyjnej, opartej 
na systemach zarządzania wiedzą i wykorzystaniu 
osiągnięć współczesnej informatyki. 

Globalizacja wymusza na współczesnych przed-
siębiorstwach potrzebę poszukiwania nowych na-
rzędzi w budowaniu strategii dostosowanych do 
wymagań globalnego rynku, tworzeniu elastycznych 
struktur organizacyjnych i systemów pracy, a także 
wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Wymiary globalizacji oraz zakres i kierunki 
dostosowań przedsiębiorstw do wymogów globalne-
go rynku przedstawiono na rysunku 2. 

Podstawowym źródłem zdobywania przewagi 
konkurencyjnej w gospodarce XXI wieku jest wiedza,  

traktowana jako odrębny zasób 
przedsiębiorstwa. Umiejętno-
ści zdobywane przez pracow-
ników nie tylko w procesie 
bezpośredniej edukacji, ale 
i w toku nabywanego w pracy 
doświadczenia, mogą być czę-
sto traktowane jako unikatowy 
czynnik produkcji4). Zarządza-
jąc wiedzą, przedsiębiorstwa 
nie tylko budują swoją konku-
rencyjność, ale również tworzą 
warunki do przekształcania 
wiedzy w składnik swojej war-
tości rynkowej. Tym samym 
mamy do czynienia z jednej 
strony z radykalnymi zmia-
nami w obrębie roli poszcze-
gólnych składników aktywów 
w budowaniu konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa i kreowa-
niu jego wartości, z drugiej zaś 
ze zmianami w zakresie roli 
i możliwości wykorzystania 
zasobów ludzkich w przedsię-
biorstwie oraz związaną z tym 
ewolucją zarządzania zasobami 
ludzkimi w kierunku zarządza-
nia kapitałem ludzkim. 

Rosnące znaczenie w działalności przedsię-
biorstw takich aktywów niematerialnych, jak 
wiedza i własność intelektualna legły u podstaw 
pojawienia się terminu „nowa gospodarka” (new 
economy), związanego ściśle z rozwojem nowych 
środków telekomunikacji i internetu oraz postępu-
jącymi procesami globalizacji. W ten sposób nowa 
gospodarka i związana z nią rewolucja informa-
cyjna mogą być uznawane za kolejny etap histo-
rycznego rozwoju gospodarczego po rewolucji prze-
mysłowej i rewolucji naukowo-technicznej. Nowa 
gospodarka z przełomu XX i XXI w., jak pisze F. 
Krawiec, to ta, która jest wynikiem zmian spo-
wodowanych adaptacją technologii innowacyjnych 
i praktyk biznesowych oraz rosnącą konkurencją 
globalną, prowadzących do znacznego i trwałego 
wzrostu wydajności5). Niespotykana dotychczas 
dynamika rozwoju gospodarczego, obserwowana 
współcześnie w wielu krajach, to w pierwszej ko-
lejności efekt uczenia się i wykorzystania ludzkich 
innowacji, czyniących w coraz większym stopniu 
przestarzałymi wiele zasobów fizycznych6). 

Wkroczenie współczesnych gospodarek w nowy 
etap ich rozwoju, określany mianem ery nowej go-
spodarki, koncentrującej się głównie na usługach 
i szerszym inwestowaniu w czynniki niematerial-
ne (patenty, licencje, znaki towarowe itp.), a także 
na rozwoju dziedzin gospodarki opartej na wiedzy, 
prowadzi do znaczącej reorientacji systemów za-
rządzania przedsiębiorstwami, w tym sposobów 
formułowania ich wizji, misji, celów i strategii 
działania. Rosnąca aktywność właścicieli global-
nych przedsiębiorstw spowodowała wzrost naci-
sku na skuteczność, racjonalność i efektywność 
gospodarowania przedsiębiorstw, rozpatrywaną 
z punktu widzenia realizacji korzyści finansowych 
właścicieli, co w istniejących uwarunkowaniach ze-
wnętrznych i wewnętrznych wymaga wykorzystania 

Siły techniczne
• industrializacja 

• rewolucja transportowa 

• rewolucja informacyjno-
   -komunikacyjna 

Siły społeczne 
• konsumpcja 

• ujednolicanie się 
    upodobań konsumentów 

• edukacja i umiejętności

Globalizacja 
sektorów 
i rynków 

Siły polityczne 
• redukcja barier handlowych 
• prawa własności intelektualnej 
• prywatyzacja 
• tworzenie się ugrupowań 
  handlowych 
• standardy techniczne 

Siły ekonomiczne
• wzrastające dochody 
   indywidualne 

• handel światowy 

• światowe rynki �nansowe 

• siły rynkowe

• konkurencja światowa 
 

Rys. 1. Siły prowadzące do globalizacji 
Źródło: D. CAMPBELL, J. HAMILL, T. PURDIE, G. STONEHOUSE, Globalizacja . 
Strategia i zarządzanie, Felberg, Warszawa 2001, s. 25. 
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odpowiednio skutecznych narzędzi oraz instrumen-
tów zarządzania menedżerskiego. Rozwój i upo-
wszechnienie zdobyczy nowej gospodarki stworzyły 
zarazem w tym zakresie szersze niż dotychczas 
możliwości wykorzystania osiągnięć postępu na-
ukowo-technicznego i podnoszenia efektywności 
przedsiębiorstw, a także wdrażania nowoczesnych 
metod i technik zarządzania oraz nowych struktur 
i działań organizatorskich, wynikających z odmien-
nych niż dotychczas sposobów postrzegania proce-
sów gospodarczych. 

nowe koncepcje 
zarządzania  
przedsiębiorstwem

a kanwie wszyst-
kich wcześniej 
wymienionych 

determinant procesów 
zmian, jak również ich im-
plikacji dla rynku i funk-
cjonujących na nim pod-
miotów, zrodziły się nowe, 
przełomowe koncepcje za-
rządzania przedsiębior-
stwem, jak również uak-
tywnili się współcześni 
inicjatorzy dokonujących 
się przełomów. Obecnie 
jako inicjatorów wspo-
mnianych przełomów 
w zarządzaniu traktuje się 
wszystkich interesariuszy 
zgromadzonych wokół 
przedsiębiorstwa, głów-
nie z uwagi na fakt, że 
cele współczesnego przed-
siębiorstwa są pochod-
ną wpływu różnych grup 
społecznych, reprezentu-
jących różnorodne, cza-
sem nawet sprzeczne inte-
resy, występujące z różną 
siłą. Opisywanymi intere-
sariuszami są: właściciele, 
menedżerowie, pracowni-
cy, zarząd, związki zawo-
dowe, państwo, odbiorcy, 
dostawcy, społeczność lo-
kalna i inni. Poszczegól-
ne grupy interesów i ocze-
kiwane przez nie cele zo-
stały przedstawione na ry-
sunku 3. 

Konieczność realiza-
cji zaprezentowanych ce-
lów wszystkich grup inte-
resu związanych z przed-
siębiorstwem, jak rów-
nież chęć ich pogodzenia 
z efektywnością gospoda-
rowania podmiotów go-
spodarczych, doprowa-
dziły z kolei do powsta-
nia przełomowych kon-
cepcji zarządzania przed-
siębiorstwem, wśród któ-

rych należy przede wszystkim wymienić koncepcje: 
�z nadzoru korporacyjnego, 
�z zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 
�z zrównoważonego rozwoju, 
�z społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, 
�z zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa. 

Ogólny model zarządzania przedsiębiorstwem 
winien stanowić układ równowagi zachodzącej 
pomiędzy zróżnicowanymi celami poszczególnych 
grup interesu. Kwestią zasadniczą pozostaje w tym 
kontekście odpowiedni dobór instrumentów, które 
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Rys. 2. Globalizacja a przedsiębiorstwo 
Źródło: Z. MALARA, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce . Wyzwania współczesności, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 18. 

Rys. 3. Grupy interesów i zasadnicze cele w przedsiębiorstwie
Źródło: J.S. KARDAS, M. WóJCIK-AUGUSTyNIAK (red.), Zarządzanie w przedsiębior-
stwie, Difin, Warszawa 2008, s. 25.
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gwarantowałyby uzyskanie owej równowagi. Dobór 
ten powinien wynikać z analizy rodzajów motywa-
cji, jakimi kierują się poszczególni interesariusze 
i możliwości ich skorelowania ze sobą7). Potrzeba 
efektywnego ukształtowania relacji między właści-
cielami przedsiębiorstwa a osobami nim zarządza-
jącymi i innymi grupami interesu doprowadziła do 
stworzenia systemu kontroli działalności przedsię-
biorstwa przez jego interesariuszy. System taki, 
określany współcześnie mianem nadzoru korpora-
cyjnego (corporate governance), umożliwia bowiem 
z jednej strony skuteczną kontrolę właścicielską, 
z drugiej zaś tworzy mechanizm integrujący cele 
poszczególnych interesariuszy przedsiębiorstwa. 

Powyższe rozważania dowodzą, że postrzeganie 
działalności oraz celów przedsiębiorstwa z punktu 
widzenia realizacji dążeń jego właścicieli stanowi 
wyraz akcentowania finansowego modelu przedsię-
biorstwa, którego odzwierciedleniem jest podstawo-
wy finansowy cel, czyli maksymalizacja wartości 
przedsiębiorstwa. 

Realizacja tak postawionego celu doprowa-
dziła do powstania koncepcji zarządzania warto-
ścią przedsiębiorstwa (Value Based Management 
– VBM), która zakłada świadome wpływanie na 
kształtowanie się poziomu wartości przedsiębior-
stwa. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jest 
zatem procesem oddziaływania na wszystkie istot-
ne jego podsystemy wykonawcze i dokonywanie 
zmian w kierunku lepszego wykorzystania zaso-
bów, przy czym proces ten zorientowany jest na 
taki zasadniczy cel przedsiębiorstwa, jaki stanowi 
maksymalizacja jego wartości8). Pozwala to na kre-
owanie nowej wartości oraz maksymalizowanie tą 
drogą ogółu korzyści właścicieli przedsiębiorstwa, 
czyli tzw. bogactwa akcjonariuszy9). 

W tym miejscu należy szczególnie podkre-
ślić, że zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, 
ze swej istoty ukierunkowane na maksymalizację 
tej wartości dla właścicieli, nie oznacza, że mniej 
ważne z punktu widzenia omawianej koncepcji 
jest budowanie w jej ramach silnych związków lo-
jalnościowych, sprzyjających osiąganiu korzyści ze 
wzajemnej współpracy ze wszystkimi pozostałymi 
interesariuszami. Fakt ten powoduje, że koncepcja 
zarządzania przez wartość jest akceptowana przez 
wszystkie podmioty otoczenia przedsiębiorstwa 
i obecnie uznana za swoisty standard zarządzania 
strategicznego organizacją, stanowiąc jedną z nie-
licznych filozofii zarządzania, która, skupiając się 
na realizacji celów właścicieli przedsiębiorstwa, 
dąży do jego rozwoju i sprzyja podnoszeniu efek-
tywności, a tym samym tworzy również korzyści 
dla innych interesariuszy. 

W nurt prorozwojowej orientacji przedsiębior-
stwa wpisuje się również koncepcja zrównoważone-
go rozwoju, która umożliwia wszystkim interesariu-
szom zaspokojenie potrzeb dnia dzisiejszego i nie 
ogranicza tej możliwości przyszłym pokoleniom. 
Zrównoważony rozwój oznacza taki proces zmian, 
w którym eksploatacja zasobów, kierunki inwesto-
wania, kierunki postępu technicznego i zmiany in-
stytucjonalne pozostają w harmonii oraz zachowują 
na bieżąco i w przyszłości możliwość zaspokojenia 
ludzkich potrzeb i aspiracji. Istotą zrównoważone-
go rozwoju jest powiązanie rozwoju gospodarczego 
i rozwoju społecznego poprzez zapewnienie dostępu  

do zasobów odnawialnych oraz nieodnawialnych 
ze wzrostem jakości życia w czystym środowisku. 
Wzrost ekonomiczny powinien zapewniać bardziej 
efektywne wykorzystanie surowców i innych zaso-
bów przyrody, racjonalizację zużycia energii i pra-
cy, a także rozwój ekologicznych technologii oraz 
ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

Zrównoważony rozwój jest więc humanitarną 
koncepcją globalnego rozwoju, którego podstawo-
wym wyznacznikiem jest poprawa jakości życia 
i dobrobytu ludzkości w warunkach ograniczonych 
zasobów naturalnych, z uwzględnieniem długookre-
sowych skutków rozwoju przemysłu. Koncepcja ta 
zakłada odpowiedzialność i solidarność obecnych 
i przyszłych pokoleń. Zarządzanie przedsiębior-
stwem zgodne z zasadami zrównoważonego rozwo-
ju wiąże się z procesem efektywnego wytwarzania 
społecznie pożądanych dóbr i usług, przy ograni-
czaniu zużywania zasobów przyrody i przestrzega-
niu ochrony środowiska, zatem zapewnia spełnie-
nie oczekiwań wszystkich interesariuszy przedsię-
biorstwa10). 

Ukazanie działalności oraz celów przedsiębior-
stwa przez ścisłe powiązanie z jego najbliższym 
otoczeniem stanowi także przesłankę do formuło-
wania tezy o szerokiej społecznej odpowiedzialno-
ści spoczywającej na przedsiębiorstwie. Przejawy 
tej odpowiedzialności można przy tym rozpatrywać 
jednocześnie w czterech podstawowych wymiarach: 
z ekonomicznym (dążenie do wzrostu przedsiębior-
stwa) z etycznym (uwzględnienie skutków działal-
ności przedsiębiorstwa z punktu widzenia norm 
społecznych) z socjologicznym (tworzenie miejsc 
pracy i edukacja pracowników) oraz z ekologicz-
nym (uwzględnienie skutków ubocznych działalności 
przedsiębiorstwa)11). 

Niezależnie od wskazanych czterech wymiarów, 
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa może 
przyjmować postać odpowiedzialności wewnętrznej 
oraz zewnętrznej. Ta pierwsza wiąże się przede 
wszystkim z realizacją polityki personalnej, kształ-
towaniem warunków pracy oraz stylem kierowa-
nia przedsiębiorstwem, czyli odpowiedzialnością 
wobec wewnętrznych interesariuszy. Natomiast 
odpowiedzialność zewnętrzna to odpowiedzialność 
przedsiębiorstwa wobec interesariuszy zewnętrz-
nych. Społeczna odpowiedzialność przedsiębior-
stwa związana jest zatem z potrzebą budowania 
jego korzystnego wizerunku w obrębie otoczenia. 
Przedsiębiorstwo jest bowiem podmiotem funk-
cjonującym w szerokim kontekście społeczno-go-
spodarczym; nie powinno więc przyczyniać się do 
tworzenia kosztów, które byłyby przerzucane na 
inne osoby czy też podmioty funkcjonujące w jego 
otoczeniu12). 

Istotną cechą społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa jest zatem dążenie do wypra-
cowania określonego modelu aksjologicznych 
preferencji w relacjach przedsiębiorstwo – spo-
łeczeństwo, zdolnego do przezwyciężenia czasem 
nadmiernego przywiązania do zysku jako istotnej 
zmiennej kształtującej wartość rynkową przedsię-
biorstwa. Realizacja zarówno odpowiedzialności 
społecznej, jak i zysku oraz maksymalizacji war-
tości rynkowej przedsiębiorstwa tworzy warunki 
harmonii i kooperacji między porządkiem społecz-
nym i ekonomicznym13). 
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podsumowanie 

odsumowując, należy również zwrócić 
uwagę, że niezależnie od nowych wyzwań, 
współczesne przedsiębiorstwa nie mogą za-

pominać o klasycznych, a zarazem niezmiennie ak-
tualnych celach i zasadach funkcjonowania. Teza ta 
determinuje fakt, że mimo wspomnianych wcześniej 
zmian i nowych uwarunkowań w zakresie prowadze-
nia działalności gospodarczej, nadal za podstawowy, 
nadrzędny cel funkcjonowania organizacji uznaje się 
jej przetrwanie i rozwój, przy czym cel przetrwa-
nia dominuje z reguły w warunkach niestabilności 
systemu gospodarczego, dekoniunktury i braku kon-
kurencji, natomiast rozwój jako cel kierunkowy, któ-
rego potrzeba wynika z naturalnych, wewnętrznych 
dążeń każdego przedsiębiorstwa, jest realizowany 
w warunkach wzrostu gospodarczego oraz presji 
konkurencji i sił rynkowych. 

Na kanwie tej tezy opiera się współczesna kon-
cepcja zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, która 
polega na kształtowaniu postępu ekonomicznego, or-
ganizacyjnego, personalnego, informacyjnego i tech-
niczno-produkcyjnego, co w efekcie ma doprowadzić 
do wydłużania okresów zmian pozytywnych oraz 
skracaniu lub eliminacji okresów zmian negatyw-
nych, a w konsekwencji wzrostu przedsiębiorstwa, 
mierzonego efektywnością jego funkcjonowania. 
Wzrost przedsiębiorstwa, traktowany jako ilościowy 
przejaw jego rozwoju, jest z kolei najczęściej warun-
kiem koniecznym do jego przetrwania. 

Tak pojmowany rozwój przedsiębiorstwa w wa-
runkach gospodarki rynkowej powoduje z reguły 
wzrost udziału w rynku i podniesienie konkurencyj-
ności. Przedsiębiorstwo, które nie powiększa skali 
działalności wraz ze wzrostem rynku, zmniejsza 
swój udział w rynku i tym samym traci możliwości 
dalszego rozwoju. Dlatego też obecnie rozwój jest 
traktowany jako niezbędna determinanta funkcjo-
nowania podmiotów gospodarczych w gospodarce 
rynkowej, przyczyniająca się jednocześnie do wzro-
stu wartości przedsiębiorstwa, uzyskiwanego dzięki 
bardziej efektywnemu wykorzystaniu jego zasobów 
gospodarczych. Jednocześnie można zauważyć, że 
wzrost i kreowanie wartości przedsiębiorstwa stały 
się zbieżnym, jednym z najwyżej zhierarchizowa-
nych celów strategicznych przedsiębiorstwa. Moż-
na przeto założyć, że rozwój oraz wzrost wartości 
przedsiębiorstwa są celami zbieżnymi i komple-
mentarnymi względem siebie. Na podstawie tak po-
stawionej tezy nie dziwi fakt, że powszechnie dziś 
realizowany w praktyce gospodarczej proces zarzą-
dzania wartością przedsiębiorstwa, mający na celu 
wzrost i kreowanie tej wartości, stał się ogniwem 
łączącym strategię organizacji z wynikami finanso-
wymi, oraz że formalnie ustrukturyzowane i meto-
dyczne działanie na rzecz kształtowania i wzrostu 
wartości przedsiębiorstwa umożliwia osiągnięcie 
zadowalającego zwrotu nakładów inwestycyjnych 
właścicielom, a także zadowolenia pozostałych in-
teresariuszy. 

prof . zw . dr hab . Ryszard Borowiecki 
dr Tomasz Rojek 

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

PRZyPISy 
1) Termin „globalizacja” do dziś nie doczekał się jednoznacz-
nej interpretacji. Wynika to zapewne z jego bardzo szerokie-
go zakresu przedmiotowego oraz wielowątkowości, wielowy-
miarowości i złożoności zjawisk gospodarczych, społecznych, 
a także politycznych objętych tym terminem. W zależności 
od tego, kto formułuje definicję tego zjawiska, akcent kładzie 
się na różne elementy. Zob. szerzej na ten temat: Z. BAUMAN, 
Globalizacja, PIW, Warszawa 2000; J. BOGDANIENKO 
(red.), Firma w otoczeniu globalnym, Wydawnictwo „Dom 
Organizatora”, Toruń 2006; S. FLEJTERSKI, P.T. WALL, 
Ekonomia globalna . Synteza, Difin, Warszawa 2003; J.  KOTyńSKI
(red.), Globalizacja i integracja europejska . Szanse i za-
grożenia dla polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2005; 
B. LIBERSKA (red.), Globalizacja . Mechanizmy i wyzwania, 
PWE, Warszawa 2002; W. MISIAK, Globalizacja – więcej niż 
podręcznik . Społeczeństwo – kultura – polityka, Difin, War-
szawa 2007; J.E. STIGLITZ, Globalizacja, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007; W. WOSIńSKA, Oblicza 
globalizacji, Smak Słowa, Sopot 2008; M. MALINOWSKA, 
B. KUCHARSKA (red.), Zachowania podmiotów rynkowych 
w warunkach globalizacji, PWE, Warszawa 2006 . 
2) GRUPA LIZBOńSKA, Granice konkurencji, Poltext, War-
szawa 1996, s. 48–49. Por. też: E. WySŁOCKA (red.), Ekono-
miczne aspekty procesu globalizacji, Wydawnictwo Politechniki 
Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 28 i nast. 
3) M. MALINOWSKA, B. KUCHARSKA (red.), Zachowania 
podmiotów rynkowych…, op . cit ., s. 16. 
4) Zob. D. DOBIJA, Pomiar i sprawozdawczość kapitału in-
telektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, War-
szawa 2003, s. 17 i nast . 
5) F. KRAWIEC, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI 
wieku, Difin, Warszawa 2009, s. 28–29 . 
6) F. KRAWIEC, Transformacja firmy w nowej gospodarce . 
Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, 
Difin, Warszawa 2005, s. 158 i nast. 
7) E. CHOMAć, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa celem 
jego funkcjonowania . Strategie wzrostu wartości przedsiębior-
stwa . Teoria a praktyka gospodarcza, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego” nr 378, Szczecin 2004, s. 35 . 
8) R. BOROWIECKI, A. JAKI, J. KACZMAREK, Metody i pro-
cedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Pro-
fesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 41. 
9) A. JAKI, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, 
wydanie 4., Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, 
s. 142. 
10) Por. J. ADAMCZyK, Społeczna odpowiedzialność przedsię-
biorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 65–67. 
11) J. ADAMCZyK, Odpowiedzialność społeczna przedsiębior-
stwa w teorii i praktyce, w: R. NIESTRóJ (red.), Zarządzanie 
przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 229–241. 
12) B. NITA, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsię-
biorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 17. 
13) J. DURAJ, Obrazy przedsiębiorstwa a jego wartość, „Acta 
Universitatis Lodziensis”, „Folia Oeconomica” nr 214, Łódź 
2008, s. 10. 

Summary 
Contemporary economy characterizes with dynamic and tur-
bulent transformations which frequently have a character of 
critical changes. One of the basic sources of these transfor-
mations is globalization perceived as a process influencing 
not only behaviours of big transnational corporations but 
also having considerable impact on the functioning and deve-
lopment of the small and medium-sized enterprise sector, as 
well as consumer behaviours on global markets. The paper 
presents the characteristics and results of the globalization 
process for societies, economies and enterprises functioning 
in it. It also identifies contemporary initiators of the occur-
ring breakthroughs as well as presents critical concepts of 
enterprise management. 
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informatyczne przemiany  
zarządzania technologiami  
informacyjnymi w organizacjach 
  
Leszek Kiełtyka

wprowadzenie 

prowadzenie zintegrowanych systemów 
komputerowego sterowania i wspomagania 
w zarządzaniu jest tak wielkim przełomem 

w organizacjach, jak przejście z systemu operacyj-
nego MS-DOS na system operacyjny MS-Windows 
w informatyce. 

Po osiągnięciu przez Polskę po 1989 r. możliwo-
ści przejścia na gospodarkę rynkową wszystkie orga-
nizacje w naszym kraju stanęły przed możliwością 
wykorzystania nowoczesnych technik i technologii 
informacyjnych stosowanych lub wprowadzanych 
w państwach Unii Europejskiej. Analizując możli-
wość dostępu do poszczególnych form łączności czy 
komunikacji oraz uzyskiwania niezbędnych do dzia-
łania organizacji wiadomości, można by krótko scha-
rakteryzować interwały czasowe ich wprowadzania, 
zwłaszcza w podmiotach gospodarczych w Polsce. 

Komunikacja wykorzystująca łączność na bazie 
pasma obywatelskiego CB radio trafiła do Europy 
w połowie lat 60. ub. w. W Polsce zaczęła być popu-
larna (i szerzej stosowana) na początku lat 90. ub. 
w. Jednak do lipca 2004 r. jej wykorzystanie (stoso-
wanie) wymagało zezwolenia takich instytucji, jak: 
PIR, PAR, URT, URTiP czy UKE. Dopiero od 3 
lipca 2007 r. zniesiono wszelkie wymagania i zezwo-
lenia na jej wykorzystanie. Od 1992 r. uzyskaliśmy 
możliwość stosowania w Polsce telefonii komórko-
wej pierwszej generacji – NMT 450. Zastosowany 
w tzw. wersji NMT 450i system komunikacji działał 
pod nazwą Centertel (Idea, a następnie Orange). 
Rok później operator sieci Orange Polska oferuje 
formę łączności NMT 900. Prace nad specyfikacja-
mi cyfrowego systemu łączności ruchomej drugiej 
generacji GSM 900/1800, związanymi z drugą fazą 
adaptacji tego systemu, zakończono w roku 1995. 
Od tego też roku podmioty gospodarcze w Polsce 
mogły wprowadzać u siebie tę formę komunikacji 
informacyjnej. 

Od 1996 r. swoje usługi zaczęli oferować dwaj 
operatorzy: Era GSM oraz Plus GSM. Systemy łącz-
ności i komunikacji trzeciej generacji UMTS zosta-
ły wprowadzone na nasz rynek na przełomie roku 
1999/2000. Cykl kilkunastoletniej alternatywy sto-
sowania różnych form komunikacji w organizacjach 
w Polsce można zamknąć wykorzystaniem łączności 
satelitarnej. Łączność ta była i jest tanią alternaty-
wą dla regionów o słabo rozwiniętej infrastrukturze 
komunikacyjnej. Dla dalekodystansowych połączeń 

o dużej prędkości przesyłu (zwłaszcza dla przedsię-
biorstw korporacyjnych) jest korzystniejszą ekono-
micznie opcją niż rozbudowa lub budowa naziem-
nych struktur komunikacyjnych. 

Śledząc przemiany organizacyjne polskich przed-
siębiorstw po wprowadzeniu gospodarki rynkowej, 
można wyciągnąć wniosek, że udostępniane organi-
zacjom co kilka lat nowe formy łączności spowodo-
wały u wielu z nich przemiany restrukturyzacyjne. 
Wielu przedsiębiorców, kierując się typowym dla 
naszej społeczności charakterem posiadania w orga-
nizacji najnowszych, najlepszych i najsprawniejszych 
rozwiązań, m.in. komunikacyjnych, zostało zmuszo-
nych do zweryfikowania swoich decyzji poprzez sze-
roko idące zmiany, łącznie z przekwalifikowaniem 
się lub nawet likwidacją przedsiębiorstwa. Uzyski-
wane w przedsiębiorstwach zyski niejednokrotnie 
nie pozwalały na zrealizowanie rozpoczętej restruk-
turyzacji informatycznej przedsiębiorstwa. Organi-
zacje, które rozsądnie podeszły do udostępnianych 
nam sukcesywnie przez Unię Europejską technolo-
gicznych rozwiązań informatycznych, mogły sobie 
pozwolić na zaplanowanie zakupu systemów kom-
puterowego wspomagania zarządzania przedsiębior-
stwem, składających się z autonomicznych modułów 
wprowadzanych do organizacji w zależności od po-
trzeb i środków finansowych. 

informatyczne przemiany organizacji 

ależałoby rozważyć opis przemian syste-
mów informatycznych stosowanych w pod-
miotach gospodarczych ze szczególnym 

uwzględnieniem dążeń, jakie następowały podczas 
rozwoju organizacyjnego w przedsiębiorstwach, 
uwzględniając postęp przy wdrażaniu technologii 
informacyjnych1). 

Przełomem w zarządzaniu organizacjami moż-
na uznać wprowadzenie na większą skalę nowocze-
snych, zintegrowanych rozwiązań komputerowego 
wspomagania firm, poprzez zastosowanie systemów 
klasy MRP (Manufacturing Resource Planning). 
Wprowadzanie tych systemów pomogło firmom 
w uzyskaniu większej możliwości sprawniejszego 
dostosowywania się do zmiennych potrzeb bizneso-
wych, a także zwiększenia wydajności pracy przez 
pracowników. 

Mimo że Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowa-
nia Produkcją i Zapasami APICS (American Produc-
tion and Inventory Control Society) opracowało już 
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,

w latach 60. ub. w. algorytm MRP, to jednak dopie-
ro w 1989 r. nastąpiło dynamiczne jego wprowadze-
nie po istotnym dopracowaniu sprzężeń zwrotnych 
między wykonywanymi operacjami technologicznymi 
oraz uzupełnieniu informacjami efektu finansowego. 
Głównie zostały wzięte pod uwagę wszystkie sfery 
zarządzania przedsiębiorstwem związane z przygoto-
waniem produkcji, jej planowaniem i kontrolą oraz 
sprzedażą i dystrybucją wyprodukowanych dóbr. 

Krótką analizę wykorzystania poszczególnych 
grup systemów można przedstawić w opisie etapów 
wdrażania odpowiednich systemów. 

rola informacji w przemianach organizacji 

nformacja jest niezbędnym elementem proce-
su podejmowania decyzji. Właściwa i dostar-
czona szybko informacja pozwala na zaoszczę-

dzenie czasu potrzebnego np. na wykonanie projektu. 
Używając danych zgromadzonych w pamięci kompute-
ra, użytkownik może szybko uzyskiwać potrzebne pla-
ny i specyfikacje dowolnego produktu w dowolnym cza-
sie. Użytkownik może wykorzystywać CAD (Computer 
Aided Design) do gromadzenia, wyciągania, klasyfiko-
wania danych dotyczących różnych produktów, m.in. do 
automatycznego generowania produktów, które stano-
wią podstawę do technologii niskokosztowej. 

Informacja nieodłącznie związana jest z systema-
mi informacyjnymi. W sposób ogólny można stwier-
dzić, że pod pojęciem informacji należy rozumieć 
przekaz (werbalny, wizualny, magnetyczny, cyfrowy) 
informacji, w dowolnym charakterze i strukturze 
nośnika, który wzbogaca naszą wiedzę. Najczęściej 
przyjmuje się, że informacja to wiedza o określonym 
stanie rzeczy lub o procesach w postrzeganej rzeczy-
wistości. Informacja to przekazywane i odbierane 
komponenty wiedzy2). 

Informacja jest integralną częścią pracy każdego 
pracownika organizacji, w szczególności menedżera. 
Obejmuje wszystkie strumienie danych w organiza-
cji oraz między organizacją a otoczeniem. Liczba 
i formy napływu informacji rosną wraz z postę-
pem technologicznym w zakresie komunikacji. Roz-
wój ten powoduje, że informacja związana przede 
wszystkim z działalnością organizacji staje się istot-
nym czynnikiem tworzenia strategii konkurencji 
i jest warunkiem sukcesu organizacji3). 

Informacja strategiczna wynika ze sposobu po-
dejmowania decyzji przy niepełnej informacji o oto-
czeniu. Większość strategii stosowanych systemów 
informacji jest wynikiem długotrwałych rozmów (ty-
godnie, miesiące) z pracownikami z całej organiza-
cji, pełniącymi kluczowe funkcje kierownicze i admi-
nistracyjne. Taka forma wypracowywania strategii 
zarządzania informacją jest nie do pomyślenia na 
aktualnym poziomie rozwoju technologii informacji. 
Z kolei należy stwierdzić, że system informatyczny 
jest to system obejmujący ogół metod i środków zbie-
rania, przetwarzania, przechowywania i udostępnia-
nia informacji przy wykorzystywaniu infrastruktury 
i integratorów przepływu informacji4). 

Infrastruktura komunikacyjna jest dla każde-
go przedsiębiorstwa najważniejszą składową podsta-
wy technologii informacji. Użycie tej infrastruktu-
ry, zwłaszcza w przedsiębiorstwie składającym się 
z wielu obiektów, zwiększa jego kreatywność i prze-
wagę konkurencyjną na rynku. 

Pojęciem „informacja” posługujemy się bardzo 
często; ma ono charakter pojęcia pierwotnego i ści-
słe zdefiniowanie go za pomocą prostych określeń 
nie jest możliwe. Tak więc pozostaje jedynie wyja-
śnienie sensu tego pojęcia, odpowiadającego jego 
intuicyjnemu rozumieniu. Można przyjąć, że: „infor-
macją nazywamy to wszystko, co można zużytkować 
do bardziej sprawnego wyboru działań, prowadzą-
cych do realizacji pewnego celu”5). 

systemy komputerowego wspomagania 
zarządzania organizacjami 

tosowanie systemów komputerowego za-
rządzania organizacjami wymaga ogrom-
nej wiedzy o zarządzaniu oraz dużych 

umiejętności i sporej intuicji przy doborze odpo-
wiedniego programu6). Historycznie rzecz ujmując, 
rozwój systemów informatycznych zarządzania roz-
począł się od komputeryzacji procesów sprzedaży 
i zaopatrzenia związanych ściśle z popytem na roz-
maite dobra. Duża intensywność i masowość roz-
maitych procesów informacyjnych wymagają po-
wszechnego zastosowania techniki komputerowej 
do usprawnienia przetwarzania i sortowania in-
formacji. Systemy zarządzania przedsiębiorstwem 
powstały w efekcie długotrwałej ewolucji założeń 
teoretycznych oraz technologii oferowanych przez 
przemysł komputerowy. 

Początkowo systemy te obejmowały obszar 
gospodarki magazynowej. Stosowane tam sys-
temy to: z IMZZ – informatyczne metody 
zarządzania zapasami z IC (Inventory Con-
trol) – zarządzanie gospodarką magazynową 
zMRP(CL) – planowanie potrzeb materiałowych 
i zdolności produkcyjnych w zamkniętej pętli. 

W miarę rosnącej złożoności otoczenia przed-
siębiorstw, rozpoczęła się ewolucja i implementacja 
pakietów komputerowego wspomagania zarządzania 
organizacjami7). 

Podstawowe standardy w ujęciu chronologicz-
nym przedstawiają się następująco: z MRP I – pla-
nowanie potrzeb materiałowych z MRP II – pla-
nowanie zasobów produkcyjnych z MRP II Plus 
– rozszerzenie planowania zasobów produkcyjnych 
o rozbudowane systemy rachunkowości i finansów 
z�MRP III (Money Resource Planning) – planowa-
nie zasobów finansowych z ERP (Enterprise Reso-
urce Planning) – planowanie zasobów przedsiębior-
stwa z DEM (Demand Management) – zarządza-
nie popytem z HRM (Human Resources Manage-
ment) – zarządzanie zasobami ludzkimi z DMS (Do-
cument Management System) – system zarządzania 
dokumentami z SCM (Supply Chain Management) 
– system zarządzania łańcuchem dostaw z CRM 
(Customer Relationship Management) – system za-
rządzania relacjami z klientem z SSM (Sales and 
Service Management) – zarządzanie sprzedażą i ser-
wisem z� PLM (Product Lifecycle Management) – 
system zarządzania cyklem życia produktu z ERP 
II – planowanie zasobów przedsiębiorstwa na pod-
stawie jego komponentów8). 

Trafnie dobrany transfer technologii oraz 
sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem za po-
mocą informatycznych zintegrowanych systemów 
wspomagających zarządzanie klasy ERP ułatwia-
ją poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstwa 
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oraz ulepszają sprawności funkcjonowania w kil-
ku obszarach jednocześnie. Umożliwiają również 
uzyskanie pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem 
i dalszy niezakłócony rozwój. Wdrażając zintegro-
wany system informatyczny, przedsiębiorstwo uzy-
skuje możliwość wprowadzenia istotnych zmian 
organizacyjnych. Zmiany te mogą skutecznie 
usprawnić funkcjonowanie nie tylko organizacji 
pracy, ale także poprawić technikę komunikacji 
pomiędzy pracownikami. Celem systemów zinte-
growanych, poza automatyzacją rutynowych czyn-
ności, jest usprawnienie pracy poszczególnych 
pracowników, a nawet poprawienie efektywności 
całych działów9). 

autonomiczne systemy informatyczne 
wspomagające zarządzanie 

odzaj zastosowanego autonomicznego sys-
temu informatycznego, który powinien 
wspomagać kadrę menedżerską podczas 

podejmowania decyzji, wynika ze specyfiki przed-
siębiorstwa, a także specyfiki jego konkurencyjne-
go otoczenia. To niejednokrotnie otoczenie wymusza 
na przedsiębiorstwach ciągłość i dynamiczność dzia-
łań, innowacyjność, elastyczność, adaptacyjność, po-
dejmowanie ryzyka czy otwartość na wdrażanie no-
wych rozwiązań. Najczęściej występującymi w orga-
nizacjach systemami informatycznymi, wspomagają-
cymi zarządzanie są: 

 � Systemy proste – nie obejmują dziedzin stra-
tegicznych organizacji, ale swoim zasięgiem działa-
nia obejmują: z zarządzanie zasobami organizacji 
z zarządzanie utrzymaniem zasobów organizacji 
oraz z ewidencję i rozliczenia zużycia czynników 
produkcji.

 � Systemy bazowe – dotyczą dziedzin strate-
gicznych i wybranych dziedzin obsługiwanych przez 
systemy proste. Rodzaj dodatkowej dziedziny zależy 
od charakteru działalności organizacji użytkującej 
system. 

 � Systemy rozwinięte – obejmują podstawowe 
i pomocnicze procesy produkcyjne lub usługowe 
organizacji. Swoim zasięgiem działania obejmują 
wszystkie szczeble organizacji. 

 � Systemy kompleksowo zintegrowane – po-
przez technologie informatyczne prowadzą do spój-
ności poszczególnych metod komputerowego wspo-
magania zarządzania. 

Strategia wyboru systemu często dokonywana jest 
pod dyktando strategii innowacji, a to głównie z tego 
względu, że ma ona charakter interakcyjny. Przed-
siębiorstwo stosujące interaktywną strategię innowa-
cji jest znacznie elastyczniejsze, co skutkuje dobrym 
i trafnym wyborem struktur oraz możliwością tworze-
nia relacji i powiązań między organizacjami. 

inteligentne systemy wspomagania decyzji 

czekuje się od inteligentnych systemów 
wspomagania decyzji, aby nie tylko wspo-
magały menedżera poprzez udostępnia-

nie informacji, ale także naśladowały jego decyzje 
w konkretnej sytuacji działania organizacji. Rolą 
tych systemów jest przedstawienie kilku wariantów 
z odpowiednim prawdopodobieństwem skuteczności 
rozwiązania konkretnego problemu decyzyjnego. 

Inteligentne systemy, wykorzystujące w swoich 
strukturach sieci neuronowe, przeznaczone są głów-
nie do prognozowania, diagnozowania, klasyfikowa-
nia i planowania strategicznego10). 

systemy bazodanowe 

odstawowym elementem (zbiorem) wszyst-
kich systemów informacyjnych jest baza 
danych. Umiejętne tworzenie bazy danych 

jest jednym z najważniejszych działań wykorzysty-
wanych dalej w przetwarzaniu danych. Sam system 
informatyczny nie jest w stanie dostarczyć danych, 
które w pełni zadowoliłyby menedżera. Uruchomie-
nie systemów powodujących szybki dostęp do ak-
tualnych i wiarygodnych informacji powoduje, że 
przedsiębiorstwa mogą stać się innowacyjne i kon-
kurencyjne na rynku. Istotne wsparcie w podejmo-
waniu decyzji uzyskuje się poprzez tworzenie baz 
danych oraz hurtowni danych. 

Najważniejszą ideą, będącą podstawą koncepcji 
stworzenia hurtowni danych, jest połączenie danych 
z różnych baz w jedną. Zwykle hurtownia danych 
jest oddzielną strukturą informatyczną, niezależną 
od systemów transakcyjnych OLTP (On-Line Analy-
tical Processing). Dane związane z pojedynczym pro-
cesem biznesowym określane są jako dziedzinowa 
hurtownia danych, bądź tematyczna hurtownia da-
nych. Celem dostępu do dużych zbiorów danych two-
rzone są wielowymiarowe bazy danych. 

Bazy danych to podstawa większości złożo-
nych systemów informatycznych. Aplikacje bizne-
sowe i informacyjne, a nawet multimedialne wi-
tryny, wspomagające wszelkie procesy podejmowa-
nia decyzji w organizacji, nie mogą działać szyb-
ko i sprawnie bez odpowiednio skonfigurowanej 
bazy danych. Na rynku dostępnych jest wiele sys-
temów zarządzania bazami danych, oferowanych 
przez różnych producentów i na różnych zasadach 
licencjonowania. 

Współczesne wymagania dotyczące przetwarzania 
dużej liczby danych wymuszają konieczność zapewnie-
nia dostępu do danych w warunkach przemian dy-
namicznych. Nowoczesne bazy danych charakteryzują 
się tym, że mogą być wykorzystywane w bardzo dłu-
gim czasie. Bazy te przedstawiane są jako hurtownie 
danych, które powszechnie dzieli się na: 
�z konwencjonalne, które dostarczają danych wspo-

magających działanie całej firmy; 
�z mini (data mart), które są miniaturą hurtowni 

danych przeznaczonych do wspomagania konkretnej 
jednostki w przedsiębiorstwie; 
�z operacyjne, które wykorzystują techniki hurtow-

ni danych do obsługi systemów transakcyjnych. 

podsumowanie 

edną z bardzo wielu pozytywnych przesła-
nek, jakie można zaakcentować po przybli-
żeniu działań, związanych z informatycz-

nymi przemianami w zarządzaniu technologiami 
informacyjnymi w organizacjach, jest wyeliminowa-
nie ryzyka popełnienia błędów, które wcześniej mo-
głoby wystąpić podczas ręcznego wprowadzania da-
nych. Ryzyko to zostało ograniczone do minimum. 
Wszystkie procesy (m.in. raportowanie zarządcze) 
odbywają się automatycznie. Menedżerowie mogą 
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więc wyłącznie skoncentrować się na wynikach 
ogromnej liczby danych. Ich analizą zajmuje się bo-
wiem jeden centralny system – wydajny, elastyczny, 
kompatybilny z zewnętrznymi oprogramowaniami 
i kontrolujący każde zadanie wykonane przez pra-
cownika organizacji. 

Obecnie w Polsce działa 45 wiodących firm oferu-
jących i jednocześnie dostarczających systemy klasy 
ERP. 

Za istotne zasady, należące do strategii informa-
tyzacji, należy uznać: 
�z nieuchronność wprowadzenia nowego systemu 

komputerowego wspomagania zarządzania, 
�z zaprzestanie prac rozwojowych nad lokalnymi 

programami, 
�z zamiana wdrożeń pilotowych na wdrożenie po-

wszechne, 
�z ujednolicenie systemów pozwalających na korzy-

stanie ze wspólnej bazy danych, 
�z budowanie w organizacji modeli opisujących po-

trzeby informacyjne, wprowadzenie procesów pro-
gnozowania i realizacji na wszystkich poziomach 
struktury organizacyjnej, 
�z prowadzenie szkoleń z obsługi systemów kompu-

terowego wspomagania zarządzania pod kątem stra-
tegii rozwoju przedsiębiorstwa. 

Korzyści z zastosowania zintegrowanych syste-
mów zarządzania: 
�z wyższe jakościowo wspomaganie procesów decy-

zyjnych, 
�z wieloprzekrojowe i na różnych poziomach zarzą-

dzania informowanie kierownictwa przedsiębior-
stwa, 
�z objęcie kanałami informacyjnymi wszystkich klu-

czowych agend przedsiębiorstwa, m.in.: produkcji, 
finansów, logistyki, dystrybucji itd., 
�z podniesienie wiarygodności informacji dzięki 

wprowadzeniu ich do systemu w miejscu powsta-
wania, 
�z kontrolowanie kosztów oparte na ich pomiarze 

w miejscu powstawania, 
�z symulowanie budżetowe i analizy finansowe, pro-

gnozy zarówno krótko-, jak i długoterminowe, 
�z zarządzanie strumieniem materiałów, surowców, 

komponentów, półproduktów i usług w ramach wykony-
wanych prac przedsiębiorstwa, 
�z wprowadzanie mechanizmów zapewniających 

bezpieczeństwo zasobów danych. 
Informatyczne przemiany w organizacjach, 

jak łatwo można wywnioskować, dokonują się 
poprzez zintegrowane systemy informatyczne, 
które jako najbardziej merytorycznie i techno-
logicznie zaawansowane produkty informacyjne 
wspomagają procesy zarządzania w przedsiębior-
stwach i instytucjach. W sposób uporządkowany 
jest prowadzona optymalizacja procesów zarów-
no wewnętrznych, jak i zachodzących w najbliż-
szym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych  
narzędzi. Narzędzia te służą do automatyzacji 
wymiany danych pomiędzy działami przedsiębior-
stwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi 
podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. 
bankami, dostawcami, kooperantami, odbiorcami 
czy urzędami skarbowymi). Głównymi cechami  
informatycznych przemian w organizacji są: 
z kompleksowość funkcjonalna z integracja 
danych i procedur z elastyczność funkcjonalna 

i strukturalna z zaawansowanie merytoryczne 
i technologiczne oraz z otwartość. 

prof . zw . dr hab . inż . Leszek Kiełtyka 
Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania 

Politechniki Częstochowskiej 
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Summary 
In the article it was introduced the most essential issues 
associated with the transformation of forms of mana-
ging organizations using the expansion of the informa-
tion technology after leading into business action the 
Integrated Systems of Computer Assisting of Manage-
ment. A role of the information in transformations of 
the organization was characterized. The brief review of 
the development and introducing systems of computer 
assisting managing organizations was done. In addition 
in the article intelligent systems of the decision support 
was mentioned. 
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wytyczne unii europejskiej  
źródłem przełomu  
w obszarze zarządzania ludźmi

Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych

wprowadzenie 

samej swej istoty przełom łączy się ze zmia-
ną, oznacza swoisty moment zwrotny, a w ni-
niejszym artykule dotyczy podejścia do czło-

wieka i jego pracy w jednostce gospodarczej. Podejście 
to pozostaje pod wpływem splotu różnorodnych uwa-
runkowań, głównie o charakterze ekonomicznym oraz 
społeczno-psychologicznym, i tych, które w określo-
nych okolicznościach skłaniają badaczy – teoretyków 
do poszukiwania i tworzenia nowych bądź też mody-
fikowania istniejących koncepcji zarządzania, a w tym 
i koncepcji zarządzania ludźmi. Warto pamiętać, że 
zarządzanie, tak jak stwierdza M. Crozier1), jest sztu-
ką praktyczną, zatem wytyczne zarządzania formuło-
wane w teorii są ważne na tyle, na ile znajdują po-
twierdzenie w praktyce. Powoduje to konieczność do-
ceniania wiedzy o rzeczywistości, a zatem i aktywne-
go poznawania realiów gospodarowania. 

Aplikacyjne aspekty rozwiązań postulowanych 
w literaturze z zakresu zarządzania, związane 
z nadawaniem istotnego znaczenia wiedzy o rzeczy-
wistości, zwiększają użyteczność teorii. Owa użytecz-
ność znajduje szczególny wyraz w nurcie business 
economics2), w którym zaznacza się jednocześnie 
rozszerzanie horyzontów poznawczych, korzystanie 
z dorobku wielu dyscyplin, podejmowanie nowych 
prób ujęć i syntezy. Ważne staje się uwzględnianie 
wielości czynników kształtujących cele i zachowania 
przedsiębiorstwa, jak i identyfikowanie tych działań, 
które są najistotniejsze dla jego rozwoju w bliższej 
i dalszej przyszłości. Na znaczeniu przybiera prze-
widywanie kierunków zmian w taki sposób, by móc 
na nie odpowiednio wcześnie reagować, preferując, 
także przy wykorzystaniu empirii, odpowiednie kon-
cepcje i formuły działania3). 

Można stwierdzić, że nurt business economics za-
znaczył się również w podejściu do kształtowania 
sfery personalnej jednostek gospodarczych, funkcjo-
nujących w Polsce. Preferuje się bowiem w nauce 
o przedsiębiorstwie podejście interdyscyplinarne, 
nadając podstawowe znaczenie ekonomicznej kon-
strukcji rozpatrywanego podmiotu jako funkcjonują-
cego na rynku, ale i respektującego osiąganie celów 
społecznych4). Jednocześnie badacze obszaru „czło-
wiek i praca” w coraz szerszym zakresie doceniają 
wiedzę o rzeczywistości. Do tej kwestii nawiązuje 
m.in. D. Jemielniak, wskazując na postulat „powro-
tu do korzeni” w zarządzaniu jako dyscyplinie na-
ukowej. Zawiera on akceptację analizy pracy jako 

samodzielnego fenomenu poprzez badanie faktycz-
nych praktyk organizacyjnych, zamiast generowa-
nia kolejnych teoretycznych koncepcji, niemających 
związku z rzeczywistymi aktorami społecznymi5). 
Na znaczeniu przybiera zatem kwestia aktywnego 
poznawania realiów zarządzania ludźmi, identyfiko-
wania istotnych problemów w tym obszarze wraz 
z poszukiwaniem optymalnych rozwiązań, uwzględ-
niających okoliczności, w jakich działają przedsię-
biorstwa na terenie naszego kraju. 

Przeobrażenia dokonujące się w gospodarce 
w ostatnich latach wiążą się przede wszystkim z ak-
cesją Polski do Unii Europejskiej (UE). Konieczność 
zaakceptowania w stosunkowo krótkim czasie za-
łożeń prawa wspólnotowego stała się dla polskich 
przedsiębiorstw dużym wyzwaniem, tworząc podsta-
wy przełomu w podejściu do pracodawców. 

Owa akcesja oznaczała m.in. akceptację założeń 
europejskiej strategii zatrudnienia, a zatem i ko-
nieczność uwzględniania w praktyce gospodaro-
wania treści aktów prawnych dotyczących polityki 
społecznej UE, w tym odpowiednich dyrektyw oraz 
rozporządzeń (rysunek 1). Zmiany w narodowej poli-
tyce zatrudnienia i polskim ustawodawstwie mają za 
zadanie wymuszenie stosowania określonych zasad 
i wytycznych w interesującym nas obszarze. Na tym 
tle ujawniły się problemy związane z funkcjonowa-
niem ludzi w przedsiębiorstwach dotychczas słabo 
identyfikowane i/lub nie dość doceniane. 

Powyższe stwierdzenie poddano weryfikacji po-
przez rozpatrzenie zakresu przedmiotowego wska-
zanych wytycznych w kontekście polskich realiów 
gospodarowania, ukazując w ten sposób symptomy 
przełomu w zarządzaniu ludźmi. Szczególną rangę 
nadano przy tym zmianie świadomości zarówno pra-
codawców, jak i pracowników co do ich praw oraz 
obowiązków związanych z wykonywaniem pracy. 

Podejście do stosowania standardów unijnych 
w obszarze „człowiek i praca” rozpatrywano, posił-
kując się badaniami empirycznymi prowadzonymi 
przed i po akcesji Polski do struktur Unii Europej-
skiej. Objęto nimi kilkadziesiąt przedsiębiorstw prze-
mysłowych i usługowych o zróżnicowanej wielkości 
oraz formie prawno-organizacyjnej i własnościowej, 
zlokalizowanych głównie na terenie Dolnego Śląska. 
Ponadto w 2010 r. w obrębie podobnej puli przed-
siębiorstw przeprowadzono szersze badania ankieto-
we. Objęto nimi 476 respondentów z 238 przedsię-
biorstw. Chodziło o bliższe rozpoznanie interesów 
pracowniczych oraz podejścia do ich respektowania. 
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wytyczne wspólnotowe jako drogowskaz 
kształtowania obszaru „człowiek i praca” 

onsekwencją zintegrowania się ze struktura-
mi unijnymi jest implementacja przepisów 
ujętych w aktach prawa wspólnotowego do 

ustawodawstwa krajowego, a w rezultacie tworzenie 
odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych, sprzyjają-
cych wprowadzaniu do praktyki gospodarczej standar-
dów unijnych, także tych dotyczących człowieka i wy-
konywanej przez niego pracy. Fundamenty tych stan-
dardów, określone jako „dążenie do tworzenia nowych, 
lepszych miejsc pracy oraz równości szans w dostępie 
do pracy, jak i doskonalenia jej warunków”6), znajdują 
odzwierciedlenie w europejskiej strategii zatrudnienia 
(ESZ). Istotę tej strategii wyrażają cztery filary, tj. 
zatrudnialność, przedsiębiorczość, zdolność adaptacyj-
na pracowników i pracodawców oraz równość szans 
związana z koniecznością zaniechania praktyk dyskry-
minacyjnych na rynku pracy7). Filary te prezentują 
kierunkową zbieżność z założeniami polityki społecz-
nej UE, tworząc podstawę działań, które mają być po-
dejmowane w obszarze „człowiek i praca”8). Chodzi 
głównie o respektowanie praw pracowniczych znajdu-
jących odzwierciedlenie w konkretnych aktach prawa 
wspólnotowego, a przede wszystkim w dyrektywach 
oraz rozporządzeniach wspólnotowych. 

Analizując zakres przedmio-
towy tych dokumentów, można 
wyodrębnić podstawowe grupy 
zagadnień, tworzących swoisty 
katalog podstawowych praw 
i obowiązków pracodawcy oraz 
pracowników, dotyczących9): 
�z zatrudnienia, w tym przede 

wszystkim dbałości o bezpie-
czeństwo i jakość przebiegu pra-
cy (np. dyrektywa dotycząca 
obowiązku informowania pra-
cowników o warunkach stoso-
wanych do umowy o pracę i sto-
sunku pracy 91/533/EWG), łącz-
nie z respektowaniem zakazu 
dyskryminacji w miejscu pracy 
(np. dyrektywy dotyczące równo-
ści w traktowaniu kobiet i męż-
czyzn w dostępie do pracy i pod-
noszeniu kwalifikacji, dyrekty-
wy 2002/73/WE; 2000/78/WE, 
2001/23/WE, 98/59/WE); 

�z  zabezpieczenia na godziwym poziomie środków do 
życia poprzez właściwe wynagradzanie pracy (np. dy-
rektywa w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw 
członkowskich dotyczących zasad równości wynagro-
dzeń dla kobiet i mężczyzn 75/117/EWG); 
�z  tworzenia bezpiecznych i higienicznych warun-

ków pracy poprzez zapewnienie ogólnych warunków 
BHP, w tym przeprowadzanie oceny ryzyka zawo-
dowego na stanowisku pracy, co znajduje wyraz 
w tzw. dyrektywie ramowej w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG); nie 
sposób przy tym pominąć dyrektyw dotyczących 
kształtowania czasu pracy (np. dyrektywa 2003/88/
WE o wybranych aspektach czasu pracy); 
�z  wprowadzenia określonych zasad uczestnictwa 

pracowników w gospodarowaniu organizacjami (dy-
rektywa 2002/14/WE dotycząca ogólnych ramowych 
warunków informowania i przeprowadzania konsul-
tacji z pracownikami we Wspólnocie; ustanowienie 
europejskich rad zakładowych w celu stworzenia pra-
cownikom możliwości wpływania na decyzje ich za-
kładu (dyrektywa 94/45/WE, zmieniona dyrektywą 
97/74/WE); dyrektywa uzupełniająca statut spółki 
europejskiej (2001/86/WE), regulująca uprawnienia 
partycypacyjne w tego rodzaju spółkach. 

Powyższe treści, jak i inne związane z obszarem 
„człowiek i praca”, ujęte w ustawodawstwie wspólno-
towym, przedstawiono w tabeli 1. 

Wytyczne UE dotyczące człowieka 
i jego pracy: 
• polityka zatrudnienia w UE 
• europejska strategia zatrudnienia 
• polityka społeczna UE 
• dyrektywy, rozporządzenia 

Inne zewnętrzne i wewnętrzne 
okoliczności funkcjonowania 
przedsiębiorstw
 

 Narodowa polityka zatrudnienia 
 Przepisy kodeksu pracy 
 i kodeksu cywilnego 
 Inne akty ustawodawcze 

Obszar „człowiek i praca” 

Rys. 1. Wytyczne wspólnotowe a kształtowanie obszaru „człowiek 
i praca” 
Źródło: opracowanie własne. 

Tab. 1. Obszar „człowiek i praca” w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej 

Ustawodawstwo wspólnotowe dotyczące obszaru „człowiek i praca” 

Podejmowane aspekty: Akcentowane skutki: 
· kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
· przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji w miejscu pracy, 
· informowanie, a przez to i rozpoznawanie interesów pracowniczych, 
· rozwój partycypacji pracowniczej, 
· inwestowanie w rozwój pracowników, 
· budowanie sprawiedliwych i przejrzystych systemów wynagradzania, 
· tworzenie atmosfery zaufania.

· poprawa bezpieczeństwa i jakości zatrudnienia, 
· poprawa warunków pracy i płacy, 
· wzrost zasobu wiedzy w przedsiębiorstwie, 
· rozwój pracowników, 
· wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników. 

Źródło: opracowanie własne.

PO 03 2011.indb   31 16/03/2011   10:02



32 PRZEŁOMY W ZARZÑDZANIU      przeglàd

Można domniemywać, że autorzy prawa wspól-
notowego nie pomijali przy jego konstruowaniu kon-
cepcji human resources management (HRM), biorąc 
chociażby pod uwagę akcentowaną w niej zasadność 
podmiotowego traktowania człowieka. Ustawodaw-
stwo unijne jest jednak przede wszystkim odpowie-
dzią na sygnały nierespektowania w praktyce czę-
sto podstawowych interesów pracowniczych. Chodzi 
przede wszystkim o: 
�z ograniczanie ryzyka zawodowego jako ważnego 

aspektu kształtowania bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, 
�z eliminowanie przejawów uwłaczania godności 

człowieka w procesie pracy, takich jak np. mobbing, 
molestowanie seksualne, dyskryminacja, 
�z zapewnienie wszystkim zatrudnionym dostępu 

do informacji, a nawet konsultacji, poprzez powoły-
wanie, innych niż związkowe, organów przedstawi-
cielstwa pracowniczego w postaci rad pracowników. 

Powyższe interesy od początku lat 80. ub. w. 
były słabo eksponowane także w polskiej literaturze 
przedmiotu. Nie zdołały się przebić wśród innych 
czynników, uznawanych za znaczące w procesie osią-
gania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wyspe-
cyfikowanie zatem tych interesów w aktach prawa 
wspólnotowego jako ważne można rozpatrywać w ka-
tegoriach przełomu w podejściu do pracobiorców. 

praktyka zarządzania ludźmi  
w świetle rozpatrywanego przełomu 

ześcioletni okres członkostwa naszego kra-
ju w strukturach UE pozwala stwierdzić, że 
większość problemów związanych z harmoni-

zacją prawa krajowego ze standardami wspólnotowymi zo-
stała już rozwiązana. Wyniki badań przeprowadzonych 

w przedsiębiorstwach dowodzą jednakże, że mimo to 
mamy wciąż do czynienia z przejawami słabości w za-
kresie stosowania standardów wspólnotowych . 

W tabeli 2, odnosząc się do wspomnianego ka-
talogu praw i obowiązków pracodawców oraz praco-
biorców, wskazano na nadal utrzymujące się w prak-
tyce niedomagania w omawianym obszarze. Prze-
jawiają się one m.in. w zaniedbaniach związanych 
z precyzowaniem warunków umowy o pracę, w tym 
z niejednoznacznym określaniem miejsca pracy, za-
kresu obowiązków i uprawnień, reguł zatrudniania 
i kształtowania wynagrodzeń. Ujawniają się tak-
że przypadki niewłaściwego przestrzegania regula-
cji prawnych, dotyczących kształtowania warunków 
pracy, w tym obowiązku przeprowadzania oceny ry-
zyka zawodowego na stanowiskach pracy. Pracodaw-
cy, mając na uwadze koszty dokonywania tej oceny, 
wykazują się brakiem rzetelności. Sięgają np. bezpo-
średnio (po oferowaną w internecie) gotową doku-
mentację oceny ryzyka, dotyczącą stanowiska okre-
ślonego typu, bez konfrontacji zawartych w niej za-
pisów z konkretnymi realiami. 

Szczególnie dużo kontrowersji wzbudza w prak-
tyce instytucja partycypacji. Chodzi głównie o dy-
rektywę 2002/14/WE, dotyczącą ogólnych warun-
ków informowania i przeprowadzania konsultacji. 
Jej realizacja traktowana jest najczęściej jako zło 
konieczne, a nie środek do poprawy rezultatów pra-
cy. Za jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy można 
uznać przyjęte w naszym kraju (w nawiązaniu do tej 
dyrektywy) rozwiązanie prawne w postaci Ustawy 
z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. 2006, nr 
79, poz. 550), która w pierwotnej wersji wzbudzi-
ła zastrzeżenia nie tylko wewnętrznych interesa-
riuszy, ale i Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło  

�Tab. 2. Przykłady niedomagań w obszarze „człowiek i praca” na tle wytycznych UE 

Prawa i obowiązki pracodawców oraz 
pracobiorców w wybranych obszarach Zidentyfikowane niedomagania 

Zatrudnienie 

 � Nieprzestrzeganie przepisów prawa dotyczących precyzowania 
warunków umowy o pracę 

 � Naruszanie przepisów dotyczących zasad rozwiązywania 
stosunku pracy bądź innych form świadczenia pracy

 � Presja na obniżkę kosztów pracy, znajdująca odzwierciedlenie 
w zwiększaniu liczby niestabilnych miejsc pracy 

 � Jaskrawe przejawy dyskryminacji i mobbingu 
Zabezpieczenie na godziwym poziomie środków  
do życia poprzez właściwe wynagradzanie pracy 

 � Naruszanie prawa do terminowego wypłacania wynagrodzeń, 
a także do sprawiedliwej i godziwej ich wysokości 

Tworzenie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy 

 � Brak dbałości o odpowiednie kształtowanie fizycznych 
elementów materialnych warunków pracy 

 � Zaniedbania dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej 
z oceną ryzyka zawodowego 

 � Nieprawidłowości dotyczące przekraczania – ponad normy 
obowiązujące w naszym kraju – tygodniowego limitu godzin pracy 
wraz z godzinami nadliczbowymi 

 � Nieprawidłowości w obrębie kształtowania dobowych przerw 
na odpoczynek 

Wprowadzenie określonych zasad uczestnictwa 
pracowników w zarządzaniu organizacjami 

 � Lekceważenie roli partycypacji pracowniczej w zarządzaniu, 
a przede wszystkim partycypacji pośredniej 

 � Słaba świadomość pracodawców odnośnie do pozytywnych 
efektów związanych z wyposażaniem pracobiorców w uprawnienia 
partycypacyjne 

Źródło: opracowanie własne. 
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o sformułowane w tej ustawie założenia, dotyczą-
ce sposobu powoływania i funkcjonowania organu 
przedstawicielstwa pracowniczego w postaci tzw. 
rady pracowników. Sceptyczne nastawienie do wdra-
żania tego rodzaju przedstawicielstwa obserwuje się 
zwłaszcza wśród kierownictwa naczelnego przedsię-
biorstw, ale i samych pracobiorców. Wskazują na 
to wyniki badań empirycznych z ostatniego okre-
su, w których radom pracowników (rozpatrywanym 
w kontekście realizacji interesów pracowniczych) 
nadaje się marginalne znaczenie. 

Jednocześnie, pod wpływem zaleceń unijnych, 
w praktyce nastąpił wyraźny wzrost zaintereso-
wania problematyką mobbingu. Mimo dokonania 
w ustawodawstwie krajowym odpowiednich zapisów 
z tego zakresu, zrodziły one w polskiej rzeczywi-
stości gospodarczej wiele kontrowersji, zwłaszcza 
w związku z przybierającym na znaczeniu zatrud-
nieniem o charakterze niepracowniczym10). 

Podłoża tak ujawniających się słabości w oma-
wianym obszarze należy upatrywać z jednej stro-
ny w samym ustawodawstwie, a ściślej w poziomie 
jego dopasowania do polskich realiów, a z drugiej 
– w przekonaniu pracodawców co do zakresu, a na-
wet słuszności przestrzegania określonych dyrektyw 
i rozporządzeń. Niemniej jednak trzeba uznać, że 
integracja Polski z Unią Europejską ujawniła m.in. 
potrzebę bliższego, faktycznego oglądu omawianego 
obszaru, wskazując na zasadność jego doskonalenia 
w kontekście rynkowego i ekonomicznego interesu 
przedsiębiorstwa, rozpatrywanego zwłaszcza w dłuż-
szym czasie. 

Kierownictwa polskich przedsiębiorstw przeko-
nują się o tym powoli. Prowadzone badania dowo-
dzą jednakże, że standardy unijne przyspieszają ten 
proces. Jednocześnie obserwuje się wzrost świado-
mości pracobiorców odnośnie do przysługujących im 
praw związanych z wykonywaniem pracy. Owe pra-
wa warto rozpatrywać przez pryzmat interesów pra-
cowniczych, które nawiązują do spraw związanych 
z kształtowaniem miejsc pracy, realizacją funkcji 
personalnej, budowaniem warunków pracy, przebie-
giem komunikacji wewnętrznej oraz formowaniem 
kultury organizacyjnej. Ich przestrzeganie nie po-
winno mieć charakteru okazjonalnego. Istotna jest 
świadomość, że oczekiwanie ważnych dla pracowni-
ków pożytków z pracy wiąże się z określonym po-
tencjałem motywacyjnym, którego nie wolno marno-
wać. Podwaliny wzrostu tej świadomości w praktyce 
gospodarowania tworzy ustawodawstwo wspólnoto-
we, stymulując tym samym pożądane zmiany w za-
rządzaniu ludźmi. 

Rezultaty owej stymulacji zaznaczają się już 
w rzeczywistości gospodarczej, o czym świadczą wy-
niki badań przeprowadzonych w 2010 r., a w tym 
rozpoznanie opinii naczelnej kadry kierowniczej na 
temat wpływu respektowania interesów zatrudnio-
nych na sprawność i skuteczność funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Respektowanie to oddziałuje bo-
wiem pozytywnie na, jak stwierdzają ankietowani, 
przywiązanie wartościowych pracowników do or-
ganizacji (39% wskazań „zdecydowanie tak”), jak 
i wzrost lojalności oraz zaangażowania pracobior-
ców (odpowiednio 26% i 25% wskazań „zdecydowa-
nie tak”). 26% respondentów podkreśliło jednocze-
śnie zasadność uwzględniania kwestii respektowa-
nia omawianych interesów w procesie formowania 

wiązki celów przedsiębiorstwa. Na tym tle ujawnia 
się m.in. potrzeba nadania specjaliście do spraw 
personalnych funkcji partnera strategicznego (jak 
dotąd niemalże ignorowanej w polskiej praktyce go-
spodarczej) oraz funkcji rzecznika pracowników11). 

Można stwierdzić, że symptomy przełomu w za-
rządzaniu ludźmi wiążą się głównie z dokonującymi 
się przeobrażeniami w świadomości wewnętrznych 
interesariuszy, które następują w dużej mierze pod 
wpływem urzeczywistniania ustawodawstwa wspól-
notowego. 

podsumowanie 

kcesja Polski do Unii Europejskiej stworzy-
ła dogodne warunki do przełomu w rozpa-
trywanym obszarze. Zarysowujące się już 

w praktyce oznaki tego przełomu wydają się do-
brze rokować na przyszłość. Można przypuszczać, 
że w procesie formowania zestawu interesujących 
nas tutaj aktów prawnych ważną rolę odegrało od-
noszenie się do współczesnych realiów gospodaro-
wania. W owych realiach, jak wskazują A. Baron 
i M. Armstrong, słuszne jest koncentrowanie się na 
dodawaniu wartości12), jednakże powinno się to od-
bywać w warunkach respektowania interesów pra-
cobiorców. 

Omawiane ustawodawstwo cechuje uwrażliwie-
nie na potrzeby i oczekiwania pracowników, a przy 
tym swoista akceptacja dla postaw pluralistycznych, 
według których, w odróżnieniu od założeń HRM, in-
teres pracobiorców niekoniecznie musi być zbieżny 
z interesem pracodawcy. Fakt, że wspólnota inte-
resów, preferowana w ramach wskazanej koncep-
cji, nie znajduje jednoznacznego odzwierciedlenia 
w dyrektywach unijnych, niejako sygnalizuje swoiste 
odchodzenie od ideologii pracodawców, ukazując 
zasadność respektowania sprzeczności interesów 
omawianych stron, przy jednoczesnym dążeniu do 
zmniejszania ujawniającego się rozziewu. 

Kwestię relacji pomiędzy wiedzą teoretyczną 
a działalnością praktyczną w sferze zarządzania pod-
nosi S. Sudoł, podkreślając znaczenie praktyki dla 
rozwoju nauk o zarządzaniu. Jednocześnie wskazuje 
na jej znaczenie inspirujące, lustrujące i weryfikują-
ce13). Wydaje się, że takie rozumienie wskazanej re-
lacji powinno sprzyjać odchodzeniu, także w obrębie 
koncepcji zarządzania ludźmi, od życzeniowości na 
rzecz użyteczności jako ważnego kryterium prawdy. 
Pojawienie się nowego nurtu w zarządzaniu ludź-
mi, określanego jako high performance work systems 
(HPWS), czyli systemów wysoce efektywnej pra-
cy, zdaje się nawiązywać do pożądanego kierunku 
zmian w rozpatrywanym obszarze14). Wyróżnikiem 
tego nurtu jest koncentracja na zbieżności pomiędzy 
kluczowymi praktykami w obszarze personalnym 
(tzw. filarami) a wysoką efektywnością. Poprzez 
wprowadzenie określenia work systems akcentuje 
się konieczność kompleksowego, a zarazem kontek-
stualnego podejścia do sposobu zapewniania owej 
efektywności. 

prof . zw . dr hab . inż . Małgorzata Gableta 
dr inż . Anna Cierniak-Emerych 

Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ,
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Mieczysław Morawski, Jerzy Niemczyk, Kazimierz Perechuda, Ewa Stańczyk-Hugiet

zarządzanie
kanony i trendy

wydawnictwo c.h. Beck, warszawa 2010 

Czym było, jest i prawdopodobnie będzie zarzą-
dzanie!

Zarządzanie jako zbiór systemowo powiązanych 
koncepcji i metod ma uczyć logicznego, racjonalnego 
i kreatywnego podejścia do rozwiązywanych pro-
blemów w organizacji. Dojrzali specjaliści i mene-
dżerowie, zorientowani na ciągłe doskonalenie swej 
wiedzy i praktyki zarządzania, powinni posługiwać 
się swoistym kodem zasad, reguł czy powinności, 
uwzględniającym humanistyczny i społeczny kon-
tekst podejmowanych decyzji.

Proponowany podręcznik łączy sprawdzone kla-
syczne rozwiązania organizacyjno-zarządcze z tymi 
koncepcjami współczesnego zarządzania, które 
w przewidywaniach autorów zostały już (albo zo-
staną wkrótce) pozytywnie zweryfikowane w prak-
tyce. W związku z tym, że efektywne zarządzanie 

rozgrywa się obecnie przede wszystkim w sferze czyn-
ników wiedzopochodnych, autorzy kładą zasadni-
czy nacisk na te koncepcje, metody, modele i proce-
sy, które służą odpowiedniemu zarządzaniu wie-
dzą, a co za tym idzie – powiększaniu wartości ka-
pitału intelektualnego organizacji.

Zaletą pracy jest pełny wykład z zakresu 
zarządzania, napisany klarownym językiem, co ułatwia 
przyswojenie treści . Układ pracy i spisu treści oceniam 
pozytywnie, gdyż jest logiczny i pozwala przechodzić od 
spraw bardziej ogólnych do szczegółowych, ukazując 
złożoność omawianej problematyki oraz jej wzajemne 
powiązanie .

 Z recenzji  
prof . zw . dr . hab . Andrzeja P . Wiatraka 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
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transformacyjny wymiar  
etycznego przywództwa 
w opinii polskich menedżerów 
Jerzy Szczupaczyński 

 wprowadzenie 

oncepcja przywództwa transformacyjnego, 
wprowadzona do nauk o zarządzaniu w la-
tach 80. ub. w. przez B.M. Bassa, należy do 

najważniejszych w nurcie empirycznych badań przy-
wództwa organizacyjnego1). Istotą przywództwa 
transformacyjnego jest nie tylko formułowanie in-
spirujących celów i motywowanie zespołu, lecz także 
kształtowanie postaw pracowników, ich potrzeb wyż-
szego rzędu, sposobu postrzegania organizacji i swo-
jej roli zawodowej. Bass wymienia cztery behawio-
ralne komponenty przywództwa transformacyjnego: 
z wpływ poprzez identyfikację z przywódcą (ideali-
zed influence) z intelektualną stymulację, czyli po-
budzanie pracowników do kwestionowania dotych-
czasowych sposobów myślenia i działania oraz do 
niezależności i kreatywności (intellectual stimula-
tion) z inspirującą motywację, czyli jakość i emocjo-
nalną siłę wizji przywódcy (inspirational motivation) 
oraz z zindywidualizowane podejście do każdego 
pracownika, oparte na uwzględnianiu jego potrzeb, 
empatii i coachingu (individualized consideration)2). 
Wątek zmiany postaw, wartości i sposobu postrzega-
nia związków z organizacją przez pracowników jest 
dominujący także w innych koncepcjach przywódz-
twa transformacyjnego. 

Popularność przywództwa transformacyjnego 
w zarządzaniu niesie dwa istotne zagadnienia. Po 
pierwsze, jakie są etyczne ograniczenia transfor-
macyjnego przywództwa – kiedy wpływ na postawy 
i wartości pracowników przekracza standardy ety-
ki zarządzania. Na przykład D. Arnott w swojej kon-
cepcji „korporacyjnych sekt” wskazuje na negatyw-
ną rolę transformacyjnych przywódców w procesie 
podporządkowania jednostki ekspansywnym korpo-
racjom3). 

Drugie zagadnienie odwraca relacje, które za-
kłada zagadnienie pierwsze. W jakim zakresie 
komponent „transformacyjnego” oddziaływania na 
podwładnych jest obecny w przekonaniach organiza-
cyjnych decydentów dotyczących standardów etycz-
nego przywództwa? Mówiąc inaczej, czy i w jakim 
zakresie elementem postrzeganej roli przywód-
cy jest aktywne kształtowanie moralnych po-
staw podwładnych. Jest to pytanie o postrzeganie 
wspólnego obszaru dwóch kategorii: transformacyj-
nego przywództwa i etycznego przywództwa. Pyta-
nie zostanie podjęte w kontekście wyników badań 
eksploracyjnych „Etyczne standardy przywództwa 
organizacyjnego polskich menedżerów i przedsię-
biorców”, finansowanych ze środków na naukę w la-
tach 2008–2010 jako projekt badawczy N N116 1240 

35 oraz 2836/02/E-560/S/2009. Analiza wykonana 
została na zbiorze 37 wywiadów z menedżerami 
wyższego szczebla, którzy kierują przedsiębiorstwa-
mi w różnych rejonach Polski. 

koncepcja etycznego przywództwa  
Browna i treviño 

unktem odniesienia badań, których wyni-
ki są referowane, jest koncepcja etyczne-
go przywództwa Browna i Treviño4). Ma 

ona istotne zalety. Po pierwsze, jest empirycznie 
zakorzeniona. Większość prac na temat etycznych 
aspektów przywództwa ma charakter normatywny 
i jest zorientowana na doskonalenie procesów zarzą-
dzania. Model eksplanacyjny zaproponowany przez 
Browna i Treviño próbuje zintegrować zmienne 
należące do różnych obszarów przyczyn i efektów 
etycznego przywództwa. Brown i Treviño definiują 
etyczne przywództwo jako „demonstrowanie popraw-
nego pod względem normatywnym postępowania 
poprzez osobiste działania i relacje interpersonalne, 
a także promowanie takiego postępowania wśród 
pracowników poprzez dwustronną komunikację, sys-
tem nagród i procesy decyzyjne”5). 

Drugą zaletą jest podobieństwo planu badania, 
na którego wynikach Brown i Treviño oparli swoją 
koncepcję, do procedury zastosowanej w referowa-
nym w tym artykule badaniu etycznych aspektów 
przywództwa polskich menedżerów. W analizach 
amerykańskich badaczy wykorzystano 40 pogłę-
bionych wywiadów z członkami zarządów amery-
kańskich organizacji gospodarczych i menedżerami 
odpowiedzialnymi za przestrzeganie standardów 
etycznych korporacji6). Podstawowym celem była re-
konstrukcja sylwetki etycznego przywódcy – w kate-
goriach charakterystycznych zachowań, cech i moty-
wów. Zrekonstruowany profil etycznego przywódcy 
zawiera cztery podstawowe kategorie: z orientację 
na pracowników z etyczne działania i cechy widocz-
ne dla otoczenia z określanie etycznych standardów 
i zakresu odpowiedzialności z rozumienie zagad-
nień etycznych w ich szerokim zakresie. 

Oparcia dla swojej koncepcji Brown i Treviño po-
szukują w teorii społecznego uczenia się autorstwa 
Bandury7). Dostarcza ona odpowiedzi na pytanie, 
jaki jest mechanizm wpływu etycznego przywódcy 
na swoich zwolenników – proces uczenia się po-
stępuje poprzez imitację postaw, wartości i zacho-
wań osób cieszących się wiarygodnością i mających 
atrakcyjne cechy, takie jak władza i wysoki status. 
W jednej ze swoich wcześniejszych prac Treviño 
identyfikuje źródło proetycznych wzorów w kulturze ,
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organizacyjnej, jej bohaterach i formalnych autory-
tetach8). Etyczny przywódca wykazuje cechy, które 
zwiększają jego atrakcyjność, takie jak sprawiedliwe 
traktowanie podwładnych lub przejawianie o nich 
troski. 

We wspomnianych badaniach menedżerów wyż-
szego szczebla amerykańskich korporacji połowa ba-
danych twierdzi, że etyczny przywódca podejmuje 
działania, mające na celu modelowanie cech i zacho-
wań podwładnych, a spośród czterech podstawowych 
kategorii, do których zaklasyfikowano poszczególne 
wątki wypowiedzi respondentów, kategoria „etyczne 
działania i cechy widoczne dla otoczenia” należy do 
najliczniejszych9). Etyczny przywódca jest przywód-
cą transformacyjnym w tym sensie, że ustanawiając 
w środowisku organizacyjnym etyczne standardy, 
podejmuje działania, mające na celu przyswoje-
nie tych standardów przez osoby, którymi kieruje 
i z którymi współpracuje. 

Wątek proetycznego oddziaływania przywódcy 
na otoczenie można określić jako transformacyjny 
składnik etycznego przywództwa. Tabela 1 prezentu-
je przykłady wskaźników transformacyjnego skład-
nika etycznego przywództwa. 

Transformacyjny składnik etycznego przywódz-
twa jest wyraźnie obecny w wypowiedziach polskich 
menedżerów. W porównaniu z przedsiębiorcami, 

którzy w projekcie „Etyczne standardy przywództwa 
organizacyjnego polskich menedżerów i przedsię-
biorców” stanowili drugą badaną grupę, menedżero-
wie znacznie częściej artykułują standardy związane 
z transformacyjnym składnikiem etycznego przy-
wództwa (por. tabela 2). 

Dla badanych menedżerów podstawą transfor-
macyjnego składnika etycznego przywództwa jest 
komunikowanie pracownikom etycznych wartości 
i standardów obowiązujących w firmie oraz dawanie 
świadectwa tym wartościom przez kadrę menedżer-
ską (por. tabela 3). 

pięć perspektyw postrzegania związków 
etyki i zarządzania 

ytanie o transformacyjny składnik etyczne-
go przywództwa postawione zostało również 
w kontekście pięciu perspektyw postrzegania 

związków etyki z zarządzaniem, wyróżnionych w wy-
niku analizy zebranego materiału. Każda perspekty-
wa oparta jest na odmiennym rozumieniu kategorii 
„etyczne zarządzanie”; zostały one umownie nazwane 
jako „korporacyjny proceduralizm”, „etyczny profesjo-
nalizm”, „etyczny sytuacjonizm”, „technokratyczny le-
galizm” i „etyka kontraktu”. Definicje etycznego zarzą-
dzania, zrekonstruowane na podstawie hierarchicznej 

Tab. 1. Przykłady wypowiedzi zaklasyfikowanych jako wskaźniki transformacyjnego składnika 
etycznego przywództwa 

Przykłady wypowiedzi kodowanych jako transformacyjny składnik etycznego przywództwa 

„Etyczna firma to taka, która ma określony kodeks, jakiś indeks swoich wartości . W związku z tym menedżer w takiej firmie, 
w takiej organizacji, etycznej organizacji to jest ktoś, kto jest strażnikiem, głosicielem i realizatorem owych wartości w takim 
codziennym działaniu, krótko mówiąc, w działaniu” (wiceprezes ds. marketingu i komunikacji firmy branży energetycznej). 
„Żeby funkcjonować etycznie on [etyczny przywódca – przyp. J.S] musi mieć możliwość przekazywania tych wartości i jakiegoś 
motywowania do ich przestrzegania innych ludzi” (dyrektor ds. badań dużej korporacji w branży FMCG). 
„Na pewno naśladownictwo jest bardzo ważne . Jeśli widzę, że ktoś stojący na czele organizacji stara się mówić prawdę, mówi 
prawdę, nie kłamie, no to jest to sygnał dla reszty, że to są wartości, które organizacja powinna przestrzegać . Na pewno wierzę 
w jakieś tam zarządzanie przez dawanie własnego przykładu . Menedżer sam musi być jak żona Cezara . Jeżeli on sam kłamie, 
to trudno oczekiwać, żeby inni sądzili, że trzeba mówić prawdę” (prezes dużego banku detalicznego). 

Źródło: badania własne, projekt „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”.

Tab. 2. Transformacyjny składnik etycznego przywództwa w grupie menedżerów i przedsiębiorców

W ilu wywiadach sformułowane zostały etyczne standardy 
o charakterze transformacyjnym 

Grupa menedżerów [N=37] 16 43% 
Grupa przedsiębiorców [N=28] 5 18% 

Źródło: badania własne, projekt „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”. 

Tab. 3. Treść standardów transformacyjnego składnika etycznego przywództwa i częstotliwość 
ich artykulacji w grupie menedżerów 

Etyczny menedżer powinien: [N=37]
· komunikować pracownikom etyczne wartości i standardy etyczne, które obowiązują w firmie, dbając 
o jednoznaczność i efektywność przekazu; 

10

· być przykładem przestrzegania wartości i standardów etycznych, które obowiązują w firmie; 10
· nie powinien tolerować nieetycznych zachowań; 3
· być przykładem cnót i zachowań, które są uznane za społeczny wzorzec moralności; 2
· wykorzystywać środki kierowania (np. polecenia, organizacyjne nagrody i kary) w celu motywowania 
pracowników do przestrzegania etycznych standardów. 

2

Źródło: badania własne, projekt „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców”. 
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analizy skupień i kodowania selektywnego10), a także 
główne subkategorie, które opisują poszczególne per-
spektywy, zawiera tabela 4. Każda z perspektyw jest 
modelem mentalnym, który określa zachowania i de-
cyzje podejmowane przez menedżerów w sytuacjach 
zawierających element moralnego wyboru. 

Perspektywa korporacyjnego proceduralizmu 
to sposób postrzegania etyczności zarządzania cha-
rakterystyczny dla dużych korporacji o spoistych 
kulturach organizacyjnych i rozbudowanym syste-
mie zarządzania CSR (Corporate Social Responsi-
bility). Cechą wyróżniającą jest postrzeganie zgod-
ności zachowań menedżera ze sformalizowanymi 
wartościami i procedurami firmy jako podstawowej 
przesłanki ocen moralnych. Standardy etyczne sto-
sowane w zarządzaniu traktowane są jako standardy 
przede wszystkim lokalne, definiowane na poziomie 
firmy i/lub korporacji zawodowych. Kluczowe zna-
czenie ma nie tyle zarządzanie zgodne z własnym 
sumieniem, ale zgodność ze sformalizowanym ko-
deksem firmy. 

Dla perspektywy etycznego profesjonalizmu 
kluczowym elementem definicji etycznego zarządza-
nia jest osobisty system wartości. Wiąże się z tym 
autoteliczne i holistyczne rozumienie etycznej posta-
wy menedżera. Etyczny menedżer nie jest etyczny 
po to, aby skuteczniej osiągać cele biznesowe. Jest 
skuteczny, ponieważ jest etyczny. Postawa etyczna 
opisywana jest jako naturalna, niewynikająca z in-
strumentalnej kalkulacji. Drugą subkategorią jest 
dążenie do etycznej integralności. Integralność 
oznacza spójność wszystkich pełnionych ról społecz-
nych z osobistym systemem wartości; jest odkrywa-
niem sposobów realizacji tych wartości w różnych 
kontekstach życiowych aktywności. 

Obie perspektywy określają wyraziste ramy inter-
pretacji moralnych wymiarów zarządzania. Odmienne 
pod tym względem właściwości wykazuje perspektywa 

sytuacyjnego pragmatyzmu. Z jednej strony, ba-
dani podkreślają nadrzędność sprawnościowo-efek-
tywnościowych elementów roli zawodowej, np. w de-
klaracjach, że „biznes nie jest dla ludzi miękkich”, 
„biznes generalnie z natury swojej trudno się daje 
pogodzić z etyką”. Z drugiej strony, rozmówcy de-
monstrują potrzebę realizacji moralnych intencji. Po-
jawia się napięcie pomiędzy wymaganiami roli zawo-
dowej a wrażliwością moralną menedżera i potrzebą 
społecznego uprawomocnienia w kategoriach etycz-
nych. Rozwiązaniem jest konstruktywne podejście do 
przesłanek moralnego działania. Etyczność w zarzą-
dzaniu wymaga, w przekonaniu badanych, dostoso-
wania ram percepcji moralnej do pojawiających się 
sytuacji. Dążenie do adaptacji jest kategorią dyna-
mizującą rozumienie etyczności charakterystyczne 
dla tej perspektywy; treść etyczności jest zmienna, 
konstruowana sytuacyjnie – w zależności od po-
jawiających się możliwości proetycznych działań.  
Cechą etycznego sytuacjonizmu jest relatywizm w po-
strzeganiu etycznych standardów zarządzania (jeden 
z respondentów ujmuje to lapidarnie, odpowiadając 
na pytanie o uniwersalne standardy etyczne w zarzą-
dzaniu: „Są tylko sytuacje, nie ma zasad”). 

Cechą charakterystyczną perspektywy techno-
kratycznego legalizmu jest tendencja do utożsa-
miania etycznego zarządzania z zarządzaniem facho-
wym, opartym na sprawdzonych technikach i wzo-
rach postępowania. Rozumienie etyczności zostaje 
podporządkowane racjonalności skutecznego zarzą-
dzania zasobami firmy, przy czym zatarciu ulega 
specyfika etyczności jako obszaru zdefiniowanego 
przez odrębne kryteria decyzyjne i ocenne. Syno-
nimem zarządzania etycznego staje się zarządzanie 
skuteczne. W wielu miejscach wątek etyczności 
przestaje być odróżnialny od opisu zarządzania sku-
tecznego jako takiego, a charakterystyki sylwetki 
etycznego menedżera, kreślone przez rozmówców, 

Tab. 4. Typologia perspektyw postrzegania związków pomiędzy etyką a zarządzaniem 

Typ perspektywy Definicja etycznego zarządzania Główne subkategorie 

„Korporacyjny 
proceduralizm” 

Przestrzeganie i upowszechnianie wartości 
przyjętych przez firmę, przede wszystkim poprzez 
postępowanie zgodne z etycznym kodeksem 
firmy i wynikającymi z tego kodeksu formalnymi 
regułami. 

· wartości firmy, 
· dążenie do zapewnienia zgodności 
postępowania i decyzji z wartościami firmy, 
· dążenie do upowszechnienia wartości firmy, 

„Etyczny 
profesjonalizm” 

Kierowanie się w wykonywaniu zawodu menedżera 
osobistym systemem etycznych wartości, 
przełożonym na język zasad profesjonalnego 
postępowania i uzgodnionym z wartościami 
i regułami firmy. 

· osobisty system wartości, 
· dążenie do etycznej integralności, 

„Etyczny 
sytuacjonizm” 

Poszukiwanie możliwości realizacji moralnych 
intencji w zmiennym kontekście procesu 
zarządzania firmą, na podstawie sytuacyjnie 
rekonstruowanych przesłanek moralnego działania. 

· moralne intencje, 
· obiektywne uwarunkowania roli zawodowej 
menedżera, 
· dążenie do adaptacji przesłanek moralnego 
działania, 

„Technokratyczny 
legalizm”�

Zarządzanie zgodne z obowiązującym prawem, 
na podstawie sprawdzonych reguł skutecznego 
zarządzania. 

· stosowania reguł profesjonalnego 
zarządzania, 
· dążenie do przestrzegania prawa, 

„Etyka kontraktu” 
Zarządzanie oparte na zasadach uczciwych transakcji 
pomiędzy uczestnikami procesu gospodarowania. 

· zasady transakcyjnej uczciwości, 
· dążenie do zmniejszenia niepewności warunków 
działalności przedsiębiorstwa. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań projektu „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego 
polskich menedżerów i przedsiębiorców”. 

,
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Największe nasycenie wątkami zaklasyfikowa-
nymi jako wskaźniki transformacyjnego składnika 
etycznego przywództwa występuje w wypowiedziach 
reprezentujących kategorie: „korporacyjny procedu-
ralizm” i „etyczny profesjonalizm” – w przypadku 
sytuacyjnego pragmatyzmu i technokratycznego le-
galizmu transformacyjny składnik etycznego przy-
wództwa pojawia się marginalnie. 

Wysoka proporcja wątków dotyczących trans-
formacyjnego przywództwa w wypowiedziach re-
prezentujących korporacyjny proceduralizm jest 
zgodna z treściową charakterystyką perspektywy 
– jedną z kluczowych subkategorii jest „dążenie do 
upowszechnienia wartości firmy”, które może być 
interpretowane w kategoriach przywództwa trans-
formacyjnego. Transformacyjny składnik nie dziwi 
w przypadku etycznego profesjonalizmu, dla którego 
centralnymi subkategoriami są „osobiste wartości” 
i „dążenie do etycznej integralności”; wydaje się, że 
dążenie do upowszechniania wyznawanych wartości 
jest naturalnym uzupełnieniem tej perspektywy. 

Nie zaskakują także marginalne proporcje trans-
formacyjnego składnika etycznego przywództwa 
w przypadku pozostałych perspektyw. Standardy 
etyczne mają tu charakter sytuacyjny i warunkowy 
(„sytuacyjny pragmatyzm”), odwołują się do norm 
prawnych („technokratyczny legalizm”) lub mają 
charakter pragmatyczny („etyka kontraktu”). Pro-
pagowanie etycznych zasad i wartości przez mene-
dżera jest wyłącznie dodatkiem, niepowiązanym ze 
sposobem rozumienia etyczności w zarządzaniu. 

podsumowanie 

wyniku przeprowadzonej analizy potwier-
dzona została hipoteza na temat związku 
pomiędzy sposobem rozumienia etyczności 

w zarządzaniu a transformacyjnym komponentem 
postaw przywódczych. Tylko w przypadku dwóch 
perspektyw: korporacyjnego proceduralizmu i etycz-
nego profesjonalizmu badani menedżerowie podkre-
ślają konieczność przywódczej transmisji etycznych 
zasad i wartości. 

równie dobrze pasują do ogólnego portretu mene-
dżera skutecznego. 

Perspektywę etyki kontraktu opisują dwie kate-
gorie: „zasady transakcyjnej uczciwości” i „dążenie 
do zmniejszenia niepewności warunków działalno-
ści przedsiębiorstwa”. Kategoria „zasady uczciwej 
transakcji” obejmuje reguły postępowania, które za-
pewniają bezpieczeństwo i powtarzalność relacji go-
spodarczych. Badani wymieniają trzy rodzaje zasad: 
�z uczciwość rozumianą jako dotrzymywanie umów, 

terminów płatności, dostaw i składanych obietnic; kie-
rowanie się lojalnością wobec firmy i przełożonych, 
działanie w dobrej wierze przy podpisywaniu umów; 
�z dbałość o rzetelne informowanie uczestników 

procesu gospodarowania i transparentność reguł 
postępowania w biznesie; 
�z kierowanie się zasadą partnerstwa w relacjach 

gospodarczych (orientacja na porozumienie w sytu-
acjach trudnych dla podwładnych i kontrahentów; 
niewykorzystywanie słabości uczestników transakcji 
w sposób, który zagraża ich podstawowym intere-
som; kierowanie się zasadami uczciwej konkurencji). 

Centralny charakter kategorii „dążenie do zmniej-
szenia niepewności warunków działalności przedsię-
biorstwa” wyjaśnia, dlaczego standardy etyczne są 
traktowane instrumentalnie i warunkowo. Są one 
postrzegane jako środowiskowa konwencja, która 
może, lecz nie musi być wykorzystywana w procesie 
realizacji celów przedsiębiorstwa. Mówiąc inaczej, 
reguły gry są przestrzegane, jeżeli jest to korzystne 
z punktu widzenia stabilizacji warunków działania. 

transformacyjny składnik  
etycznego przywództwa 

eryfikacji poddana została hipoteza mó-
wiąca o tym, że transformacyjny składnik 
etycznego przywództwa nie jest charakte-

rystycznym elementem wszystkich wyróżnionych 
perspektyw. Jak pokazano na wykresie 1, wypowie-
dzi, odnoszące się do transformacyjnego składnika 
etycznego przywództwa, nie rozkładają się pomiędzy 
perspektywami równomiernie. 
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Wykres 1. Proporcje wywiadów analizowanych jako reprezentacje poszczególnych perspektyw, 
w których pojawił się transformacyjny składnik etycznego przywództwa 

Źródło: badania własne „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsię-
biorców”.

PO 03 2011.indb   38 16/03/2011   10:02



organizacji 3/2011 39

Wniosek ten może być interpretowany w kontek-
ście organizacyjnych procesów uczenia się. Ponieważ 
nie wszyscy menedżerowie dostrzegają potrzebę pro-
aktywnego kształtowania postaw moralnych pracow-
ników, można w tym upatrywać istotną barierę po-
prawy poziomu etyczności polskich przedsiębiorstw. 
Alternatywą jest standaryzacja norm etycznych 
i wprowadzanie ich pod postacią obowiązujących 
kodeksów etycznych. Jednak, jak pokazuje przykład 
perspektywy korporacyjnego proceduralizmu, nacisk 
na formalizację standardów etycznych nie wyklu-
cza transformacyjnych postaw kadry kierowniczej 
w kwestiach moralnych. Przeciwnie, wyniki badania 
dowodzą, że są to ściśle ze sobą związane elementy. 

dr Jerzy Szczupaczyński 
Uniwersytet Warszawski 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
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Summary 
The aim of the article is to present the results of the inductive 
interview-based study, which was conducted within the „Moral 
leadership standards of Polish managers and entrepreneurs” 
grant. The study was based on a sample of interviews 
with 37 CEO’s. Systematic analysis of the data identified 
a transformational dimension of ethical leadership. Ethical 
managers communicate values message and intentionally 
model ethical behavior of employees. But findings suggest that 
transformational dimension of ethical leadership is unevenly 
distributed. Based on perceptions of the ethics and management 
relationship, the five types of managerial perspectives were 
distinguished. The transformational dimension of ethical 
leadership is strongly correlated only with two of them. 

Ewa Śnieżek, Michał Wiatr

raportowanie przepływów 
pieniężnych w kontekście 
zmian we współczesnej  
sprawozdawczości finansowej
oficyna a wolters kluwer business, warszawa 2011

Niniejsza książka jest pierwszym w polskiej literaturze 
przedmiotu tak kompleksowym opraco waniem poświęco-
nym teorii i praktyce raportowania informacji o przepły-
wach pieniężnych w Polsce i na świecie. Pozwala ona na 
dokładne poznanie korzeni rachunkowości przepływów pie-
niężnych, umożliwia zrozumienie jej „filozofii”, wskazuje 
na różne możliwości indywidualnego modelowania infor-
macji o przepływach pieniężnych, a także rozwija wyobraź-
nię w tym zakresie, inspirując do poszukiwania nowych 
praktycznych rozwiązań sprawozdawczych.

Na tle szeroko zakrojonych rozważań na temat informa-
cji finansowej w kontekście procesów globalizacji omówiono 
problematykę ewolucji oraz harmonizacji zasad ujmowania 
i prezentowa nia informacji o strumieniach przepływów 
pieniężnych w sprawozdaniu finansowym podmiotu gospo-
darczego. Przedstawiono również teoretyczne ramy autor-
skiego modelu sprawozdawczego przepływów pieniężnych, 
osadzonego w nurcie nowoczesnych trendów w raportowa-
niu biznesowym sytuacji finansowej i dokonań, a także per-
spektyw rozwoju przedsiębiorstwa.

Książka jest pierwszą z trzech części opracowania sta-
nowiącego kompendium teoretycznej i prak tycznej wiedzy 
o przepływach pieniężnych w rachunkowości i zarządzaniu 
(kolejne dwie części ukażą się w najbliższych miesiącach). 
Powstała w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania zarówno 
teoretyków, jak i praktyków rachunkowości, a także stu-
dentów, nauczycieli akademickich oraz tych wszystkich, 
dla których poznanie ram koncepcyjnych sprawozdawczo-
ści przepływów pieniężnych i różnych aspektów jej mode-
lowania jest niezbędne, aby we właściwy sposób odwzoro-
wywać przepływy pieniężne w rzeczywistości gospodarczej 
XXI wieku.

Autorzy mają nadzieję, że publikacja umożliwi kon-
frontację różnych doświadczeń i poglądów z ogólnymi za-
sadami i trendami w zakresie raportowania przepływów 
pieniężnych. Być może zainspiruje ona również do pogłę-
bionej dyskusji na temat docelowego kształtu sprawozdania 
z przepływów pieniężnych, dostarczającego wysokiej jakości 
informacji i zaspokajającego rosnące wymagania różnych 
grup użytkowników.
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opcje rzeczowe przy inwestycjach 
w kapitał ludzki organizacji  

Anna Lipka

wprowadzenie 

pcjami rzeczowymi określa się możliwości 
reakcji zarządzających na nowe, pojawiające 
się w miarę upływu czasu i ważne z punktu 

widzenia podejmowania decyzji informacje, których 
wykorzystanie pozwala zwiększyć zysk bądź zredu-
kować straty. Istnieją przy tym analogie pomiędzy 
opcjami rzeczowymi a opcjami finansowymi1). 

Celem niniejszych rozważań jest próba egzempli-
fikacji, że opcje rzeczowe takie, jak opcja opóźnienia 
(waiting-to-invest option), rezygnacji (discountinue op-
tion), przełączenia (switch), wzrostu (growth option), 
zmiany skali działania (scale up/down) i podziału 
na etapy (stage investment) mogą być stosowane 
w odniesieniu do procesów inwestowania w kapitał 
ludzki organizacji. Dalszy cel stanowi ustalenie, jak 
opcje te wpływają na ryzyko personalne oraz na war-
tość kapitału ludzkiego organizacji, czyli na wiedzę, 
umiejętności, zdolności, zdrowie, motywację, po-
stawy i wartości pracowników. Założono przy tym, 
że zasadny jest transfer metody opcji rzeczowych 
na obszar gospodarowania tym najważniejszym ro-
dzajem kapitału, a zmienną pośredniczącą wpływu 
podejścia opcyjnego na wartość tego kapitału jest 
ryzyko personalne. Pod uwagę wzięto przy tym róż-
ne formy inwestycji w kapitał ludzki2) (można ich 
wyróżnić przynajmniej kilkadziesiąt). 

opcja opóźnienia 

ecyzje personalne obarczone są ryzykiem 
o zróżnicowanych źródłach endo- i egzoge-
nicznych. A zatem stosowanie odroczenia 

w czasie podjęcia decyzji, np. wynagrodzeniowych 
do czasu, gdy już będzie wiadomo, jaki poziom płac 
ustalili konkurenci na rynku pracy, przynosi orga-
nizacji konkretną korzyść ekonomiczną w postaci 
sensowniejszego kształtowania kosztów pracy oraz 
płynności pracowniczej. Decyzje z tego zakresu 
można potraktować jako decyzje dotyczące inwesty-
cji w marketing personalny, związane bezpośred-
nio z motywacją jako składową kapitału ludzkiego 
i ryzykiem motywowania oraz ryzykiem niedosto-
sowania popytu i podaży na wewnętrznym rynku 
pracy. Dzięki opcji opóźnienia ryzyko to może być 
zmniejszone, a wartość motywacji – wzrosnąć. In-
westycje w marketing personalny, jeśli są kierowane 
do wewnętrznego klienta – własnych pracowników, 
zmniejszają ryzyko podziału ról i ryzyko biometrycz-
ne. Te rodzaje ryzyka mają wpływ na wszystkie 

składowe budujące wartość kapitału ludzkiego or-
ganizacji. Jeśli inwestycje te są jednak zbyt długo 
odraczane, to ten wpływ może być, podobnie jak 
w pierwszym przypadku, negatywny. 

Kluczową inwestycją dotyczącą kapitału ludzkie-
go jest inwestycja w formułowanie i redefiniowanie 
strategii personalnych, gdyż, jak wykazują badania 
PricewaterhouseCoopers, przedsiębiorstwa posiada-
jące dokument w postaci strategii personalnej mają 
w porównaniu do przedsiębiorstw ich nieposiadają-
cych o 35% wyższy zysk w przeliczeniu na jedne-
go pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze 
czasu pracy3). Inwestycje tego rodzaju oddziałują na 
wszystkie cząstkowe rodzaje ryzyka personalnego 
(a zwłaszcza na ryzyko koherencji rozwiązań perso-
nalnych) i na wszystkie składniki kreowania warto-
ści kapitału ludzkiego organizacji. A zatem stosowa-
nie opcji opóźnienia w odniesieniu do tej inwestycji 
uznać trzeba za chybione, o ile czas nie wpływa na 
nadanie jej doskonalszego kształtu. Korzystniejsze 
jednak może być redefiniowanie stosowanej strate-
gii niż odraczanie momentu jej wdrażania. 

Źródłem korzyści dla organizacji ze stosowa-
nia opcji opóźnienia w przypadku wielu inwestycji 
(w tym: inwestycji szkoleniowych, inwestycji z za-
kresu zarządzania wiedzą, w łowienie i rozwój ta-
lentów, we wzrost różnorodności kapitału ludzkiego 
organizacji czy w kooperencję) może być znalezienie 
dla nich odpowiedniego benchmarku. Trudno jed-
nak w tym przypadku oczekiwać na rentę nowości 
i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Opóźnienie 
zmniejszy jednak ryzyko innowacyjnego gospodaro-
wania kapitałem ludzkim, a także ryzyko różnic kul-
turowych oraz ryzyko braku akceptacji rozwiązań. 
Wpływ tej opcji na wartość kapitału ludzkiego zale-
ży natomiast głównie od tego, czy i na ile rozwiąza-
nia późniejsze w większym stopniu niż wcześniejsze 
podwyższą jego poszczególne składowe. 

Opóźnienie inwestycji w dodatkową opiekę me-
dyczną może być uzasadnione sytuacją gospodarczą. 
Jednak dążenie do zmniejszenia ryzyka eksplozji 
kosztów i ryzyka efektywnościowego może spowo-
dować wzrost ryzyka motywacyjnego oraz obniżenie 
wartości kapitału ludzkiego ze względu na straty na 
zdrowiu i motywacji pracowników. 

Innego rodzaju uzasadnienia do stosowania opcji 
opóźnienia należy szukać w przypadku inwestycji 
w opanowanie konfliktów czy inwestycji w przeobra-
żanie (niekoherentnej ze strategią) kultury organi-
zacyjnej. Uzasadnieniem tym może być pozyskanie 
nowych informacji istotnych przy wyborze wariantu 
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działania. Wiadomo, że działania te muszą być po-
przedzone szczegółową diagnozą. Jednak nadmierne 
odwlekanie ich w czasie może przynieść nieodwra-
calne straty. 

Trudno byłoby znaleźć uzasadnienie dla odracza-
nia inwestycji w badanie opinii pracobiorców, abs-
trahując od opóźnień spowodowanych koniecznością 
starannego przygotowania kwestionariuszy ankie-
towych i przeanalizowania, jakie zmiany mentalno-
ściowe może spowodować to badanie u osób nim ob-
jętych. 

Z uwagi na ekonomiczną i społeczną wartość 
zaufania inwestowanie weń z opóźnieniem może 
przynieść tylko podwyższenie ryzyka personalnego 
i straty na wartości kapitału ludzkiego. 

opcja rezygnacji 

rawie każda inwestycja w kapitał ludzki 
organizacji (wyłączywszy inwestycję w for-
mułowanie i redefiniowanie strategii per-

sonalnych oraz inwestycje obwarowane umowami 
z podmiotami spoza firmy, jak np. inwestycje w kon-
traktowanie pracy) może być przerwana, jeśli korzy-
ści z rezygnacji przewyższają spodziewane korzyści 
z realizacji. 

Przykładem mogą być inwestycje w tworzenie 
ścieżek karier polegające na podzieleniu czasu nie-
zbędnego na uzyskanie określonych umiejętności, 
umożliwiających objęcie poszczególnych stanowisk, 
prowadzących do danej pozycji. Kryterium decy-
zyjne rezygnacji można sformułować następująco: 
należy zrezygnować z zarządzania karierą, jeśli fak-
tyczne tempo objęcia przez pracownika wyższego 
stanowiska jest wolniejsze od zakładanego. Niewy-
korzystanie tej opcji prowadziłoby do podwyższenia 
ryzyka logistycznego i efektywnościowego. 

Także inwestycje w retencję pracowników mogą, 
po określonym czasie, być wstrzymane. Tu z ko-
lei jako kryterium decyzyjne rezygnacji może być 
przyjęta rosnąca stale wartość wskaźnika ubytku 
dla określonej podkohorty pracowników. Jeśli przy 
tym dla innych podkohort wartość tego wskaźnika 
nie rośnie, natomiast wzrasta wartość wskaźnika 
dożycia, to inwestycje w stosunku do nich powinny 
być kontynuowane. Oznacza to bowiem, że tylko 
określone podkohorty z uwagi na cechy pracow-
ników je tworzących są na te inwestycje wrażliwe. 
Kontynuowanie inwestycji retencyjnych w stosun-
ku do wszystkich podkohort podwyższałoby ryzy-
ko efektywnościowe, a także ryzyko odejść, a tym 
samym – ryzyko niedostosowania popytu i podaży 
na wewnątrzzakładowym rynku pracy. W efekcie 
mogłaby się obniżyć wartość kapitału ludzkiego or-
ganizacji. 

opcja przełączenia 

pcję tę, określaną też opcją zmiany sys-
temu operacyjnego, można rozważyć na 
przykładzie inwestycji demarketingowej, 

zorientowanej na wymuszenie (poprzez zachęty fi-
nansowe lub „zamrożenie” płacy) odejścia pracow-
nika o niskiej przydatności do pracy w organizacji 
i antymotywacyjnym oddziaływaniu na innych pra-
cowników w przypadku, gdy pierwotną opcją nie 
było demotywowanie, lecz motywowanie. Zmiana 

spowodowana została określoną, daleką od zapro-
gramowanej, ścieżką ewolucji pracownika. 

Przełączenia w tym przypadku nie należy trak-
tować jako niepowodzenia (gdyż niektóre błędy se-
lekcyjne są niemożliwe do uniknięcia). Niepowodze-
niem byłoby raczej niewykorzystanie elastyczności 
decyzyjnej i niereagowanie na podwyższające się 
ryzyko motywacyjne oraz malejącą wartość kapitału 
ludzkiego organizacji. Miarą skuteczności tego prze-
łączenia może być różnica wartości indywidualnego 
kapitału ludzkiego pracownika, który zajął zwolnio-
ne stanowisko pracy i pracownika, który pierwotnie 
je zajmował, skorygowana o koszty zwolnienia, pozy-
skania i adaptacji do pracy, a także zmiany udziału 
pracowników o poszczególnych stopniach motywa-
cji do pracy. Na wartość tego miernika wpływają 
niektóre rodzaje ryzyka funkcyjnego (np. ryzyko 
motywacyjne) i ryzyka niespecyficznego (np. ryzy-
ko logistyczne). Nie sposób także pominąć ryzyka 
wizerunkowego. 

Ilustracją stosowania opcji przełączenia mogą 
być też redukcja kosztów i/lub zmniejszenie ryzyka 
efektywnościowego oraz wzrost wartości kapitału 
ludzkiego przy zmianie marketingu personalnego, 
realizowanego za pomocą koncepcji marketingu 
zróżnicowanego (podziału docelowego rynku pracy 
ze względu na stosowane motywatory) na marketing 
skoncentrowany/zogniskowany (redukujący uwagę 
przedsiębiorstwa, dokładnie – pozyskiwanie pracow-
ników do wybranych segmentów rynku pracy). 

Inny przykład to wycena opcji zmiany strategii 
pozostawania, mimo fuzji/przejęć przedsiębiorstw 
przy ich własnych kulturach organizacyjnych (przy 
strategii portfolio) na rzecz strategii kreowania 
wszystkich rozwiązań od nowa (strategii new cre-
ation). Zmiany te wiążą się z ryzykiem innowacyj-
nego gospodarowania kapitałem ludzkim, wpływając 
na wartość wszystkich jego składowych. 

W odniesieniu do inwestycji szkoleniowych sto-
sowanie opcji przełączenia może polegać na zmianie 
akcentów, jeśli chodzi o funkcje tych inwestycji (np. 
przejście na równowartościowe traktowanie funkcji 
społecznej i ekonomicznej po początkowym usytu-
owaniu punktu ciężkości na jednej z nich), co wiąże 
się m.in. z ryzykiem motywacyjnym i tym samym 
wartością motywacji pracowników. 

Przełączenie rozumiane właśnie jako zmiana 
akcentów może dotyczyć zresztą innych kwestii, 
związanych z tym samym rodzajem ryzyka i skład-
nikiem kapitału ludzkiego – na przykład proporcji 
czynników motywacji autotelicznej i instrumental-
nej w harmonii z rozwojem poziomu płac, a także 
płacowych i pozapłacowych aspiracji pracowników. 

Jeszcze innym przykładem przełączenia może 
być redefinicja adresatów inwestycji, np. z pracow-
ników w początkowej fazie cyklu życia w pracow-
ników w fazie końcowej, celem przedłużenia czasu 
funkcjonowania pracowników w organizacji. Wiązać 
się to może (choć nie musi) z wygenerowaniem tzw. 
kosztów utopionych i nieuzyskaniem określonych 
wartości wskaźnika ROI, czyli z ryzykiem logistycz-
nym i efektywnościowym oraz m.in. z wiedzą, umie-
jętnościami i motywacją pracowników. 

Przełączenie może dotyczyć zmiany podejścia do 
kształtowania kariery pracowników. Manifestować 
się ono może na przykład w odejściu od tzw. kariery 
zależnej (kształtowanej w całości przez organizację) 
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do kariery, w której jeden z elementów: zarządzanie 
własną karierą (kariera reaktywna) lub ukierunko-
wanie na indywidualny system wartości pracowni-
ka (kariera sztywna), a nawet obydwa z nich (ka-
riera proteuszowa/proteańska) są kreowane przez 
pracowników. Zmiany opcyjne tego typu wiążą się 
z motywacją i ryzykiem motywacyjnym. 

Egzemplifikacją stosowania opcji przełączenia 
mogą być też zmiany w sposobie funkcjonowania 
zespołów w postaci inwestycji w kooperencję. Jeśli 
na przykład do tej pory w organizacji funkcjonowały 
kooperujące ze sobą zespoły, to można wykreować 
opcję zmiany polegającej na wprowadzeniu elemen-
tu rywalizacji przy realizowaniu niektórych zadań. 
Opcja ta wprawdzie zwiększa ryzyko konfliktu, 
ale też może podwyższyć motywację pracowników 
i wzmocnić więzi wewnątrz zespołów. 

opcja wzrostu
 
opcji wzrostu pierwsza inwestycja toruje 
drogę kolejnym przedsięwzięciom. Egzem-
plifikacją tej opcji może być inwestycja we 

wdrażanie koncepcji organizacji uczącej się, która 
poprzedza inwestycję w opracowanie systemu zarzą-
dzania wiedzą. Stosowanie tego typu opcji złożonej 
wpływa na ryzyko innowacyjnego gospodarowania 
kapitałem ludzkim, ryzyko braku akceptacji rozwią-
zań i ryzyko niekoherencji, kształtując wartość kapi-
tału ludzkiego organizacji, a w szczególności wiedzy, 
umiejętności i motywacji. 

Także inwestycje w łowienie i rozwój talen-
tów mogą być traktowane jako opcja na realizację 
inwestycji w przywództwo i rozwój kreatywnych 
zespołów, a inwestycje we wzrost różnorodności 
kapitału ludzkiego organizacji jako baza wzrostu 
organizacji i podstawa do kolejnych inwestycji 
w rozwój przedsiębiorczości. Przy inwestycjach 
tych istnieje dość wysokie prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka konfliktu, rzutującego m.in. 
na wartość motywacji. 

O opcji wzrostu można też mówić w przypadku 
przemyślanych inwestycji szkoleniowych, jeśli sta-
nowią one logiczny ciąg uzupełniania luk w wiedzy 
i umiejętnościach pracowników, realizowanych w ra-
mach strategii personalnej określanej transformacją 
(stanowi ona połączenie modelu kapitału ludzkiego 
i podejścia konstruktywistycznego do pracowników). 
W przypadku tych inwestycji wzrost może też pole-
gać na przechodzeniu – z uwagi na strategię – od 
obsługi przez firmy szkoleniowe o korzystniejszej 
ofercie cenowej do oferentów usług droższych, ale 
o wyższej jakości. 

Stosowanie opcji wzrostu zmniejsza ryzyko efek-
tywnościowe, choć może podwyższyć ryzyko konflik-
tu i ryzyko podziału ról. Opcja ta powinna mieć, 
ale w praktyce nie zawsze ma, pozytywny wpływ na 
wartość kapitału ludzkiego. 

opcja zmiany skali działania 

lasyczny przykład stosowania tej opcji 
w gospodarowaniu kapitałem ludzkim to 
oczywiście odejście od zakładanej pierwot-

nie liczby szkolonych pracowników, na przykład pod 
wpływem zmian w popycie na pracę lub kosztów 
szkoleń. Wziąć jednak przy tym trzeba pod uwagę, 

że dopiero określony odsetek przeszkolonych pra-
cowników może spowodować istotne zmiany w or-
ganizacji. Zmiany zakresu inwestycji szkoleniowych 
wiążą się z różnymi rodzajami ryzyka funkcyjnego: 
ewaluacyjnym, rozwoju pracowników, motywacyj-
nym oraz podziału ról, a także z takimi rodzajami 
ryzyka niespecyficznego, jak ryzyko władzy w orga-
nizacji, ryzyko logistyczne, efektywnościowe i ryzy-
ko niespójności. Wpływają one ponadto na ryzyko 
wizerunkowe. Mogą kształtować wartość wszystkich 
składowych kapitału ludzkiego, a nie tylko wiedzy 
i zdolności. 

O zmniejszeniu skali działania można mówić 
także w przypadku, gdy organizacja planowała 
zwiększenie udziału w rynku poprzez przejęcie 
innych firm (np. zakup ich majątku czy akcji ce-
lem zdobycia kontroli), lecz w toku już pierwszego 
przejęcia okazało się, że generuje ono wyższe od 
zakładanych koszty, a przynosi niższe przychody. 
Nie jest to sytuacja wyjątkowa, gdyż, jak wynika 
z raportu firmy Hewitt Associates4), sytuacja taka 
ma miejsce w prawie 50% przypadków. Jej źródłem 
może być niesprawdzenie praw pracowniczych (np. 
wysokości kosztów praw nabytych pracowników 
i byłych pracowników dotyczących finansowania 
opieki medycznej czy wynagrodzeń odroczonych) 
czy odejście (np. w obawie przed skutkami zmian) 
zbyt dużej liczby kluczowych pracowników (od 
jego odsetka zależeć może nawet 10% wartości 
transakcji). Rzutuje ona na ryzyko wizerunkowe, 
a wynika z ryzyka innowacyjnego gospodarowania 
kapitałem ludzkim. Ma związek z takimi cząstko-
wymi rodzajami ryzyka funkcyjnego, jak: ryzyko 
odejść, ryzyko motywacyjne, ryzyko podziału ról 
oraz prawie ze wszystkimi rodzajami ryzyka nie-
specyficznego (tj. ryzykiem: trudności w organiza-
cyjnym komunikowaniu się, różnic kulturowych, 
konfliktu, władzy w organizacji, braku akceptacji 
rozwiązań, formalizacji, logistycznym, niekoheren-
cji, efektywnościowym). Opcja ta implikuje zmiany 
wszystkich składowych konstytuujących wartość 
kapitału ludzkiego. 

opcja podziału na etapy 

pcja ta zakłada, że kolejny etap jest realizo-
wany, jeśli etap wcześniejszy był opłacalny, 
a analiza sytuacji w otoczeniu daje pomyśl-

ne rokowania dotyczące realizacji kolejnego etapu. 
Przykładem zastosowania tej opcji mogą być 

inwestycje retencyjne skutkujące przekształceniem 
tzw. lojalności świadomej (cechującej się wyłącznie 
zaufaniem) w pierwszym etapie w lojalność z roz-
sądku (charakteryzującą się zaufaniem i przyzwy-
czajeniem, ale brakiem zaangażowania w sprawy 
organizacji), a w drugim – w najgłębszą formę lo-
jalności, czyli lojalność partnerską (w której wystę-
puje zaangażowanie pozytywne wraz z zaufaniem 
i przyzwyczajeniem). Inwestycja tego typu powinna 
zmniejszać ryzyko motywacyjne i ryzyko odejść, 
a tym samym zwiększać wartość kapitału ludzkiego 
organizacji. 

Jako sekwencyjną opcję złożoną postrzegać też 
należy inwestycję we wzrost różnorodności kapi-
tału ludzkiego organizacji. Opłacalność pierwsze-
go etapu tej inwestycji w postaci wzrostu liczby 
różnic interindywidualnych może być powiększona 
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Reasumując, opcja podziału na etapy może być 
stosowana w gospodarowaniu kapitałem ludzkim, 
w którym da się ustalić różne scenariusze postę-
powania. Wiążą się one z różnymi wariantami tem-
poralno-kosztowymi, które są obejmowane całościo-
wym rachunkiem efektywnościowym post factum, 
gdyż na te warianty wpływają zmieniające się ja-
kościowo i ilościowo determinanty. W tym sensie 
opcja ta różni się zasadniczo od antycypacji proce-
sów personalnych na przykład z użyciem CPM. 

wnioski końcowe 

adnych trudności nie ma we wskazaniu 
przykładów opcjonalnego podejścia w go-
spodarowaniu kapitałem ludzkim organiza-

cji. Co więcej, lista tych przykładów jest praktycz-
nie nieskończona; jak wykazano za pomocą tych 
przytoczonych, opcje wpływają na wartość wszyst-
kich bez wyjątku składowych kapitału ludzkiego, 
obniżając bądź podwyższając ryzyko personalne. 
Chodzi przy tym o całe możliwe spektrum tego 
ryzyka, tj. ryzyko innowacyjnego gospodarowania 
kapitałem ludzkim (np. przy wdrażaniu control-
lingu personalnego), ryzyko wizerunkowe, ryzyko 
niespecyficzne (występujące przy realizacji różnych 
funkcji personalnych) oraz ryzyko funkcyjne (cha-
rakterystyczne, czyli specyficzne tylko dla określo-
nych z tych funkcji). 

      
 

prof . dr hab . Anna Lipka 
Katedra Zarządzania Organizacjami 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
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Summary 
The article shows that any decision on various forms of 
investments in human capital at an organization, starting 
with investments in formulating and carrying out human 
resources strategies to investments in coopetition, 
entails a HR risk. The type and the level of that risk are 
diversified for such investments. With a great number 
of various risks and their high levels, it is worth using 
one of the six types of real options. The outcome of 
the discussion is that the application of the options in 
the processes of investing in the human capital at an 
organization affects the investment risk level, and thus 
the quality and the value of the capital and the company’s 
competitive potential. 

o wartość opcyjną etapu drugiego, którego treścią 
jest zwiększenie liczby wariantów (stopnia różno-
rodności) dotyczących poszczególnych wymiarów/
aspektów różnorodności (płci, narodowości, ogra-
niczonego bądź rozwiniętego kodu komunikowa-
nia się, skłonności raczej do sekwencyjnej albo 
symultanicznej realizacji zadań, zewnętrznej bądź 
wewnętrznej lokalizacji poczucia kontroli, prefero-
wania pracy indywidualnej albo zespołowej itd.). 
Opcja ta obarczona jest ryzykiem logistycznym 
i efektywnościowym, a także ryzykiem konfliktu 
i ryzykiem różnic kulturowych, jednak wpłynąć 
może na wzrost nawet wszystkich składowych kapi-
tału ludzkiego (w szczególności – na wzrost wiedzy 
w pewnych zakresach jako tworzywa kreatywności 
w tychże zakresach). 

Jeśli inwestycja polega na wdrożeniu w firmie 
controllingu personalnego, to jego pierwszy etap 
może być równoznaczny z objęciem controllingiem 
jednego z obszarów (np. controllingu kosztów pra-
cy), a w przypadku jego opłacalności – dalszych 
obszarów (np. controllingu wynagradzania, czasu 
pracy czy kosztów jakości procesów gospodarowa-
nia kapitałem ludzkim). Kolejne etapy zwiększają 
zatem stopień zaawansowania controllingu. Nato-
miast etapy te nie będą realizowane, gdyby na przy-
kład efektywność controllingu w pierwszym obsza-
rze aplikacyjnym okazała się zbyt niska (bezwzględ-
nie) lub niższa od zakładanej (relatywnie). Także 
w ramach poszczególnych obszarów controllingo-
wych można w poszczególnych etapach włączać co-
raz większą liczbę monitorowanych zagadnień (np. 
controlling stanu, struktury i dynamiki wynagro-
dzeń poszerzyć o controlling proporcji płac), a także 
stosowanych mierników (wskaźników i list kontrol-
nych). Inwestycje tego typu mają związek przede 
wszystkim z następującymi rodzajami ryzyka per-
sonalnego: formalizacji, logistycznym, niekoheren-
cji i efektywnościowym. Mogą stymulować kształto-
wanie postaw pracowników. 

Jeszcze inny przykład to realizowane step by step 
i kontynuowane w przypadku sukcesu poprzedniego 
kroku inwestycje w budowanie marki pracodawcy 
(employer branding), które zyskują coraz bardziej 
na znaczeniu5). Są to inwestycje, których sposób re-
alizacji obniża ryzyko niedostosowania popytu i po-
daży pracy na rynku wewnątrzzakładowym, ryzyko 
logistyczne, a przede wszystkim – ryzyko utraty 
wizerunku (wewnętrznego i/lub zewnętrznego). 
Wpływają one przede wszystkim na zwiększenie 
motywacji. 

Wydaje się jednak, że najczęściej w praktyce 
opcja podziału na etapy znajduje zastosowanie 
przy szkoleniu pracowników. W pierwszym eta-
pie inwestycją szkoleniową obejmowana jest ich 
większa grupa, a w kolejnych etapach ci, których 
efekty szkoleniowe, mierzone na przykład wskaź-
nikiem przyrostu wiedzy lub transferem wiedzy i/
lub umiejętności do praktyki, są najwyższe. Wyko-
rzystanie w tym zakresie podejścia opcyjnego mi-
nimalizuje ryzyko logistyczne i ryzyko efektywno-
ściowe, wpływając pozytywnie na jakość i wartość 
pracowników, którzy przeszli przez pierwszy etap 
i inwestowanie w których daje najwyższe korzy-
ści. Opcja jest stosowana jednak tylko wtedy, gdy 
korzystność jest podstawowym kryterium oceny 
inwestycji. 
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o charakterze norm moralnych  
rachunkowości 
kodyfikacje etyki zawodowej księgowych  
i biegłych rewidentów  
Mikołaj Turzyński

wprowadzenie 

rzyjęty zwyczaj językowy rozróżnia mo-
ralność i etykę. Łacińskie słowo mores to 
tłumaczenie greckiego słowa ethos, użytego 

przez Arystotelesa do wyjaśnienia genezy cnót mo-
ralnych. Słowo „moralność” dotyczy sądów, reguł, 
norm, postaw i instytucji. Obecnie dominujące rozu-
mienie etyki odnosi się do pojęcia, zgodnie z którym 
jest ona filozoficzną teorią moralności, określającą 
to, co należy uczynić lub zaniechać, odnoszącą się do 
wymiaru społecznego [Krämer, 2004, s. 4]. Innymi 
słowy, etyka jest filozoficznym badaniem dziedziny 
moralności, a od innych nauk, których przedmiotem 
jest również ta dziedzina, odróżnia ją zadawanie py-
tań o uzasadnienie i ważność twierdzeń moralnych 
[Ricken, 2001, s. 8–9]. 

W ramach etyki wyróżnia się m.in. etykę norma-
tywną, w której próbuje się odpowiedzieć na pytania 
dotyczące zasadności i przyczyn moralnej akceptacji 
norm postępowania. Z etyki normatywnej wywodzi 
się etyka stosowana (praktyczna) [Godecki, 1998, 
s. 18], której elementy (etyki szczegółowe), przeja-
wiające się w kodeksach deontologicznych zawodów 
związanych z rachunkowością, są przedmiotem roz-
ważań w niniejszym artykule. 

Celem opracowania jest objaśnienie charakteru 
norm moralnych odzwierciedlonych w kodeksach 
zawodowych rachunkowości. Osiągnięciu tego celu 
służy zbadanie relacji między etyką zawodową i mo-
ralnością ogólną oraz zidentyfikowanie zasadniczych 
wymiarów deontologii zawodów związanych z ra-
chunkowością (księgowych i biegłych rewidentów). 

etyka zawodowa a moralność ogólna 

podstawowym znaczeniu etyka zawodowa 
to „normy odpowiadające na pytanie, jak 
ze względów moralnych przedstawiciele 

danego zawodu powinni, a jak nie powinni postę-
pować” [Lazari-Pawłowska, 1992, s. 84]. Moralność 
zawodowa zajmuje odrębną pozycję od moralności 
ogólnej, co oznacza, że często może być ona nie-
zgodna z moralnością ogólną, powszechną lub uni-
wersalną. Taka niezgodność ujawnia się w warstwie 
kodeksów, rozumianych jako zbiory norm, poprzez 
które moralność ogólna i zawodowa odnoszą się do 
określonego postępowania. 

W myśl prostych kategorii deontologicznych każ-
dy indywidualny czyn może być nakazany, zakaza-
ny lub dozwolony. W stosunku do takiego podziału 

sformułowano zarzut, że nie uwzględnia on klasy 
czynów obojętnych z moralnego punktu widzenia 
oraz czynów, które, odznaczając się silniejszymi ra-
cjami natury moralnej w porównaniu z innymi do-
puszczonymi w danym przypadku, wykraczają poza 
granice obowiązków [Galewicz, 2010, s. 11–14]. 

Pełna systematyzacja czynów pozwala na ziden-
tyfikowanie i uporządkowanie różnic między nor-
mami moralności zawodowej a moralnością ogólną. 
Różnice takie wynikają z przesunięcia zasad mo-
ralności ogólnej na pozycje typowe dla moralności 
zawodowej, np. zasada zachowania tajemnicy zawo-
dowej zobowiązuje biegłego rewidenta do niewyja-
wiania informacji uzyskanych od swojego klienta 
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Ta 
reguła dyskrecji nie stanowi osobliwego przypadku 
z punktu widzenia etyki zawodowej, ponieważ wystę-
puje również w codziennych kontaktach międzyludz-
kich; dyskrecja biegłego rewidenta różni się jednak 
od zwyczajnej poufności – jest niezależna od woli 
stron i ma bardziej wiążący charakter (obwarowa-
ny przepisami prawa) niż reguła typowa dla zwykłej 
moralności. 

Ija Lazari-Pawłowska (1994, s. 178) postuluje, 
aby „obok głównych wytycznych przypominających 
o tym, które dobra przedstawiciel danego zawodu 
powinien stale mieć na uwadze, w etykach zawo-
dowych poczesne miejsce (…) wyznaczyć kilku nor-
mom o dużym stopniu konkretyzacji, traktowanym 
jako obowiązujące bezwarunkowo, niezależnie od sy-
tuacji, czyli jako niedopuszczające wyjątków”. 

Uwzględniając ten postulat oraz opierając się na 
koncepcji Davida Lubana (2010, s. 232–236), wyróż-
niającej cztery poziomy moralności, zasadne jest zi-
dentyfikowanie następujących typów relacji między 
moralnością ogólną a zawodową: 
�z profesjonalnej moralności grupy zawodowej, sta-

nowiącej moralność zawodową w najbardziej ścisłym 
znaczeniu, obejmującej np. poglądy samych księgo-
wych na temat ich własnych obowiązków, 
�z powszechnej moralności grupy zawodowej, obej-

mującej np. poglądy biegłych rewidentów na temat 
powszechnych praw i obowiązków, 
�z profesjonalnej moralności ogólnospołecznej, ro-

zumianej jako zespół norm dotyczących grupy za-
wodowej, uznawanych przez większość społeczności, 
np. poglądy członków społeczeństwa na prawa i obo-
wiązki księgowych oraz biegłych rewidentów, 
�z powszechnej moralności ogólnospołecznej, 

uwzględniającej poglądy członków całości społeczeń-
stwa na temat powszechnych praw i obowiązków. 

PO 03 2011.indb   44 16/03/2011   10:02



organizacji 3/2011 45

,

Problem moralności wynikającej z roli zawodo-
wej pojawia się wówczas, gdy czynnościom realizo-
wanym w ramach zawodu odpowiadają analogicz-
ne działania wykonywane poza zawodem, przy czym 
dana czynność jest w obszarze moralności zawodo-
wej oceniana i regulowana inaczej niż z punktu wi-
dzenia moralności powszechnej. Do tego problemu 
nawiązuje idea utworzenia przez Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce banku analiz przypadków, tzw. 
Banku Dylematów Etycznych, obejmującego zbiór 
kazusów wymagających odwołania się do kodeksów 
zawodowych w razie zaistnienia dwuznacznych mo-
ralnie sytuacji, w których może znaleźć się osoba 
zajmująca się rachunkowością. 

trzy wymiary etyki rachunkowości 

oncepcja etyki rachunkowości – w opinii au-
tora – powinna być rozpatrywana w trzech 
podstawowych wymiarach: z kodyfikacji, 

z profesjonalizacji oraz z globalizacji. 

Kodyfikacja 

Na gruncie etyki rachunkowości kodyfikacja 
oznacza tworzenie tzw. kodeksów etyki zawodowej, 
czyli zasadniczo niesprzecznych i kompletnych zbio-
rów norm moralności zawodowej. Zjawisko porząd-
kowania moralności w drodze kodyfikacji ma swoich 
przeciwników. 

Na przykład M. Środa wskazuje, że formuła ko-
deksu wywodzi się z niebezpiecznego dla moralno-
ści założenia, że ogół wartości i obowiązków można 
uporządkować do postaci jednoznacznej instrukcji 
postępowania, mającej zastępować refleksję i sumie-
nie. Zauważa ona także, że moralność jest niezależ-
na od konwencji i umów, każdorazowo związanych 
z formułami kodeksów. Brakuje – według niej – uza-
sadnienia dla trybu ustalania norm etyki zawodowej, 
w szczególności wskazania, kto powinien decydować 
o normach i celach etyki zawodowej (czy mają to być 
wszyscy zainteresowani, czy też ich reprezentacja, 
dobrana według niesprecyzowanego moralnie kry-
terium). Wskazuje ona ponadto, że „(…) potrzeba 
formułowania kodeksów ma charakter koniunktural-
ny. Pojawia się w ramach tych zawodów i instytucji 
życia publicznego, które przeżywają kryzys” [Środa, 
1999, s. XVI–XVIII]. 

Zbliżone zarzuty wobec kodyfikacji etyk zawodo-
wych formułował L. Kołakowski. Zauważał on, że ko-
deksy opierają się na założeniu praw i obowiązków 
moralnych, co miałoby oznaczać, że obowiązki takie 
mogłyby być przedmiotem roszczeń, a istotą moral-
ności jest uprawnienie do wykonywania obowiązków 
moralnych wyłącznie od samego siebie. Kodeksy za-
kładają doskonałą hierarchię i spójność norm moral-
nych, co jest założeniem nieprawdziwym, ponieważ 
moralność jest sama w sobie pełna konfliktów i dy-
lematów, które należy rozpatrywać indywidualnie. 
Kodeksy etyczne zawierają także założenie o zgod-
ności norm i ocen moralnych, co również nie jest 
prawdziwe, przedmiotem nakazów moralnych mogą 
być bowiem czyny oceniane negatywnie i odwrotnie 
– czyny oceniane pozytywnie mogą być zakazane 
[Kołakowski, 2009, s. 158–169]. 

Broniąc idei kodyfikacji etyki zawodowej, należy 
zauważyć, że wypełnianie formuł kodeksu zawodowego 

nigdy nie zwalnia z odpowiedzialności indywidual-
nej, stanowi jednak pomoc przy określaniu kryteriów 
tej odpowiedzialności. Kodeksy zawierają odwołanie 
do prestiżu i godności wykonywania zawodu, stąd 
też trudno zarzucać im „interesowność” [Środa, 
1999, s. XVI–XVIII). Kodeksy etyki zawodowej kon-
centrują się pośrednio na zabezpieczaniu interesu 
publicznego; podnoszony w nich interes samej gru-
py zawodowej nie jest ich jedynym uzasadnieniem, 
stanowią one bowiem instrument kontroli społecznej 
[Skuczyński, 2010, s. 42]. Wojciech Gasparski (2002, 
s. 25) sugeruje, aby kodeksy nie stanowiły „legaliza-
cji etyki”, a były zakorzenione w systemach wartości 
danej społeczności. 

Kodyfikacja etyki zawodów bezpośrednio związa-
nych z rachunkowością objęła w Polsce księgowych 
oraz biegłych rewidentów. Jej przejawem jest funk-
cjonowanie Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowo-
ści (2007), opracowanego przez Komisję Zasad Ety-
ki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Na-
ukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oraz 
Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (2009), 
wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów, odwołujących się do postanowień Ko-
deksu etyki zawodowych księgowych (Code of Ethics 
– 2006) Międzynarodowej Federacji Księgowych (In-
ternational Federation of Accountants – IFAC). 

Pierwszy z wymienionych kodeksów, traktowany 
jako zbiór zasad i wytycznych codziennego postępo-
wania zawodowego, ma za zadanie służyć osobom, 
które wykonują zawód księgowego lub inny w dzie-
dzinie rachunkowości. Twórcy Kodeksu zawodowej 
etyki w rachunkowości przyjęli, że potrzeba jego 
istnienia wynika ze „świadomości, iż zawód osób 
zajmujących się rachunkowością jest nierozerwalnie 
związany z działalnością gospodarczą i społeczną”. 
Ich zamiarem było zgromadzenie „wzorców zacho-
wań etycznych, których osoby zajmujące się rachun-
kowością powinny przestrzegać, wykonując swój za-
wód”. W opinii autorów kodeksu, jego zapisy mają 
być pomocne przy rozwiązywaniu sporów etycznych 
w obszarze oceny zgodności postępowania księgo-
wych z wymaganiami kodeksowymi. Autorzy kodek-
su zwracają również uwagę, że zasady wynikające 
z jego zapisów mają charakter ponadczasowy i po-
nadnarodowy. 

Drugi ze wskazanych kodeksów, obejmujący zbiór 
Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, bezwa-
runkowo oczekuje, że będą oni postępować w spo-
sób odpowiedzialny, rzetelny, bezstronny i niezawi-
sły. Wiąże on moralność zawodową z zapewnianiem 
zgodności działania z przepisami prawa ogólnie obo-
wiązującego i wewnętrznego (standardami rewizji 
finansowej). W zbiorze tym zwraca się uwagę, że 
biegli rewidenci mają obowiązek swoją postawą i po-
stępowaniem przyczyniać się do postrzegania zawo-
du jako profesji zaufania publicznego. Zasady etyki 
zawodowej biegłych rewidentów zastrzegają także, że 
przedstawiciele tej profesji nie powinni w żaden spo-
sób uczestniczyć w działaniach, mogących naruszać 
godność zawodu lub podważyć zaufanie do niego. 

Jak już wspomniano, analizowany zbiór zasad za-
wiera odwołanie do ponadnarodowego Kodeksu etyki 
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji 
Księgowych. Zamierzeniem twórców Kodeksu etyki 
zawodowych księgowych jest określenie minimal-
nych wymagań w zakresie moralności zawodowej 
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dla podmiotów lub organizacji członkowskich fede-
racji. W przypadku obowiązywania w danym syste-
mie prawnym wymogów w zakresie etyki zawodowej 
innych niż te zawarte w rozpatrywanym kodeksie, 
zawodowi księgowi winni przestrzegać bardziej ry-
gorystycznych zaleceń (jeżeli nie zabraniają tego re-
gulacje krajowe). 

Twórcy kodeksów deontologicznych zawodów 
związanych z rachunkowością wskazują następujący 
katalog typowych zasad, których spełnienie ma – 
w ich opinii – zapewnić zgodność z etyką [Kodeks 
zawodowej etyki w rachunkowości, 2007; Kodeks ety-
ki zawodowych księgowych, 2006; Zasady etyki zawo-
dowej biegłych rewidentów, 2009]: 
�z zasada kompetencji zawodowych – zgodnie z któ-

rą osoba zajmująca się rachunkowością winna mieć 
odpowiednie przygotowanie i umiejętności zawodo-
we, co oznacza, że spoczywa na niej ustawiczny obo-
wiązek utrzymania wiedzy na poziomie wymaganym 
do zapewnienia, że klient lub pracodawca uzyskuje 
kompetentne, profesjonalne usługi, oparte na naj-
nowszych rozwiązaniach dotyczących wykonywania 
zawodu, regulacji prawnych i metodologii; 
�z zasada wysokiej jakości pracy – przejawiająca się 

przestrzeganiem należytej staranności i obiektywi-
zmu; zasada ta obejmuje ponadto sprawność organi-
zacyjną, terminowość i fachowość; 
�z zasada niezależności zawodowej – oznacza ko-

nieczność wyrażania niezależnej opinii w sprawach 
wymagających rozstrzygnięć; wiąże się ona z nieza-
leżnością profesjonalnego osądu oraz dbałością o wi-
zerunek profesji rachunkowości; 
�z zasada odpowiedzialności za przygotowywane 

i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości 
– rozumiana jako świadomość konieczności przygo-
towania i prezentowania tych informacji w sposób 
zgodny z obowiązującym prawem, standardami za-
wodowymi i normami etycznymi; 
�z zasada postępowania w relacjach z osobami, jed-

nostkami i instytucjami powiązanymi zawodowo, 
w myśl której działania takie opierają się na sza-
cunku, zrozumieniu, bezinteresowności, życzliwości, 
wspólnym zaangażowaniu i wymianie doświadczeń; 
�z zasada postępowania w przypadkach sporu 

i sprzeczności interesów, zgodnie z którą zalecane 
jest dążenie do obiektywnych i polubownych roz-
strzygnięć; 
�z zasada postępowania w przypadku jednostki 

usługowo prowadzącej rachunkowość, polegająca na 
dążeniu do zachowania nadrzędnych zasad rachun-
kowości, a zwłaszcza zasady rzetelnego i wiernego 
obrazu; 
�z zasada zachowania tajemnicy zawodowej – wska-

zująca, że osoba zajmująca się rachunkowością po-
wstrzymuje się od rozpowszechniania znanych jej 
informacji, których ujawnianie nie jest obowiązko-
we w świetle prawa oraz nie wykorzystuje infor-
macji poufnych uzyskanych w wyniku zawodowych 
i gospodarczych powiązań do realizacji korzyści oso-
bistych. 

Postępowanie zgodnie z zasadami etycznymi 
może być zagrożone przez rozmaite okoliczności, któ-
re można pogrupować w następujące kategorie [Ko-
deks etyki zawodowych księgowych, 2006]: z czerpa-
nie korzyści własnych (np. wykorzystywanie majątku 
firmy do celów osobistych) z autokontrola (np. doty-
cząca decyzji gospodarczych będących przedmiotem  

przeglądu i uzasadnienia przez tę samą osobę, któ-
ra była odpowiedzialna za podejmowanie tych de-
cyzji) z zagrożenie promowania interesów klienta 
(np. poprzez składanie fałszywych lub wprowadza-
jących w błąd oświadczeń) z nadmierna zażyłość 
(np. przyjmowanie znaczących podarunków lub ak-
ceptowanie uprzywilejowanego traktowania) oraz  
z zastraszanie (np. grożenie zwolnieniem). 

Należy zauważyć, że podstawowym zadaniem 
kodyfikacji etyki zawodowej rachunkowości jest za-
pewnienie uczestnikom obrotu gospodarczego po-
czucia bezpieczeństwa, poprzez odwoływanie się do 
odpowiedzialności osobistej, społecznej świadomości 
decyzji gospodarczych, uczciwości w prowadzeniu 
działalności. Uważa się przy tym, że profesje zwią-
zane z rachunkowością są szczególnie narażone na 
oddziaływanie czynników mogących wymuszać nie-
etyczne postępowanie [Karmańska, 2008, s. 37]. 

Profesjonalizacja 

Profesjonalizacja zawodów związanych z rachun-
kowością stanowi proces odzwierciedlający wzorce 
funkcjonowania grup społecznych wykonujących 
zajęcia wymagające wysokich kwalifikacji. Do naj-
ważniejszych elementów profesjonalizacji rachunko-
wości należą: 
�z specjalizacja, obejmująca takie dziedziny, jak np. 

rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza 
czy rewizja finansowa, 
�z komercjalizacja, oznaczająca, że wykonywanie 

zawodu związanego z rachunkowością jest podsta-
wowym źródłem zarobkowania, 
�z fachowość i organizacja wykonywanej pracy, 

związane z istnieniem norm (standardów) wykony-
wania zawodu, np. standardów rewizji finansowej 
(zarówno krajowych, jak i międzynarodowych), 
�z funkcjonowanie edukacji zawodowej, w tym rów-

nież na poziomie akademickim, 
�z zorientowanie na usługi lub służbę, rozumiane 

jako świadczenie usług doniosłych społecznie, 
�z stan niezależności zawodowej, przejawiający się 

w np. funkcjonowaniu samorządu zawodowego bie-
głych rewidentów. 

Zawody związane z rachunkowością jednoznacz-
nie spełniają powyższe kryteria, a etyka rachunko-
wości jest częścią tak rozumianego profesjonalizmu. 

Globalizacja

Barbara Liberska (2002, s. 17) proponuje rozu-
mienie globalizacji jako procesu „pogłębiania się 
światowych powiązań we wszystkich aspektach 
współczesnego życia politycznego, społecznego, eko-
nomicznego i kulturowego”. Takie szerokie rozu-
mienie tego pojęcia jest zasadne z punktu widzenia 
analizy norm etycznych. Istotnym przejawem globa-
lizacji etyki rachunkowości jest funkcjonowanie Mię-
dzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), której 
misją są działania na rzecz interesu publicznego, 
wzmacnianie pozycji zawodu księgowych w skali 
światowej oraz wpływanie na rozwój gospodarki po-
przez ustanowienie i promowanie spójnych w ujęciu 
międzynarodowym standardów zawodowych (vide 
Kodeks etyki zawodowych księgowych, 2006). Zarząd 
IFAC ustanowił Radę Międzynarodowych Standar-
dów Etyki dla Księgowych, której zadaniem jest 
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Summary 
Ethics includes normative ethics, which concerns the 
moral acceptance of the standards of conduct. The 
normative ethics of applied ethics is derived. The subject 
of discussion in this article are the elements included 
in the applied ethics codes of ethics of the accounting 
profession: accountants and auditors. It presents the 
relationship between professional ethics and morals, and 
general identified and characterized the basic dimensions 
of conduct relating to the accounting profession: 
codification, professionalization and globalization. It was 
also considered that the need for ethics in the accounting 
detail is justified because in the modern world the idea of 
general moral principles is no longer sufficient. General 
principles and norms serve to regulate specific control 
function, but they are so far away from the practice, 
sometimes they lose their usefulness. It was also noted 
that ethics should not only have a general character, 
but it should work out specific solutions that provide its 
comprehensive nature. 

opracowywanie i publikowanie standardów etyki do 
wykorzystywania ich na arenie międzynarodowej, 
zawartych we wspomnianym Kodeksie etyki zawodo-
wych księgowych. 

podsumowanie 

ie ulega wątpliwości, że etyka zawodowa 
ma niemałe znaczenie praktyczne. Chociaż, 
jak zauważa David Luban (2010, s. 224), 

„w zgodnym odczuciu wykonujących poszczególne 
zawody praktyków, etyka zawodowa to problem sek-
su, kłamstw i pieniędzy”, niemniej nikt nie próbuje 
podważać zasadności zakazu oszustw i wykorzysty-
wania klientów dla zysku lub przyjemności seksu-
alnej. Z punktu widzenia autorów kodeksów etyki 
rachunkowości pierwszoplanowe znaczenie ma profe-
sjonalizm, dla którego zagrożeniem są praktycy na-
stawieni wyłącznie na osiąganie zysku, a przedstawi-
ciele stowarzyszeń i samorządów zawodowych mogą 
mieć uzasadnione obawy, że nadmiernie prorynkowe 
działania praktyków będą stanowić zagrożenie dla 
godności profesji księgowego lub biegłego rewidenta. 

Potrzeba formułowania kodeksów etycznych po-
jawia się – jak wspomniano – w ramach tych za-
wodów, które przeżywają kryzys. W przypadku ra-
chunkowości kryzys taki miał miejsce na przełomie 
tysiącleci i wiązał się z serią spektakularnych bank-
ructw spółek giełdowych, spowodowanych oszustwa-
mi księgowymi oraz ze skandalami audytorskimi. 

Żaden ze wspomnianych w artykule kodeksów 
etyki zawodów związanych z rachunkowością nie ma 
doskonałego charakteru w myśl sformułowań Leszka 
Kołakowskiego (2009, s. 156), tzn.: nie jest „zbio-
rem decyzji abstrakcyjnych, zastępujących dowolną 
decyzję konkretną” i „warunkiem wystarczającym 
każdego rozstrzygnięcia”, nie pozwala „automatycz-
nie zlokalizować każdą sytuację w świecie wartości-
”oraz „unicestwić pole wahań i stworzyć warunki 
pewności”. Potrzeba istnienia etyki szczegółowej 
w obszarze rachunkowości jest jednak uzasadniona, 
ponieważ we współczesnym, zróżnicowanym i złożo-
nym świecie nie wystarcza tradycyjna idea ogólnych 
zasad i nadrzędnych norm moralnych. Takie zasady 
i normy zachowują funkcję kontrolną wobec regula-
cji szczegółowych, niemniej są one na tyle oddalone 
od praktyki, że tracą niekiedy uzasadnioną przydat-
ność [Krämer, 2004, s. 261–262]. Z drugiej strony 
wydaje się, że w kompleksowym rozumieniu etyka 
nie powinna mieć wyłącznie ogólnego charakteru, 
lecz musi także wypracować rozwiązania szczegóło-
we, co pozwoli zapewnić jej wyczerpujący charakter. 
Oczywiście filozofia moralna nie pretenduje do bez-
pośredniego określania kodeksów deontologicznych 
dla księgowych i biegłych rewidentów, to jednak 
poprzez określanie zasad nadrzędnych może podej-
mować zadanie wytyczania moralności tych grup 
zawodowych. 

dr Mikołaj Turzyński 
Katedra Rachunkowości 

Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego 
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aktywność gospodarcza osób 
bezrobotnych w szczecinie  
w latach 2007–2009  

Beata Bieszk-Stolorz

wprowadzenie 

zrost bezrobocia w ostatnich latach powo-
duje, że część osób szukających pracy decy-
duje się na podjęcie działalności gospodar-

czej. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy 
mogą korzystać z różnych form pomocy, które mają 
na celu ich aktywizację. W przypadku braku atrak-
cyjnych ofert pracy dla osób przedsiębiorczych spo-
sobem wyjścia z bezrobocia może być decyzja o zało-
żeniu własnej firmy. Urzędy pracy organizują różne 
szkolenia, które mogą ułatwić podjęcie takiej decy-
zji. Nie bez znaczenia jest też pomoc finansowa po-
trzebna do realizacji takiego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może 
przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie 
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 
związane z podjęciem tej działalności, w wysokości 
określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krot-
ność przeciętnego wynagrodzenia. 

Celem pracy było zbadanie wpływu płci, wieku 
i wykształcenia na prawdopodobieństwo podjęcia 

działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne 
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 
(PUP) w Szczecinie. Analizie poddano osoby, które 
wyrejestrowały się z tego powodu z PUP w latach 
2007–2009. Przy wykorzystaniu regresji logistycz-
nej zbadano, w jaki sposób płeć, wykształcenie 
i wiek wpływają na prawdopodobieństwo podjęcia 
takiej decyzji. Obliczono ilorazy szans rozpoczęcia 
własnej działalności gospodarczej kobiet w stosunku 
do mężczyzn oraz poszczególnych grup wieku i wy-
kształcenia w stosunku do średniej badanych grup. 

dane statystyczne 

badaniu wykorzystano indywidualne dane 
63 052 bezrobotnych wyrejestrowanych 
z PUP w Szczecinie w latach 2007–2009. 

Zawierały one informacje na temat płci, wieku, wy-
kształcenia i powodu wyrejestrowania. Przyjęto sto-
sowany przez powiatowe urzędy pracy podział na 
5 grup wykształcenia i 6 grup wieku (tabela 1). 

Powiatowe urzędy pracy prowadzą szeroko roz-
budowaną ewidencję przyczyn wyrejestrowania. Są 
to: podjęcie nauki, wyjazd za granicę na okres co 

najmniej 30 dni, odmowa przyję-
cia propozycji zatrudnienia, nie-
stawienie się w PUP w wyznaczo-
nym terminie, osiągnięcie wieku 
emerytalnego, otrzymanie renty. 
Wśród tych przyczyn są również: 
rozpoczęcie pozarolniczej działal-
ności gospodarczej, a także przy-
znanie jednorazowo środków na 
podjęcie działalności gospodarczej 
lub otrzymanie pożyczki z PFRON 
lub instytucji z udziałem środków 
publicznych na podjęcie działalno-
ści pozarolniczej lub rolniczej. Te 
ostatnie przyczyny autorka po-
traktowała ogólnie jako podjęcie 
przez bezrobotnego działalności 
gospodarczej. 

W tabeli 2 przedstawiono 
strukturę bezrobotnych wyreje-
strowanych z PUP w Szczecinie 
w latach 2007–2009 według płci, 
wykształcenia i wieku, z uwzględ-
nieniem liczby osób, które podjęły 

Tab. 1. Grupy wykształcenia i wieku 

Cecha Numer grupy 

W
yk

sz
ta

łc
en

ie
 

 � brak lub niepełne podstawowe 
 � podstawowe 
 � gimnazjalne 

1

 � zasadnicze zawodowe 2
 � średnie ogólnokształcące 3
 � średnie zawodowe 4-letnie 
 � średnie zawodowe 
 � pomaturalne/policealne 

4

 � wyższe (w tym licencjat) 5

W
ie

k
 

<18, 25) 1
<25, 35) 2
<35, 45) 3
<45, 55) 4
<55, 60) 5
<60, 65) 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji stosowanej przez PUP. 
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,

działalność gospodarczą. Wśród przebadanych łącz-
nie 63 052 osób nie uwzględniono bezrobotnych 
skierowanych przez urząd na staże u pracodaw-
ców, szkolenia i przygotowanie zawodowe. W tych 
przypadkach nie ma formalnego nawiązania sto-
sunku pracy i takie osoby nie są wyrejestrowane 
z PUP. Osoby te nie są uwzględnione w analizowa-
nych danych. 

metody badawcze 

o analizy danych został wykorzystany mo-
del regresji logistycznej. Model ten po raz 
pierwszy został zastosowany do modelowa-

nia wzrostu populacji, ale obecnie jest stosowany 
w wielu dziedzinach nauki, np. w demografii, medy-
cynie, epidemiologii, psychologii, a także ekonomii. 
Funkcja logistyczna ma postać [1]: 

          (1)

i przyjmuje wartości od 0 do 1. Może więc wyrażać 
prawdopodobieństwo określane jako szansa lub ry-
zyko wystąpienia określonego zdarzenia Z. 

W artykule wykorzystany zostanie model regre-
sji logistycznej dla zmiennej dychotomicznej, który 
można zapisać następująco [5]: 
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gdzie:
Y – dychotomiczna zmienna zależna, 

kxxx ,...,, 21  – zmienne niezależne,
α – współczynniki regresji. 

Zapis p=P(Y=1) określa prawdopodobieństwo 
sukcesu (lub porażki), wyrażenie p

p
−1  oznacza szansę 

(lub ryzyko) wystąpienia określonego zdarzenia.

Wyrażenie ln 





− p
p

1
ln

 

zapisuje się jako logit(p) i sto-
suje w zapisie modelu logitowego (przekształcone 
równanie liniowe): 

Im większa wartość współczynnika regresji αi, 
tym większy wpływ zmiennej objaśniającej na praw-
dopodobieństwo sukcesu (lub porażki). Jednak do 
interpretacji wykorzystuje się najczęściej iloraz 
szans (lub ryzyka), czyli exp(α1). 

Iloraz szans (odds ratio – OR) otrzymujemy przy 
zmianie jednej ze zmiennych objaśniających xi o jed-
nostkę (pozostałe zmienne objaśniające pozostają 
bez zmian): 

Model logitowy, w którym przyjmuje się rozkład 
logistyczny, jest wykorzystywany do analizy zeroje-
dynkowej zmiennej objaśnianej. Najczęściej spotyka-
nym w literaturze sposobem kodowania dychoto-
micznych zmiennych objaśniających jest kodowanie 
0;1. Możliwe jest wówczas wyznaczenie szans bada-
nych grup w stosunku do jednej wybranej grupy. 
Możliwe jest również inne podejście [2]. Jest to  

Tab. 2. Struktura osób bezrobotnych według płci, wykształcenia i grupy wieku w latach 2007–200

Cecha

2007 2008 2009

Bezrobotni
łącznie 

Podjęcie 
działalności 
gospodarczej

Bezrobotni
łącznie 

Podjęcie 
działalności 
gospodarczej 

Bezrobotni
łącznie 

Podjęcie 
działalności 
gospodarczej 

P
łe

ć Kobiety 11 875 356 10 170 298 8726 270

Mężczyźni 12 011 430 9598 358 10 672 394

W
yk

sz
ta

łc
en

ie 1 9040 168 7234 111 6420 91

2 4991 113 3952 82 3913 79

3 2265 70 1992 54 2230 81

4 4118 179 3468 180 3346 150

5 3472 256 3122 229 3489 263

W
ie

k

1 4438 77 3496 64 3927 70

2 8155 411 6681 307 7058 315

3 4073 157 3219 130 3180 152

4 5412 119 4476 121 3601 95

5 1482 18 1505 33 1316 28

6 326 4 391 1 316 4

Źródło: badanie własne na podstawie danych PUP w Szczecinie.
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kodowanie -1,0,1, które umożliwia obliczenie szans 
wszystkich grup w stosunku do średniej szansy tych 
grup. 

W swojej pracy autorka wykorzystała oba podej-
ścia [4]. Płeć ma charakter dychotomiczny, dlatego 
w tym przypadku zastosowano kodowanie 0;1. Wy-
daje się, że bardziej czytelna jest wówczas interpre-
tacja ilorazu szans (kobiety w stosunku do męż-
czyzn). Drugie kodowanie wykorzystano do analizy 
grup wieku i płci. Umożliwiło to wyznaczenie i po-
równanie szans na podjęcie pracy wyrejestrowanych 
bezrobotnych poszczególnych grup wieku i wykształ-
cenia w stosunku do średniej szansy wszystkich 
grup dla poszczególnych kategorii. 

ocena szansy podjęcia działalności  
gospodarczej przez osoby bezrobotne 

iele czynników wpływa na 
sposób poszukiwania pracy 
przez osoby bezrobotne i na 

decyzję o jej podjęciu. Bez wątpienia 
najważniejszymi z nich są: płeć, wiek 
i wykształcenie [3]. W Polsce w la-
tach 2007–2009 było zarejestrowa-
nych około 2 mln 800 tys. osób fi-
zycznych prowadzących działalność 
gospodarczą [7] (tabela 3). Od 2001 r. 
zanotowano niewielkie procentowo 
wahania tej liczby, przy czym na ko-
niec 2009 r. nastąpił niewielki pro-
centowy jej spadek. Jednak, analizu-
jąc liczby bezwzględne, zmiany nie 
wydają się być takie małe. 

W latach 2007–2009 w Szczeci-
nie bezrobotne kobiety rzadziej niż 
bezrobotni mężczyźni podejmowały 
decyzję o podjęciu działalności go-
spodarczej – odpowiednio o 17%, 
22% i 17% (rysunek 1). 

Na rysunku 2 można zauważyć, 
że podjęcie decyzji o rozpoczęciu 
działalności gospodarczej przez 

Tab. 3. Zmiany w liczbie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w latach 2001–2009 

Rok Liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą Zmiana liczby osób Zmiana procentowa 

2001 2 600 127

2002 2 714 118 113 991 4,38%

2003 2 795 860 81 742 3,01%

2004 2 763 380 -32 480 -1,16%

2005 2 776 459 13 079 0,47%

2006 2 765 348 -11 111 -0,40%

2007 2 787 650 22 302 0,81%

2008 2 845 321 57 671 2,07%

2009 2 815 617 -29 704 -1,04%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Rys. 1. Szansa względna na wyrejestrowanie 
z PUP w Szczecinie w latach 2007–2009 w wy-
niku podjęcia działalności gospodarczej kobiet 
w stosunku do mężczyzn 
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Szansa względna na wyrejestrowanie z PUP w Szcze-
cinie w latach 2007–2009 w wyniku podjęcia działalności 
gospodarczej dla grup wykształcenia 
Źródło: opracowanie własne. 
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osoby bezrobotne wiązało się z wykształceniem. 
Wraz ze wzrostem wykształcenia wzrastała szan-
sa na podjęcie takiej decyzji. Osoby z wykształce-
niem wyższym ponad dwa razy częściej decydowa-
ły się na podjęcie działalności gospodarczej niż 
średnia wszystkich grup, a osoby z wykształce-
niem średnim około 1,5 razy częściej. Najrzadziej 
na założenie samodzielnej firmy decydowały się 
osoby z wykształceniem co najmniej gimnazjal-
nym (odpowiednio o 45%, 53% i 57% w stosunku 
do średniej wszystkich grup). Taka sama tenden-
cja utrzymywała się w każdym roku z okresu 
2007–2009. 

Na prawdopodobieństwo wyrejestrowania się 
z PUP z powodu rozpoczęcia działalności gospodar-
czej ma wpływ wiek osoby bezrobotnej (rysunek 3). 
Najczęściej taką decyzję podejmowały osoby w wie-
ku 25–45 lat. Wśród osób starszych spadało wraz 
z wiekiem zainteresowanie taką formą pracy, przy 
czym po 60. roku życia (w rejestrach PUP są to 
sami mężczyźni) wyniosło odpowiednio o 45%, 87% 
i 51% mniej niż średnia wszystkich grup wieku. 
Również osoby najmłodsze (od 18 do 25 lat) rzadziej 
decydowały się na założenie własnej firmy. 

posumowanie 

ając na uwadze rozwój społeczno-gospodar-
czy kraju, podnoszenie poziomu kapitału 
ludzkiego, wzrost przedsiębiorczości, zmniej-

szanie bezrobocia, wzrost konkurencyjności gospo-
darki [6], uznaje się, że ważna jest obserwacja warun-
ków powstawania i rozwoju podmiotów gospodar-
czych. Wzrost aktywności gospodarczej wśród osób 
poszukujących pracy może przyczynić się do powsta-
nia nowych małych firm. Decyzja o podjęciu działal-
ności gospodarczej przez osoby bezrobotne zależy od 
wielu czynników. Wśród nich do ważnych należą wy-
kształcenie i wiek, a także płeć osoby bezrobotnej. 
Zastosowany w artykule model regresji logistycznej 
powala na wyszczególnienie grup osób najczęściej 
i najrzadziej podejmujących taką decyzję oraz porów-
nanie ich ze średnią wszystkich grup. Przeprowadzo-
ne badanie pokazało, że w latach 2007–2009 powód 

wyrejestrowania z powodu podjęcia działalności go-
spodarczej najczęściej dotyczył mężczyzn z wykształ-
ceniem wyższym w wieku od 25 do 45 lat. 

dr Beata Bieszk-Stolorz 
Katedra Ekonometrii i Statystyki 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego
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Summary 
In recent years growing unemployment has made many job 
seekers decide to start their own business. The objective of the 
study was to examine the influence of gender, age and educa-
tion on setting up a business by the unemployed registered in 
the Local Labour Office (LLO) in Szczecin. The analysis cov-
ered those people who signed out of the LLO register due to 
that reason in the period of 2007–2009. Logistic regression 
was used to determine how gender, age and education affect 
the probability of such decisions. The author calculated odds 
ratios of the decisions to start business activity being made by 
women and men as well as by different age and education 
groups in relation to the average of all the examined groups. 

Rys. 3. Szansa względna na wyrejestrowanie z PUP w Szczecinie w latach 2007–2009 w wyni-
ku podjęcia działalności gospodarczej dla grup wieku 
Źródło: opracowanie własne. 
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symulacyjne gry biznesowe  
w kształceniu umiejętności  
menedżerskich – wyniki badań  

Waldemar Rzońca

wprowadzenie 

ednym z istotnych czynników wpływają-
cych na skuteczność zarządzania organi-
zacją jest poziom kompetencji menedżer-

skich kadry kierowniczej. Pod pojęciem „kompeten-
cji menedżerskich” rozumieć się będzie zdolność 
człowieka do wykorzystania właściwej wiedzy oraz 
odpowiednich umiejętności podczas pełnienia przez 
niego obowiązków menedżera1). Natomiast pojęcie 
„umiejętność menedżerska” oznaczać będzie wzo-
rzec sekwencji zachowań stosowanych w celu osią-
gnięcia zamierzonego efektu [Cameron, Whetten, 
1983, s. 22]. Aby menedżer był kompetentny, musi 
zatem nie tylko mieć odpowiedni zasób wiedzy i wy-
kształcone odpowiednie umiejętności, lecz także 
musi je umieć skutecznie wykorzystać w praktyce 
zarządzania. 

W procesie edukacji menedżerskiej realizowa-
nej w szkolnictwie wyższym na ogół główny akcent 
jest położony na przekazywanie wiedzy, a znacz-
nie mniejszy na rozwój umiejętności menedżer-
skich i ich praktyczne wykorzystanie. Na problem 
ten zwracano uwagę w Stanach Zjednoczonych już 
w latach 70. i 80. ub. w. i krytykowano istniejący 
stan rzeczy [Mintzberg, 1975; Cameron, Whetten, 
1983]. Zdaniem Mintzberga (1990, s. 175): „Nasze 
szkoły zarządzania wykonują godną podziwu pracę 
w zakresie kształcenia specjalistów do spraw organi-
zacji – naukowców z zakresu zarządzania, badaczy 
marketingowych, księgowych oraz specjalistów do 
spraw rozwoju organizacyjnego. Najczęściej jednak 
nie kształcą one menedżerów. Rzeczywiste kształce-
nie menedżerów w szkołach zarządzania rozpocznie 
się dopiero wtedy, gdy trening umiejętności zajmie 
poważne miejsce obok nauczania poznawczego”2). 

Efektem tej krytyki, podzielanej przez wiele au-
torytetów, było powstanie w dydaktyce nurtu ukie-
runkowanego na upraktycznienie umiejętności me-
nedżerskich (skill movement). Jak twierdzą autorki 
pracy [Rakowska, Sitko-Lutek 2000, s. 20], „w ten 
sposób ukształtowana została nowa metodyka do-
skonalenia menedżerów, która ma coraz częstsze 
zastosowanie również w Polsce”. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań 
prowadzonych w Instytucie Organizacji i Zarządza-
nia Politechniki Wrocławskiej od roku 1998 do chwi-
li obecnej, zmierzających do określenia przydatności 
symulacyjnych gier biznesowych do doskonalenia 
umiejętności menedżerskich na tle innych form dy-
daktycznych. 

proces uczenia się w grach biznesowych 

ymulacyjne gry biznesowe są stosunkowo 
młodym narzędziem dydaktycznym. Ich po-
czątek datuje się na drugą połowę lat 50. 

ub. w. (Stany Zjednoczone) [Faria, Wellington, 2004]. 
W latach 60. nastąpił gwałtowny wzrost wykorzysta-
nia gier biznesowych w amerykańskim szkolnictwie 
wyższym oraz na kursach podnoszących kwalifika-
cje menedżerów. I tak np. w 1962 r. wśród uczelni 
amerykańskich, będących członkami stowarzyszenia 
American Association of Collegiate Schools of Busi-
ness (AACSB), 71,1% wykorzystywała gry biznesowe 
w realizacji co najmniej jednego kursu, natomiast 
w roku 1968 – już 94% uczelni. W następnych latach 
odsetek ten wzrastał, osiągając w roku 1998 wartość 
97,5% [Faria, Wellington, 2004]. 

Nauczanie przy wykorzystaniu symulacyjnych 
gier biznesowych bazuje w głównej mierze na do-
świadczeniach, które uczestnicy zbierają w trakcie 
sesji gry. Sesja obejmuje trzy następujące fazy3): 
przygotowanie uczestników do rozgrywki, właściwą 
rozgrywkę (składającą się z określonej liczby kroków 
decyzyjnych) oraz podsumowanie rozgrywki4). Ana-
lizując sesję gry, można w niej wyróżnić dwa cykle 
uczenia się: mikrocykl, występujący tyle razy, ile jest 
kroków decyzyjnych oraz makrocykl [Klab bers, 2001; 
Kern, 2003]. Mikrocykl obejmuje proces uczenia się 
zachodzący w jednym (każdym) kroku decyzyjnym 
rozgrywki, natomiast makrocykl – uczenie się zarów-
no na etapie przygotowania do rozgrywki, w trak cie 
samej rozgrywki, jak i na etapie jej podsumowania. 

 
 

 
 

 
  

 

 

Konkretne
doświadczenie

(KD)

Refleksyjna 
obserwacja

(RO)

Abstrakcyjne 
budowanie pojęć

(ABP)

Aktywne
eksperymentowanie

(AE)

Rys. 1. Model uczenia się oparty na doświad-
czeniu (według Kolba) 

Źródło: na podstawie [KERN, 2003, s. 107]. 
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,

Mechanizm uczenia się oraz rozwijania umiejętności 
w mikrocyklu dobrze wyjaśnia zaproponowany przez 
Kolba model uczenia się opartego na doświadczeniu 
(rysunek 1). 

Uczenie się jest w nim postrzegane jako ciągły pro-
ces, obejmujący cztery, ko lejno po sobie następujące 
fazy. W pierwszej (KD) uczący się zdobywa w swo-
im otoczeniu konkretne doświadczenia. W drugiej 
(RO) – na podstawie posiadanej przez niego wiedzy 
oraz umiejętności – próbuje powiązać te doświad-
czenia z wcze śniejszymi. Konfrontacja najnowszych 
i dotychczasowych doświadczeń, do której dochodzi 
w trzeciej fazie (ABP), stwarza uczącemu się moż-
liwość formułowania uogólnień i w konsekwencji – 
możliwość poszerzenia jego wiedzy i umiejętności. 
Weryfikacja tej wiedzy oraz umiejętności następuje 
w czwartej, ostatniej fazie cyklu, zwanej aktywnym 
eksperymentowaniem (AE). Jeżeli uczenie się jest 
skuteczne, to – w idealnym przypadku – w wyniku 
omówionych proce sów poziom wiedzy i umiejętno-
ści, a także poziom kompetencji uczestników roz-
grywki wzrastają z kroku na krok (rysunek 2). 

ranking umiejętności menedżerskich  
– badania Bad1 

literaturze przedmiotu znaleźć można wie-
le różnych zestawów umiejętności uznawa-
nych za istotne w pracy menedżera oraz 

wiele typologii umiejętności menedżerskich5). Do 
badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy 
wykorzystano zbiór 40 umiejętności (tabela 1), opra-
cowany przez R. Teacha oraz G. Govahi, na pod-
stawie przeglądu literatury anglojęzycznej [Teach, 
Govahi, 1993]6). Zbiór ten nazywany będzie ZC. 

Celem omawianych badań ankietowych (BAD1) 
było ustalenie przydatności każdej z umiejętności 
należących do zbioru ZC dla skutecznej pracy me-
nedżera. Badania przeprowadzono w latach 1998 
–2009. Objęto nimi łącznie 175 menedżerów, pozy-
skując w różnych latach dane od różnych menedże-
rów. Wśród respondentów znaleźli się menedżero-
wie osobiście znani autorowi niniejszej pracy lub 
jego znajomym, słuchacze menedżerskich studiów 
podyplomowych organizowanych bądź współorgani-
zowanych przez Politechnikę Wrocławską, a także 
słuchacze uzupełniających studiów magisterskich na 

kierunku zarządzanie, studiujący 
na Politechnice Wrocławskiej7). 

Respondentów poproszo-
no o podanie hierarchii umiejęt-
ności należących do zbioru ZC, 
zgodnie z własnymi przekonania-
mi o ich przydatności do skutecz-
nej pracy menedżera. Od strony 
technicznej należało podzielić cały 
zbiór ZC na pięć równolicznych 
grup w taki sposób, aby w pierw-
szej znalazły się umiejętności naj-
bardziej przydatne, w piątej na-
tomiast – najmniej przydatne. 
Każdej umiejętności należącej do 
pierwszej grupy przyznano na-
stępnie 5 punktów, do drugiej – 4, 
a do ostatniej – 1 punkt. W tabeli 
1 przedstawiono ranking umiejęt-
ności uwzględniający odpowiedzi 

wszystkich respondentów (M – miejsce danej umie-
jętności w rankingu; Średnia – średnia arytmetycz-
na uzyskanych punktów; Odch. – odchylenie średnie 
od średniej arytmetycznej, wyrażone w procentach). 

Uzyskane wyniki posłużyły następnie do wyse-
lekcjonowania zbioru kluczowych umiejętności me-
nedżerskich (ZK). Selekcji dokonano poprzez odrzu-
cenie wszystkich tych umiejętności, które uzyska-
ły średnią mniejszą od maksymalnej (maks. = 4,22) 
o więcej niż jedną trzecią rozstępu wszystkich śred-
nich (rozstęp = maks. – min. = 2,87). W wyniku se-
lekcji powstał zbiór liczący 17 umiejętności (tabela 
1, poz. 1–17). Obydwa zbiory: ZC oraz ZK wykorzy-
stano w dalszej części badań do oceny przydatności 
symulacyjnych gier biznesowych w rozwijaniu umie-
jętności menedżerskich. 

znaczenie symulacyjnych gier  
biznesowych w doskonaleniu umiejętności 
menedżerskich – badania Bad2 

elem omawianych badań (BAD2) było usta-
lenie przydatności gier biznesowych (G) do 
doskonalenia umiejętności menedżerskich, 

na tle pięciu innych form dydaktycznych, powszech-
nie stosowanych w dydaktyce szkół wyższych8). Do 
form tych zaliczono: wykłady (W), laboratoria (L), 
seminaria (S), ćwiczenia audytoryjne (C) oraz pro-
jekty (P). Badania przeprowadzono w latach 1998 
–20099). Objęto nimi 680 uczestników – studentów 
Politechniki Wrocławskiej, studiujących na kierun-
ku Zarządzanie. Znaczna część respondentów mia-
ła doświadczenie zawodowe10) (368 osób), w tym tak-
że doświadczenie menedżerskie (136 osób). Wszy-
scy uczestniczyli wcześniej w rozgrywce semestral-
nej gry biznesowej, w wymiarze 30 godzin zajęć zor-
ganizowanych. 

Respondentom przedstawiono tabelę zawierają-
cą zbiór 40 umiejętności menedżerskich (ZC) oraz 6 
form dydaktycznych i poproszono o określenie stop-
nia, w jakim poszczególne formy dydaktyczne przy-
czyniają się – według ich opinii – do doskonalenia 
każdej z badanych umiejętności11). W przypadku usta-
lonej umiejętności należało przyznać 10 punktów tej 
formie, która jest najbardziej przydatna w jej dosko-
naleniu, a następnie przyznać punkty z przedziału od 
0 do 10 każdej z pozostałych form, proporcjonalnie 

Poziom 
wiedzy, 

umiejętności
i kompetencji 
uczestników 

gry 
biznesowej  

AE  

KD  

RO 

ABP  

AE  

KD  

RO 

ABP  

AE  

KD  

RO  

ABP  

Krok 1  Krok 2  Krok 3  

Rys. 2. Wzrost poziomu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
uczestników w grze biznesowej 
Źródło: na podstawie [KERN, 2003, s. 114].
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Tab. 1. Ranking umiejętności menedżerskich – wyniki badań 

M Nazwa umiejętności Średnia 
Odch.

[%]
M Nazwa umiejętności Średnia 

Odch. 
[%]

1. Wypracowywanie decyzji 4,22 0,19 21. Przystosowywanie się do 
nowych zadań 

3,03 0,38

2. Organizowanie 4,10 0,19 22. Analizowanie danych 3,02 0,31
3. Dowodzenie 4,06 0,22 23. Delegowanie odpowiedzialności 2,84 0,48
4. Szybka ocena sytuacji 3,98 0,24 24. Nadzorowanie 2,83 0,39
5. Ustalanie celów 3,89 0,20 25. Rozwijanie ludzi/zespołów 2,81 0,38
6. Motywowanie innych 3,86 0,26 26. Argumentowanie 2,75 0,34
7. Postrzeganie pełnego obrazu sytuacji 3,78 0,24 27. Wywieranie wpływu na innych 2,71 0,44
8. Twórcze myślenie 3,74 0,30 28. Ocena wykonania (zadań) 2,67 0,36
9. Zarządzanie personelem 3,71 0,28 29. Gromadzenie właściwych 

informacji 
2,62 0,37

10. Nadawanie priorytetów zadaniom 3,69 0,27 30. Umiejętność prezentacji 2,61 0,40
11. Kierowanie pracą innych 3,65 0,32 31. Osiąganie konsensu 2,53 0,40
12. Planowanie 3,58 0,29 32. Pomiar stopnia osiągania celów 2,27 0,44
13. Zarządzanie czasem 3,40 0,30 33. Tworzenie koalicji 2,14 0,49
14. Prognozowanie 3,38 0,30 34. Narzucanie ról innym 2,06 0,50
15. Opanowywanie stresu 3,35 0,34 35. Refleksyjne słuchanie 2,05 0,54
16. Rozwiązywanie konfliktów 3,34 0,33 36. Zabieranie głosu na forum 

publicznym 
2,00 0,53

17. Harmonogramowanie i koordynowanie 3,31 0,33 37. Zdolność konceptualizacji 1,92 0,46
18. Twórcze rozwiązywanie problemów 3,10 0,37 38. Strukturalizowanie problemów 1,90 0,44
19. Systemowe rozwiązywanie problemów 3,05 0,35 39. Prowadzenie wywiadów 1,56 0,48
20. Analizowanie problemów 3,05 0,30 40. Skuteczne pisanie 1,35 0,40

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 2. Oceny przyznane badanym formom dydaktycznym 

Lp. Ocena 

Zbiór ZC: Statystyka ocen przyznanych formom dydaktycznym oraz wskaźniki W1-W3

Wykłady
W 

Laboratoria
L 

Seminaria
S 

Ćwiczenia
C 

Projekty
P 

Gry 
biznesowe 

G 
Liczba 
ocen % Liczba 

ocen % Liczba 
ocen % Liczba 

ocen % Liczba 
ocen % Liczba 

ocen %

1. 0 5574 21% 2158 8% 1116 4% 812 3% 1555 6% 982 4%
2. 1 3872 14% 1738 7% 872 3% 797 3% 1021 4% 519 2%
3. 2 3198 12% 2122 8% 1638 6% 1603 6% 1523 6% 938 3%
4. 3 2357 9% 1943 7% 1838 7% 1655 6% 1454 5% 915 3%
5. 4 2172 8% 1988 8% 2207 8% 2115 8% 1593 6% 1012 4%
6. 5 2511 9% 2679 10% 2907 11% 2739 10% 1992 7% 1478 5%
7. 6 1424 5% 2894 11% 3236 12% 3134 12% 2251 8% 1649 6%
8. 7 1200 4% 2887 11% 3084 11% 2963 11% 2411 9% 1952 7%
9. 8 1429 5% 3646 14% 3423 13% 3945 15% 3478 13% 3318 12%
10. 9 787 3% 2682 10% 2392 9% 2742 10% 3257 12% 3829 14%
11. 10 2550 9% 1711 6% 4211 16% 4542 17% 6440 24% 10 408 39%

12. Razem ocen 27 074 100 26 448 100 26 924 100 27 047 100 26 975 100 27 000 100

13. W1: Średnia 3,7 5,3 6,1 6,4 6,5 7,6
14. W2: Oc. >=7 5966 22% 10 926 41% 13 110 49% 14 192 52% 15 586 58% 19 507 72%
15. W3: Zagreg. 432 649 721 762 783 938
16. Zbiór ZK: Oceny przyznane formom dydaktycznym oraz wskaźniki W1–W3 

17. Razem ocen 11 520 100 11 241 100 11 444 100 11 505 100 11 468 100 11 487 100

18. W1: Średnia 3,5 5,5 5,7 6,2 6,4 8,2
19. W2: Oc. >=7 2217 19% 4819 43% 4906 43% 5751 50% 6321 55% 9204 80%
20. W3: Zagreg. 217 345 360 392 402 519 

Źródło: opracowanie własne.
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punktów procentowych na korzyść S). Obydwa omó-
wione wskaźniki (W1 i W2) mają tę wspólną cechę, 
że uwzględniają przydatność poszczególnych form 
dydaktycznych do doskonalenia określonego zbioru 
umiejętności menedżerskich, nie uwzględniają nato-
miast różnic w znaczeniu poszczególnych umiejętno-
ści dla skutecznej pracy menedżera. 

Badania BAD1 wykazały, że różnice takie wystę-
pują i w niektórych przypadkach są bardzo duże (ta-
bela 1, kolumna „Średnia”). Uwzględniono je w trze-
cim wskaźniku (W3

i
ZB), który nazwano zagregowa-

nym wskaźnikiem przydatności i-tej formy dydak-
tycznej do doskonalenia zbioru ZB umiejętności me-
nedżerskich. Jego wartość oblicza się ze wzoru 1. 

   
gdzie: 
m – liczba wszystkich umiejętności w zbiorze ZB, 
Pij– przydatność i-tej formy dydaktycznej do dosko-
nalenia j-tej umiejętności menedżerskiej, mierzo-
na średnią arytmetyczną ocen przypisanych przez 
wszystkich uczestników badań BAD2, 
ZNj– znaczenie j-tej umiejętności dla skutecznej pra-
cy menedżera, mierzone średnią arytmetyczną ocen 
przypisanych przez wszystkich uczestników badań 
BAD1 (tabela 1). 

Wartości wskaźnika W3, obliczone dla zbioru 
ZC, podano w 15. wierszu tabeli 2. Okazało się, że 
kolejność form dydaktycznych była dokładnie taka 
sama, jak w przypadku obu poprzednich wskaźni-
ków: formą najbardziej przydatną do doskonalenia 
umiejętności menedżerskich okazały się symulacyj-
ne gry biznesowe (W3=938), a na kolejnych miej-
scach znalazły się: projekty (W3=783), ćwiczenia au-
dytoryjne (W3=762), seminaria (W3=721), labora-
toria (W3=649) oraz wykłady (W3=432). Względna 
różnica między G a P wyniosła 16,5%, natomiast 
między G a W – 53,9%. 

Zawężenie liczby rozpatrywanych umiejętności 
menedżerskich z 40 do 17 kluczowych (tabela 2, 
wiersz 20.) nie zmieniło kolejności form dydaktycz-
nych. Zwiększyła się natomiast względna różnica 
między wartością W3 dla gier i każdej z pozosta-
łych form dydaktycznych, średnio o ponad 5% (róż-
nica między G a P wyniosła 22,5%, natomiast mię-
dzy G a W – 58,2%). 

Syntetyczny obraz całości wyników badań BAD2 
przedstawiono w tabeli 3. 

do ich przydatności w kształceniu danej umiejętno-
ści12). Statystykę wszystkich uzyskanych ocen, przy 
uwzględnieniu pełnego zbioru ZC, przedstawiono 
w wierszach od 1 do 15 tabeli 2, natomiast w wier-
szach 16–20 scharakteryzowano oceny odnoszące 
się do zbioru kluczowych umiejętności (ZK). 

Do pomiaru przydatności badanych form w do-
skonaleniu umiejętności menedżerskich przyjęto 
trzy wskaźniki. Pierwszym (W1) była średnia aryt-
metyczna ze wszystkich ocen, które respondenci 
przyznali danej formie. Wartości tego wskaźnika, 
obliczone dla zbioru ZC, podano w 13. wierszu ta-
beli 2. Najbardziej przydatną formą okazały się sy-
mulacyjne gry biznesowe ze średnią 7,6; następnie 
projekty – 6,5; ćwiczenia – 6,4; seminaria – 6,1; 
laboratoria 5,3 oraz wykłady – 3,7. 

Należy zwrócić uwagę na stosunkowo dużą war-
tość średniej dla gier oraz małą różnicę między C 
i P (1,5%). Różnica pomiędzy pierwszą formą (G) 
a ostatnią (W) była dość znaczna – ponad 51%. Za-
wężenie liczby rozpatrywanych umiejętności mene-
dżerskich z 40 do 17 kluczowych (tabela 2, wiersz 
18.) nie zmieniło kolejności form dydaktycznych. 
Zwiększył się natomiast dystans pomiędzy grami 
biznesowymi a pozostałymi formami (np. w przy-
padku projektów z 14,5 do 22,0%, a w przypadku 
wykładów z 51,3 do 57,3%). 

Drugim wskaźnikiem (W2), który uwzględniono 
w omawianych badaniach, była wyrażona procento-
wo liczba tych ocen (przyznanych danej formie dy-
daktycznej) które stanowiły ponad 33% najwyższych 
ocen możliwych do przypisania (oceny >=7). Warto-
ści wskaźnika W2 dla poszczególnych form dydak-
tycznych, obliczone przy uwzględnieniu zbioru ZC 
podano w 14. wierszu (tabela 2). Kolejność form była 
identyczna, jak w przypadku wskaźnika W1: najbar-
dziej przydatne okazały się gry biznesowe (72% ocen 
>=7), a na dalszych miejscach znalazły się: P (58% 
ocen >=7), C (52%), S (49%), L (41%) oraz W (22%). 

Ograniczenie liczby rozpatrywanych umiejętno-
ści menedżerskich z 40 do 17 kluczowych (tabela 2, 
wiersz 19.) powiększyło bezwzględną różnicę w war-
tości wskaźnika W2 między symulacyjnymi grami 
biznesowymi a pozostałymi formami dydaktycznymi 
średnio o ponad 10 punktów procentowych. Zmie-
niły się także różnice między innymi parami form 
dydaktycznych. Jedną z większych zmian było osią-
gnięcie identycznej wartości W2 (43%) dla L i S 
(przy uwzględnieniu zbioru ZC różnica wynosiła 8 

Tab. 3. Syntetyczny obraz wyników badań BAD2 

fo
rm

a 
dy

da
k
ty

cz
n
a 

M
ie

js
ce

Badany zbiór umiejętności menedżerskich 
ZC (40 umiejętności) ZK (17 kluczowych umiejętności) 

1 2 3 1 2 3

W1 DW1 W2 DW2 W3 DW3 W1 DW1 W2 DW2 W3 DW3

G 1 7,6 0 (maks.) 72 0 (maks.) 938 0 (maks.) 8,2 0 (maks.) 80 0 (maks.) 519 0 (maks.)
P 2 6,5 -14,5% 58 -19,4% 783 -16,5% 6,4 -22,0% 55 -31,3% 402 -22,5%
C 3 6,4 -15,8% 52 -27,8% 762 -18,8% 6,2 -22,4% 50 -37,5% 392 -24,5%
S 4 6,1 -19,7% 49 -31,9% 721 -23,1% 5,7 -30,5% 43 -46,3% 360 -30,6%
L 5 5,3 -30,3% 41 -43,1% 649 -30,8% 5,5 -32,9% 43 -46,3% 345 -33,5%
W 6 3,7 -51,3% 22 -69,4% 432 -53,9% 3,5 -57,3% 19 -76,3% 217 -58,2%

Źródło: opracowanie własne.
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W kolumnach oznaczonych DWi podano wyrażo-
ne w procentach względne różnice pomiędzy war-
tością wskaźnika Wi dla danej formy dydaktycznej 
(symbol formy podano w wierszu) a największą 
wartością Wi (tj. wartością dla symulacyjnych gier 
biznesowych). 

Dane zawarte w tabeli 3 pozwalają na sformuło-
wanie następujących wniosków: 
�� Niezależnie od przyjętego wskaźnika Wi oraz od 

rozpatrywanego zbioru umiejętności menedżerskich, 
kolejność form od najbardziej przydatnej do naj-
mniej przydatnej w doskonaleniu umiejętności jest 
następująca: z symulacyjne gry biznesowe z projek-
ty z ćwiczenia audytoryjne z seminaria z labora-
toria i z wykłady. Różnica pomiędzy grami a drugą 
formą, tj. projektami jest dość znaczna i waha się 
w zależności od wskaźnika oraz od badanego zbioru 
umiejętności od 14,5% (wskaźnik W1, zbiór ZC) do 
31,3% (W2, zbiór ZK). 
�� Zawężenie zbioru badanych umiejętności z 40 do 

17 kluczowych zwiększyło dystans pomiędzy symu-
lacyjnymi grami biznesowymi a każdą z pozostałych 
form dydaktycznych, mierzony wartością wskaźni-
ków W1, W2 i W3, średnio o około 7%. 
�� Nie ma podstaw do odrzucenia którejkolwiek z 6 

badanych form dydaktycznych w kontekście możli-
wości doskonalenia za jej pomocą umiejętności me-
nedżerskich. Wartości wskaźników dla najmniej 
przydatnej formy (wykładu) są bowiem znaczące: 
stanowią od około 24% (wskaźnik W2, zbiór ZK) do 
około 49% (wskaźnik W1, zbiór ZC) wartości wskaź-
ników osiągniętych przez formę najbardziej przydat-
ną, tj. symulacyjne gry biznesowe. 

uwagi końcowe 

yniki zaprezentowanych badań wskazują 
na stosunkowo dużą użyteczność symula-
cyjnych gier biznesowych w doskonaleniu 

umiejętności menedżerskich. W opinii responden-
tów narzędzie to okazało się najbardziej skuteczne 
spośród badanych form dydaktycznych powszechnie 
stosowanych w edukacji menedżerskiej. Do uzyska-
nych wyników należy podchodzić z dość dużą ostroż-
nością, szczególnie wtedy, gdyby miały one być wy-
korzystane do formułowania dalej idących uogólnień 
dotyczących wartości różnych form dydaktycznych 
w kształceniu menedżerów. Ostrożność ta jest ko-
nieczna ze względu na następujące cechy przepro-
wadzonych badań: z badania miały charakter ankie-
towy – badano opinie uczestników badań z wszy-
scy respondenci badań  BAD2 byli studentami tej 
samej uczelni z w badaniach uwzględniono wy-
łącznie jedną składową kompetencji menedżer-
skich – umiejętności. Poza obszarem badań zna-
lazła się druga, niezmiernie istotna składowa – wie-
dza, którą w znacznej, a może w przeważającej czę-
ści nabywa się poprzez uczestnictwo w innych niż 
gry biznesowe formach dydaktycznych, a w szcze-
gólności w wykładach. 

dr inż . Waldemar Rzońca 
Instytut Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Wrocławskiej 

PRZyPISy 
1) Pojęcie „kompetencje” doczekało się wielu, niejednokrotnie 
bardzo różnych definicji. W pracy [SIDOR-RZąDKOWSKA, 

2008, s. 1] twierdzi się: „Trudno wskazać inny termin, wokół 
którego panuje równie duży chaos definicyjny, jak termin «kom-
petencje»”. Dyskusję wybranych definicji tego pojęcia przedsta-
wiono m.in. w pracy [RAKOWSKA, SITKO-LUTEK 2000]. 
2) Przekład z języka angielskiego. 
3) Opis bardziej szczegółowych etapów sesji gry podano m.in. 
w pracy [KLABBERS, 2001, s. 16]. 
4) Wyniki badań dotyczących znaczenia podsumowania roz-
grywki w grze biznesowej zaprezentowano m.in. w pracy 
[RZOńCA, 2006]. 
5) Bardziej rozpowszechnione zestawy i typologie scharakteryzo-
wano w pracy [RAKOWSKA, SITKO-LUTEK, 2000, s. 18–36]. 
6) Na oryginalnej liście Teacha oraz Govahi znalazło się 41 
umiejętności, w tym dwie bardzo podobne: Set Objectives 
oraz Set Goals. W tabeli 1 połączono je w jedną: Set Objecti-
ves/Goals, czyli Ustalanie celów (poz. 5). 
7) Przyjęte zasady doboru respondentów dawały szansę wyso-
kiego stopnia uczestnictwa w badaniach, nie gwarantowały 
natomiast zachowania reprezentatywności próbki badawczej 
wobec całej zbiorowości menedżerów. 
8) Gry biznesowe nie są na ogół traktowane jako odrębna for-
ma dydaktyczna, lecz jako narzędzie wykorzystywane w ra-
mach jednej z klasycznych form, takich jak laboratoria czy 
ćwiczenia. W niniejszych badaniach zostały one wyodrębnio-
ne ze względu na cel tych badań. 
9) Wyniki częściowych badań, obejmujących niektóre lata 
z tego okresu były przedmiotem odrębnych publikacji. 
10) Na ogół byli to pracujący absolwenci wyższych uczelni, 
mający tytuł inżyniera, którzy w czasie opisywanych badań 
studiowali na uzupełniających studiach magisterskich. 
11) Poprawnie wypełniony formularz ankietowy zawierał 240 
liczb, natomiast liczba wszystkich ocen, zebranych od wszyst-
kich uczestników badań, przekroczyła 160 tysięcy. 
12) Dopuszczono możliwość przyznania takiej samej liczby 
punktów więcej niż jednej formie dydaktycznej.
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Summary 
In the paper the results of the investigations into the impor-
tance of business simulation games in the development of 
management skills, compared to other classroom techniques, 
currently used in the education of managers, are presented. 
The investigations were carried out in the years 1998–2009. 
The number of respondents reached 680. The results show 
the paramount role of business simulation games. 
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metodyka systematycznego  
przeglądu literatury  

Wojciech Czakon

wprowadzenie 

worzenie nowej wiedzy wymaga rozpozna-
nia istniejącego jej stanu, identyfikacji 
ustaleń oraz porażek odnotowanych we 

wcześniejszych badaniach. Zabieg poznawczy, zmie-
rzający do określenia istniejącego stanu wiedzy, 
przyjmuje mylącą nazwę badań literaturowych. My-
lącą, ponieważ potoczne jego rozumienie sprowadza 
badacza do czytelnika, skupionego na foliałach, wo-
luminach i literaturze zwartej, która daje encyklope-
dyczny ogląd ludzkiego poznania. 

Tymczasem każdy projekt badawczy, artykuł na-
ukowy, praca promocyjna czy nawet wniosek o finan-
sowanie badań powinny ze względów formalnych od-
nieść się do istniejącego stanu wiedzy. Jego podsta-
wą jest analiza publikacji ciągłych, przede wszystkim 
w postaci artykułów naukowych. Dostarczają one 
bowiem obrazu stanu dociekań badaczy, pozwalają 
prawidłowo formułować pytania badawcze, wyprowa-
dzać hipotezy, a następnie umożliwiają interpretację 
uzyskanych rezultatów badań empirycznych. 

Tradycyjna metodyka przeglądu literatury opie-
ra się na dwóch filarach: analizie bibliograficznej 
oraz tradycyjnych technikach analizy opartych na 
wspólnotach praktyki, które w świetle interdyscy-
plinarności nauk o zarządzaniu przestają wypeł-
niać swoją rolę. Oczekiwania rygoru metodycznego 
stawiane badaniom naukowym prowadzą w stronę 
bardziej przejrzystych technik, a także możliwości 
replikacji zastosowanych przez badacza procedur. 

Potrzebę rygoru metodycznego w badaniach lite-
ratury urzeczywistnia coraz bardziej upowszechnia-
jąca się metodyka systematycznego przeglądu litera-
tury. Celem artykułu jest jej opis, charakterystyka 
w porównaniu z bardziej tradycyjnym podejściem, 
a także wskazanie najczęściej stosowanych w niej 
technik badawczych. 

Pierwsza sekcja artykułu przedstawia uwarun-
kowania badań literaturowych wraz z elementami 
krytyki podejścia tradycyjnego. W drugiej części 
skupiono się na kluczowym problemie doboru zbio-
ru badanej literatury. Trzecia część opisuje ilościo-
we techniki badań, podczas gdy czwarta podejmuje 
problem analizy treści. Zakończenie podejmuje kilka 
wątków krytycznych, m.in. niski stopień digitalizacji 
naukowych baz polskojęzycznych oraz odmienności 
priorytetów artykuł – monografia, które mogą osła-
biać przydatność systematycznego przeglądu litera-
tury wtedy, gdy jest on ograniczony do rodzimych 
publikacji. 

uwarunkowania badania literatury 

adanie literatury powinno spełniać wymogi 
rygoru metodycznej procedury badawczej. 
Zaliczyć do nich trzeba stosowanie okre-

ślonego układu etapów, powtarzalnego z racji swojej 
skuteczności. Wyczerpuje to znamiona ogólnej de-
finicji pojęcia „metoda”. Ponadto, ze względów po-
znawczych, oczekiwać trzeba spełnienia kryterium 
replikowalności czy też intersubiektywnej sprawdzal-
ności. Jakkolwiek poddawane dyskusji to kryterium 
odnosi się do możliwości przeprowadzenia analogicz-
nych badań na danej próbie, aby uzyskać takie same 
lub podobne rezultaty. O ile w przypadku badań 
empirycznych nauk o zarządzaniu oczekiwanie otrzy-
mania identycznych rezultatów budzi dyskusje ze 
względu na ich kontekstowość i dynamikę obiektów 
badań, to w badaniach literaturowych te szczególne 
okoliczności nie zachodzą. 

Podstawowy kanon nauki nawiązuje do ciągłości. 
Kolejne badania powinny odwoływać się do poprzed-
nich po to, aby rozszerzyć istniejącą wiedzę, zmienić 
ją lub sfalsyfikować. Można stąd wnosić, że najnowsze 
publikacje będą nawiązywać do wcześniejszych usta-
leń czy paradygmatów. Ortodoksyjne rozumienie tej 
zasady pozwala badać literaturę warstwowo – od naj-
nowszej począwszy. Każda warstwa powinna zawierać 
wiedzę uzyskaną w poprzednich badaniach. Jednakże 
rozwój wiedzy nie jest równomierny, ani liniowy, ba-
dacze podążają bowiem za modą, dominującą perspek-
tywą lub innymi pragmatycznymi względami. Zasada 
ciągłości powoduje więc, że przedmiot badań literatu-
ry ma cechy narastania, kumulatywności. 

Drugą cechą badań jest autonomia badacza w za-
kresie wyboru luki poznawczej, którą zamierza eksplo-
rować. Wynika to z zainteresowań indywidualnych, 
kierunku badań zespołowych i innych okoliczności. 
Powoduje jednak zawężenie i nadanie badaniom ce-
chy rozdrobnienia. Ta szczegółowość stała się tak 
powszechna, że w potocznym mniemaniu wszystko, 
co drobiazgowe, ma charakter specjalistyczny, a dalej 
akademicki czy naukowy. Oznacza to, że dobór próby 
spośród wielu publikacji w danej dziedzinie wiedzy 
spowodować może spadek kompletności badania. 

Tradycyjna procedura przeglądu literatury obcią-
żona bywa kilkoma typowymi błędami. Po pierwsze, 
rozpoczyna się od dyskusji ustaleń innych badaczy, 
zanim zostanie postawione pytanie badawcze, tra-
cąc w ten sposób walory rygoru metodycznego na 
rzecz barwności eseistycznej. Po drugie, zwykle nie 
ustala się całej istotnej dla badanego przedmiotu ,
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literatury, narażając się na zarzut fragmentaryczno-
ści i niezupełności. Po trzecie, niejasne są kryteria 
włączenia czy wyłączenia poszczególnych pozycji li-
teratury, co stwarza recenzentowi pole do szczegó-
łowych pytań, a autorowi komfort fragmentarycznej 
odpowiedzi. Jednakże z punktu widzenia kryterium 
doboru próby takie postępowanie jest nieprawidło-
we. Po czwarte, tradycyjny przegląd literatury przy-
wołuje rezultaty innych badań, nie oceniając ich 
jakości metodologicznej, co prowadzić może do za-
rzutu woluntaryzmu z jednej strony, a także tworzyć 
ryzyko nieskrępowanego doboru przykładów właści-
wego raczej popisom retorycznym niż rygorystycz-
nej metodyce postępowania badawczego. 

Lista zarzutów stwarza sposobność zastosowania 
takiego postępowania badawczego, którego sam pro-
jekt uczyni je odpornymi na tego rodzaju krytykę. 
Właśnie ten cel przyświeca systematycznej analizie 
literatury. 

dobór przedmiotu badania 

odobnie jak w badaniach empirycznych, 
istotnym zagadnieniem jest dobór przed-
miotu badań, czyli określenie zbioru publi-

kacji, które będą przedmiotem analizy. Typowe pro-
cedury w testowaniu teorii za pomocą technik staty-
stycznej obróbki danych podkreślają znaczenie trybu 
doboru oraz reprezentatywności próby badawczej. 
Tryb doboru odnosi się w istocie do takiego sposo-
bu wyłaniania próby badawczej z całej populacji, aby 
była ona reprezentatywna. Stąd potoczne przekona-
nie o uniwersalnym znaczeniu losowania próby. Ba-
dania teoriotwórcze z kolei dają przywilej doborowi 
celowemu przypadków lub próby, niektóre ich cechy 
pozwalają bowiem jaskrawo przedstawić badane za-
gadnienia lub też falsyfikować dotychczas istniejącą 
teorię. Jednak w obydwu przypadkach badacz skupia 
się na fragmencie rzeczywistości, przy czym kryte-
rium doboru podporządkowane jest celowi badań. 

Określenie przedmiotu badania potencjalnie do-
tyczy bardzo znacznego zbioru publikacji, ze wzglę-
du na cechę ich rozdrobnienia. Wyodrębnienie bazy 
danych to kluczowy etap przygotowawczy, który 
umożliwia podjęcie badań właściwych. W ich trak-
cie badacz konfrontowany jest z klasycznym dla ba-
dań jakościowych wyzwaniem, tj. nadmierną liczbą 
danych, informacji, interpretacji. Określenie przed-
miotu badań przebiega zwykle w trzech krokach, 
prowadzących od całego dostępnego zbioru litera-
tury nauk o zarządzaniu do rzetelnie dobranej bazy 
literatury badanej. Każdy krok to selekcja według 
odrębnego kryterium: podstawowej bazy danych, 
słów kluczowych, kryteriów inkluzji i eliminacji. 

Wyłonienie podstawowej literatury przedmiotu 
opierać się może na bazach pełnotekstowych lub na 
z góry wybranych publikatorach. Bazy pełnoteksto-
we mają różny zasięg oraz odzwierciedlają odmien-
ne wydawnictwa, dlatego stosuje się ich kilka jed-
nocześnie, np. EBSCO, ProQuest, czy uniwersalną 
bazę danych ISI SSI Reuters/Thomson. Wielu ba-
daczy korzysta także z dedykowanej zastosowaniom 
akademickim wyszukiwarki scholar.google.com. Al-
ternatywą wobec maksymalnego zasięgu wyjściowej 
bazy danych jest określenie tzw. istotnych, czy li-
czących się publikatorów [Coombs et al., 2009]. Dla 
zadanego wyjściowego zbioru tekstów stosuje się  

pojedyncze słowo kluczowe, związane z przedmio-
tem badania, np.: „przedsiębiorczość”, „międzyor-
ganizacyjny”, „wiedza”, „przewaga konkurencyjna”. 

Drugi etap selekcji literatury opiera się na za-
stosowaniu kilku słów kluczowych oraz uzupełnie-
niu bazy danych według procedury „kuli śnieżnej”. 
Słowa kluczowe charakteryzują publikację, a mogą 
pochodzić od samego autora lub wykwalifikowane-
go bibliotekarza. Dlatego budując podstawową bazę 
danych, należy posłużyć się zarówno kryterium KW 
(keyword), jak i AKW (author-supplied keywords). 
Ten etap ma charakter iteracyjny, słowo kluczowe 
może bowiem prowadzić do zupełnie odległej dzie-
dziny nauki lub też wyłonić zbyt znaczną liczbę tek-
stów. Na przykład efficiency daje w bazie EBSCO 
43431) trafienia, a więc liczbę zbyt znaczną dla indy-
widualnej analizy. Wynika to z powszechności tego 
słowa kluczowego, czy też zbyt mało selektywnego 
kryterium. Zastosowanie drugiego słowa kluczowe-
go learning redukuje liczbę trafień do 37, z czego 27 
w periodykach naukowych. W niektórych pracach 
szczególną uwagę poświęca się doborowi kryteriów 
włączenia do bazy danych. Opracowanie słów klu-
czowych odbywa się sekwencyjnie w zespole badaw-
czym, przy czym każdy następny badacz uzupełnia 
słowa kluczowe [Visschers et al., 2009]. Drugą czę-
sto stosowaną techniką doboru do bazy danych jest 
„kula śnieżna”. Polega ona na uwzględnianiu w ba-
zie danych artykułów wykazywanych w literaturze 
referencyjnej pierwszej warstwy literatury. 

Trzeci etap selekcji publikacji do szczegółowej 
analizy to kolokwialne „czyszczenie bazy danych”, po-
legające na zastosowaniu kryteriów wyłączenia oraz 
usunięcia powtarzających się pozycji. Kryteria wyłą-
czenia również podzielić można na formalne i meto-
dologiczne. Zwykle wyłącza się opracowania o charak-
terze komunikatów branżowych czy prezentacji konfe-
rencyjnych, recenzje książek oraz wstępy redakcyjne 
[Coombs et al., 2009]2). Ponadto interdyscyplinarność 
badań nauk o zarządzaniu nieuchronnie powoduje po-
dejmowanie danego pola badawczego przez przedsta-
wicieli różnych dyscyplin czy specjalności naukowych. 
Zwykle wyłącza się np. opracowania medyczne, infor-
matyczne czy prawne [Lee, 2009]. 

Dzięki zastosowaniu opisanej wyżej sekwencji ba-
dacz otrzymuje bazę danych, która podlegać będzie 
analizie. Dokonuje się zwykle weryfikacji jej popraw-
ności w drodze przeglądu abstraktów, co pozwala 
na dalsze zawężenie opracowanej bazy danych ze 
względu na kluczowe dla badacza zagadnienia. Sto-
suje się w tym przypadku stratyfikację tekstów na 
warstwę: z bezpośrednio dotyczącą badanego zagad-
nienia z częściowo dotyczącą badanego zagadnienia 
z słabo powiązaną z badanym zagadnieniem. Jak-
kolwiek etap ten wydaje się subiektywny, to jednak 
opiera się na ocenie zastosowanych metod i ustaleń 
badawczych. Jedynie warstwa bezpośrednio dotyczą-
ca badanego zagadnienia poddawana jest analizie 
szczegółowej i stanowi podstawę opracowania rapor-
tu syntetycznego. 

Warto podkreślić potrzebę dokumentowania 
i uzasadniania każdego kroku w procedurze selekcji 
zbioru publikacji, będących dalej przedmiotem ana-
lizy. Umożliwia to replikację badania, a także ocenę 
prawidłowości jego przebiegu. Walory transparent-
ności tego etapu badania literatury uznać trzeba za 
kluczowe dla wartości poznawczej jej wyników. 
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techniki analizy bibliometrycznej 

echniki bibliometryczne uznać trzeba za 
pomocnicze. Pozbawione są atrybutów sa-
modzielności; przegląd literatury nie może 

bowiem opierać się na samej charakterystyce licz-
bowej. Niezbędna jest jej interpretacja, a dokonanie 
jej bez analizy treści jest mało rzetelne. Prowadzić 
może do błędnego uznania za ważną publikację 
tekst cytowany 1600 razy, co jest rezultatem im-
ponującym. Jeśli jednak ostatnie 600 cytowań ma 
charakter krytyczny, to publikacja traci referencyj-
ny charakter i staje się anegdotą w trajektorii roz-
woju nauki. Techniki bibliometryczne służą analizie 
całej zbiorowości pod względem wybranych cech. 
Najczęściej stosowane są: analiza liczby publikacji 
oraz analiza liczby cytowań. Pozwalają one ocenić 
rozmiar zbioru oraz jego znaczenie na mapie nauki. 

Analiza liczby publikacji w kolejnych latach 
pozwala ocenić, na jakim etapie rozwoju znajduje 
się dany obszar badawczy. Przyjmuje się, że licz-
ba publikacji podlega prawidłowościom cyklu życia, 
a więc po narodzinach następuje powolny wzrost, 
który przyspiesza, następnie stabilizuje się na da-
nym poziomie, by wreszcie spaść. Odpowiada to fa-
zom rozwoju, dojrzałości i schyłku dyscypliny lub 
pola badawczego. Liczba publikacji łącznie oraz 
w poszczególnych latach pozwala ocenić aktywność 
badawczą na danym polu (wykres 1). 

Analiza cytowalności skupia się na znaczeniu 
pojedynczej publikacji dla dyscypliny. W naukach 
o zarządzaniu bardzo niewiele publikacji uzyskuje 
dwucyfrowe liczby cytowań, a jeszcze mniej trzycy-
frowe. Wynika to z rozdrobnienia badań, ale tak-
że z równoległego funkcjonowania wielu wspólnot 
badaczy, które są względnie spójne. Skutkuje to 
spoistością wewnętrzną, w postaci wzajemnych cyto-
wań, ale także małą otwartością na inne społeczno-
ści badaczy. Analiza cytowań pozwala ocenić zasięg 
oddziaływania uzyskanych wyników. Przeprowadza 
się ją najczęściej w przód, rzadziej wstecz. Analiza  

cytowań w przód pozwala ocenić wpływ pojedyn-
czych publikacji na inne badania. Najważniejsze 
spośród nich zyskują zaszczytne miano seminal stu-
dies, czyli takich, które zainspirowały wielu badaczy. 
Na przykład prace J. Barneya przekroczyły obecnie 
3000 cytowań, podczas gdy prace M. Portera zbliża-
ją się do 10 000. Warto dostrzec znaczenie upływu 
czasu dla liczby uzyskiwanych cytowań; wskaźnik 
Hirscha pozwala go uwzględnić, choć nie może wy-
kryć efektu mody. 

Analiza cytowań wstecz pozwala określić grunt 
teoretyczny, na jakim tworzona jest tożsamość dys-
cypliny. Im więcej cytowań innych dyscyplin czy 
grup badaczy, tym niższa dojrzałość badań i odwrot-
nie [Agrawal, Hoetker, 2007]. W tym sensie dopie-
ro w ostatniej dekadzie XX w. nauki o zarządzaniu 
uzyskały własną tożsamość, liczba referencji do ba-
dań nauk o zarządzaniu przekroczyła bowiem liczbę 
odnośników do dyscyplin pokrewnych. 

techniki analizy treści 

echniki analizy treści mogą korzystać z ob-
róbki ilościowej, wówczas polegają na anali-
zie frekwencyjności albo na analizie ustaleń. 

Analiza frekwencyjności polega na określeniu 
częstotliwości bezwzględnej oraz względnej badanej 
cechy. Prowadzi do wyłonienia dominującej perspek-
tywy, kategorii czy najszerzej biorąc, nurtu badań. 
W przypadku braku takiego dominującego, ze wzglę-
du na częstotliwość występowania, nurtu, analiza 
frekwencyjności uprawnia do wniosku o rozdrob-
nieniu, rozproszeniu i niespójności wyników badań. 
Obiektami badanymi pod względem częstotliwości 
mogą być: 
�� Słowo kluczowe, określające dane zjawisko, np. 

kotwiczenie firm [Czakon, Klimas, 2010]. Badanie 
częstotliwości występowania danej nazwy stosuje się 
dla zjawisk nowych, analogii do innych dziedzin na-
uki lub kategorii ulegających rozszerzeniu (rysunek 
1). Można więc przyjąć, że badanie frekwencyjności ,

Wykres 1. Liczba publikacji w zakresie więzi międzyorganizacyjnych w latach 1980–2004 
Źródło: W. CZAKON, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice 2007, s. 30. 
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Ze względu na cel oraz ilościowe 
podejście analiza frekwencyjności nie 
może być uznana za technikę samo-
dzielną, a jedynie wspierającą analizę 
właściwą treści. Porządkujący i synte-
tyzujący charakter tego etapu badań 
najczęściej jest prezentowany w po-
staci tabel, które znacznie podnoszą 
walory przeglądu literatury. 

Analiza treści wymaga przepro-
wadzenia oceny jakości badanych 
publikacji, uporządkowania ustaleń 
badawczych oraz wyłonienia luk po-
znawczych, które zwykle sami auto-
rzy wskazują w zakończeniu swoich 
publikacji. Ocena jakości publikacji 
wykorzystuje głównie kryteria meto-
dologiczne (tabela 1). 

Analiza treści pozwala wyodrębnić 
te publikacje, które badacz uznaje za 
szczególnie przydatne do osiągnięcia 
swojego celu, oraz skupić się na usta-
leniach tam poczynionych. Jedno-

cześnie uwidocznia pozostałą literaturę. Niektórzy 
autorzy skupiają się szczególnie na kryteriach: pre-
cyzji pomiaru, realizmu kontekstowego oraz genera-
lizowania [Jourdan et al., 2008]. 

Porządkowanie ustaleń badawczych przyjmuje 
postać narracji. Analogicznie do ogólnej metodyki 
realizacji badań jakościowych czy interpretatywnych 
stosuje się jedną z siedmiu dostępnych technik po-
rządkowania [Langley, 1999]. 

Ze względu na prostotę, badacze stosunkowo 
najchętniej wybierają porządek chronologiczny 
z wyodrębnieniem pojawiających się bądź wygasa-
jących trendów. Interesującym elementem porządku 
chronologicznego analizy literatury są cezury, tj. 
momenty przejścia z jednego etapu rozwoju badań 
do drugiego. Dają się zidentyfikować zarówno pod 
względem ilościowym, w postaci skokowego spadku 
lub wzrostu liczby publikacji, jak też jakościowym. 
Przejawia się on w stosowaniu innych metod badaw-
czych lub podstaw teoretycznych. 

zakończenie 

ażnym elementem przeglądu literatury jest 
identyfikacja luk poznawczych. W sensie 
techniki nie nastręcza on szczególnych wy-

zwań, polega bowiem na analizie chronologicznej 
zamierzeń badawczych zgłaszanych przez autorów 
we wstępie prac oraz konfrontowaniu ich z ogra-
niczeniami i propozycją kierunków dalszych badań 
zawartymi w zakończeniach. Luka poznawcza ozna-
cza obszar niewiedzy, którego granice trudno jedno-
znacznie określić. Możliwe jest natomiast określenie 
elementów tego zbioru niewiedzy, które powinny 
być rozpoznane. Nauki o zarządzaniu mają przecież 
inklinację praktyczną i podporządkowane są uży-
teczności menedżerskiej. Wobec tego rozpoznaniu 
uwarunkowań i przebiegu procesów towarzyszyć 
powinny implikacje praktyczne. Identyfikacja luki 
poznawczej w świetle istniejącej literatury stanowi 
niezbędne uzasadnienie teoretyczne czy też poznaw-
cze każdego projektu badawczego. 

Procedura systematycznego przeglądu literatury 
[Tranfield et al., 2003] obejmuje trzy etapy. Pierwszym 

słowa kluczowego jest uzasadnione na etapie roz-
poznawczym badań oraz dla wyłaniającego się pola 
badawczego. 
�� Stosowane metody badawcze pozwalają oce-

nić zarówno dojrzałość pola badawczego, jakość oce-
nianych badań, jak i ogólne trendy metodyczne wy-
stępujące w dyscyplinie. Na przykład stwierdzenie, 
że 25% publikacji dotyczących więzi międzyorganiza-
cyjnych to studia przypadków [Ebers, Oliver, 1997], 
przy ówczesnej średniej dla nauk o zarządzaniu na 
poziomie 8%, wskazuje na wyraźną odrębność. 
�� Stosowane zmienne zależne pozwalają ocenić 

stopień przydatności oraz związek badanych publi-
kacji z głównymi problemami dyscypliny. Na przy-
kład, gdy zmienną zależną jest szybkość dostępu do 
informacji, to związek z przewagą konkurencyjną 
nie jest bezpośredni. Gdy jednak zmienną zależną 
jest efektywność, to wówczas badania dotykają klu-
czowego problemu nauk o zarządzaniu. 
�� Podstawy teoretyczne pozwalają określić nurt 

badawczy, który rozwijają analizowane publikacje 
[Coombs et al., 2009]. Problemy badawcze nauk 
o zarządzaniu mają charakter interdyscyplinarny, 
co powoduje jednoczesne jego rozpatrywanie z wielu 
perspektyw. Jeśli 2/3 badanych publikacji powołuje 
się na zasobową teorię firmy, to można całą popu-
lację usytuować w konkretnym paradygmacie zarzą-
dzania strategicznego. Odwrotna sytuacja zachodzi, 
gdy badania są prowadzone z różnych perspektyw; 
pozorne bogactwo ustaleń empirycznych osiągnię-
tych w odrębnych ramach teoretycznych wyklucza 
bowiem możliwość prostej integracji, a także utrud-
nia porównawcze badania siły wyjaśniającej [Bell, 
Den Ouden, Ziggers, 2006]. 
�� Problemy badawcze pozwalają zidentyfikować 

w danym momencie obszary dociekań naukowych 
(Coombs et al., 2009), segmentując badania na kilka 
zagadnień, a także uszeregować je według popular-
ności, np.: studia międzynarodowe, internacjonaliza-
cja, tworzenie firm, eksport i in. Ponadto stwarzają 
możliwość analizy rozwoju dziedziny, porządkując 
według chronologii badania [Czakon, 2007] na: jo-
int ventures; stabilność aliansów, ich tworzenie oraz 
efektywność; sieciowość, elastyczność, uczenie się. 

Rys. 1. Chmura słów – atrybuty firmy-kotwicy 
Źródło: W. CZAKON, P. KLIMAS, Sieci oraz firmy kotwice – ich znaczenie 
w gospodarce opartej na wiedzy, w: Zarządzanie i Informatyka – dylema-
ty i kierunki rozwoju, 4. Forum Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, Katowice 2010, s. 109–124. 
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jest planowanie przeglądu. Składają się nań fazy: 
uzasadnienia potrzeby i wskazania celu badania, 
przygotowania badania oraz opracowania protokołu 
gromadzenia danych. Drugim etapem procedury jest 
właściwe przeprowadzanie procedury badawczej. Na 
ten etap składa się pięć faz: z określenie pola re-
cepcji badania z wybór publikacji do analizy z oce-
na jakości badań z sporządzenie wyciągu danych 
i ustaleń badawczych z synteza przeglądu literatury. 
Z punktu widzenia wykonawczego, skupia się on na 
uzasadnionej selekcji badanej populacji artykułów, 
wykorzystaniu technik ilościowej i treściowej anali-
zy, oceny oraz opracowania wstępnego podsumowa-
nia. Trzeci etap badania to przygotowanie raportu 
z badań, a dalej ich publikacja. Wymaga to wysiłku 
redakcyjnego, ale także uporządkowania pod wzglę-
dem celu badań empirycznych oraz wykorzystania 
do interpretacji uzyskanych rezultatów badań. 

Bezkrytyczne podejście do procedur badawczych 
pozbawiałoby jednak badacza jego prerogatyw, 
a nade wszystko alienowałoby z kontekstu. Trzeba 
bowiem dostrzec, że w warunkach niskiej digitaliza-
cji polskich baz danych publikacji przeprowadzenie 
badania może okazać się nadmiernie czasochłonne. 
Bazy pełnotekstowe dają pierwszeństwo publika-
cjom anglojęzycznym, co w naukach humanistycz-
nych, społecznych, ekonomicznych i zarządzaniu 
marginalizuje literaturę pisaną w języku krajowym. 
Tymczasem badane zjawiska nie są niezależne od 
ich kontekstu kulturowego, wobec czego stają się 
rozmyte lub wręcz niewidoczne w literaturze anglo-
języcznej. Ponadto polskie badania odwrotnie niż 
w nauce światowej są przedstawiane nieproporcjo-
nalnie często w postaci monografii, zwykle wyłącza-
nych z baz danych pełnotekstowych. 

Mimo tych wątpliwości, nauki o zarządzaniu 
znajdują się na takim etapie rozwoju, w którym ry-
gor metodologiczny ma kluczowe znaczenie, również 
w fazie badań literatury. 

dr hab . Wojciech Czakon, prof . UE 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

PRZyPISy 
1) Na dzień 16 lutego 2011 r. 
2) Wobec tego nie powinno się analizować tekstów o charak-
terze odtwórczym, publicystycznym, popularnonaukowym itd.
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Summary 
The literature review is not a prelude for research but a me-
thod on its own. Methodological rigor impact the quality of 
further research, as well as hypotheses and empirical results 
interpretation. This paper focuses on the systematic litera-
ture review. The author discusses the stages of: literature 
selection, quantitative and qualitative analysis. 

Tab. 1. Metodologiczne kryteria oceny publikacji w systematycznej analizie literatury 

Kryterium Celowość 

1. Cel badania Badania nauk o zarządzaniu skupiają się na ustaleniu subiektywnych ocen lub znaczeń nadawanych 
przez respondentów badanym zjawiskom, albo też na związkach pomiędzy danymi opisującymi 
badaną rzeczywistość. 

2. Kontekstowość Metodyka badania może uwzględniać kontekst, w którym zachodzą badane zjawiska, co jest typowe 
dla studiów przypadków lub też go nie uwzględniać, jak w przypadku większości empirycznych 
testów teorii. Uzależnienie od kontekstu oraz uwzględnienie jego wpływu ma znaczenie dla zasięgu 
i prawomocności uogólnień czy wniosków. 

3. Dobór próby Celowość doboru prowadzi do uchwycenia szczególnie istotnych uwarunkowań, ale ogranicza 
możliwość generalizowania ustaleń badawczych. Alternatywnie badacze zmierzają do uchwycenia 
różnorodności kontekstów i znaczeń w doborze losowym badanej próby. 

4. Jakość danych Bazy danych mogą być oparte na pojedynczym źródle, co stwarza dobrze rozpoznane ryzyko 
ich obciążenia błędem, ale mogą też wykorzystywać wiele źródeł danych, umożliwiając ich 
porównywanie i krzyżową eksplorację. 

5. Adekwatność Odnosi się do etapu interpretacji uzyskanych rezultatów. Wyniki badań powinny być jasno 
konfrontowane z predykcjami zawartymi w hipotezach, by uzyskać prawidłową interpretację. 
Badania teoriotwórcze wymagają z kolei dbałości i szczegółowego ukazania ścieżki prowadzącej od 
rezultatów empirycznych do propozycji uogólnień. 

6. Generalizowanie Możliwość uogólniania to cecha wniosków badań, a wynikać ona może z cech zastosowanych 
technik ilościowych (generalizowanie statystyczne) lub cech zastosowanej analizy teoretycznej 
(generalizowanie analityczne). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [TRANFIELD et al., 2003]. 
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system zarządzania jakością 
a system społeczny organizacji  

Marek Bugdol

wprowadzenie 

ystemy zarządzania jakością według normy 
ISO 9001:2008 cieszą się coraz większą po-
pularnością. Wydano już ponad 1 milion 

certyfikatów jakości. Pod koniec roku 2009 zanoto-
wano wzrost liczby certyfikatów o 8% w stosunku 
do roku ubiegłego. Poprzedni wzrost wynosił 3% 
[The ISO Survey 2009]. 

Opinie dotyczące znormalizowanych systemów 
jakości są zróżnicowane – od pełnego zachwytu, po 
umiarkowane słowa pochwały – aż do całkowitej 
krytyki. Jedni praktycy upatrują w systemach zarzą-
dzania jakością szansę na sukces gospodarczy, inni 
twierdzą, że systemy porządkują zaledwie sferę or-
ganizacyjną i dokumentacyjną zarządzania. Część 
praktyków twierdzi wreszcie, że wdrożenie systemu 
nie przyczynia się w żadnym stopniu do poprawy 
funkcjonowania organizacji, a co więcej – powoduje 
wzrost biurokracji, a tym samym kosztów. 

Wiele z przyczyn nieudanych implementacji róż-
nych systemów jakości i koncepcji zarządzania jako-
ścią tkwi w systemie społecznym. Wskazują na to 
m.in. badania przeprowadzone nad znaczeniem  
zaufania czy zaangażowania pracowników [Dale,  
Lascelles, 1997; Bou, Beltrán, 2005; Soltani, Lai, 
Gharneh, 2005; Jun, Minjoon, Cai, Shaohan, Shin, 
Hojung, 2006; Mesbahuddin, Himangshu, Anupam, 
2007]. Do teorii systemu społecznego nawiązuje 
również praktyka zarządzania jakością. Jedną z za-
sad zarządzania jest bowiem podejście systemowe. 

Większość istniejących poglądów uznaje system spo-
łeczny za zbiór wielu elementów, które są od siebie 
zależne, uzupełniają się wzajemnie, a także mają 
bardzo duży wpływ na zarządzanie [Czajka, Sztumski, 
1987; Turowski, 1993; Borkowski, Dyrda, Kanarski, 
Rokicki, 2001]. Elementy społeczne są zawarte pra-
wie w każdym znormalizowanym systemie jakości 
(np. w ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 
10014:2006, ISO 10005:2005). 

wybrane problemy społeczne  
w systemach jakości 

ybrane problemy społeczne zarządzania ja-
kością zostaną opisane na podstawie do-
tychczasowych wyników badań [Guillén, 

González, 2001; Hill, Huq, 2004; Svensson, Wood, 
2005; Jiang, Klein, Wang, 2007; Martínez-Costa, 
Martínez-Lorente, Choi, 2008; Schmidt, 2009] oraz 
doświadczeń własnych autora (audytora wiodącego 
systemów jakości). 

Cały proces doskonalenia jakości można umow-
nie podzielić na trzy etapy: wdrażania, utrzyma-
nia i doskonalenia. Pomiędzy tymi etapami zacho-
dzą ścisłe zależności. Działania podejmowane na 
pierwszym etapie (wdrożenia) są również niezbęd-
ne na pozostałych etapach (utrzymania i doskona-
lenia). W tabeli 1 zawarto przykładowe elementy 
społeczne, mające znaczący wpływ na skuteczność 
i efektywność stosowanych systemów zarządzania 
jakością.

Tab. 1. Przykładowe elementy społeczne w systemie zarządzania jakością 

Etap wdrażania 
systemu jakości Etap utrzymania Etap doskonalenia

 � Zbieżne oczekiwania pracowników 
dotyczące samego systemu i wysiłku 

 � Zaufanie początkowe 

 � Motywy i czas wdrażania systemów 
jakości 

 � Problem dokumentacji i terminologii 

 � Problem kompetencji 

 � Motywy działania konsultantów 
i najwyższego kierownictwa

 � Uprawomocnienie 

 � Zaangażowanie 

 � Rola pełnomocnika i jego 
miejsce w strukturze 

 � Balans między potrzebami 
klientów 

 � Funkcjonowanie zespołów 
jakości 

 � Problem szkoleń jakościowych 

 � Satysfakcja z systemu 

 � Planowanie jakości 

 � Komunikacja jakości 

Źródło: opracowanie własne. 
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etap i – wdrażanie systemu jakości 

iemalże na samym początku wdrażania sys-
temów jakości jest zauważalny problem roz-
bieżnych oczekiwań menedżerów i pracow-

ników [Svensson, Wood, 2005; Jiang, Klein, Wang, 
2007]. Przełożeni oczekują, że pracownicy będą wy-
pełniać powierzone zadania; będą zaangażowani, 
społecznie odpowiedzialni, sami kontrolować własną 
pracę, jakość wykonania; natomiast podwładni chcą 
mieć zapewnioną swobodę działania, oczekują wspar-
cia oraz dodatkowego wynagradzania. 

Oczekiwania są odmiennie wyrażane i oceniane 
dlatego, że pracownicy różnie zachowują się wobec 
różnych osób. Oczekiwania przełożonych i podwład-
nych wobec systemu jakości są inne, ponieważ inne 
są role społeczne, przydzielone zadania i pozycje 
społeczne. Z oczekiwaniami wiążą się problemy wy-
nagradzania za dodatkowe zadania, obowiązki. 
W tym początkowym okresie pracownicy oczekują 
dodatkowego wynagrodzenia, ponieważ zwykle 
zwiększa się zakres ich odpowiedzialności i obo-
wiązków. 

Drugim istotnym czynnikiem wdrażania syste-
mów jakości jest początkowy poziom zaufania orga-
nizacyjnego. Organizacje, który odniosły sukces, 
mają zwykle bardzo wysoki poziom zaufania [Dale, 
Lascelles, 1997]. W zarządzaniu znany jest jednak 
paradoks zaufania (zwany również paradoksem K. 
Smitha i D. Berga). Głosi on, że zaufanie między 
pracownikami w grupie pojawia się, kiedy ludzie 
wzajemnie ufają sobie, ale pracownicy są w stanie 
zaufać sobie dopiero wówczas, kiedy ta wartość już 
istnieje. Kiedy początkowy poziom zaufania jest ni-
ski, to zwykle trudno kształtować jakość. Atmosfera 
podejrzliwości, przydział nowych ról, funkcji (np. 
właściciela procesu w strukturze funkcjonalnej), po-
zycji w zespołach pracowniczych nie sprzyjają wza-
jemnemu zaufaniu. Co więcej, służą zachowaniom 
nieetycznym (w zarządzaniu przez jakość – jak wy-
kazuje większość badań – głównie ze strony kierow-
nictwa średnich szczebli zarządzania). Poziom za-
ufania jest zwykle zależny od innych wartości orga-
nizacyjnych (głównie solidarności, zaangażowania, 
satysfakcji). 

Jednym z czynników współdecydujących o po-
czątkowym zaufaniu są motywy wdrażania syste-
mów. Organizacje, które mają wysoki poziom moty-
wacji do wdrażania systemów jakości, osiągają do-
bre rezultaty we wdrażaniu TQM [Martínez-Costa, 
Martínez-Lorente, Choi, 2008]. Niektóre badania 
wykazują, że krótszy czas wdrożenia może być przy-
czyną zmniejszenia poziomu satysfakcji, a ważną 
rolę pełni zaangażowanie pracowników w sam pro-
ces wdrożenia [Tang, Lee, 2009]. Szybkie wdrożenie 
systemu jakości bez okresu przeznaczonego na pla-
nowanie jakości, zmiany w strukturze, szkolenie itp. 
są w późniejszym okresie przyczyną silnego niezado-
wolenia pracowników. 

Poważnym problemem jest proces tworzenia do-
kumentacji systemowej. Zauważalne są tutaj dwa 
błędy. Pierwszy polega na wprowadzaniu zbyt trud-
nej terminologii, a drugi objawia się skłonnością do 
opisywania stanu aktualnego, a nie pożądanego (np. 
po zmianach organizacyjnych). Pracownicy są nieza-
dowoleni nie tyle z samego systemu, co ze zbyt 
skomplikowanej terminologii i zbyt trudnych pojęć. 

Często osoby odpowiedzialne za wdrożenie systemu 
koncentrują się na przygotowaniu dokumentacji, 
a nie mają wiedzy na temat procesów zachodzących 
w ich organizacjach. 

Istnieje też skłonność konsultantów do nadmier-
nego rozbudowywania systemu, tworzenia sterty do-
kumentacji. Konsultanci nastawieni na sprzedaż do-
kumentacji, a nie na powolne zmiany, szkodzą orga-
nizacji i to mimo że często ich postawa wynika z ni-
skich kompetencji osób zarządzających. Nie chcą oni 
bowiem stopniowych zmian, ale szybkiego efektu 
w postaci uzyskanego certyfikatu. 

etap ii – utrzymanie systemu 

początkowym zaufaniem wiążą się zazwy-
czaj problemy uprawomocnienia pracow-
ników i ich zaangażowania. Punkt 5.5 nor-

my ISO 9001 mówi wyrażanie, że „odpowiedzial-
ność i uprawnienia muszą być określone i zakomu-
nikowane w organizacji”. W praktyce, w większości 
przypadków pamięta się tylko o obowiązkach 
i nowych zadaniach, a zapomina się o uprawnie-
niach. Oznacza to, że pracownicy boją się podej-
mować samodzielne działania zmierzające do do-
skonalenia jakości; autonomia decyzyjna jest fik-
cją i nadal decyzje zapadają daleko od klienta, co 
siłą rzeczy powoduje powstawanie niepotrzebnych 
kosztów. 

Istnieje różna ocena tego, co rozumie się pod po-
jęciem samego uprawomocnienia. Inną wizję upra-
womocnienia mają podwładni, a inną przełożeni 
[Hill, Huq, 2004]. Przełożeni nie chcą tracić władzy, 
wymagają zwiększonego wysiłku i odpowiedzialno-
ści. Podwładni z kolei w systemach jakości nie chcą 
władzy, chcą mieć wpływ na swoją pracę. Na etapie 
utrzymania systemu dają o sobie znać problemy 
związane z zaangażowaniem pracowników. Wystar-
czy zwrócić uwagę na trzy wybrane zagadnienia: 
z zaangażowanie wyprzedzające z eskalację zacho-
wań oraz z brak wspólnego celu. 

Zaangażowanie wyprzedzające występuje w sy-
tuacji, kiedy najwyższe kierownictwo (lub jakaś 
jedna wybrana grupa osób) przejawia zachowania 
projakościowe, które znacznie wyprzedzają kom-
petencje jakościowe (głównie wiedzę dotyczącą ce-
lowości utrzymania systemu) pozostałych pracow-
ników. Takie zaangażowanie budzi wzajemne 
uprzedzenia. 

Bardzo poważnym zagrożeniem dla zachowań 
obywatelskich jest eskalacja zachowań. Termin ten 
wprowadzony przez Bolino i Turnleya (2003) ozna-
cza sytuację, w której przełożeni zaczynają postrze-
gać zachowania obywatelskie (a więc wynikające 
z pełnego zaangażowania na rzecz doskonalenia ja-
kości) nie jako coś nadzwyczajnego, lecz jako nor-
malne – lub co gorsza – przynależne zachowanie. 
Zachowania obywatelskie nie zawsze są akceptowa-
ne przez samych przełożonych, którzy mogą upatry-
wać w nich zagrożenie dla własnych pozycji. Mogą 
więc spotkać się one nie tylko z silnym oporem, ale 
również z reperkusjami. 

Menedżerowie, wprowadzając zasadę „zaangażo-
wani są wszyscy pracownicy”, stosują różne metody, 
nie zawsze potrafią przekonać pracowników do tego, 
że doskonalenie jakości jest wspólnym interesem 
[Guillén, González, 2001]. 
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Zbyt często w praktyce lekceważona jest funkcja 
pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością, 
którego zaangażowanie i formalny autorytet są bar-
dzo ważne w doskonaleniu jakości samego systemu 
i jakości wyrobów. Według założeń normalizacyj-
nych pełnomocnik ma być członkiem najwyższego 
kierownictwa (niezależnie od innej pełnionej funk-
cji). Sam sposób jego wyznaczania budzi w wielu or-
ganizacjach emocje. Z dwóch zasadniczych powo-
dów: albo jest to funkcja polityczna (w sektorze pu-
blicznym często łączona z funkcją sekretarza), albo 
wybór nie jest związany z kompetencjami, lecz z po-
trzebami np. utrzymania władzy. Dotychczasowa 
praktyka wykazuje, że: 
�z pozycja pełnomocnika zależy od jego kompetencji 

(szczególnie umiejętności interpersonalnych), 
a w mniejszym zakresie od formalnego przyporząd-
kowania do struktury organizacyjnej; 
�z pozbawienie pełnomocnika wpływu na decyzje fi-

nansowe sprawia, że pracownicy traktują pełnomoc-
nika jako osobę pozbawioną formalnego autorytetu, 
a czasami realnej władzy (i to niezależnie od miejsca 
pełnomocnika w strukturze organizacyjnej). 

Kolejnymi zauważonymi zagadnieniami są pro-
blemy utrzymania balansu między potrzebami klien-
tów oraz realizacja podejścia procesowego w syste-
mie jakości. 

Rygorystyczne stosowanie zasady „orientacja na 
klienta” przez organizacje preferujące TQM spra-
wia, że w praktyce bardzo trudno jest im uzyskać 
balans między potrzebami pracowników a klientów 
zewnętrznych. W początkowym okresie problemem 
są zwykle naciski pochodzące ze strony najwyższego 
kierownictwa i artykułowanie sloganów typu „klient 
jest najważniejszy”, „klient jest królem”. 

Ze spostrzeżeń audytowych wynika, że z nieco 
innym problemem zmagają się użytkownicy syste-
mów jakości. W ich organizacjach pracownicy do-
strzegają głównie potrzeby własne. Taka postawa 
nie musi wynikać z braku zrozumienia idei dosko-
nalenia jakości. W wielu przypadkach poważną ba-
rierą doskonalenia jakości jest bowiem niski po-
ziom zarządzania ludźmi (pracownicy skarzą się 
głównie na niskie pensje, brak motywacji, odgórne 
sterowanie). 

Wiele wątpliwości budzi efektywność pracy ze-
społów jakości. Zauważalne są tutaj problemy z nad-
miernej interwencji menedżerów z zinstytucjonali-
zowania zespołów z samodestrukcji z powstania we-
wnętrznej niezależnej struktury jakości z przejęcia 
kontroli nad zespołami jakości przez funkcjonalnych 
kierowników z zbyt dużych aspiracji pracowników 
z wypalenia zawodowego z spadku motywacji z po-
wodu niezrealizowanych projektów. 

Podczas pierwszego, jak i drugiego etapu są or-
ganizowane liczne szkolenia jakości. Jeśli w począt-
kowym okresie pełnią one rolę edukacyjną, to póź-
niej szkolenia są coraz bardziej specjalistyczne i by-
wają traktowane w kategorii nagrody. Wpływ na sa-
tysfakcję ze szkoleń jakości mogą wywierać nie tyl-
ko takie czynniki, jak rodzaj szkolenia czy jego 
koszt, ale pełniona funkcja, status społeczny pra-
cowników oraz rodzaj wykonywanej pracy [Schmidt, 
2009]. Część pracowników uważa, że szkolenia przy-
sługują im z racji pełnionej funkcji i dlatego nie 
przyczyniają się one do utrwalania zachowań proja-
kościowych. 

etap iii – doskonalenie 

szelkie poprzednio popełnione błędy dają 
o sobie znać na trzecim etapie, ale jego 
skuteczność zależy w dużej mierze od sa-

tysfakcji z systemu, planowania jakości, komunika-
cji jakości. 

Satysfakcja z samego systemu zarządzania ma 
decydujący wpływ na dalsze prace związane z two-
rzeniem kultury jakości. Kiedy ta satysfakcja jest 
mała, to spada motywacja pracowników, a tym sa-
mym ich poziom zaangażowania. 

O satysfakcji z systemów jakości można mówić, gdy: 
�z udaje się osiągnąć efektywność systemu (a więc 

wymierne wyniki ekonomiczne); 
�z alokacja korzyści jest zaakceptowana (nie budzi 

poczucia niesprawiedliwości); 
�z kolejne zgłaszane działania korygujące i zapobie-

gawcze przynoszą pierwsze rezultaty; 
�z system (a w szczególności jego sfera dokumenta-

cyjna) służy pracownikom, a nie odwrotnie. 
Bardzo często pracownicy zapominają o tym, że 

system jakości powinien im służyć, a tworzone pro-
cedury muszą być tak traktowane, jak standardy. 
Procedury są po to, aby je doskonalić, zmieniać, do-
stosowywać do aktualnych wymagań. 

Bardzo trudnym zadaniem jest planowanie jako-
ści. Być może jednym z powodów jest to, że podsta-
wowa norma jakości (ISO 9001:2008) głosi koniecz-
ność planowania w celu spełnienia wymagań praw-
nych i klienckich oraz osiągnięcia celów jakościo-
wych (punkt 5.4.2). Taki zapis sprawia, że w prakty-
ce pracownicy nie bardzo wiedzą, co należy robić, 
jak planować system jakości. Tymczasem wyznacza-
nie konkretnych celów, zadań, odpowiedzialności 
i terminów jest kwintesencją doskonalenia systemu 
jakości. Brak takich planów (niekoniecznie sformali-
zowanych) świadczy o tym, że organizacja nie jest 
zorientowana na jakość, nie są w niej podejmowane 
działania doskonalące. Z praktyki wynika też, że 
ograniczanie się do poziomu normatywnego nie słu-
ży jakości. Potrzebne są bowiem dalsze działania 
związane z przeprowadzaniem samooceny, wykorzy-
stywaniem modelu doskonałości itp. 

Podobne problemy interpretacyjne są związane 
z koniecznością utrzymywania komunikacji jakości. 
Najwyższe kierownictwo musi komunikować istot-
ność wymagań prawnych i klienckich, politykę jako-
ści, a przede wszystkim musi informować pracowni-
ków o celach jakości. W tych obowiązkach są zawar-
te zalecenia dotyczące motywacji pracowników. 
Przekazywanie informacji o celach jakości działa 
motywująco w sytuacji, kiedy zostały one osiągnięte 
w wyniku wspólnego wysiłku i integrująco, kiedy na-
stępuje ich korekta. 

ograniczenia i dalsze badania 

iele barier i ograniczeń występuje na każ-
dym etapie doskonalenia jakości. Na 
przykład wprowadzenie wynagrodzenia 

za dodatkowe zadania związane z wdrażaniem, 
a później utrzymaniem systemów jakości jest nie-
zmiernie problematyczne. Niektóre organizacje 
wprowadziły system przyznawania punktów za 
wszelkie zgłaszane pomysły rozwiązywania pro-
blemów jakości, inne dodatkowo wynagradzają 
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audytorów wewnętrznych. Jednak systemy wyna-
grodzeń (których przeciwnikami byli nawet pre-
kursorzy jakości) nie sprawdzają się w praktyce. 
Zdarza się, że zachęcają one pracowników do ma-
skowania pracy, udawania, prowadzenia gier spo-
łecznych itp. 

Czas wdrożenia systemów jakości nie zawsze za-
leży od samej organizacji. W praktyce występuje na-
cisk na posiadanie certyfikatu (ze strony partnerów 
biznesowych, kontrahentów itp.). Sama satysfakcja 
z systemu jakości w konfrontacji z innymi rodzajami 
satysfakcji (np. z płacy, warunków pracy, interakcji 
i stosunków społecznych) może mieć niewielki 
wpływ na działania projakościowe. 

W świetle przedstawionych wyników badawczych 
będą bardzo przydatne dalsze badania dotyczące re-
lacji między kompetencjami a motywacją (na ile ni-
skie kompetencje wpływają na motywację do posia-
dania certyfikatu). Istnieje dużo badań pokazują-
cych relacje między zaangażowaniem a zaufaniem 
oraz empowermentem. Ciągle jednak niewiele wia-
domo o tym, jaką rolę odgrywa ta triada w doskona-
leniu jakości (szczególnie usług). 

W większości badań zakłada się, że im wyższy 
jest poziom świadomości jakości, tym więcej pro-
blemów społecznych można dostrzec. Istnieje jed-
nak zbyt rygorystyczny podział na poziom norma-
tywny jakości (a więc stosowania znormalizowa-
nych systemów zarządzania jakością) i poziom kon-
cepcyjny (implementacji zasad zarządzania przez 
jakość). Niewiele wiadomo o tym, jak kształtuje się 
system społeczny organizacji w okresie przejścio-
wym, tj. rozbudowywania systemów znormalizowa-
nych o kolejne elementy TQM. Omówiony w pracy 
problem balansu między potrzebami poszczegól-
nych klientów wymaga dalszych badań. Spostrzeże-
nia dokonane przez autora (z sektora publicznego) 
nie muszą się bowiem potwierdzać w sektorze pry-
watnym. 

podsumowanie 

omiędzy poszczególnymi etapami wdraża-
nia, utrzymania i doskonalenia systemów 
jakości występują bezpośrednie zależności. 

Na przykład motywy do wdrażania systemów dają 
o sobie znać na każdym z etapów. Rozbieżne oczeki-
wania pracowników będą przeszkodą w zaangażowa-
niu. Przeprowadzone studia literaturowe i spostrze-
żenia audytowe wskazują jedynie na poprawność 
systemowej teorii organizacji, a tym samym na po-
trzebę integracji dwóch systemów – jakości i syste-
mu społecznego. Ukazują one kierunki podejmowa-
nych działań, których nadrzędnym celem jest budo-
wanie kultury jakości. 

dr hab . Marek Bugdol, prof. UJ 
Instytut Ekonomii i Zarządzania 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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Summary 
The article presents social issues related to the improvement 
of quality management systems with regard to the three con-
secutive stages: a system’s implementation, maintenance 
and improvement. The author indicates key barriers and so-
cial limitations faced by employees responsible for quality 
management. 
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algorytmy decyzyjne w procesach 
wyceny przedsiębiorstwa

Krzysztof Maślankowski, Wiktor Patena

wprowadzenie 

prywatyzowanych przedsiębiorstwach ogni-
skują się wszystkie cechy charakterystyczne 
dla przemian systemowych. Stanowią one 

pole doświadczeń zarówno w obszarze przedmio-
tu i podmiotu, jak i efektywności gospodarowania.  
Jakość funkcjonowania przedsiębiorstw prywatyzowa-
nych stanowi kryterium efektywności prywatyzacji, 
a kluczową determinantą tego stanu staje się zacho-
wanie tych przedsiębiorstw na tle zachowań innych 
podmiotów i kształtującego je otoczenia rynkowego. 

Problemem prywatyzacji nie jest jednak jej pro-
ces, lecz  podejmowane w tym procesie decyzje. Szcze-
gólnym aspektem, który nie doczekał się dotychczas 
jednoznacznego rozwiązania, jest problem standa-
ryzacji metodyki analizy sytuacji przedsiębiorstwa 
w procesie jego prywatyzacji. 

Celem niniejszego artykułu jest rekonstrukcja za-
łożeń algorytmu decyzyjnego procesu prywatyzacji 
oraz w szczególności budowa algorytmu decyzyjne-
go dotyczącego etapu szacowania wartości przedsię-
biorstwa i wyboru metody wyceny. 

Autorzy stawiają kontrowersyjną hipotezę, że je-
żeli istnieje metoda ustalenia obiektywnej wartości 
przedsiębiorstwa, metoda oceny poprawności tego 
ustalenia i poprawności uzyskanej wartości oraz 
metoda wykorzystania tej wartości w określonym 
procesie decyzyjnym, a także metoda oceny popraw-
ności tego wykorzystania, to istnieje przesłanka do 
konstrukcji ram konceptualnych procesu standary-
zacji dziedziny wyceny przedsiębiorstwa, w wymia-
rze przedmiotu i podmiotu decyzyjnego. 

Savas (1992, s. 345) wprawdzie wskazuje, że okre-
ślenie wartości przedsiębiorstw państwowych może 
być przedsięwzięciem tak trudnym, że prawie bez-
nadziejnym. Kosiński (1992, s. 102) podnosi z kolei, 
że w normalnie funkcjonującej gospodarce cena jest 
kształtowana przez stosunki rynkowe, dla których 
nie istnieje teoretycznie poprawny układ. Podob-
nie nie istnieje też pojęcie wartości czy ceny przed-
siębiorstwa. Jeśli każda decyzja powoduje konse-
kwencje, to wartość przedsiębiorstwa zależy od tego, 
z jakim skutkiem podejmowane są dane decyzje, 
ale również przez to, kto i w jakim momencie je 
podejmuje. Przez to, jak podnosi Wojsznis (2000,  
s. 103), każda rzecz jest warta tyle, za ile da się 
ją za pomocą danych decyzji spozycjonować na ryn-
ku i sprzedać. Wywodząc dalej za Szczepankowskim 

(2007, s. 187), w ten sposób również nie ma metody 
wyceny wartości przedsiębiorstwa, bo, choć wartość 
ta istnieje, to nie istnieje jej definicja, a przez to 
punkt odniesienia do jej oceny. Jednak zestandaryzo-
wanie kluczowych etapów procesu określania warto-
ści przedsiębiorstwa sprawia, że uzyskane wartości 
stają się bardziej porównywalne, zostały bowiem wy-
generowane na podstawie podobnych założeń. Mamy 
także świadomość, czy i jakie czynniki wpływające 
na wartość nie zostały zanalizowane, stąd mniejsze 
ryzyko błędu. 

prywatyzacja w ujęciu normatywnym 

gólnie w literaturze przedmiotu prywatyza-
cja jest definiowana jako proces transfor-
macji własności państwowej we własność 

niepaństwowych osób fizycznych lub prawnych reali-
zowany w drodze: 
�z sprzedaży przedsiębiorstwa, 
�z udostępnienia osobom trzecim mienia lub akcji 

albo udziałów tego przedsiębiorstwa, zaś tryb, w ja-
kim urzeczywistnia się ten proces ma postać: 
�prywatyzacji pośredniej (kapitałowej), składają-
cej się z etapu komercjalizacji, a następnie odpłat-
nego lub nieodpłatnego udostępnienia jego akcji lub 
udziałów osobom trzecim poprzez m.in.: sprzedaż 
akcji, oddanie w dzierżawę praw z akcji, obciążenie 
praw z akcji;
�prywatyzacji bezpośredniej – polegającej na roz-
porządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa państwo-
wego poprzez jego sprzedaż, wniesienie do spółki 
lub oddanie do korzystania; 
�likwidacji przedsiębiorstwa państwowego z przy-
czyn ekonomicznych, powodującej przejęcie przez 
skarb państwa zasobu likwidowanego przedsiębior-
stwa w celu jego sprzedaży, oddania do korzystania 
lub wniesienia do spółki innej niż spółka skarbu 
państwa. 

W warunkach polskich prywatyzacja została za-
początkowana Ustawą z dnia 12 lipca 1990 r. o pry-
watyzacji przedsiębiorstw państwowych, zastąpioną 
8 kwietnia 1997 r. Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2002, nr 
171, poz. 1397 z późn. zm. – zwana dalej „ustawą”) 
nie zawiera definicji prywatyzacji, ograniczając się 
jedynie do określenia, na czym proces ten polega. 
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,

analiza przedprywatyzacyjna  
– definicje, zakresy 

stawodawca nie dokonał identyfikacji eta-
pów procesu prywatyzacji. Jednak ewident-
nie jednym z kluczowych etapów tego pro-

cesu są analizy przedprywatyzacyjne. Ustawa jednak 
nie definiuje pojęcia, celu ani funkcji analizy sytuacji 
przedsiębiorstwa. Określa jedynie moment jej wyko-
nania i minimalny normatywny zakres przedmioto-
wy. Z kolei wymagane minimum zawartości poszcze-
gólnych aspektów problemowych analizy, w ramach 
ich minimalnego zakresu normatywnego, określa 
rozporządzenie wykonawcze do ustawy. Szczegółowe 
warunki, jakie ma spełniać przedmiotowa analiza, 
określa się w umowie o jej wykonanie. W ten sposób 
powstają trzy poziomy uogólnienia dziedziny przed-
miotowej analizy sytuacji przedsiębiorstwa. Tę hie-
rarchię regulacji prawnych przedstawia rysunek 1. 

Konstrukcja zakresu analizy sytuacji przedsiębior-
stwa odpowiada klasycznej konstrukcji modelu ryzy-
ka biznesowego towarzyszącego działalności przed-
siębiorstwa na rynku konkurencji. W par. 1 ust. 2 
rozporządzenia (Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy 
spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu 
jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowa-
nia oraz warunków, w razie spełnienia których moż-
na odstąpić od opracowania analizy – zwane dalej 
„rozporządzeniem”) ustawodawca wskazał, że zakres 
tej analizy powinien obejmować obligatoryjnie: 
�z ustalenie sytuacji prawnej majątku przedsiębior-

stwa, 
�z oszacowanie wartości przedsiębiorstwa. 
Obowiązkiem zamawiającego ze względu na 

ochronę interesu skarbu państwa jest prawidłowe 
zdefiniowanie, jakiego zakresu analiz oczekuje. Wy-
konawca, podejmując się ich wykonania, powinien 
dysponować świadomością merytorycznych kwali-
fikacji umożliwiających należytą realizację takiego 
zamówienia. Na przykład, ze względu na ciążący na 
wykonawcy obowiązek uwzględnienia w oszacowa-
niu wartości przedsiębiorstwa wszystkich istotnych 

wniosków wynikających z pozostałych analiz, rozpo-
rządzenie ani umowa nie określają zakresu infor-
macyjnego tego elementu analizy, pozostawiając 
ten obszar problemowy wykonawcy. Ustawodawca 
w par. 5 ust. 1 wskazał jedynie, że oszacowanie war-
tości przedsiębiorstwa jest dokonywane z uwzględ-
nieniem wyników analizy, o której mowa w par. 
1, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, 
w szczególności spośród następujących: 
�z zdyskontowanych przyszłych przepływów pienięż-

nych, 
�z wartości odtworzeniowej, 
�z wartości skorygowanej aktywów netto, 
�z rynkowej wartości likwidacyjnej, 
�z przy zastosowaniu mnożnika zysku. 
Dalej w tekście, odnosząc się do metod wymienio-

nych powyżej, będziemy posługiwać się odpowiednio 
symbolami: D, O, A, L, M. 

algorytm decyzyjny w procesie  
wyboru metody szacowania wartości 
przedsiębiorstwa 

yboru metody wyceny dokonuje się w szcze-
gólności w zależności od sytuacji ekonomicz-
no-finansowej przedsiębiorstwa, uwarunkowań 

jego działania, trybu zbycia osobom trzecim i zakłada-
nej strategii prywatyzacji (por. par. 5 ust. 2). Wybór 
metody wyceny wymaga uzasadnienia. Porównanie 
uzyskanych przy zastosowaniu różnych metod wyceny 
wyników oszacowania wartości stanowi podstawę do 
określenia ceny akcji / udziałów spółki albo wartości 
przedsiębiorstwa państwowego (par. 5 ust. 3). Rozpo-
rządzenie określa więc jedynie nie tyle, jakie elementy 
ma zawierać oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, 
co sposób, w jaki to oszacowanie ma zostać dokonane, 
kryterium wyboru tego sposobu i oczekiwany przez 
zamawiającego rezultat oszacowania. 

Decyzja o wyborze metody wyceny nie jest trywial-
na i ma poważne konsekwencje. Stąd potrzeba budo-
wy odpowiedniego algorytmu decyzyjnego. Założenie, 
że taki algorytm staje się standardem w pracy doradców 
prywatyzacyjnych i firm konsultingowych sprawia, że 

Rys. 1. Analiza przedprywatyzacyjna w wymiarze regulacji prawnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy i rozporządzenia. 
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wyceny stają się porównywalne oraz unika się mani-
pulacji polegającej na sugerowaniu wartości wyceny, 
która nie jest miarodajna z powodu nie tyle błędów 
w samej wycenie, ale błędnego wyboru metody. Ta 
przecież sama w sobie determinuje wartość. 

Sama nazwa metody oznacza pewną szczególną 
koncepcję przedsiębiorstwa, jaką ma się na myśli. 
Pytamy więc, czy przedsiębiorstwo prowadzi regu-
larną działalność operacyjną, czy planuje się jego 
likwidację, czy likwidacja jest wymuszona, czy też 
przedsiębiorstwo jest jedynie zbiorem aktywów i nie 
prowadzi działalności operacyjnej. 

Najogólniej biorąc, bezdyskusyjnie można stwier-
dzić, że źródłem faktycznej wartości przedsiębior-
stwa są przyszłe dochody. Jest to wielkość wynikają-
ca z oczekiwanych dochodów, jakie przedsiębiorstwo 
może osiągnąć w przyszłości, zdyskontowanych za 
pomocą odpowiedniej stopy dyskontowej do warto-
ści dzisiejszej. Zwróćmy uwagę, że te dochody mogą 
zostać osiągnięte w wyniku kontynuacji działalności 
bądź powstać na skutek likwidacji. Pierwsze istotne 
rozróżnienie dotyczy więc formy, w jakiej przedsię-
biorstwo wygeneruje dochód. Jest to podejście rów-
noznaczne z założeniem, że albo przedsiębiorstwo 
ma potencjał do kontynuowania swojej działalności 
operacyjnej – wtedy sugerowane są metody docho-
dowe, albo ulegnie likwidacji – wtedy proponuje się 
metody majątkowe (rysunek 2). 

 Standardy wyceny wynikające z rozporządzenia 
z dnia 3 czerwca 1997 r. wymagają zastosowania 
dwóch metod, z domyślnym założeniem, że te dwie 
wielkości wyznaczą przedział wartości przedsiębior-
stwa (dolny i górny próg). Naturalnym punktem od-
niesienia (druga metoda) jest wielkość wyznaczona 
za pomocą metody skorygowanych aktywów netto. 
Oddaje ona bowiem rzeczywistą wartość aktywów 
firmy. Wtedy przedział wartości przedsiębiorstwa 
zawiera się w przedziale wyznaczonym przez – zależ-
nie od podejścia – odpowiednio metodę likwidacyj-
ną i wartości skorygowanej aktywów netto bądź tę 
ostatnią i dochodową. W pierwszym przypadku uży-
wamy dwóch podobnych metod. W metodzie warto-
ści skorygowanej aktywów netto zakłada się, przynaj-
mniej hipotetycznie, kontynuację działalności gospo-
darczej wycenianego podmiotu. Metoda opiera się 
na ogólnych założeniach metody wartości aktywów  
netto, przy czym wartość księgowa (przyjęta za punkt 
wyjścia) zostaje skorygowana z uwzględnieniem  

rynkowej wartości składników majątku i kapitału 
przedsiębiorstwa. Podobnie w metodzie likwidacyj-
nej: wartość księgowa jest skorygowana z uwzględ-
nieniem likwidacyjnej wartości składników majątku 
i kapitału przedsiębiorstwa. Dodatkowo dodawane 
są koszty likwidacji przedsiębiorstwa i zobowiązania 
oraz koszty związane ze zwalnianiem pracowników. 

Drugim punktem odniesienia może być wartość 
rynkowa. Nie jest ona dostępna bezpośrednio, jeśli 
mówimy o procesie prywatyzacji przedsiębiorstw. 
Niemniej metody mnożnikowe oparte na podobień-
stwach pomiędzy wycenianym przedsiębiorstwem 
i innym o znanej wartości rynkowej pozwalają  
pośrednio także na odniesienie się do wartości ryn-
kowej. Ustalona wartość rynkowa powinna być bli-
ska faktycznej, bo przecież ceny rynkowe powinny 
miarodajnie odzwierciedlać oczekiwania dotyczące 
dochodów. Niestety, oczekiwania inwestorów dotyczą-
ce potencjału przedsiębiorstwa podlegają znaczącym 
zaburzeniom, stąd wielkości generowane za pomo-
cą metod mnożnikowych, pomijając problemy me-
todologiczne, należy traktować z daleko posuniętą 
ostrożnością. Ponadto ten punkt odniesienia może 
być zastosowany jedynie w podejściu kontynuacyj-
nym, zastępując metodę wartości skorygowanej akty-
wów netto, z zastrzeżeniem, że trudno jednoznacznie 
określić, po której stronie przedziału wielkość wyzna-
czona tą metodą się znajdzie. 

Do tej pory nie skomentowano jeszcze metody 
wartości odtworzeniowej. Metoda ta określa wartość 
bieżącą majątku poprzez określenie jego potencjalnej 
wartości w stanie nowym i uwzględnienie stopnia zu-
życia. Pojęcie zużycia oznacza zarówno zużycie typo-
wo techniczne, jak i funkcjonalne oraz ekonomiczne. 
Szczególnym przykładem składników majątkowych 
podlegających szybkiemu procesowi deprecjacji war-
tości na skutek postępu technicznego są komputery 
i urządzenia peryferyjne. Metoda może być porówna-
na do metody wartości skorygowanej aktywów netto. 
W tej ostatniej koryguje się wartości księgowe do 
rynkowych, w metodzie odtworzeniowej odwrotnie 
– ceny aktualne są obniżane, aby korespondować 
z aktualnym stanem technicznym majątku. Skutek 
(uzyskiwane wartości) jest zwykle podobny. 

W zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej 
przedsiębiorstwa, na żądanie zamawiającego wy-
konawca wykonuje dodatkowo oszacowanie warto-
ści trzecią metodą wskazaną przez zamawiającego, 

Rys. 2. Dwa podejścia i dwie metody wyceny 

Źródło: opracowanie własne. 
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w szczególności według rynkowej wartości likwidacyj-
nej, w celu wykazania dolnego progu ceny. To stan-
dardowe w umowie postanowienie jest dyskusyjne, 
oznacza bowiem przyjęcie założenia, że tak ustalona 
wartość może stanowić podstawę do określenia ceny 
przedsiębiorstwa niezakładającego likwidacji. War-
tość likwidacyjna zawsze niesie ze sobą istotny prze-
kaz informacyjny, natomiast nie zawsze powinna być 
używana literalnie jako wyznacznik wartości przed-
siębiorstwa, szczególnie w sytuacji, gdy likwidacja nie 
jest planowana, ani tym bardziej wymuszona. 

Na rysunku 3 podjęto próbę usystematyzowania 
procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru metod wy-
ceny. Decyzje te leżą wprawdzie w gestii wykonawcy, 
ale są na tyle kluczowe, że powinny także podlegać 
standaryzacji. 

Należy postawić pytanie, jak działa tak zdefinio-
wany algorytm decyzyjny. Załóżmy, że mamy do czy-
nienia z przedsiębiorstwem, którego wartość osza-
cowano z użyciem czterech metod. Nie jest to przy-
padek typowy: spółka nie generuje dodatniego wy-
niku finansowego netto, ale obecny brak dodatniej 
rentowności nie ma charakteru trwałego i nie ma 

argumentów przemawiających za brakiem możliwo-
ści osiągnięcia w przyszłości dodatniej rentowności 
sprzedaży po zrealizowaniu planów zarządu. Z dru-
giej strony, kluczowymi składnikami aktywów spółki 
są nieruchomości. Stąd wyniki wyceny widoczne na 
rysunku 4 nie są zaskoczeniem. 

 Najpierw sprawdźmy, jak działa algorytm wyboru 
metody. Wybór podejścia kontynuacyjnego, zgodnie 
z formułą (D: A/M) skutkuje wyceną, która zawiera 
się pomiędzy wielkościami wygenerowanymi przez 
metody D i A. Wybór podejścia likwidacyjnego z ko-
lei, zgodnie z formułą (L: A/O), prowadziłby do roz-
ważania wielkości wynikających z metod A i L. Gdy-
by przyjmować średnie wartości z przedziałów wy-
znaczonych dwiema metodami, to okazałoby się, że 
błąd w wyborze podejścia (w tym przypadku na ko-
rzyść kontynuacyjnego) skutkowałby nieracjonalnym 
(zawsze można zbyć przedsiębiorstwo za L, zamiast 
liczyć na D) zaniżeniem wartości wyceny. Stąd na 
rysunku 3 sugerowane jest bezpieczne podejście, 
w którym w razie wątpliwości zawsze wybieramy po-
dejście likwidacyjne i dodatkową metodę wyceny. 
W sytuacji opisanej tym algorytmem zastosowanie 

Rys. 3. Algorytm decyzyjny wyboru metod wyceny 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 4. Przykładowe wyceny a algorytm decyzyjny 

Źródło: opracowanie własne.

miałaby wtedy formuła (A/O: max (D, L)), czyli 
ostatecznie wycena mieściłaby się pomiędzy wielko-
ściami wygenerowanymi przez metody A i L. 

podsumowanie i wnioski końcowe 

rażliwość algorytmu decyzyjnego wzrasta 
w stopniu odpowiadającym wzrostowi po-
ziomu ryzyka otoczenia, w jakim urzeczy-

wistnia się dana decyzja. Słusznie przez to zauważa 
za Mączyńską Panfil (2008, s. 28), że zapotrzebowanie 
na wycenę wartości przedsiębiorstw rośnie w mia-
rę nasilania się zjawiska oderwania własności od 
kontroli i zarządzania. Decyzje w tych sferach są 
bowiem tak samo zróżnicowane, jak zróżnicowana 
jest podstawa ich podjęcia. Rozważania zainicjowane 
w niniejszym opracowaniu zwracają jednak uwagę 
na to, że istnieje uboczny skutek wynikający z nasi-
lania się zjawiska, jakim jest odrywanie się teorii od 
praktyki wyceny przedsiębiorstwa, a w szczególności 
konstytuowania się praktycznego paradygmatu wyce-
ny akceptowanego i rozwijanego przez świat nauki. 

Ponadto brak uregulowań w zakresie standaryzacji 
podejścia do wykonywania i weryfikacji założeń 
i ustaleń analizy przedprywatyzacyjnej, a także podej-
ścia do sposobu i oceny wykorzystywania wynikają-
cych z niej wniosków stwarza szczególne wyzwanie do 
podjęcia teoretycznych poszukiwań formy i treści 
w dziedzinie tego obszaru problemowego. Podjęta 
w artykule próba standaryzacji jednego elementu 
(wyboru metody wyceny) jednego z etapów procesów 
prywatyzacyjnych (analizy przedprywatyzacyjne) może 
być krokiem na drodze budowy pełniejszych standar-
dów służących z pożytkiem przejrzystości procesów 
prywatyzacyjnych. 
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Summary
The paper is a review of company valuation standards that 
are in use in Poland in the process of privatization of state- 
-owned companies. In particular, it is an attempt to create 
an algorithm that could be used to choose the most rele-
vant valuation methods to be used. The choice involves five  
methods. The set of valuation methods that is actually in use 
Poland in based on the provision of the Ministry of Treasury 
issued on June1997, which specifies that at least two out of 
the five valuation methods that were listed there must be 
used whenever any of the state-owned companies were to be 
privatized and sold. The list includes: replacement method, 
restated net asset value method, liquidation value method, 
multiple method, DCF method. The algorithm that is being 
proposed is based on two approaches: continuation or liqui-
dation. This implies using the first method: income-based 
/ market-based or asset-based one. What follows is further 
decisions with regard to the other method to be applied. 
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W końcu ubiegłego roku na rynku wydawni-
czym ukazała się książka napisana przez zespół 
Katedry Podstawowych Problemów Zarządzania 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kie-
rowanej przez profesora Marka J. Stankiewicza. 
W dobie specjalizacji i fragmentaryzacji nauk 
o zarządzaniu książka ta jest ciekawą próbą po-
szukiwania uniwersalnej teorii rozwoju organiza-
cji. Zgodnie z koncepcją cyklu życia teorii, nauki 
o zarządzaniu osiągnęły fazę dojrzałości, o czym 
świadczy fakt, że spójna niegdyś teoria organi-
zacji i zarządzania rozpadła się na wiele dzia-
łów, teorii, szkół, koncepcji i podejść badawczych. 
Recenzowana książka ma ambicje wykorzystania 
dorobku nauk o zarządzaniu, dotyczących proble-
matyki rozwoju organizacji, do stworzenia uni-
wersalnej, nowoczesnej koncepcji rozwoju; jest 
próbą syntezy dorobku nauki w tym zakresie. 
Koncepcja nazwana przez autorów koncepcją 
pozytywnego potencjału organizacji przedstawia 
rozwój organizacji jako proces przekształcania 
zasobów organizacji w efektywne i prorozwojowe 
zachowania pracowników. Czynnikami stymulu-
jącymi te zachowania są klimat i kultura orga-
nizacyjna. 

Czytając książkę Pozytywny potencjał organiza-
cji . Wstęp do użytecznej teorii zarządzania z rado-
ścią odnotowałam powrót do pozytywnego nurtu 
w naukach o zarządzaniu, czyli do określania pozy-
tywnych atrybutów organizacji i zarządzania oraz 
pokazywania sposobu dojścia do nich. Nie jest to 
podeście tożsame z tzw. nurtem normatywnym 
w zarządzaniu, gdyż nie tworzy dyrektyw sprawne-
go działania, ale objaśnia pozytywny model orga-
nizacji i pokazuje zasady jego osiągania. W ostat-
nich dekadach dominował nurt badań eksponujący 
patologie i niesprawności organizacji. Na bazie 
myślenia, które można nazwać negatywnym poten-
cjałem organizacji, rozwinęła się m.in. koncepcja 
zarządzania w kryzysie czy koncepcja restruktu-
ryzacji. Powrót do świata pozytywnych wartości 
w zarządzaniu kieruje myśl menedżerów i badaczy 
w kierunku idealnych modeli, pozytywnych wzo-
rów, co może być bardziej inspirujące niż uparte 

poszukiwanie patologii w każdym aspekcie organi-
zacji i zarządzania. 

Autorzy budują swoją koncepcję prorozwojowego 
zachowania pracowników na dwóch płaszczyznach: 
teorii i badań empirycznych, które tę teorię wery-
fikują. Na płaszczyźnie teoretycznej wykorzystują 
kilka teorii, m.in. ogólną teorię zarządzania, teorię 
zasobową, teorię zachowań organizacyjnych i teorię 
zarządzania zasobami ludzkimi do zbudowania zało-
żeń teoretycznych badań empirycznych i modelu ba-
dawczego, pokazującego związek między rozwojem 
organizacji a pozytywnym potencjałem organizacji. 
Do badań wybrano celowo 103 przedsiębiorstwa 
polskie i 30 zagranicznych. Zastosowano szeroki  
zestaw narzędzi badawczych: ankietę, wywiad, me-
todę przypadków krytycznych oraz metodę delficką. 

Wyniki badań są niezwykle ciekawe. Przede 
wszystkim badaczom udało się zmierzyć pozytyw-
ny potencjał polskich przedsiębiorstw w podziale 
na dziewięć obszarów: zasoby materialne, strate-
gię, strukturę, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
władzę i demokrację zarządzania, kontrolę, inno-
wacje, integrację i identyfikację z firmą i przy-
wództwo. Pozytywny potencjał polskich przed-
siębiorstw oceniony został na średnim poziomie 
67%. Najwyżej zostały ocenione takie składniki, 
jak przywództwo i zasoby materialne, najniżej 
– integracja i identyfikacja z firmą i struktury. 
W każdym obszarze zostały ocenione szczegóło-
we jego parametry. Zaskakujące są wyniki badań 
przeprowadzonych tą samą metodą w przedsię-
biorstwach zagranicznych. Generalnie wyniki 
samooceny profilu pozytywnego potencjału or-
ganizacji zagranicznych wypadły dużo gorzej niż 
polskich, szczególnie nisko wypadła ocena przed-
siębiorstw francuskich, nieco lepiej japońskich. 
Autorzy dopuszczają możliwość, że lepsza ocena 
przedsiębiorstw polskich wynika nie ze stanu fak-
tycznego, a z większego optymizmu i mniejszego 
samokrytycyzmu polskich respondentów. 

Drugim celem badawczym, obok pomiaru po-
zytywnego potencjału badanych przedsiębiorstw, 
było zweryfikowanie relacji między komponen-
tami modelu, czyli udowodnienie, że pozytywny  

pozytywny potencjał  
organizacji 
wstęp do użytecznej teorii zarządzania 
Praca zbiorowa pod redakcją Marka Jacka Stankiewicza

tnoik „dom organizatora”, toruń 2010 

,
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potencjał organizacji wpływa na wzmacnianie po-
zytywnej kultury organizacji i pozytywnego kli-
matu organizacyjnego, a przez to powoduje za-
chowania pracowników, wpływające pozytywnie 
na rozwój organizacji. Badanie związków między 
zmiennymi modelu pokazało, że między wszyst-
kimi jego zmiennymi istnieją silne zależności 
potwierdzone dodatnimi i statystycznie istotny-
mi korelacjami. Potwierdziły to również badania 
eksperckie. Zbadano również czynniki zewnętrzne 
i wewnętrzne, wpływające na pozytywny potencjał 
organizacji. Szczególnie dokładnie zbadano wpływ 
interesariuszy przedsiębiorstwa na kształtowanie 
pozytywnego potencjału organizacji. 

Wyniki badań zaprezentowane w książce Po-
zytywny potencjał organizacji . Wstęp do użytecz-
nej teorii zarządzania mają duży walor poznaw-
czy. Budują nowe podejście do badania rozwoju 
organizacji, wiążąc sukces organizacji, jego wy-
niki ekonomiczne przede wszystkim z posta-
wami i zachowaniami ludzi, kulturą i klimatem 
organizacji, czyli tzw. miękkimi elementami 
zarządzania. Większość przedstawicieli nauk 
o zarządzaniu wiąże sukces ekonomiczny raczej 
z „twardymi” elementami zarządzania, takimi jak 
strategia rozwoju, system zarządzania, struktury 
organizacyjne. Prawda, jak zawsze, leży pośrod-
ku – sukces zależy od bardzo wielu czynników  
i żaden nie może być w badaniach wykluczony. 

Jednak ważne jest udowodnienie, a to się udało 
zespołowi profesora Stankiewicza, że obok zaso-
bów materialnych, strategii i struktury – czyn-
ników tradycyjnie wiązanych z rozwojem organi-
zacji, wielkie znaczenie mają takie czynniki, jak 
przywództwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
władza, integracja z firmą i inne elementy two-
rzące postawy prorozwojowe pracowników. 

Niezależnie od walorów poznawczych książki, 
zaprezentowane w niej modele i wyniki badań 
mają duży walor metodyczny; stanowią dobry 
wzór, atrakcyjną propozycję badania złożonego 
problemu rozwoju organizacji dla innych badaczy, 
którzy chcieliby weryfikować te same zmienne na 
innym zbiorze przedsiębiorstw. 

Uważam, że książka Pozytywny potencjał or-
ganizacji . Wstęp do użytecznej teorii zarządzania 
napisana pod redakcją Marka J. Stankiewicza 
jest niezwykle wartościową monografią naukową. 
Jej odbiorcami będą przede wszystkim naukowcy 
i doktoranci. Jednak polecam tę książkę również 
przedstawicielom praktyki, którzy z tej lektury 
mogą wynieść nowe spojrzenie na skuteczne za-
rządzanie rozwojem organizacji i nową inspirację 
do wprowadzania nowych metod zarządzania. 

prof . zw . dr hab . Maria Romanowska 
Katedra Zarządzania w Gospodarce 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Adam Grzegorczyk

reklama
polskie wydawnictwo ekonomiczne, warszawa 2010

Na rynku są dostępne liczne publikacje na te-
mat reklamy i poradniki dla jej twórców. W tym 
podręczniku autor prezentuje interdyscyplinarne 
spojrzenie na reklamę. Omawia nie tylko jej aspek-
ty marketingowe, lecz także wiedzę z zakresu li-
ternictwa, projektowania oraz wystawiennictwa, 
zagadnienia prawne i etyczne związane z reklamą, 
opisuje przemysł reklamowy, działalność agencji 
reklamowych i zasady prowadzenia kampanii rekla-
mowych. Tak wszechstronne ujęcie reklamy byto 
możliwe dzięki ponadpiętnastoletniemu doświad-
czeniu zawodowemu autora w działalności marke-
tingowej, a także wykorzystaniu światowego dorob-
ku naukowego w tej dziedzinie.

Książka jest adresowana do studentów, słucha-
czy kursów i szkoleń, a także osób zamierzających 

podjąć pracę w branży reklamowej. Podręcznik bę-
dzie także pomocny pracownikom odpowiedzialnym 
za współpracę z agencjami reklamowymi.

Adam Grzegorczyk – doktor habilitowany nauk 
ekonomicznych, profesor Akademii Finansów, rek-
tor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie. Założy-
ciel pierwszej w Polsce nowoczesnej szkoły rekla-
my. W młodości związany ze środowiskiem polskiej 
estrady, były menedżer zespołów Pawła Kukiza 
i Roberta Gawlińskiego oraz Ireny Santor. W poło-
wie lat 90. kierował Festiwalem Muzyki Rockowej 
w Jarocinie. Dziennikarz i prezenter radiowy, pro-
ducent oraz wydawca fonograficzny. Autor i redak-
tor ponad 20 książek poświęconych tematyce rekla-
my, sponsoringu i mediów.
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ALISON KEMPER, ROGER L. 
MARTIN, After the Fall: The 
Global Financial Crisis as 
a Test of Corporate Social 
Responsibi l i t y Theor i es , 
„European Management 
Review” 2011, vol. 7, issue 4, 
s. 229–239.

Alison Kemper prowadzi zajęcia 
z zarządzania strategicznego, 
pracuje w Rotman School of 
Management w Toronto w Kanadzie, 
Roger L. Martin – profesor specjali-
zujący się w zarządzaniu strategicz-
nym, dziekan Rotman School of 
Management w Toronto. 

Globalny kryzys finansowy, 
który został zapoczątkowany zała-
maniem na amerykańskim rynku 
kredytów hipotecznych (subprime 
mortgage) i rozprzestrzenił się 
w gospodarkach na całym świecie, 
przyczynił się do weryfikacji wielu 
dotychczas utartych poglądów. 
Okazało się bowiem, że dotychcza-
sowe założenia o ograniczeniu roli 
państwa w gospodarce, postępują-
cej liberalizacji i deregulacji oraz 
samoregulacji sektora biznesu nie 
sprawdzają się jako rozwiązania 
mające zapewnić rozwój gospodar-
czy i generowanie stabilnych zy-
sków przez sektor przedsiębiorstw 
w dłuższym okresie. W efekcie 
podjęte badania, mające na celu 
odpowiedzieć na pytania o główne 
przyczyny kryzysu finansowego, 
każą się zastanowić nad przydat-
nością wielu teorii i koncepcji za-
równo dotyczących porządku in-
stytucjonalnego, polityki makro-
ekonomicznej, jak i zarządzania 
przedsiębiorstwem. 

Siła i skutki kryzysu finanso-
wego były bowiem tak silne, że 

pojawiły się głosy o konieczności 
rewizji wielu fundamentalnych za-
łożeń dotyczących funkcjonowania 
społeczeństwa i gospodarki. Na 
przykład Richard Posner, główny 
zwolennik szkoły chicagowskiej 
ogłosił upadek systemu kapitali-
stycznego, a Jack Welch, były wie-
loletni prezes General Electric za-
uważył porażkę koncepcji budowa-
nia wartości dla akcjonariusza. 
Kryzys wielu rozwiązań nie ozna-
cza jednak, że receptą na zaistnia-
łe kłopoty jest prosty powrót do 
większej regulacji i ingerencji pań-
stwa w gospodarkę. Wielu obser-
watorów zwraca uwagę na potrze-
bę wypracowania nowej dynamiki 
i nowych koncepcji współpracy na 
linii gospodarka – społeczeństwo. 

Niniejszy artykuł podejmuje 
próbę oceny teorii społecznej odpo-
wiedzialności biznesu w warun-
kach problemów makroekonomicz-
nych wielu państw, pogorszenia 
wyników finansowych przedsię-
biorstw oraz niskiej efektywności 
porządku regulacyjnego, spowodo-
wanych globalnym kryzysem fi-
nansowym. 

główna debata w naukach 
ekonomicznych 

rzez ostatnie 40 lat moż-
na było obserwować roz-
wój różnych podejść ana-

lizujących rolę, miejsce i zadania 
przedsiębiorstwa w gospodarce 
i społeczeństwie. Efekty tej dysku-
sji znacząco wpływały na nasze ro-
zumienie i postrzeganie firmy 
oraz wielu wymiarów jej działalno-
ści, definiowanie otoczenia, głów-
nych zadań oraz wyzwań. Dyskusja 
ta została zapoczątkowana w la-
tach 60. i 70. XX wieku przez 

przedstawicieli tzw. szkoły chica-
gowskiej skupiającej grupę ekono-
mistów o liberalnych poglądach. 
Uznawali oni inwestorów za naj-
ważniejszą grupę, której oczekiwa-
nia i interesy powinno w swojej 
działalności uwzględniać przedsię-
biorstwo. 

Koncepcje te wywodziły się 
z prac takich autorów, jak Spence 
i Zeckhauser (1971), Jensen (1972), 
Fama (1976), Jensen i Meckling 
(1976), Fama i Jensen (1983). 
Założenia tego podejścia miały 
także wywierać wpływ na sposób 
zarządzania firmą i jej strukturę 
[Davis, 2009]. Przyjęty przez eko-
nomistów szkoły chicagowskiej 
model funkcjonowania firmy bazo-
wał na finansowej perspektywie 
[Vogel, 2005; MacKenzie, 20006; 
Dore, 2008; Zumbansen, 2009], 
skupiając się na kwestii generowa-
nia zysku i zapewniania inwesto-
rom zwrotu z inwestycji. W cen-
trum analiz znalazł się konflikt 
między pryncypałem a agentem 
(akcjonariuszem a menedżerem), 
w szczególności w warunkach roz-
proszenia akcjonariatu i oddziela-
nia własności od kontroli [Berle 
i Means, 1932, 1967]. 

Kolejne analizy dążyły do wy-
pracowania możliwości i narzędzi 
rozwiązywania tego konfliktu, za-
pewniających najbardziej efektyw-
ne działania firmy. Podejście to 
dało początek rozwoju takich kwe-
stii, jak funkcjonowanie rady, bu-
dowa optymalnych kontraktów me-
nedżerskich, strukturyzowanie 
płacy menedżerskiej i wiązanie jej 
z wynikami spółki (kurs akcji, 
przepływy pieniężne). Pociągnęło 
to za sobą uznanie wiedzy z zakre-
su rachunkowości i finansów, prze-
konanie o konieczności liberalizacji 

„European Management Review” 

Globalny kryzys finansowy jako test 
teorii społecznej odpowiedzialności 
biznesu    

,
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i deregulacji funkcjonowania 
przedsiębiorstw oraz przeobraże-
nia w strukturze organizacyjnej 
przedsiębiorstw, podkreślających 
znaczenie profesjonalnych mene-
dżerów i członków rad [Barlett 
i Ghoshal, 1993; Barnet, 1974; 
Epstein, 2005; Krippner, 2005; 
Dore, 2008]. Rozwiązania organi-
zacyjne miały bowiem zapewniać 
zyski i przekładać się na zwroty 
z inwestycji. Nurt ten określany 
jako ufinansowienie przedsiębior-
stwa (financialization) doprowadził 
do ukształtowania się koncepcji 
kreowania wartości dla akcjona-
riusza jako głównego celu działa-
nia przedsiębiorstwa. Jednocześnie 
akcjonariusze byli postrzegani 
jako jedyna grupa interesu, wobec 
której menedżerowie i spółki po-
winni odpowiadać i zgodnie z cela-
mi której powinni podejmować 
wszystkie decyzje w spółce. 
Ilustracją tego podejścia jego sfor-
mułowanie Thomasa Murphy’ego, 
prezesa GM w latach 1974–1980: 
„GM to nie przedsiębiorstwo pro-
dukujące samochody. GM to przed-
siębiorstwo zarabiające pieniądze”. 

Dorobek koncepcji pryncypała 
i agenta nie okazał się jednak jedy-
ną perspektywą patrzenia na wza-
jemne relacje społeczeństwa i biz-
nesu. Dominacja koncepcji liberal-
nych zaowocowała w późniejszym 
okresie reakcją ze strony ich opo-
nentów. Jednym, być może z dość 
zaskakujących efektów rozwoju 
myśli ekonomii szkoły chicagow-
skiej [Friedman, 1953] jest rozwój 
koncepcji dotyczących roli i zadań 
przedsiębiorstwa w społeczeń-
stwie. Donaldson zauważa, że roz-
wój koncepcji społecznej odpowie-
dzialności biznesu wiąże się z dys-
kusją wielu badaczy wokół poglą-
dów Friedmana. Szczególnie doty-
czy to stwierdzenia Friedmana, że 
„tylko niektóre trendy [w dyskusji 
– przypis M.A.] mogą podminować 
znacznie założenia o wolnym społe-
czeństwie, w tym akceptację przed-
stawicieli sektora korporacyjnego 
idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu, przedkładanej nad genero-
wanie jak największych zysków dla 
akcjonariuszy”. Dodatkowa kryty-
ka koncepcji corporate social re-
sponsibility (CSR) przez Friedmana, 

wskazującego na jej słabe podejście 
metodologiczne i brak rygoru ana-
litycznego, przyczyniła się do wielu 
badań i opracowań znacznie wzbo-
gacających teoretyczny dorobek. 
Duże znaczenie dla rozwoju kon-
cepcji miało sformułowanie przez 
Ackermana (1973) podstawowych 
kwestii definicyjnych oraz przygo-
towanie ram teoretycznych przez 
Sethiego (1975). Najważniejsze cza-
sopisma naukowe zdecydowały się 
na utworzenie działów podejmują-
cych tematykę społecznych aspek-
tów zarządzania. 

Jednakże w latach 70. XX wie-
ku wraz z dominacją polityki 
Reagana, którego doradcą ekono-
micznym został Thomas Friedman, 
a Jack Welch, CEO General Electric 
stanowił najlepszą ilustrację funk-
cjonującej koncepcji wartości dla 
akcjonariusza, wciąż utrzymywało 
prymat wąskie spojrzenie na rolę 
biznesu w społeczeństwie. Pod ko-
niec lat 70. ub. w. intelektualna 
ofensywa oponentów koncepcji war-
tości dla akcjonariusza przybrała 
na sile. Kluczowym opracowaniem 
było stworzenie trójwymiarowego 
modelu przedsiębiorstwa przez 
Carrolla (1979), zgodnie z którym 
firmy winny równoważyć wymogi 
prawne, etyczne i ekonomiczne 
w swojej działalności oraz winny 
angażować się dobrowolnie w dzia-
łania charytatywne. Donaldson 
w swojej książce Corporations and 
Morality (1982) krytykował domina-
cję generowania zysku i podnosił 
obowiązek przedsiębiorstw do wy-
wiązywania się z kontraktu spo-
łecznego. Ponadto Donaldson, po-
dejmując polemikę z Friedmanem, 
zwracał uwagę na rosnącą siłę mię-
dzynarodowych korporacji i ich 

ogromny wpływ na kształtowanie 
rzeczywistości i losów obywateli 
w krajach, w których prowadzą one 
działalność gospodarczą. Freeman 
natomiast, formułując teorię inte-
resariuszy, zaproponował rozsze-
rzenie grupy, wobec której przed-
siębiorstwa i menedżerowie odpo-
wiadaliby za swoje działania 
[Freeman i Reed, 1984; Freeman, 
1984]. Teoria interesariuszy włą-
czająca klientów, dostawców, pra-
cowników, społeczności lokalne czy 
organizacje pozarządowe do grup, 
których oczekiwania powinno reali-
zować przedsiębiorstwo, wyraźnie 
oznaczała polemikę z teorią pryn-
cypała i agenta. Strategię opartą 
na wyłącznym realizowaniu intere-
sów akcjonariuszy i pomijaniu in-
nych grup interesariuszy określano 
jako przestarzałą i zacofaną 
[Charan i Freeman, 1980]. 

Kolejnym kluczowym wkładem 
w rozwój koncepcji CSR i w debatę 
wokół podejścia prymatu wartości 
dla akcjonariusza było opracowanie 
przez Prakasha Sethiego mierni-
ków efektywności społecznej przed-
siębiorstwa (social performance) 
i powiązania ich ze wskaźnikami fi-
nansowymi [Sethi, 1975]. Co wię-
cej, autorzy wykorzystywali doro-
bek szkoły chicagowskiej, w szcze-
gólności opracowania E. Famy, do-
wodząc związków między miernika-
mi społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa a wyceną jego ak-
cji przez rynek kapitałowy [Spicer, 
1978]. Wykres 1 przestawia publi-
kacje z zakresu zarządzania podej-
mujące tematykę etyki biznesu oraz 
społecznej odpowiedzialności bizne-
su od 1960 r. po czasy obecne. 

Drugą falę rozwoju koncepcji 
CSR stanowiły efekty Szczytu 

Wykres 1. Publikacje z zakresu zarządzania na temat etyki 
biznesu oraz CSR  
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Ziemi z roku 1992 w ramach konfe-
rencji ONZ poświęconej środowi-
sku i rozwojowi, w czasie której 
przedstawiono ideę zrównoważone-
go rozwoju (sustainable develop-
ment). Strategia zrównoważonego 
rozwoju miała być odpowiedzią na 
miejsce i rolę biznesu w społeczeń-
stwie oraz uwzględnianie różnych 
celów i oczekiwań ze strony intere-
sariuszy. W praktyce idea ta prze-
łożyła się na stworzenie wielu ini-
cjatyw (AccountAbility, World 
Business Counci l on Socia l 
Development czy normy z serii ISO 
9000), co z kolei oznaczało przej-
ście koncepcji od etapu teoretycz-
nego do etapu kodyfikowania norm 
działania i implementacji nowych 
standardów. W miejsce artykułów 
czysto teoretycznych pojawiło się 
wiele opracowań empirycznych, łą-
czących działania z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności z efek-
tywnością organizacyjną i wynika-
mi finansowymi. 

Za trzecią falę rozwoju koncep-
cji CSR uznaje się opracowania po-
wstałe po roku 2000, traktujące 
społeczną odpowiedzialność przed-
siębiorstwa jako strategiczny kie-
runek rozwoju [Martin, 2002; 
Porter i Kramer, 2002]. CSR jest 
postrzegane przez specjalistów 
z zakresu zarządzania strategicz-
nego jako element składowy przy 
formułowaniu strategii i potencjal-
ne źródło przewagi konkurencyjnej 
na rynku. Jednocześnie wskazuje 
się na ogromne możliwości pozy-
tywnego wpływu i korzyści z dzia-
łalności firmy dla społeczeństw. 
Ponadto wiele artykułów stara się 
integrować kwestie polityczne 
i społeczne w zarządzanie i dys-
kurs o miejscu i roli przedsiębior-
stwa we współczesnych społeczeń-
stwach [Matten i Crane, 2005; 
Palazzo i Scherer, 2008]. Rozwój 
teorii przedsiębiorstwa w ciągu 
ostatnich 50 lat podsumowuje ta-
bela 1. 

csr i kryzys finansowy 

lobalny kryzys finansowy, 
zapoczątkowany załama-
niem na amerykańskim 

rynku kredytów hipotecznych, po-
ciągnął za sobą znaczne przeceny 
akcji spółek na giełdzie i zmusił 
rządy do podjęcia działań ratunko-
wych, polegających na wpompowa-
niu w gospodarki miliardów dola-
rów. Przebieg i skala kryzysu wy-
warły ogromny wpływ na warunki 
istniejące na rynku i zmieniły po-
strzeganie wielu kwestii. W odnie-
sieniu do społecznej odpowiedzial-
ności biznesu można mówić 
o trzech głównych obserwacjach: 
�� Dokładniejsza analiza poczy-

nań przedsiębiorstw – kryzys fi-
nansowy pociągnął za sobą zwięk-
szenie aktywności rządów i ingeren-
cji państw w gospodarkę. Okazało 
się bowiem, że dla ratowania syste-
mów finansowych i wielkich przed-
siębiorstw zatrudniających wielu 

,

Tab. 1. Ewolucja teorii przedsiębiorstwa 

Podejście 
teore-
tyczne

Teoria  
gospodarka

– społe-
czeństwo

Przedsta-
wiciele

Przed  
1970 r. 

Zmiana Po 1970 r. 
Główna  

koncepcja 
Zmiana  

2008–2009 r. 

Współczesne 
główne  

wyzwanie 

Teoria  
firmy 

Instrumen-
talne CSR 

Różni Fordyzm,  
podejście  
menedżerskie,  
dywersyfika-
cja, struktury 
dywizjonalne 

Model  
finansowy 

Wysoka  
specjalizacja, 
dominacja  
interesu  
akcjonariuszy 

Przyzwoitość 
przynosi do-
bre wyniki 

Ograniczenie 
działalności 
charytatywnej 
i wzrost scep-
tycyzmu kon-
sumentów 

Ograniczenie 
szans  
strategicznych 

Teoria za-
rządzania 

Teoria inte-
resariuszy 

Freeman Zawodowy 
(profesjonalny) 
menedżer 

Teoria  
agencji 

Wynagrodze-
nie mene-
dżerskie 
oparte na 
kursie akcji 

Dialog 
z interesariu-
szami jako 
wskaźnik 
efektywnego 
zarządzania 

Krytyka płacy 
menedżerskiej 
i niekompeten-
cji menedże-
rów 

Ograniczenie 
kontroli  
menedżerów, 
bardziej bez-
pośrednia 
kontrola pań-
stwa 

Model  
państwa 

Korporacja 
jako  
obywatel,  
dobrowolna 
samoregu-
lacja

Matten, 
Crane, 
Palazzo, 
Scherer 

Model  
westfalski

Deregulacja 
(Thatcher/ 
Reagan) 

Model  
postwestfal-
ski

Firmy zapew-
niają prze-
strzeganie 
prawa 

Reformy  
regulacyjne 

Państwo  
odzyskuje  
pozycję 

Zakres 
działania 
firmy 

BAWS, 
WBCSD, 
ISOs, inne 
globalne  
instytucje 
i NGOs 

ONZ,  
praktycy 

Zasięg  
krajowy 

Globalizacja Zasięg mię-
dzynarodowy 

Firmy przyj-
mują warto-
ści odpowia-
dające wielu 
grupom spo-
łecznym 

Deglobalizacja Państwo  
odzyskuje  
pozycję 

Strategia 
na pozio-
mie korpo-
racji 

Macierze Martin Efektywność 
złożonych 
struktur 

Strategia 
konkurencji 
M. Portera 

Globalne 
działanie  
i finan-
sowanie, 
delegowanie 
odpowie-
dzialności 
i za wyniki 
do SJB 

Zrozumienie 
mecha-
nizmów 
i dynamiki 
szczególnych 
sektorów 

Bez wpływu 
wskutek  
kryzysu 

Spadek  
zyskowności 
i produktyw-
ności 
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pracowników i stanowiących ważne 
ogniwo w gospodarce (np. prze -
mysł samochodowy w Stanach 
Zjednoczonych) konieczne było 
wsparcie ich publicznymi finansa-
mi. W efekcie przeprowadzono na-
cjonalizacje przedsiębiorstw, które 
były „za duże, by upaść”, co zmieni-
ło stronę dostarczającą kapitał. 
Miejsce akcjonariuszy zajęli podat-
nicy, gdyż to z wpływów z podat-
ków wygospodarowano wielkie fun-
dusze do ratowania upadających 
spółek. Wówczas to podatnicy i sze-
roka opinia publiczna zaczęły bliżej 
przyglądać się praktykom pracy za-
rządów, gdyż wysokie koszty zarzą-
du (wydatki na cele reprezentacyj-
ne, korzystanie ze służbowych od-
rzutowców, sponsoring klubów 
sportowych) nie były już usankcjo-
nowane zwiększaniem wartości dla 
akcjonariusza. 
�� Bankructwo praktyk wyna-

grodzenia menedżerskiego 
i koncepcji instrumentalnego 
CSR – kryzys finansowy dowiódł 
kompromitacji systemu motywa-
cyjnego, stosowanego przez spółki 
w celu ograniczania konfliktów 
pryncypał – agent (akcjonariusz 
– menedżer). Okazało się, że po-
stulowane przez liberałów wiąza-
nie płacy z wynikami nie przynio-
sło oczekiwanych rezultatów, a co 
gorsza, wysokie premie i nagrody 
otrzymali menedżerowie bankru-
tujących spółek. Jednocześnie in-
strumentalne podejście do CSR 
także nie przyniosło oczekiwa-
nych wyników w warunkach spa-
dających kursów akcji. 
�� Regulacja i polityczne po-

dejście do CSR – kryzys wyraź-
nie wykazał słabości regulacji sys-
temów finansowych w Wielkiej 
Brytani i, Unii Europejskiej 
i  Stanach Zjednoczonych. 
Szczególne znaczenie miały luki 
nadzorcze w odniesieniu do funk-
cjonowania banków, pracy agencji 
ratingowych i funduszy inwestycyj-
nych oraz wykorzystywania instru-
mentów pochodnych. Zniesienie 
ograniczeń wynikających z Glass- 
-Steagall Act doprowadziło do 
większej ekspansji banków i anga-
żowania się ich w duże, choć ryzy-
kowne projekty inwestycyjne. 
Jedynie w Kanadzie, gdzie obowią-
zują bardziej rygorystyczne prze-
pisy, system bankowy praktycz-
nie nie odczuł skutków kryzysu. 
Obserwowany rozwój systemów fi-
nansowych na świecie często okre-
śla się mianem amerykanizacji tej 
dziedziny gospodarki, gdyż zmia-
ny, idące w kierunku zwiększania 
liberalizacji, deregulacji, presji na 
wyniki dla akcjonariuszy oraz 

funkcjonowania przy wysokim po-
ziomie długu, zostały przeniesione 
ze Stanów Zjednoczonych do wielu 
innych krajów. Wiąże się to jedno-
cześnie z ewolucją gospodarek 
w kierunku modelu opartego na 
mechanizmach rynkowych w wielu 
wymiarach gospodarki i znacznym 
zmniejszaniu roli państwa. 

Efekt tych zdarzeń będzie nie-
wątpliwie miał wpływ na rozwój 
i rolę CSR zarówno w odniesieniu 
do ram teoretycznych, jak i prak-
tycznych wymiarów. Łatwiej jed-
nak odnieść się do krótkotermino-
wych skutków niż przewidywać 
rozwój sytuacji w dłuższym okre-
sie. Przede wszystkim należy pod-
kreślić, że zmieniły się oczekiwa-
nia społeczne. Badania z końca 
roku 2008 wskazują, że ponad 
60% Amerykanów wierzy w sku-
teczność ostrzejszej regulacji 
i przestrzegania przepisów prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 
w tym działań podejmowanych 
przez spółki w celu ograniczenia 
ryzyka podobnego kryzysu w przy-
szłości. Z drugiej strony spada po-
parcie dla idei zmniejszania po-
datków i wdrażania rozwiązań 
wolnorynkowych. Wzrasta świado-
mość, ale i skala problemów zwią-
zanych z bezrobociem, bezdomno-
ścią, biedą czy niedożywieniem. 
Przytaczając wcześniejsze stwier-
dzenia Friedmana, często błędnie 
przypisywane prezydentowi 
Nixonowi, można powiedzieć, że 
w obecnym czasie „wszyscy jeste-
śmy keynesistami”. Zwiększenie 
roli państwa i instytucji przy 
spadku zaufania społecznego do 
rozwiązań rynkowych stanowi po-
ważne wyzwania w krajach, gdzie 
państwo wycofało się z wielu dzie-
dzin życia i pozostaje słabe. 
Trudno bowiem w takich warun-
kach skutecznie tworzyć i wdrażać 
regulacje ograniczające swobodę 
działania przedsiębiorstw. 

Pojawia się jednak pytanie 
o kierunek zmian i cel nowych re-
gulacji. Można spodziewać się 
większej aktywności zwolenników 
formułowania i egzekwowania 
oczekiwań wobec korporacji trans-
narodowych, ze względu na ich 
wpływ na systemy gospodarcze, 
społeczne i środowisko. Trudno na-
tomiast oczekiwać większej popu-
larności podejścia samoregulacji 
przez przedsiębiorstwa – przeko-
nanie, że inwestycje społeczne i re-
spektowanie oczekiwań różnych 
grup przełożą się na lepsze wyniki 
finansowe raczej nie będzie domino-
wać w gospodarce.  Jednocześnie 
obecna sytuacja stawia wyzwania 
koncepcji strategicznego podejścia 

do CSR, gdyż przedsiębiorstwa 
częściej otrzymują wsparcie finan-
sowe, niż go udzielają. Szacuje się, 
że wydatki korporacyjne na cele 
związane ze społeczną odpowie-
dzialnością biznesu spadły o 50%. 
Trudno także będzie traktować 
CSR jako źródło przewagi konku-
rencyjnej, w szczególności w sytu-
acji krytyki niektórych produktów 
czy rozwiązań rzekomo zdrow-
szych i prośrodowiskowych. 

Podejście instrumentalnego 
CSR, w którym wszelkie działa-
nia społecznej odpowiedzialności 
winny przekładać się na wyniki 
finansowe i kurs akcji, także sta-
nie się mniej popularne ze wzglę-
du na trudną sytuację finansową. 
Warto jednocześnie zauważyć, że 
to instrumentalne podejście do 
CSR wywołało najwięcej szkody 
w rozwoju koncepcji i praktycz-
nym jej stosowaniu przez spółki. 

Wydaje się natomiast, że dwa 
z wcześniej przytoczonych po-
dejść będą się rozwijać. Pierwszym 
jest koncepcja kontraktu społecz-
nego autorstwa Donaldsona, któ-
ra sprawdza się także w trud-
nych jak obecne warunkach. 
Odpowiedz ia lność przedsię -
biorstw względem społeczeństwa, 
pewne zobowiązanie za uzyskiwa-
ne korzyści wydają się nie tracić 
na znaczeniu, szczególnie w sytu-
acji większej aktywności pań-
stwa. Drugą koncepcją jest teoria 
interesariuszy Freemana propo-
nująca narzędzie dialogu społecz-
nego z różnymi grupami, na któ-
re wpływ wywiera działalność 
przedsiębiorstwa. Rosnąca siła 
lokalnych społeczności i organi-
zacji pozarządowych zmusza spół-
ki do brania pod uwagę intere-
sów w ie lu różnych g rup. 
Świadomość zagrożeń, związa-
nych z degradacją środowiska 
i problemami społecznymi, przy-
czyni się niewątpliwie do redefi-
nicji celów przedsiębiorstw, kon-
centrujących się na zrównoważo-
nym rozwoju w warunkach glo-
balnej gospodarki. 

dr Maria Aluchna 
Katedra Teorii Zarządzania 

Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie 
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