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strategie zarządzania wiedzą  
w przedsiębiorstwie 
 
    
Jan Macias

Wprowadzenie 

becnie w literaturze przedmiotu wiedzę 
uznaje się za najważniejszy zasób strate-
giczny firm, warunkujący ich istnienie oraz 

zdolność do generowania przewagi konkurencyjnej 
[K .R . Conner i C .K . Prahalad, 1996; R .M . Grant, 
1996; B . Kogut i U . Zander, 1992; J .C . Spender, 
1996] . Jak dobitnie to ujął I . Nonaka w swoim słyn-
nym artykule z 1991 r ., dziś jedynym pewnym i trwa-
łym źródłem przewagi konkurencyjnej organizacji 
(przedsiębiorstwa) jest wiedza1) . 

W ślad za tym wiedza stała się domeną strategii 
czy programów strategicznych organizacji (przedsię-
biorstw), krajów oraz regionalnych integracji gospo-
darczych . Wymienić tu można na przykład Strategię 
Lizbońską UE z 2000 r . (znowelizowaną w 2005 r .), 
dotyczącą budowy społeczeństwa informacyjnego 
opartego na wiedzy oraz jej następczynię – doku-
ment „Europa 2020 . Strategia na rzecz inteligent-
nego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-
czeniu społecznemu”2) . Jednym z trzech głównych 
priorytetów Strategii Europa 2020 jest rozwój inte-
ligentny integracji europejskiej (smart growth), ozna-
czającej rozwój gospodarki opartej na wiedzy i inno-
wacjach . Strategia ta została ostatecznie zatwier-
dzona na posiedzeniu Rady Europejskiej 17 czerwca 
2010 r . w Brukseli . 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty, kom-
ponentów oraz typów strategii zarządzania wiedzą 
w przedsiębiorstwie . 

Definicja i elementy strategii  
zarządzania wiedzą 

trategię zarządzania wiedzą można najogól-
niej określić jako sprecyzowany i skoordyno-
wany plan działań, mający na celu umożliwie-

nie realizacji kluczowych procesów biznesowych przy 
użyciu odpowiednich technik zarządzania wiedzą3) . 

Nawiązując do teorii zarządzania strategicznego 
i teorii firmy, w strategii zarządzania wiedzą w przed-
siębiorstwie można wyróżnić siedem kluczowych 
komponentów4): 
zz dezagregację (rozczłonkowanie łańcucha wartości 

wiedzy); 
zz strukturę organizacyjną (wewnętrzna organizacja, 

różne metody organizacji firmy); 
zz pomiar i wynagrodzenie (pomiar wyników i wyna-

grodzenie); 

zz przewagi oparte na wiedzy (jak firma jest pozy-
cjonowana w odniesieniu do jej konkurentów); 
zz granice firmy (dlaczego pewne działania są reali-

zowane w firmie, a nie na zewnątrz); 
zz ochronę wiedzy (strategia zabezpieczenia inwesty-

cji w wiedzę); 
zz intensywność inwestowania (natężenie inwesto-

wania w firmie) . 
Każdy z wymienionych wyżej komponentów stra-

tegii zarządzania wiedzą jest przedmiotem kluczowej 
decyzji na gruncie zarządzania strategicznego 
w firmie . 

Strategia zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie 
opiera się na trzech założeniach: 
zz procesach biznesowych wartości dodanej, 
zz kluczowych, procesowych działaniach w zakresie 

wiedzy, 
zz krytycznych czynnikach sukcesu . 

W świetle powyższego można wskazać na trzy 
strategiczne imperatywy zarządzania wiedzą w przed-
siębiorstwie: 
1) strategia zarządzania wiedzą musi być zgodna 
z celami biznesowymi i działaniami; 
2) strategia musi obejmować wszystkie elementy pro-
cesowego cyklu życia wiedzy; 
3) musi być zachowana równowaga pomiędzy indy-
widualnymi i organizacyjnymi zdolnościami (umiejęt-
nościami) stosownie do 1) i identyfikacją kluczowych 
procesów stosownie do 2) . 

Proces strategii zarządzania wiedzą (rysunek 1) 
obejmuje następujące etapy: 
zz rozwój roboczych definicji wiedzy (poznanie i zro-

zumienie teorii definiujących naturę wiedzy); 
zz audyt wiedzy (szacowanie aktywów wiedzy); 
zz cele zarządzania wiedzą i podejścia strategiczne 

(oparte na potrzebach organizacji w zakresie wiedzy); 
zz implementację strategii, opcje strategiczne; 
zz miary jakościowe . 

W brytyjskim przewodniku standardów dobrych 
praktyk proponuje się włączenie następujących kwe-
stii do strategii zarządzania wiedzą5): 
zz organizacyjne priorytety dla zarządzania wiedzą, 
zz misja i wizja zarządzania wiedzą, 
zz operatywny plan zarządzania wiedzą (obejmujący 

cele i spodziewane korzyści), 
zz budżet zarządzania wiedzą, 
zz plan technicznej infrastruktury zarządzania 

wiedzą, 
zz plany zarządzania wiedzą w środowiskach (spo-

łecznościach) praktyki, ,
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zz proponowane miary i bodźce do dzielenia się 
wiedzą i wynagrodzenia (systemy motywacyjne), 
zz plany treningów zarządzania wiedzą, 
zz plan komunikacji strategii zarządzania wiedzą 

z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami 
organizacji, 
zz plan integracji zarządzania wiedzą i strategii 

organizacji . 
Szczególne znaczenie w strategii zarządzania 

ma audyt wiedzy . Audyt wiedzy można określić jako 
systematyczne, formalne szacowanie i analizowa-
nie aktywów wiedzy w organizacji, procesów i prze-
pływów . Proces audytu wiedzy zobrazowano na 
rysunku 2 . 

typy strategii  
zarządzania wiedzą 
w przedsiębiorstwie 

literaturze przedmiotu 
można wyróżnić nastę-
pujące zasadnicze typy 

strategii zarządzania wiedzą: 
zz strategie kodyfikacji i per-

sonalizacji, zaproponowane 
przez M .T . Hansena, N . Nohrię 
i T . Tierneya; 
zz strategie tworzenia, trans-

feru i ochrony wiedzy sformułowane przez J .M .  
Bloodgooda i W .D . Salisbury’ego, 
zz strategie wpływania, rozszerzania, przywłaszcza-

nia i sondowania wiedzy, autorstwa G . von Krogha, 
I . Nonaki i M . Abena, 
zz strategię budowy struktur organizacyjnych opar-

tych na wiedzy . 

Strategie zarządzania wiedzą wyróżnione  
przez M.T. Hansena, N. Nohrię i T. Tierneya 

Stosunkowo najczęściej są wymieniane przez 
badaczy dwa podstawowe typy strategii zarządzania 
wiedzą: strategia kodyfikacji i strategia personaliza-
cji . Strategie te zostały zaproponowane na podsta-
wie badań prowadzonych w firmach konsultingowych 
przez M .T . Hansena, N . Nohrię i T . Tierneya6) . 

Strategia kodyfikacji (codification strategy) 

Strategia kodyfikacji skupia się głównie na wiedzy 
jawnej (formalnej)7) . Jest ona charakteryzowana jako 
scentralizowany, odgórny system zarządzania wiedzą . 
Podstawowym narzędziem uzyskiwania, przeszukiwa-
nia, przesyłania i gromadzenia wiedzy jest technika 
komputerowa . Organizacje i firmy, stosujące tę stra-
tegię, kodyfikują, gromadzą i magazynują wiedzę 
w bazach danych, sieciach komputerowych, bazach 
wiedzy i systemach eksperckich . Strategia ta wymaga 
pokaźnych nakładów na technologie informatyczne 
i telekomunikacyjne, rozwój baz danych i wiedzy, 
rozwój sztucznej inteligencji i systemy przechowywa-
nia dokumentów . 

Wiedza skodyfikowana ma najczęściej postać 
fizyczną (np . dokumentu, patentu) . Stąd strategia ta 
bywa określana jako podejście „ludzie do dokumen-
tów” (people to documents)8) . Zaznaczyć jednak trzeba, 
że wraz z kodyfikacją wiedzy nasila się tendencja do 
jej upowszechniania nie tylko w ramach przedsiębior-
stwa, ale także poza nim . 

Istota strategii kodyfikacji sprowadza się do 
kodyfikowania i gromadzenia zakodowanej informa-
cji i wiedzy w bazach danych i bazach wiedzy, por-
talach korporacji, odpowiedniego ich sformatowa-
nia i skatalogowania oraz następnie powszechnego 
i swobodnego udostępniania menedżerom, konsul-
tantom i wykonawcom poprzez procesy pozyskiwa-
nia, gromadzenia, przetwarzania i transferu 
wiedzy9) . Zasoby wiedzy mogą więc być wykorzy-
stane wielokrotnie jako standardowe aplikacje i pro-
cedury, które zapewniają stosunkowo szybki zwrot 
nakładów . 

Za najnowszy kierunek (fazę) rozwoju strategii 
kodyfikacji wiedzy uważa się tworzenie aktywnych 

Rozwój 
roboczej 
definicji 
wiedzy

Audyt 
wiedzy

Cele
zarządzania

wiedzą
i podejścia

strategiczne

Wdrażanie 
strategii; 

opcje 
strategiczne

Miary 
jakościowe

Rys. 1. Proces strategii zarządzania wiedzą 
Źródło: D . CHAFFEY, S . WOOD, Business Information Management . Improving 
Performance Using Information Systems, Prentice Hall/Financial Times, Harlow 
and others 2005, s . 222 . 

Definiowanie celów audytu  

 

Identyfikacja optymalnego stanu  

 

Określenie audytu próbnego  

 

Selekcja i szacowanie narzędzi  

 

Identyfikacja aktywów wiedzy  

 

Rozwój mapy wiedzy  

 

Rozwój łańcuchów wartości wiedzy,  
odzwierciedlających kluczowe procesy wiedzy  

 

Identyfikacja kluczowych rezultatów i konkluzje  

 

Wykorzystanie dyskusji i skupienie się grup  
na próbie konkluzji (zakończenia)  

 

Szczególne dobre praktyki: przykłady zarządzania wiedzą,  
już poprzednio sprawdzone w działaniu  

 

Rozwój celów, priorytetów, celów strategii zarządzania wiedzą  

Rys. 2. Proces audytu wiedzy 

Źródło: D . CHAFFEY, S . WOOD, Business Information…, 
op . cit ., s . 234 .
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rozwiązań interaktywnych, takich jak: transakcje 
on-line, marketing relacyjny (CRM), e-biznes, interak-
tywne strony internetowe, e-learning itp . 

Strategia personalizacji (personalization strategy) 

Strategia personalizacji skupia się na wiedzy 
ukrytej (cichej) . Jest ona określana jako oddolny, 
zdecentralizowany system zarządzania wiedzą . Zgod-
nie z założeniem tej strategii wiedza jest ściśle zwią-
zana z człowiekiem, gromadzona jest w umysłach 
ludzkich . Człowiek gromadzi wiedzę, rozwija ją 
i dzieli się z nią z innymi, przede wszystkim poprzez 
bezpośrednie kontakty osobiste i interakcje10) . Głów-
nym sposobem realizacji tej strategii jest tworzenie 
sieci powiązań pomiędzy ludźmi i umożliwienie im 
bezpośrednich kontaktów interpersonalnych . Stąd 
strategia personalizacji jest też określana mianem 
„człowiek do człowieka” (person to person), „twarzą 
w twarz” (face to face) czy „ludzie do ludzi” (peoples 
to peoples) . 

Zaznaczyć jednak trzeba, że wiedza w tej sytuacji 
nie jest rozpowszechniana tylko poprzez bezpośred-
nie kontakty interpersonalne „twarzą w twarz” czy 
też grupowe . Wykorzystuje się w tym celu wszelkie 
dostępne technologie komunikacyjne, komputerowe, 
w tym narzędzia komunikacji elektronicznej, takie 
jak: łączność telefoniczna, telefonia komórkowa, 
poczta elektroniczna, internet, extranet, wideokonfe-
rencje, komunikatory, grupy interaktywne, telekon-
ferencje, wspólnoty wiedzy itp . Dodać trzeba, że 
nowe technologie tworzą przede wszystkim warunki 
sprzyjające rozwojowi kontaktów interpersonalnych 
(dwustronnych i grupowych), a szerzej rzecz ujmu-
jąc, kultury organizacyjnej promującej twórcze myśle-
nie oraz jak najszersze dzielenie się wiedzą ze współ-
pracownikami . Przełamują one bariery przestrzenne, 
czasowe i kulturowe . 

Strategia personalizacji może być bardziej odpo-
wiednia czy też rekomendowana dla organizacji 
świadczących wyrafinowane usługi doradcze, 
często w sprawach nietypowych, skomplikowanych 
i niepowtarzalnych (np . ekspertyzy, usługi profe-
sjonalne) . 

Jak się wskazuje, strategia personalizacji 
w praktyce oznacza poszukiwanie kreatywnego 
doradztwa w zakresie strategii, indywidualnych 
ekspertyz, wykorzystywanie mniejszych, ale bar-
dziej mobilnych i nastawionych na innowacje 
zespołów, rozwijanie rozległych kontaktów inter-
personalnych, motywowanie pracowników do bez-
pośredniego dzielenia się wiedzą, szkolenie pra-
cowników z wykorzy-
staniem mentoringu 
i coachingu11) . 

Na uwagę zasłu-
gu j e  propozyc ja 
A . Tiwany, dotycząca 
poszerzenia klasycz-
nej koncepcji zarzą-
dzania relacjami 
z klientem (Customer 
Relationship Manage-
ment – CRM) o zarzą-
dzanie wiedzą (Know-
ledge Management – 
KM) . Uzupełniona 

w ten sposób koncepcja oznacza zarządzanie rela-
cjami z klientem na bazie wiedzy (Knowledge-Ena-
bled Customer Relationship Management 
– KCRM)12) . Znowelizowana koncepcja KCRM ozna-
cza tworzenie długofalowych relacji z klientem, 
polegających na obustronnej, obopólnie korzystnej 
wymianie wiedzy .

 
Strategie zarządzania wiedzą zaprezentowane 
przez J.M. Bloodgooda i W.D. Salisbury’ego 

J .M . Bloodgood i W .D . Salisbury przedstawili trzy 
strategie zarządzania wiedzą: strategię tworzenia, 
strategię transferu oraz strategię ochrony wiedzy13) . 
Celem tych strategii jest równoważenie zasobów 
wiedzy organizacji w stosunku do potrzeb . Strategie 
te mogą być szczególnie użyteczne dla organizacji 
dążących do zmian i uzyskiwania przewagi konku-
rencyjnej na rynkach . 

Strategia tworzenia (creation strategy) 

Celem strategii tworzenia wiedzy jest pozyskiwanie 
wiedzy nowej jako podstawy innowacji . Oznacza ona 
koncentrację na kreatywności i eksperymentowaniu . 

Strategia transferu (transfer strategy) 

Strategia ta ma na celu uzyskanie wiedzy najnow-
szej, występującej w otoczeniu, wytworzonej przez 
inne organizacje . Skupia się ona na szybkim rozpro-
wadzeniu pozyskanej wiedzy i jej zastosowaniu . 

Strategia ochrony (protection strategy) 

Jej celem jest utrzymanie wcześniej wytworzonej 
lub zdobytej wiedzy w oryginalnym i twórczym 
stanie . Oznacza to także przeciwdziałanie nieautory-
zowanym przepływom wiedzy . 

Strategie zarządzania wiedzą autorstwa  
G. von Krogha, I. Nonaki i M. Abena 

G . von Krogh, I . Nonaka i M . Aben zapropo-
nowali cztery strategie zarządzania wiedzą: stra-
tegię wpływania, strategię rozszerzania, strate-
gię przywłaszczania i strategię sondowania (rysu-
nek 3)14) .

Strategie te zostały wyróżnione na podstawie 
dwóch zmiennych: domeny wiedzy istniejącej lub 
nowej oraz procesu wiedzy skoncentrowanego na 
transferze lub na kreacji . Zdaniem G . von Krogha, 

Proces wiedzy   

Transfer Kreacja 

Istniejąca  Strategia wpływania Strategia rozszerzania Domena 

wiedzy  Nowa  Strategia przywłaszczania Strategia sondowania 

 

Rys. 3. Cztery strategie zarządzania wiedzą 

Żródło: G . Von KROGH, I . NONAKA, M . ABEN, Making the Most of Your Company’s 
Knowledge: A Strategic Framework, „Long Range Planning” 2001, vol . 34, no . 4, s . 427 . ,
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I . Nonaki i M . Abena, domena wiedzy zawiera 
odpowiednie i mające znaczenie dane, informacje, 
artykułowaną wiedzę, taką jak: podręczniki, porad-
niki, prezentacje oraz listy kluczowych osób i grup 
mających wiedzę cichą (ukrytą), opartą na wielo-
letnim doświadczeniu zawodowym15) . 

Strategia wpływania (leveraging strategy) 

Strategia wpływania (inaczej dźwigni) koncen-
truje się na transferze wiedzy między różnymi obsza-
rami działalności przedsiębiorstwa (np . rozwój pro-
duktu, produkcja, marketing, zasoby ludzkie, finanse), 
niejednokrotnie po całym świecie, w zależności od 
tego, gdzie są ulokowane jednostki organizacyjne 
przedsiębiorstwa . 

W systemie zarządzania wiedzą wspomaga się 
tę strategię przez takie instrumenty, jak: warsz-
taty wiedzy, wspólnoty praktyków (communities of 
practice), formalne i nieformalne szkolenia i kon-
ferencje . 

Strategia rozszerzania (expanding strategy) 

Strategia rozszerzania (inaczej ekspansji) skupia 
się na tworzeniu nowej wiedzy opartej na istnieją-
cych domenach wiedzy w organizacji . Tworzenie 
nowej wiedzy odbywa się w laboratoriach badaw-
czych, różnych grupowych spotkaniach, warsztatach 
wiedzy, wspólnotach praktyków, formalnych i niefor-
malnych szkoleniach, szkoleniach konferencyjnych, 
grupach dyskusyjnych, mapach ścieżek rozwoju 
wiedzy, szkołach i akademiach należących do korpo-
racji (przedsiębiorstw) itp . 

W ujęciu ogólnym strategie wpływania i rozsze-
rzania można rekomendować przedsiębiorstwom 
działającym we względnie stabilnym otoczeniu, na 
rynkach dojrzałych . Głównym celem strategii wpły-
wania jest bowiem transfer istniejącej wiedzy 
w przedsiębiorstwie, zaś strategii rozszerzenia – two-
rzenie nowej wiedzy i jej rozwijanie, oparte na wiedzy 
istniejącej . 

Strategia przywłaszczania (appropriation strategy) 

Strategia przywłaszczania zakłada budowanie 
nowej domeny wiedzy opartej na źródłach zewnętrz-
nych . Co do zasady, tworzona domena wiedzy nie ist-
niała wcześniej w obrębie organizacji . Strategia ta 
jest oparta na źródłach zewnętrznych wiedzy: fuzjach 
i przejęciach, partnerstwie strategicznym, obejmują-
cym alianse strategiczne oraz różne formy porozu-
mień z wyselekcjonowanymi przedsiębiorstwami, 
instytucjami badawczymi, uniwersytetami lub innymi 
organizacjami badawczymi . 

Nowa wiedza uzyskana ze źródeł zewnętrznych 
musi jednak zostać efektywnie połączona z istnie-
jącą wiedzą w organizacji . Dlatego obecnie są pre-
ferowane sieci powiązań partnerskich (sieci rela-
cji), w tym zwłaszcza alianse strategiczne, zakłada-
jące dobrowolną współpracę między partnerami, 
opartą na wkładach technologii, kapitału intelek-
tualnego oraz wzajemnych korzyściach wynikają-
cych z kooperacji16) . 

Strategia przywłaszczania jest rekomendowana 
sektorom wiodących i przyszłościowych technologii 
(przełomów technologicznych) . 

Strategia sondowania (probing strategy) 

Strategia sondowania polega na tworzeniu nowej 
wiedzy, jawnej i cichej, indywidualnej i społecznej 
poprzez pracę zespołową . Wymaga to identyfikacji 
uczestników zespołów, którzy następnie będą zainte-
resowani budową własnej społeczności (wspólnoty) 
skupionej wokół luźnych idei i wizji przyszłej domeny 
wiedzy . Wiedza ta jest konieczna do uzyskiwania dłu-
gookresowych wyników oraz przetrwania organizacji 
w dłuższej perspektywie . 

Stosowanie tej strategii prowadzi do radykalnych 
zmian . Stąd strategia ta jest rekomendowana dyna-
micznie rozwijającym się sektorom, w których wystę-
pują gwałtowne zmiany technologiczne . 

Strategia budowy struktur organizacyjnych  
opartych na wiedzy 

Problemem strategicznym przyszłości staje się 
tworzenie elastycznych struktur organizacyjnych 
opartych na wiedzy i technologiach informacyjnych, 
adekwatnych do współczesnego, turbulentnego oto-
czenia17) . Do struktur tych można zaliczyć: organiza-
cję uczącą się, organizację inteligentną, organizację 
sieciową oraz organizację wirtualną . 

podsumowanie 

becnie wiedzę uznaje się za kluczowy zasób 
przedsiębiorstwa . Zarządzanie wiedzą sta-
nowi problem strategiczny . Wiedza stała się 

domeną strategii i programów strategicznych przed-
siębiorstw, krajów oraz regionalnych integracji gospo-
darczych . 

W procesie strategicznego zarządzania wiedzą 
można wyróżnić następujące etapy: rozwój roboczych 
definicji wiedzy, audyt wiedzy, cele zarządzania 
wiedzą i podejścia strategiczne, implementacja stra-
tegii i opcje strategiczne, miary jakościowe . 

Wśród typów strategii zarządzania wiedzą 
w przedsiębiorstwie można wyróżnić następujące: 
kodyfikacji, personalizacji, tworzenia, transferu, 
ochrony, wpływania, rozszerzania, przywłaszczania, 
sondowania, budowy struktur organizacyjnych opar-
tych na wiedzy . 

dr Jan Macias 
Katedra Zarządzania i Marketingu 

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
im . W . Korfantego w Katowicach 

PRZYPISY 
1) I . NONAKA, The Knowledge-Creating Company, 
„Harvard Business Review” 2007, vol . 85, no . 7–8, 
s . 162 . 
2) Europa 2020 . Strategia na rzecz inteligentnego i zrówno-
ważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
Komunikat Komisji Europejskiej, COM (2010) 2020, wersja 
ostateczna . 
3) D . CHAFFEY, S . WOOD, Business Information Manage-
ment . Improving Performance Using Information Systems, 
Prentice Hall/Financial Times, Harlow and others 2005, 
s . 222 . 

PO 07-08.indb   6 11/07/2011   13:33



organizacji 7-8/2011 7

4) R .M . CASSELMAN, D . SAMSON, Aligning Knowledge 
Strategy and Knowledge Capabilities, „Technology Ana-
lysis & Strategic Management” 2007, vol . 19, no . 1, 
s . 74 . 
5) D . KELLEHER, S . LEVENE, Knowledge Management: 
A Guide to Good Practice, British Standards Institution, 
London 2001 – podano za: D . CHAFFEY, S . WOOD, Busi-
ness Information…, op . cit ., s . 231 .
6) M .T . HANSEN, N . NOHRIA, T . TIERNEY, What’s Your 
Strategy for Managing Knowledge, „Harvard Business 
Review” 1999, vol . 77, no . 2, s . 106–116 . 
7) S .M . JASIMUDDIN, J .H . KLEIN, C . CONNEL, The Para-
dox of Using Tacit and Explicit Knowledge: Strategies to 
Face Dilemmas, „Management Decision” 2005, vol . 43, 
no . 1, s . 104–105 . 
8) K . PERECHUDA (red . nauk .), Zarządzanie wiedzą 
w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2005, s . 26 . 
9) G . KOBYŁKO, M . MORAWSKI (red . nauk .), Przedsię-
biorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa 2006, 
s . 69 . 
10) M .T . HANSEN, N . NOHRIA, T . TIERNEY, What’s Your 
Strategy…, op . cit ., s . 106–116 . 
11) J . STANKIEWICZ (red .), Współczesne problemy i kon-
cepcje zarządzania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, Zielona Góra 2003, s . 9 . 
12) A . TIWANA, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą, e-biz-
nes i zastosowanie CRM, Placet, Warszawa 2003, s . 13 . 
13) J .M . BLOODGOOD, W .D . SALISBURY, Understanding 
the Influence of Organization Change Strategies on Infor-
mation Technology and Knowledge Management Strate-
gies, „Decision Support Systems” 2001, vol . 31, no . 1, 
s . 55–69 . 

14) G . von KROGH, I . NONAKA, M . ABEN, Making the 
Most of Your Company’s Knowledge: A Strategic Frame-
work, „Long Range Planning” 2001, vol . 34, no . 4, 
s . 426–435 . 
15) Ibidem, s . 423 . 
16) D . KÄRREMAN, The Power of Knowledge: Learning 
from „Learning by Knowledge-Intensive Firm, „Journal of 
Management Studies” 2010, vol . 47, issue 7, s . 1405–1407; 
S .M . MUDAMBI, S . TALLMAN, Make, Buy or Ally? The-
oretical Perspectives on Knowledge Process Outsourcing 
through Alliances, „Journal of Management Studies” 2010, 
vol . 47, issue 8, s . 1434 . 
17) J . MACIAS, Nowe formy organizacji oparte na wiedzy, 
„Przegląd Organizacji” nr 11/2008, s . 9 .

Summary 
Knowledge has become a crucial element in the com-
petitive business environment . The article contains the 
essence, components and types of knowledge manage-
ment strategies in enterprise . The key stages of develo-
ping a knowledge management strategy are: definitions, 
audit, objectives, strategy approaches, implementation 
and quality measures . In literature there are many  
classifications of knowledge management strategies . 
This paper presents following strategies: codification 
strategy, personalization strategy, creation strategy, 
leveraging strategy, expanding strategy, appropriation 
strategy, probing strategy and strategy of building 
organizational structures knowledge-based . 

Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna

Innowacje w organizacji
polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2011 

Powszechnie uważa się, że innowacyjność będzie 
jednym z najważniejszych czynników, który zadecyduje 
o miejscu Unii Europejskiej we współczesnej gospodar-
ce światowej .

Dlatego coraz większego znaczenia nabiera wiedza 
dotycząca innowacji . Autorzy przedstawili istotę innowa-
cji i procesów innowacyjnych, potencjał działalności in-
nowacyjnej i czynniki ją determinujące, działalność inno-
wacyjną w Polsce i Unii Europejskiej, rolę państw i Unii 
Europejskiej w stymulowaniu działalności innowacyjnej .

Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii 
i zarządzania wyższych uczelni różnych typów, pra-
cowników pogłębiających wiedzę dotyczącą wdrażania 
innowacji, menedżerów, przedsiębiorców, a także pra-
cowników administracji rządowej i samorządowej . 

Prof . zw . dr hab . Władysław Janasz jest profesorem 
w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 
(Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem) na Wydziale  

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Szczecińskiego . Jego zainteresowania naukowe koncen-
trują się na problematyce innowacji w przedsiębior-
stwie i w przemyśle, zarządzaniu kapitałem trwałym 
w przedsiębiorstwie, strategiach rozwoju przemysłu, za-
rządzaniu jakością w przedsiębiorstwie . Jest cenionym 
autorem bardzo wielu publikacji dotyczących innowa-
cji, innowacyjności, zarządzania innowacjami w skali 
przedsiębiorstwa, regionu i kraju .

Dr Katarzyna Kozioł-Nadolna jest adiunktem w In-
stytucie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (Kate-
dra Zarządzania Przedsiębiorstwem) na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskie-
go . Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na inno-
wacyjności przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej 
na tle wyzwań globalizacji . Jest autorką wielu publikacji 
dotyczących procesów innowacyjnych i zarządzania inno-
wacjami .
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Innowacje w małych  
i średnich przedsiębiorstwach  
– rozważania teoretyczne  
   
Małgorzata Zięba

Wprowadzenie 

naczenie innowacji dla rozwoju gospodarki 
jest bezdyskusyjne, na co mogłoby wskazy-
wać wiele wskaźników mierzących poziom 

rozwoju danej gospodarki – uwzględniają one w ten 
czy inny sposób innowacyjność podmiotów w niej 
działających . Przykładem może być służąca do oceny 
gospodarek opartych na wiedzy metodologia opraco-
wana przez Bank Światowy – Knowledge Assessment 
Methodology (KAM) . Metodologia ta składa się z 80 
zmiennych (strukturalnych i jakościowych), które 
mierzą dokonania poszczególnych krajów w zakresie 
czterech filarów gospodarki opartej na wiedzy: bodź-
ców gospodarczych i ustroju instytucjonalnego, edu-
kacji, innowacyjności oraz technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych . Innym przykładem może 
być Growth Competitiveness Index (GCI), wskaźnik 
opracowany przez Światowe Forum Ekonomiczne, 
w którym jeden z subindeksów dotyczy właśnie in-
nowacyjności . 

Rosnące znaczenie innowacyjności dla całej go-
spodarki przekłada się również na wzrost znacze-
nia działań innowacyjnych prowadzonych w przed-
siębiorstwach . Coraz częściej informacja i wiedza 
posiadane przez organizacje, a także umiejętność 
przekucia ich w odnoszącą sukces innowację mogą 
stać się dla nich źródłem przewagi konkurencyjnej . 
W dobie globalizacji i boomu technologii informacyj-
nych i telekomunikacyjnych, a także coraz krótszych 
cykli życia produktów, przedsiębiorstwa muszą przy-
wiązywać większą wagę do opracowywania i wdra-
żania innowacji . 

Rosnąca presja na organizacje, skłaniająca je do 
wdrażania innowacji, dotyka nie tylko duże organi-
zacje, ale również te z sektora MŚP . Niestety, jak 
pokazuje literatura, małe i średnie przedsiębiorstwa 
nie są tak innowacyjne jak duże, a także przezna-
czają mniejsze nakłady na pozyskiwanie technologii  
z zewnątrz [Bougrain, Haudeville, 2002] . Można 
oczekiwać, że działania innowacyjne w MŚP będą 
przyjmować mniejsze natężenie wraz ze zmniejsza-
niem się rozmiaru firmy . 

Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć poję-
cie innowacji w kontekście małych i średnich przed-
siębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem koncep-
cji innowacji otwartych . W artykule przedstawiono 
również główne bariery, jakie napotykają przedsię-
biorstwa z sektora MŚP we wdrażaniu innowacji . 

Innowacja – zagadnienia definicyjne 

oczątkiem dyskusji o innowacjach powinno 
być zdefiniowanie tego pojęcia . W litera-
turze przedmiotu można znaleźć bardzo 

wiele definicji innowacji . Ogólnie rzecz biorąc, za 
innowację można uznać poszukiwanie, odkrywanie, 
rozwój, doskonalenie, adaptację oraz komercjalizację 
nowych procesów, nowych produktów oraz nowych 
struktur organizacyjnych i procedur . Innowacje są 
związane z niepewnością, podejmowaniem ryzyka, 
sondowaniem, eksperymentowaniem i testowaniem 
[Stam, Wenneberg, 2009] . 

Poza mnogością definicji w literaturze można 
również odnaleźć wiele podziałów innowacji, np . 
na z innowacje produktowe (produkcja nowych 
lub ulepszonych wyrobów) z innowacje procesowe 
(wdrażanie nowych technologii i zmian w procesie 
wytwarzania) z innowacje organizacyjne (ulepszenia 
w szeroko pojętej organizacji firmy) oraz z innowa-
cje marketingowe [Szarucki, 2009] . 

Inny podział procesów innowacyjnych zapropono-
wali w 2010 r . Varis i Littunen . Według tych autorów, 
procesy te można podzielić na: 
zz poznawcze – dotyczą one sposobu, w jaki firmy 

generują i utrzymują know-how w celu wykonywania 
swoich zadań; 
zz organizacyjne – określają, w jaki sposób przed-

siębiorstwa działają wewnętrznie lub we współpracy 
z innymi firmami i organizacjami; 
zz ekonomiczne – determinują wewnętrzne zachęty, 

które mają zapewnić szybki rozwój innowacji we 
właściwym kierunku [Varis, Littunen, 2010] . 

Na innowacje można również spojrzeć z punktu 
widzenia ich znaczenia dla organizacji . Można tu 
wyróżnić innowacje przyrostowe (incremental inno-
vations) oraz radykalne (radical innovations) [Suku, 
2006] . W przypadku innowacji przyrostowych na-
stępuje jedynie udoskonalenie istniejących już pro-
duktów, procesów oraz usług, natomiast innowacje 
radykalne są związane z rozwojem wiedzy i tworze-
niem nowych produktów oraz procesów, nieobec-
nych uprzednio na rynku . 

Przytoczone powyżej definicje oraz rodzaje inno-
wacji stanowią jedynie namiastkę dorobku literatu-
rowego w tym zakresie . Ciekawe pozostaje pytanie, 
czy małe i średnie przedsiębiorstwa wdrażają czę-
ściej określone rodzaje innowacji, czy też nie ma 
w tym zakresie jednoznacznie zweryfikowanych 
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,

prawidłowości . Kolejną ważną kwestią są czynniki 
wpływające na skuteczność procesu wdrażania in-
nowacji w MŚP, a także bariery występujące w tym 
procesie . W dalszej części artykułu autorka, na pod-
stawie analizy literatury światowej, podejmie próbę 
omówienia tych zagadnień . 

Innowacyjność w mśp
 
ałe i średnie przedsiębiorstwa coraz czę-
ściej są postrzegane jako ważne źródło in-
nowacyjności gospodarki [Varis, Littunen, 

2010; Hoffman i inni, 1998] . Dlatego też w litera-
turze przedmiotu są poruszane kwestie np . sposo-
bu, w jaki MŚP tworzą i wdrażają innowacje [Wang  
i inni, 2010] czy chociażby metod oceny innowacyj-
ności tychże przedsiębiorstw [Suku, 2006] . Staty-
styki dotyczące nakładów na badania i rozwój mogą 
w przypadku MŚP być jedynie wierzchołkiem góry 
lodowej, ponieważ MŚP ze względu na swoją cha-
rakterystykę mogą wprowadzać innowacje w mało 
sformalizowany sposób . Przedsiębiorstwa te często 
prowadzą działania badawczo-rozwojowe bez wydzie-
lenia formalnej jednostki czy budżetu przeznaczone-
go na ten cel [Bougrain, Haudeville, 2002] . W związ-
ku z tym działania innowacyjne w sektorze MŚP 
mogą, przynajmniej częściowo, umykać stosowanym 
miernikom statystycznym . Co prawda elastyczność 
i swoistość MŚP mogą być czynnikami przyspiesza-
jącymi innowacje w tych firmach, ale tylko niewiele 
z nich ma wystarczające możliwości do zarządzania 
całym procesem innowacyjnym [Lee i inni, 2010] . 

Dodatkowo czynnikiem utrudniającym analizę in-
nowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw jest 
bardzo duża heterogeniczność tej grupy . Inną inno-
wacyjność będą przejawiać mikro czy małe firmy, za-
trudniające kilku czy kilkunastu pracowników w po-
równaniu z firmami średnimi, zatrudniającymi kilku-
set pracowników . Jak pokazuje literatura [Hoffman 
i inni, 1998], można znaleźć pewne prawidłowości, 
jeśli chodzi o działania innowacyjne wśród małych  
i średnich firm z sektora przemysłowego . 

Po pierwsze, działania te częściej dotyczą innowa-
cji produktowych (czasami opartych na B+R) niż in-
nowacji procesowych, a także w dużym stopniu kon-
centrują się na produkcji wyrobów na rynki niszowe 
niż masowe . Nie jest to duże zaskoczenie, ponieważ 
to właśnie firmy z sektora MŚP wypełniają lukę na 
rynkach nieatrakcyjnych dla dużych podmiotów . Po 
drugie, działania innowacyjne częściej są sformali-
zowane w większych MŚP, a ad hoc lub oparte na 
projektach w mniejszych firmach tego rodzaju . Po 
trzecie, są one częściej spotykane w firmach produ-
kujących wyroby finalne, a najmniej prawdopodobne 
u poddostawców komponentów . Po czwarte, działa-
nia innowacyjne w MŚP z sektora produkcyjnego 
przyczyniają się zarówno do rozwoju innowacji przy-
rostowych, jak i radykalnych . Może to budzić pewne 
zdziwienie, ponieważ należałoby domniemywać, że 
ze względu na często ograniczone środki finansowe 
oraz brak sformalizowanej struktury organizacyjnej 
zajmującej się tym zagadnieniem, będą one bardziej 
skłonne do wdrażania innowacji przyrostowych niż 
radykalnych . Po piąte, działania te często wiążą się  
z jakąś formą współpracy zewnętrznej . Jest to stwier-
dzenie, które można uogólnić na całą populację MŚP, 
ponieważ firmy te z racji niezwykle ograniczonych 

zasobów finansowych, ludzkich i materialnych często 
nie są w stanie samodzielnie przeprowadzić całego 
procesu tworzenia i wdrażania innowacji [Lee i inni, 
2010] . Po szóste wreszcie, można oczekiwać, że dzia-
łania innowacyjne będą związane ze wzrostem firmy, 
obrotów oraz zatrudnienia, co powoduje, że słabe fir-
my (małe lub bez oznak wzrostu) albo nie odnoszą 
sukcesów jako innowatorzy, albo z innych przyczyn 
nie wygrywają walki konkurencyjnej z podmiotami 
na rynku . 

Kolejną cechą wspólną dla MŚP z sektora wytwór-
czego, a także dla małych i średnich firm z sektora 
wysokich technologii jest duże znaczenie czynników 
wewnętrznych*) jako determinant przesądzających 
o znaczeniu innowacji dla sukcesu bądź porażki 
przedsiębiorstwa . W przypadku tego rodzaju firm 
innowacje (głównie oparte na produktach) są pod-
stawą ich działania [Hoffman i inni, 1998] . Stwier-
dzenie dotyczące czynników wewnętrznych ma swoje 
uzasadnienie z racji charakterystyki osoby właści-
ciela/menedżera MŚP . To właśnie on ma zwykle 
decydujący wpływ na rozwijanie i wdrażanie inno-
wacji w organizacji . Jego niechęć np . do podejmowa-
nia ryzyka może wstrzymywać proces innowacyjny  
[Bougrain, Haudeville, 2002] . Czasami właściciele 
MŚP dążą do ustabilizowania firmy, a innowacje 
stanowią dla nich poważne ryzyko finansowe . 

Poza negatywnym nastawieniem właściciela/me-
nedżera, w literaturze przedmiotu można znaleźć 
listę innych barier, charakterystycznych dla MŚP 
[Tiwari, Buse, 2007]: 
zz problemy związane z finansami: 

√ utrudniony dostęp do finansowania zewnętrzne-
go, 
√ wysokie koszty innowacji, 
√ duże ryzyko ekonomiczne, 
zz braki kadrowe / utrudniony dostęp do wykwalifi-

kowanego personelu, 
zz ograniczona wiedza wewnętrzna dotycząca zarzą-

dzania procesem innowacyjnym w sposób wydajny  
i efektywny, 
zz brak wiedzy na temat rynku, potrzeb klientów  

i wejścia na zagraniczne rynki, 
zz utrudnienia związane z biurokracją, 
zz długie procedury administracyjne, 
zz restrykcyjne regulacje i prawa, 
zz brak praw do własności intelektualnej . 

Niektóre z wyżej wymienionych barier mogą 
skutkować brakiem wiedzy i informacji, co z kolei 
może być przyczyną podejmowania niewłaściwych 
decyzji . Ponadto należy dodać, że nawet podejmując 
działania innowacyjne, MŚP często koncentrują się 
na rozwoju kompetencji wewnętrznych w zakresie 
tworzenia innowacji . Tego rodzaju strategia przesta-
je być jednak wystarczająca, ponieważ strategie róż-
nych firm w tym zakresie upodabniają się do siebie 
i nie stanowią źródła przewagi konkurencyjnej . Dla-
tego też ciekawą alternatywą, zwłaszcza dla MŚP, 
staje się koncepcja innowacji otwartych . 

otwarte innowacje w mśp 

twarte innowacje to relatywnie nowe po-
dejście zaproponowane w roku 2003 przez 
Chesbrougha . Jest ono oparte na następują-

cym założeniu: „Wartościowe pomysły mogą pocho-
dzić z wnętrza lub z zewnątrz firmy i mogą wychodzić 
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na rynek również z zewnątrz lub z wewnątrz firmy . 
To podejście stawia pomysły zewnętrzne, a także 
zewnętrzne ścieżki prowadzące na rynek na tym 
samym poziomie ważności, co ten zarezerwowany 
dla pomysłów wewnętrznych podczas ery innowacji 
zamkniętych” [Chesbrough, 2003] . 

Teoria poświęcona otwartym innowacjom opisu-
je, w jaki sposób organizacja powinna przekraczać 
swoje granice, żeby zarządzać innowacjami . Podej-
ście to pozwala organizacji zwiększyć jej potencjał 
innowacyjny i jest komplementarne do podejścia tra-
dycyjnego, które wskazuje na poszukiwanie źródeł 
innowacji jedynie wewnątrz organizacji (paradygmat 
zamkniętych innowacji) [Kozarkiewicz, 2010] . Otwar-
te innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach 
to w literaturze mało rozpoznane zagadnienie . Jedną 

z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że otwarte 
innowacje są łatwiejsze do badania w większych or-
ganizacjach . Firmy z sektora MŚP mają trudniejszy 
dostęp do zasobów zewnętrznych i często nie mają 
zasobów technologicznych, które mogłyby wymieniać 
na rynku [Lee i inni, 2010] . Ponadto istnieje wiele 
innych barier innowacji otwartych w MŚP . Zostały 
one przedstawione i pokrótce opisane w tabeli 1 . 

Do barier otwartych innowacji należą między in-
nymi problemy związane z kulturą organizacji oraz 
współpracą między podmiotami . Tego rodzaju in-
nowacje wymagają od przedsiębiorstw kooperacji  
z innymi firmami oraz podmiotami (np . uczelniami), 
która może generować problemy w podziale zadań  
i odpowiedzialności, a także w komunikacji wewnątrz- 
i międzyorganizacyjnej . Partnerzy nie zawsze spełniają 

Tab. 1. Bariery innowacji otwartych w MŚP 

Kategoria Opis 
Administracyjne Biurokracja, obciążenia administracyjne, sprzeczne zasady 
Finansowe Otrzymanie źródeł finansowania 
Związane z wiedzą Brak wiedzy technologicznej, brak kompetentnego personelu, brak wie-

dzy prawnej/administracyjnej 
Marketingowe Niewystarczająca wiedza na temat rynku, podobieństwo rynku (market 

affinity), problemy marketingowe z nowymi produktami 
Organizacyjne/kulturowe Zrównoważenie innowacji i zadań codziennych, problemy z komunikacją, 

niestabilni partnerzy, organizacja działań innowacyjnych 
Związane z zasobami Koszty innowacji, wymagane nakłady czasu 
Związane z prawem własności Własność stworzonych innowacji, prawa użytkownika w sytuacji współpracy 

różnych podmiotów 
Związane z jakością partnerów Partner nie spełnia oczekiwań, problemy z dotrzymaniem terminów
Związane z akceptacją użytkownika Problemy z zastosowaniem, zła ocena wymagań klienta 
Związane z popytem klientów Zbyt ściśle określony popyt klientów, innowacja nie pasuje do rynku 
Związane z kompetencjami pracowników Pracownikom brakuje wiedzy/kompetencji, zbyt mała elastyczność siły 

roboczej 
Związane z poświęceniem Brak poświęcenia pracowników, opór wobec zmian 
Związane z zarządzaniem pomysłami Pracownicy mają zbyt dużo pomysłów, brak wsparcia ze strony zarządza-

jących 

Źródło: [VRANDE i inni, 2008] . 

a) b)

Duża �rma
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M Ś P
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M Ś P

M Ś PM Ś P

M Ś P

Rys. 1. Możliwe modele otwartych innowacji w MŚP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [LEE i inni, 2010] . 

PO 07-08.indb   10 11/07/2011   13:33



organizacji 7-8/2011 11

oczekiwania współpracujących przedsiębiorstw, czy 
wręcz okazują się nielojalni i wówczas cały proces 
innowacyjny może być przerwany . 

Kolejną barierą mogą być niewystarczające za-
soby różnego rodzaju . Chodzi tu zarówno o zasoby 
materialne (np . kapitał, maszyny itd .), jak i niema-
terialne (związane z wiedzą i kompetencjami) . Brak 
wiedzy na temat możliwości współpracy czy też ure-
gulowań prawnych może być przeszkodą dla otwar-
tych innowacji . 

W związku z mnogością barier otwartych inno-
wacji, MŚP mogą skorzystać z dwóch modeli koope-
racji zaproponowanych przez Lee i innych (2010) . 
Pierwszy z nich to model eksploracji (rysunek 
1a) . W modelu tym MŚP korzystają z partnerstw 
zewnętrznych, aby zapewnić sobie wysoki poziom 
kompetencji wewnętrznych . Firmy te preferują 
współpracę z instytucjami publicznymi i uczelniami, 
ponieważ obawiają się utraty np . swojej technologii 
na rzecz konkurentów . 

W drugim modelu – modelu eksploatacji (ry-
sunek 1b), MŚP próbują tworzyć wartość poprzez 
wejście w relację typu dostawca – klient z dużymi 
firmami (DP), strategiczne alianse i outsourcing . 

Bez względu na to, jaki model innowacji MŚP wy-
biorą, ważne jest to, że otwarte innowacje mogą być 
w ich przypadku szansą na uzyskanie lepszej pozycji 
konkurencyjnej na rynku . Paradygmat innowacji za-
mkniętych przestaje być wystarczający w gospodarce 
opartej na wiedzy i informacji . Obecnie przedsiębior-
stwa powinny korzystać ze wszystkich dostępnych 
źródeł innowacji, również tych spoza firmy . 

podsumowanie 

asilające się procesy globalizacji i postępu-
jąca integracja gospodarek wielu krajów, 
która im towarzyszy, powodują nienotowa-

ne wcześniej nasilenie walki konkurencyjnej . Walka 
ta obejmuje nie tylko wielkie, transnarodowe kor-
poracje, które od dawna konkurują między sobą . 
W dzisiejszych czasach intensywne konkurowanie 
obejmuje także sektor MŚP, w którym – dzięki in-
tegracji gospodarczej i globalizacji – możliwe jest 
wychodzenie poza tradycyjne dla MŚP rynki lokalne 
i regionalne na rzecz rynku międzynarodowego . 

Zdolność do tworzenia i implementacji innowacji 
jest kluczowa do zachowania pozycji konkurencyjnej 
i przetrwania na rynku . Konsekwencją tego faktu 
jest wzrost znaczenia innowacji dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw . Ze względu na specyfikę tego 
sektora, szczególnie interesujące perspektywy dla 
MŚP stwarzają innowacje otwarte, które pozwalają 
wykorzystać istniejący w MŚP potencjał w połącze-
niu z zasobami finansowymi, ludzkimi, kompetencja-
mi i wiedzą innych partnerów . Z jednej strony umoż-
liwia to przezwyciężanie typowych dla MŚP barier 
ograniczających tworzenie i wdrażanie innowacji,  
z drugiej jednak strony tworzy nowe, niespotykane 
dotąd przeszkody . Czas pokaże, czy nowy paradyg-
mat otwartych innowacji stanie się źródłem znaczą-
cego wzrostu innowacyjności współczesnych MŚP . 

dr inż . Małgorzata Zięba 
Katedra Zarządzania 

Wydział Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej 

*) Cechy wewnętrzne są zależne od cech osobowych właści-
ciela i bezpośredniego kierownictwa firmy, od umiejętności 
wykorzystania twórczych zdolności personelu oraz prawi-
dłowego zarządzania zasobami materialnymi i infrastruk-
turą firmy przy wykorzystaniu sprzyjającego otoczenia  
[SOSNOWSKA i inni,  2003] .
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Summary 
The article is aimed to make the reader acquainted with 
innovation issues in the context of SMEs, with a special 
emphasis on open innovation . There are also mentioned and 
described the main barriers in implementing innovation . 
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Wielkość przedsiębiorstw 
a innowacyjność regionalnych 
systemów przemysłowych 
Arkadiusz Świadek

bserwacje prowadzone w najbardziej rozwi-
niętych krajach wskazują, że mimo rosnące-
go znaczenia umiędzynarodowienia gospo-

darki, region postrzegany jest jako alternatywna moż-
liwość egzystencji i rozwoju sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w nowej konstelacji globalnego ryn-
ku . Właśnie z tego powodu jednym z głównych celów 
polityki regionalnej w Unii Europejskiej jest zapew-
nienie płynnej adaptacji regionalnych struktur prze-
mysłowych w obliczu światowych zmian parametrów 
społecznych, gospodarczych i technologicznych . 

Problem wpływu wielkości przedsiębiorstw na 
kształtowanie działalności innowacyjnej nie jest zjawi-
skiem nowym . Co więcej, podejście do niego ewoluowało 
w czasie, zmieniając się dość radykalnie . U źródeł teo-
rii innowacji (J . Schumpeter) uważano, że aktywność 
w tworzeniu nowych technologii jest domeną dużych 
przedsiębiorstw . W latach 80 . poprzedniego stulecia 
podejście to zostało fundamentalnie przeformułowane 
przez P . Druckera, który dowodził większego znaczenia 
powszechnych zachowań innowacyjnych w grupie ma-
łych i średnich przedsiębiorstw . 

Dyskusja ta nie jest zakończona, a problem wpływu 
wielkości przedsiębiorstw na rozwój technologii wydaje 
się obecnie zjawiskiem o bardziej heterogenicznej na-
turze niż uważano dotychczas . Warunek klas wielkości 
ma bowiem zróżnicowane znaczenie w zależności od 
innych czynników występujących w systemach innowa-
cyjnych . W dalszym ciągu istnieją okoliczności, które 
sugerują poprawę zaawansowania technologicznego 
w gospodarce przez stymulowanie innowacyjności 
w podmiotach dużych . Ma to często miejsce w krajach 
słabo rozwiniętych gospodarczo, gdzie przedsiębior-
czość nie jest odpowiednio wykształcona i daleko jej do 
zjawiska o powszechnym charakterze . Przeprowadzone 
w tekście analizy starają się wzbogacić dotychczasowy 
dorobek wiedzy z tego zakresu, wskazując na opisywa-
ną wcześniej ewolucję systemów gospodarczych . 

Systemy innowacyjne stały się przedmiotem badań 
teoretyczno-empirycznych w ostatnich 15–20 latach . 
Podejście to skupia się na determinantach rozwoju 
i dyfuzji innowacji procesowych i produktowych . Jego 
istotą są zatem relacje zachodzące między wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi uczestnikami regionu . Wnioski 
z prowadzonych badań świadczą bowiem o tym, że 
podmioty produkcyjne osiągają większe sukcesy, kie-
dy są elementami intensywnej integracji sieciowej . 

Nakreślone ramy koncepcyjne przyczyniły się do 
podjęcia problematyki wpływu wielkości przedsię-
biorstw na innowacyjność regionalnych systemów 
przemysłowych . Podstawową hipotezą prowadzonych 

badań stało się twierdzenie, że aktywność innowacyj-
na w terytorialnych układach industrialnych i w ich 
kontaktach z otoczeniem są istotnie zdeterminowane 
oddziaływaniem struktury wielkości przedsiębiorstw . 
Właściwa (umiejętna) identyfikacja przebiegu proce-
sów innowacyjnych oraz ich ograniczeń w krajowym 
systemie gospodarowania stwarza podstawy do bu-
dowy zdywersyfikowanych ścieżek rozwoju sieci in-
nowacyjnych, uwzględniających specyfikę krajową 
i wewnątrzregionalną, umożliwiających akcelerację 
procesów kreowania, absorpcji i dyfuzji technologii . 

Głównym celem badania była próba poszukiwania 
zmiennych warunków wpływu klas wielkości przedsię-
biorstw na ich aktywność innowacyjną w obrębie re-
gionalnych systemów przemysłowych, a w konsekwen-
cji określenie warunków brzegowych dla modelowej 
struktury regionalnej sieci innowacji, uwzględniającej 
specyfikę Polski i jej regionów . Zaprezentowane efek-
ty badania stanowią jedynie wybraną część wniosków 
uzyskanych w wyniku prowadzonych analiz . 

Z perspektywy doboru próby badawczej zdecydo-
wano się na analizę czterech przypadków województw 
reprezentujących zróżnicowany poziom rozwoju prze-
mysłowego (silny, średniosilny, średniosłaby, słaby) . 
Dzięki takiemu zabiegowi przybliżono specyfikę re-
gionalnych systemów przemysłowych w kraju i ich 
ewolucję, ograniczając zdecydowanie koszty związane 
z tak rozległym badaniem . Pamiętano jednak o tym, 
że każdy z przyjętych przypadków ma, poza cechami 
wspólnymi, własną, niepowtarzalną specyfikę . 

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestio-
nariusza ankietowego na grupie 1919 przedsiębiorstw 
przemysłowych z wyselekcjonowanych regionów . Podsta-
wową ścieżką gromadzenia danych była procedura łączą-
ca wstępną rozmowę telefoniczną z przesłaniem formula-
rza ankietowego drogą pocztową . 

Prowadzone analizy miały charakter statyczny 
i były prowadzone w układzie trzyletnim (2007–2009), 
uwzględniały jednak w miarę możliwości implementa-
cyjnych elementy dynamiczne . 

Analizy ekonometryczne przeprowadzono na pod-
stawie modelowania typu probit, które pozwoliło pre-
cyzyjnie oszacować wartość parametrów oraz określić 
ich istotność dla zmiennych jakościowych wyrażonych 
binarnie . Technika ta sprawdza się w przypadku dużej 
statycznej próby przypadków, gdzie trudno zaprezen-
tować w sposób wymierny zmienne opisujące badane 
zjawiska1) . 

Na podstawie przytoczonych danych trudno 
stwierdzić, że innowacyjność przemysłu w regionie 
lubuskim zawdzięcza się firmom mikro i małym . 
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Im jest ich więcej w stosunku do podmiotów średnich 
i dużych, tym prawdopodobieństwo wystąpienia firmy 
innowacyjnej jest mniejsze . Te negatywne zależności 
są szczególnie wyraźne dla grupy najmniejszych jed-
nostek . Istotne statystycznie prawidłowości dostrze-
gamy dla nakładów finansowych ponoszonych na B+R 
i implementacji nowych procesów technologicznych, 
ale głównie w przypadku wdrożeń niezwiązanych bez-
pośrednio z działalnością produkcyjną . Po stronie 
współpracy w obszarze innowacji niekorzystne inter-
akcje zachodzą w przypadku grupy krajowych i zagra-
nicznych jednostek B+R (JBR) czy szkół wyższych . 
Jest to zgodne ze światowymi tendencjami zidentyfi-
kowanymi w tym obszarze . 

Firmy średnie zwiększają szansę na innowacyjność 
w regionie, ale dotyczy to głównie obszaru finansowa-
nia i wdrażania nowego oprogramowania . Korzystne 
relacje widoczne są również na styku średnich pod-
miotów z krajowymi jednostkami B+R . 

Za dyfuzję technologii po regionie odpowiadają 
przede wszystkim przedsiębiorstwa duże, co przeja-
wia się zarówno w działalności B+R, implementacji 
nowych rozwiązań (bez wyrobów) czy współpracy in-
nowacyjnej (bez krajowych JBR) . Modele statystycz-
nie istotne w tej grupie firm nie dość, że występują 
stosunkowo najczęściej, to osiągane wartości prawdo-
podobieństwa są wyższe niż dla modeli opisujących 
zachowania przedsiębiorstw średnich . Zatem nacisk 
w regionalnej polityce innowacyjnej powinien być po-
łożony na poprawę dynamiki zmian technologicznych 

w podmiotach średnich i dużych; równolegle należy 
prowadzić szczegółowe studia nad przyczynami słabej 
innowacyjności firm mikro i małych . 

Innowacyjność przemysłu w regionie zachodnio-
pomorskim nie zależy od firm mikro i małych . Im 
jest ich więcej w stosunku do podmiotów średnich 
i dużych, tym prawdopodobieństwo wystąpienia fir-
my innowacyjnej jest mniejsze . Najmniejsze prawdo-
podobieństwo wystąpienia podmiotu innowacyjnego 
obserwujemy w zbiorowości firm najmniejszych i jed-
nocześnie dotyczy ono wszystkich badanych płasz-
czyzn, ze szczególnie silnym oddziaływaniem obszaru 
finansowego . W porównaniu z innymi grupami przed-
siębiorstw zbiorowość podmiotów małych również 
charakteryzuje się słabą aktywnością w generowaniu 
nowych rozwiązań, z tym że liczba oszacowanych mo-
deli jest mniejsza . 

Obecnie rdzeniem innowacyjności w regionie są 
przedsiębiorstwa średnie – ich aktywność w tym za-
kresie dotyczy prawie wszystkich badanych obszarów . 
Choć nie za każdym razem prawdopodobieństwo prze-
kracza wartość 0,5, to i tak pozostaje ono istotnie różne 
w stosunku do pozostałych grup przedsiębiorstw (włą-
czając również duże) . Warto zaznaczyć, że firmy śred-
nie dominują pod względem aktywności innowacyjnej 
zarówno w obszarze finansowym, implementacyjnym, 
jak i kooperacyjnym . Obserwowane zjawisko zmiany 
punktu ciężkości z firm dużych w kierunku średnich 
świadczy o ewolucji regionalnego systemu przemy-
słowego, gdzie rdzeń przeobrażeń technologicznych  

Tab. 1. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „wielkość przedsiębiorstwa” w modelach  
opisujących innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim2) 

Atrybut innowacyjności Wielkość przedsiębiorstwa 
mikro małe średnie duże

1 . Nakłady na działalność B+R -0,42x - 0,26 -0,34x -025 0,61x-0,44
2 . Oprogramowanie komputerowe -0,75x+0,87 -0,39x+0,80 0,65x+0,49 1,15x+0,56
3 . Wprowadzenie nowych wyrobów 
4 . Implementacja nowych procesów technologicznych, w tym: -0,45x+1,13 1,10x+0,91
a) systemy okołoprodukcyjne -0,40x-0,02 0,76x-0,25
b) systemy wspierające -0,82x-0,22 -0,63x-0,21 0,50x-0,56 0,98x-0,54
5 . Współpraca z krajowymi JBR 0,46x-1,65
6 . Współpraca z zagranicznymi JBR -0,80x-1,48 0,64x-1,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań . 

Tab. 2. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „wielkość przedsiębiorstwa” w modelach  
opisujących innowacyjność przemysłu w regionie zachodniopomorskim 

Atrybut innowacyjności Wielkość przedsiębiorstwa 
mikro małe średnie duże

1 . Nakłady na działalność B+R -0,36x-0,27 -0,62x-15 0,79x-0,62
2 . Inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe, w tym: -0,39x+0,97 0,45x+0,74
a) w budynki, lokale i grunty -0,64x-0,27 0,38x-0,53
b) w maszyny i urządzenia techniczne -0,31x+0,80 0,31x+0,63
3 . Oprogramowanie komputerowe -0,75x+0,89 0,84x+0,46 0,94x+0,62
4 . Wprowadzenie nowych wyrobów -0,42x-0,33 0,40x-0,56
5 . Implementacja nowych procesów technologicznych, w tym: 0,36x+0,72
a) metody wytwarzania -0,26x+0,19
b) systemy okołoprodukcyjne -0,85x-0,13 0,41x-0,45 0,75x-0,37
c) systemy wspierające -0,59x-0,16 0,73x-0,35
6 . Współpraca z dostawcami -0,28x-0,25 0,41x-0,58
7 . Współpraca z jednostkami PAN -0,69x-1,40 0,42x-1,68
8 . Współpraca ze szkołami wyższymi -0,65x-1,28 -0,45x-1,26 0,75x-1,72
9 . Współpraca z krajowymi JBR 0,87x-0,80
10 . Współpraca z zagranicznymi JBR -0,41x-0,07 0,55x-0,39

Źródło: opracowanie na podstawie autorskich badań .
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nie jest już domeną elitarnej grupy podmiotów, lecz 
stał się zjawiskiem powszechnym . Zjawisko to nie 
osiągnęło wprawdzie poziomu docelowego w postaci 
wysokiej kreatywności wśród podmiotów małych i mi-
kro, niemniej stanowi wsparcie dla budowy wewnętrz-
nego systemu innowacji . 

Przedsiębiorstwa duże stanowią raczej uzupełnie-
nie, często istotne, procesów realizowanych przez 
mniejsze podmioty, na przykład w obszarze koopera-
cji z zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojo-
wymi w sytuacji, gdy średnie znajdują się w silnych 
związkach z dostawcami, szkołami wyższymi czy kra-
jowymi JBR . Takie kształtowanie się modeli skłania 
do wniosku o konieczności tworzenia odmiennych 
instrumentów wsparcia w ramach polityki innowa-
cyjnej w regionie dla podmiotów mikro i małych 
(problem pobudzania świadomości) w opozycji do 
pozostałych . 

W regionie dolnośląskim wielkość przedsiębiorstw 
również odgrywa znaczenie dla realizowanej na tym 
terenie działalności innowacyjnej . Głównym dynamem 
innowacyjnym są przedsiębiorstwa średnie w połącze-
niu z firmami dużymi . Te drugie odgrywają istotną 

rolę szczególnie w obszarze implementacji nowych 
technologii i kooperacji innowacyjnej . Na przeciwnym 
biegunie znajdują się podmioty mikro, w których ak-
tywność innowacyjna jest słabsza niż w pozostałych 
grupach łącznie . 

Niezwykle interesujący jest jednak fakt wystąpie-
nia jedynie jednego modelu istotnego statystycznie 
w grupie przedsiębiorstw małych, w którym dodat-
kowo parametr osiągnął znak dodatni . Biorąc pod 
uwagę dotychczasowe analogiczne badania w innych 
regionach, w powiązaniu z dynamicznymi zmianami 
w potencjale technologicznym województwa dolnoślą-
skiego w Polsce można postawić tezę, że podmioty 
małe nie są czynnikiem destymulującym działalność 
innowacyjną, jak ma to miejsce w regionach ekono-
micznie słabych i przeciętnych, stanowiąc ich imma-
nentne ograniczenie rozwojowe (pejoratyw) . 

Innymi słowy, środek ciężkości innowacyjnej, choć 
pozostaje domeną podmiotów średnich i dużych, 
przenosi się w kierunku firm małych . To niewątpli-
wie jedna z istotniejszych determinant aktywności 
innowacyjnej na Dolnym Śląsku, podkreślająca jego 
specyfikę . 

Tab. 3. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „wielkość przedsiębiorstwa” w modelach  
opisujących innowacyjność przemysłu w regionie dolnośląskim 

Atrybut innowacyjności Wielkość przedsiębiorstwa 
mikro małe średnie duże

1 . Nakłady na działalność B+R -0,71x-0,17 0,43x-0,48 0,82x-0,45
2 . Inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe, w tym: -0,41x+1,15 0,48x+0,91
• w budynki, lokale i grunty -0,30x-0,37 0,33x-0,53
• w maszyny i urządzenia techniczne -0,33x+0,86
3 . Oprogramowanie komputerowe -0,60x+0,76 0,26x+0,44 0,45x+0,45
4 . Wprowadzenie nowych wyrobów 
5 . Implementacja nowych procesów technologicznych, w tym: -0,27+0,91 0,42x+0,74 0,74x+0,78
• metody wytwarzania 0,58x+0,07
• systemy okołoprodukcyjne -0,35x-0,21 0,44x-0,44 0,94x-0,39
• systemy wspierające -0,37x-0,28 0,44x-0,49 0,47x-0,43
6 . Współpraca z konkurentami 0,72x-2,02
7 . Współpraca ze szkołami wyższymi -0,51x-1,38 0,55x-1,66
8 . Współpraca z krajowymi JBR -0,55x-1,34 0,43x-1,59
9 . Współpraca z zagranicznymi JBR 
10 . Współpraca z odbiorcami -0,45x-0,53 0,77x-0,72
11 . Współpraca innowacyjna ogółem -0,27x+0,02 0,67x-0,12

Źródło: opracowanie na podstawie autorskich badań . 

Tab. 4. Postać probitu przy zmiennej niezależnej „wielkość przedsiębiorstwa” w modelach  
opisujących innowacyjność przemysłu w regionie mazowieckim 

Atrybut innowacyjności Wielkość przedsiębiorstwa
mikro małe średnie duże

1 . Nakłady na działalność B+R -0,74x-0,08 0,82x-0,51 1,19x-0,41
2 . Inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe, w tym: -0,63x+0,91 0,42x+0,46 0,47x+0,54
• w budynki, lokale i grunty -0,77x-0,45 0,29x-0,84 0,61x-0,84
• w maszyny i urządzenia techniczne -0,44x+0,58 0,33x+0,26
3 . Oprogramowanie komputerowe -0,36x+0,46 0,48x+0,23
4 . Wprowadzenie nowych wyrobów -0,36x+0,55 0,38x+0,32 0,76x+0,36
5 . Implementacja nowych procesów technologicznych, w tym: -0,57x+0,72 0,24x+0,37 0,59x+0,38
• metody wytwarzania -0,39x+0,02 0,32x-0,20
• systemy okołoprodukcyjne -0,69x-0,22 0,22x-0,57 0,62x-0,60 0,56x-0,51
• systemy wspierające -0,41x-0,69 0,45x-0,93 0,60x-0,88
6 . Współpraca ze szkołami wyższymi -0,48x-1,64
7 . Współpraca z krajowymi JBR -0,32x-1,25 0,41x-1,46
8 . Współpraca z zagranicznymi JBR 0,51x-2,19 1,26x-2,20
9 . Współpraca z odbiorcami -0,22x-0,71
10 . Współpraca innowacyjna ogółem -0,32x-0,04 0,59x-0,20

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań . 
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Zaobserwowane kształtowanie się modeli skłania 
do wniosku o imperatywie budowy odmiennych in-
strumentów wsparcia (polityka innowacyjna) w re-
gionie dla podmiotów mikro (problem pobudzania 
świadomości), małych (poprawa dynamizmu), śred-
nich i dużych (utrzymanie wysokiego zaangażowania 
w działalność innowacyjną) .

W regionie mazowieckim wielkość przedsiębiorstw 
odgrywa odmienne znaczenie dla realizowanej na 
tym terenie działalności innowacyjnej niż w obserwo-
wanych dotychczas przypadkach województw . Dyna-
mem innowacyjnym nie są jedynie przedsiębiorstwa 
średnie, ewentualnie duże . Najistotniejsze z perspek-
tywy systemowej i ewolucyjnej jest wsparcie aktyw-
ności innowacyjnej w regionie przez klasę małych 
przedsiębiorstw przemysłowych, głównie w obszarze 
biernego transferu technologii . Dotychczasowe ba-
dania w silnych gospodarczo regionach sugerowały 
w nielicznych przypadkach, że podmioty małe raczej 
nie są czynnikiem destymulującym do podejmowa-
nia działalności innowacyjnej, gdy w analizowanym 
przypadku dostrzegamy szerokie zainteresowanie jej 
prowadzeniem . To niewątpliwie silna determinanta 
aktywności innowacyjnej na Mazowszu, ukazująca 
jego specyfikę . 

Na przeciwnym biegunie ponownie znajdują się 
podmioty mikro, w których aktywność innowacyjna 
jest istotnie słabsza niż w pozostałych grupach łącz-
nie . Dotyczy to prawie wszystkich rozpatrywanych 
obszarów . Trudno jednocześnie oczekiwać, że obser-
wowana sytuacja miałaby się zmienić w bliskiej przy-
szłości . 

Obserwowane zjawiska świadczą o tym, że relacje 
między podmiotami, ich dotychczasowe doświadczenia, 
poziom zaufania na rynku i wprowadzania nowych roz-
wiązań sprawiają, że system przemysłowy w regionie 
działa sprawnie . Uwzględniając jego potencjał w skali 
kraju, można postawić tezę, że ma odpowiednią masę 
krytyczną dynamizującą zmiany technologiczne . W ten 
sposób z perspektywy wielkości przedsiębiorstw ma pod-
stawy do powiększania dystansu innowacyjnego w sto-
sunku do innych regionów . 

Zaobserwowane kształtowanie się modeli skłania 
do wniosku o imperatywie budowy odmiennych instru-
mentów wsparcia (polityka innowacyjna) w regionie 
dla podmiotów mikro (problem pobudzania świadomo-
ści), małych, średnich i dużych (utrzymanie wysokie-
go zaangażowania w działalność innowacyjną) . Cieszy 
również fakt monotoniczności znaków przyjmowanych 
w prezentowanych modelach, nie istnieje bowiem przy-
padek, który w jakimkolwiek stopniu mógłby wprowa-
dzić wątpliwości interpretacyjne . 

Zróżnicowanie aktywności innowacyjnej w pol-
skich regionach, biorąc pod uwagę strukturę wiel-
kości przedsiębiorstw w systemach przemysłowych, 
wskazuje na ich czasową ewolucję, a w konsekwencji 
alternatywne (odmienne) nawyki w badanych obsza-
rach . W najsłabszym ekonomicznie przypadku nie 
dość, że rozwój przemysłu jest ograniczony wskutek 
jego aktualnego potencjału gospodarki, to dodatkowe 
negatywne tendencje są potęgowane przez niekorzyst-
ne uwarunkowania strukturalne . Dynamizm inno-
wacyjny jest skoncentrowany w podmiotach dużych, 
wspomagany w kilku obszarach jednostkami średni-
mi . Antyinnowacyjne zachowania dotyczą przedsię-
biorstw mikro i małych . W regionie zachodniopomor-
skim dostrzegamy zmianę polegającą na przenoszeniu  

aktywności innowacyjnej w kierunku podmiotów 
średnich w powiązaniu z dużymi, gdy mikro i małe 
firmy w dalszym ciągu wykazują niechęć do rozwija-
nia nowych technologii . Biorąc pod uwagę naturalne 
zróżnicowanie liczby przedsiębiorstw średnich w rela-
cji do dużych, bez względu na obiektywny potencjał 
gospodarek, aktywność innowacyjna dotyczy znacznie 
szerszej grupy firm, co przyczynia się do przepływu 
wiedzy w systemie . W kolejnym regionie zgodnie 
z przyjętym podejściem ewolucyjnym małe przedsię-
biorstwa przestają wykazywać zachowania antyinno-
wacyjne, aby w najlepiej rozwiniętym regionie stać 
się istotną grupą wsparcia innowacyjnego . 

Obserwowane zjawiska świadczą o niezwykle sze-
rokiej bazie przedsiębiorstw ukierunkowanych na 
zmiany technologiczne, co w powiązaniu z ich poten-
cjałem gospodarczym daje im niewspółmierną prze-
wagę w warunkach tworzenia nowych rozwiązań . 

Wielkość przedsiębiorstwa odgrywa istotne zna-
czenie w realizacji procesów kreowania i implemen-
tacji nowych technologii oraz w inicjacji związków 
współpracy innowacyjnej . Literatura krajowa i obca 
wskazuje na sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
jako ten, który ze względu na swoją przewagę liczeb-
ną odpowiada za proces ich dynamicznej dyfuzji po 
rynku – szczególnie lokalnym i regionalnym . Nie ma 
tu znaczenia poziom technologiczny wprowadzanych 
rozwiązań . 

Tymczasem wnioski wynikające z prowadzonych 
badań sugerują, że omawiane interakcje są częściej za-
leżne od specyfiki systemu przemysłowego i aktualnej 
fazy jego rozwoju . Zgodnie z perspektywą ewolucyjną 
i systemową w miarę wzrostu potencjału przemysło-
wego i poprawy jego konkurencyjności, odpowiedzial-
ność za akcelerację postępu przesuwa się z dużych 
jednostek gospodarczych, przez średnie, w kierunku 
małych . Właściciele mikroprzedsiębiorstw w warun-
kach polskich charakteryzują się daleko posuniętą 
ostrożnością w podejmowaniu ryzyka innowacyjnego . 

dr hab . Arkadiusz Świadek, prof . UZ 
Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości 

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

PRZYPISY 
1) W celu uproszczenia wnioskowania posłużono się jedynie 
analityczną postacią modelu probitowego . W tych okoliczno-
ściach dodatni znak znajdujący się przy parametrze oznacza, 
że prawdopodobieństwo zajścia zjawiska jest większe dla da-
nej grupy podmiotów w porównaniu z pozostałymi grupami . 
Przeciwnie „-” świadczy o tym, że szansa wystąpienia feno-
menu jest mniejsza w badanej zbiorowości niż w alternatyw-
nych podmiotach . 
2) W tabelach zamieszczono jedynie modele z parametrami 
istotnymi statystycznie . 

Summary 
Innovation activity in regional industry system depends on 
firms size’s structure . Researches provided in polish regions 
suggest, that this condition has flexible (different) meaning 
depends on technological development of industry system in 
evolutionary approach condition . 
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koopetycja metodą doskonalenia 
zarządzania szkołą wyższą 
    
Krzysztof Leja

Wprowadzenie 

arastające turbulencja i niepewność w oto-
czeniu instytucji szkolnictwa wyższego in-
spirują do poszukiwania nowych metod 

zarządzania uczelnią, które pozwolą na efektywniej-
sze wykorzystanie jej podstawowego zasobu, jakim 
jest wiedza1) . Szczególnie istotne jest poszukiwanie 
dynamicznych interakcji pomiędzy konkurowaniem 
i współpracą uczelni . Można bowiem sądzić, że 
w nieodległej przyszłości będą tworzone sieci uczel-
ni współpracujących i konkurujących zarazem . For-
mę więzi międzyorganizacyjnych łączącą konkuren-
cję i współpracę zaproponowali A .M . Brandenburger 
i B .J . Nalebuff, nazywając ją koopetycją (co-opeti-
tion)2) . Propozycja ta jest grą o sumie dodatniej 
(win-win), a nie zerowej (zero-game), jak w przypad-
ku rywalizacji . Dynamika interakcji w koopetycji po-
lega na wspólnym formułowaniu celów w trakcie 
współdziałania i niezależnym podczas konkurowa-
nia3) . Dominującym elementem koopetycji jest współ-
praca, dzięki której: z lepiej wykorzystywane są za-
soby z minimalizowane są koszty4) z a także efek-
tywniejszy jest proces uczenia się organizacji5) . Pod-
stawą rozwoju rywalizujących organizacji staje się 
coraz bardziej powszechna współpraca dotychczaso-
wych rywali6) . W ten sposób lokalizacją zasobów sta-
je się sieć strategiczna7) . 

Celem opracowania jest wykazanie przydatności 
koopetycji w doskonaleniu zarządzania współczesną 
uczelnią na tle ewolucji szkolnictwa wyższego . 

trendy rozwoju szkolnictwa wyższego  
na świecie 

zkolnictwo wyższe na świecie w drugiej 
połowie XX w . przechodziło pięć faz roz-
woju: 

zz gwałtownego wzrostu w latach 50 . i 60 . ub . wieku, 
zz dywersyfikacji w latach 60 . i początku lat 70 ., 
zz konsolidacji i poszukiwania dróg tzw . ekonomiza-

cji uczelni w końcu lat 70 ., 
zz koncentrowania się na: 

√ dywersyfikacji misji, 
√ doskonaleniu jakości oferty, 
√ efektywności oraz 
√ internacjonalizacji w latach 80 ., 
zz funkcjonowania w warunkach ograniczeń finan-

sowych i wzrastającej konkurencyjności w latach 90 . 
ub . wieku8) . 

Rozwój szkolnictwa wyższego spowodował wykre-
owanie się nowego paradygmatu uniwersytetu przed-
siębiorczego, w którym dominujące znaczenie mają 
wiedza użyteczna oraz rozwijanie relacji uniwersyte-
tu z otoczeniem . Główne trendy w szkolnictwie wyż-
szym, dominujące w końcu XX w ., występują obecnie 
i są następujące: z masowość kształcenia z dywer-
syfikacja oferty9) z dywersyfikacja finansowania10) 
z presja na większą efektywność i ocenianie uczelni 
na podstawie wyników z poszukiwanie nowych form 
zarządzania i współrządzenia instytucją akademic-
ką11) z zwiększenie mobilności, współpracy i interna-
cjonalizacji w celu tworzenia sieci uczelni, które będą 
ze sobą konkurować i współpracować12) . 

koopetycja w polskim systemie szkolnictwa 
wyższego 

spółczesny uniwersytet stanowi sieć relacji 
z klientami, dostawcami, konkurentami, 
graczami komplementarnymi13) (rysunek 1) . 

Klientami szkół wyższych są głównie studenci (słu-
chacze), których wiek jest coraz bardziej zróżnico-
wany, gdyż uczelnie rozwijają ofertę adresowaną 
zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do seniorów . Są 
nimi również przedstawiciele biznesu, a także poli-
tycy – grupa w znaczącym stopniu wpływająca na 
finansowanie działalności dydaktycznej i badawczej 
uczelni . Obecni oraz potencjalni klienci uczelni 
tworzą klimat sprzyjający zwiększaniu nakładów na 
szkolnictwo wyższe . Dlatego tak ważna jest działal-
ność popularyzatorska, a także włączanie klientów 
uczelni do współkreowania oferty . 

A .M . Brandenburger i B .J . Nalebuff jako klien-
tów określają również donatorów, gdyż ci są zainte-
resowani budowaniem swojej reputacji, a także 
wpływem na kształt uczelni poprzez wskazanie celu 
donacji . W polskich realiach donacje nie są na tyle 
znaczące, aby pełniły tę drugą rolę, natomiast ich 
przeznaczenie na cel wskazany przez donatora jest 
możliwe pod warunkiem zgodności z Ustawą 
o zamówieniach publicznych . 

Dostawcami usług, oprócz wewnętrznych, tj . pra-
cowników, są m .in . wydawcy książek i czasopism, 
dostawcy oprogramowania i unikalnej aparatury, 
wykorzystywanych do prowadzenia badań oraz mate-
riałów, usług i robót budowlanych niezbędnych do 
funkcjonowania i rozwoju uniwersytetu . Warto przy 
tym podkreślić, że roczne przychody operacyjne naj-
większych polskich uczelni w 2009 r . wyniosły ponad 
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,

500 mln PLN, a koszty publicznych szkół wyższych 
w 2009 r . wyniosły ok . 15 mld PLN, z tego niemal 
75% przeznaczano na wynagrodzenia i świadczenia 
społeczne w praktyce niepodlegające rygorom Ustawy 
o zamówieniach publicznych, co nie oznacza wyraź-
nego zróżnicowania wynagrodzeń wśród osób zatrud-
nionych w poszczególnych uczelniach na tych samych 
stanowiskach . 

W Polsce, z uwagi na znaczną liczbę szkół wyż-
szych (ok . 450) i niż demograficzny14), można mówić 
o zbliżającej się hiperkonkurencji . Wymusza to 
konieczność analizy rynku usług edukacyjnych oraz 
doskonalenie oferty, co obecnie polega głównie na 
opracowywaniu nowych ofert programowych15) . 
Wśród nich wyróżniają się interdyscyplinarne pro-
gramy kształcenia prowadzone przez jednostki orga-
nizacyjne tej samej lub różnych uczelni . Sytuacja 
finansowa szkół wyższych utrudnia zapraszanie kra-
jowych specjalistów spoza siedziby uczelni do prowa-
dzenia poszczególnych modułów programowych . Nie-
zmieniająca się od dwudziestu lat liczba nauczycieli 
akademickich, przy zwiększającej się w tym czasie 
ponad czterokrotnie liczbie studentów powoduje, że 
urzeczywistnienie idei indywidualizacji oferty oraz 
nawiązywanie relacji mistrz – uczeń nie są możliwe . 

Konkurentami wewnętrznymi są poszczególne jed-
nostki organizacyjne uczelni, co można dostrzec 
w uczelniach wielowydziałowych, których podsta-
wowe jednostki organizacyjne funkcjonują obok 
siebie, a wspólne przedsięwzięcia pojawiają się incy-
dentalnie . 

Gracze komplementarni wzbogacają ofertę uczelni 
w różnych obszarach jej działalności lub tworzą 
synergię pomiędzy uniwersytetem a biznesem, dzięki 
której większa liczba kandydatów jest zaintereso-
wana podjęciem studiów, a kształcenie może być zbli-
żone do potrzeb lokalnego rynku pracy . Rola praco-
dawców jako graczy komplementarnych w najbliż-
szym czasie powinna wzrosnąć, gdyż po pierwsze, 
ich przedstawiciele będą członkami Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, po drugie, uczelnie będą mieć obo-
wiązek śledzenia losów swoich absolwentów i po trze-
cie wreszcie, od 2012 r . wprowadzone zostaną kra-
jowe ramy kwalifikacji, które ułatwią pracodawcom 
orientację w zakresie wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji społecznych, które powinni mieć absolwenci . 
Wewnętrznymi graczami komplementarnymi są 
poszczególne jednostki organizacyjne uczelni, w któ-
rych na coraz szerszą skalę są realizowane wspólne 
programy dydaktyczne, badawcze i inne . 

UNIWERSYTET

Konkurenci
■ Inne uczelnie konkurujące 
(o studentów i finanse) oraz 
placówki badawcze (o finanse)
■ Jednostki organizacyjne 
uczelni lub wydziału, które nie 
współpracują ze sobą
■ Przedsiębiorstwa i organizacje 
publiczne konkurujące 
o najlepszych absolwentów

Klienci
■ Dzieci, młodzież, studenci, absolwenci, seniorzy, 
osoby przekwalifikowujące się
■ Rodzice opłacający kształcenie
■ Biznes (technologie możliwe do komercjalizacji)
■ Rząd, samorząd (usługi szkoleniowe, doradcze)
■ Społeczeństwo (popularyzacja wiedzy)
■ Donatorzy (budując swój prestiż i mając wpływ na 
kształt uczelni)

Gracze komplementarni
■ Inne uczelnie, szkoły patronackie 
oraz instytucje badawcze
■ Jednostki organizacyjne uczelni 
tworzące wspólne przedsięwzięcia
■ Lokalni pracodawcy
■ Firmy oferujące usługi: hotelowe, 
poligraficzne, informatyczne, 
gastronomiczne, transportowe,  
kulturalne i inne

Dostawcy
■ Pracownicy uczelni wszystkich grup
■ Wydawnictwa (publikacje naukowe, 
podręczniki, czasopisma, serwisy internetowe)
■ Dostawcy materiałów, wykonawcy usług 
i robót budowlanych
■ Donatorzy, których wpływ na kształt uczelni 
jest znikomy

Rys. 1. Sieć relacji uniwersytetu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B . NALEBUFF, Co-opetition, Profile Books, London 2002, http://users .
uoa .gr/~atsaoussi/Nalebuff .pdf (data odczytu: 11 .09 .2010); B . DE WIT, R . MEYER, Synteza strategii, PWE, 
Warszawa 2007, s . 219 . 
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Spośród relacji międzyorganizacyjnych według 
stopnia ścisłości i równorzędności relacji, najbliższe 
idei koopetycji są: z wzajemna zależność (ścisła 
i równorzędna relacja) oraz z nierównorzędna zależ-
ność (ścisła i nierównorzędna relacja)16) . Przykładem 
ilustrującym pierwszy przypadek jest współpraca 
uczelni współspecjalizujących się17) w zakresie dzia-
łalności, która jest silną stroną każdej z nich lub uzu-
pełniających się . Taka współzależność wykracza poza 
ramy klasycznej współpracy, gdyż zawiera element 
rywalizacji . Innymi przykładami są klastry złożone 
z uczelni i firm komercyjnych, a także parki techno-
logiczne, w których istotne jest współtworzenie war-
tości przez współpracujących i konkurujących zara-
zem udziałowców (np . firmy oraz uczelnie) . 

Drugi przypadek ilustruje propozycja utworzenia 
Jagiellońskiej Federacji Uniwersyteckiej, przewidują-
cej, że Uniwersytet Jagielloński kształciłby ograni-
czoną liczbę studentów, wyłącznie na studiach sta-
cjonarnych na najwyższym poziomie formalnym 
i merytorycznym, natomiast sfederowane z nim 
szkoły prywatne kształciłyby na studiach stacjonar-
nych oraz na studiach niestacjonarnych te osoby, 
które nie zostały przyjęte do UJ . Szkoły te są samo-
dzielne finansowo, jednak merytorycznie zależne od 
Wszechnicy Krakowskiej . Kazimierz Sowa, autor pro-
pozycji, nazywa to „zasadą uchylonych drzwi do Uni-
wersytetu”18) . 

podsumowanie 

ozpowszechnioną formą koopetycji w uni-
wersytecie jest dzielenie się wiedzą19) . 
W tym zakresie ważnym zadaniem cen-

trum zarządzającego uczelni jest koordynacja dzia-
łań poszczególnych jednostek organizacyjnych . 
Trzeba jednak pamiętać, że formalna struktura na 
ogół utrudnia dzielenie się wiedzą, a nieformalne 
relacje sprzyjają20), a nawet zachęcają do dzielenia 
się wiedzą21) . 

Koopetycja powinna ułatwić uzyskanie efektu 
synergii zasobów materialnych i niematerialnych 
uczelni . Wartością dodaną będzie lepszy przepływ 
informacji i wiedzy pomiędzy uczestnikami sieci22), 
co pozwoli doskonalić się każdemu z nich, a także 
pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie posiadanej 
aparatury i innych zasobów materialnych . Pamiętać 
należy również o zagrożeniach, jakie niesie za sobą 
koopetycja, gdyż jak pisał Porter, „żadna firma nie 
może być uzależniona pod względem umiejętności 
i aktywów, na których opiera się jej przewaga kon-
kurencyjna, od innej, niezależnej firmy”23) . Koopety-
cja powinna opierać się na wzajemnymi zaufaniu 
i nieuzależnianiu się od innych w zakresie kluczo-
wych zasobów . 

W uniwersytecie konieczność współpracy i rywa-
lizacji jednocześnie powinna być doceniana, gdyż 
w obecnych czasach budowania gospodarki opartej 
na wiedzy dzielenie się zasobami materialnymi i nie-
materialnymi jest warunkiem koniecznym do osią-
gnięcia sukcesu . A zatem jest uzasadnione spojrze-
nie na uczelnię jako organizację uwikłaną w sieć 
koopetycji, gdyż perspektywa organizacji samodziel-
nej nie wytrzymuje próby czasu . Optymalną sytuacją 
jest udział uczelni w sieci strategicznej z udziałem 
partnerów zewnętrznych, a także wewnętrzne współ-
konkurowanie . Wymaga to, zdaniem autora, zmian 

w organizacji uczelni w kierunku jej uelastycznienia 
i odejścia od traktowania wydziałów jako osi organi-
zacyjnej uczelni na rzecz zespołów projektowych24) . 
Koopetycja to forma więzi międzyorganizacyjnych, 
która może pomóc w urzeczywistnieniu tej idei . 

dr inż . Krzysztof Leja 
Katedra Zarządzania 

Wydział Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej 
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unit Organization: Coordination, Competition, and Intraorga-
nizational Knowledge Sharing, „Organizational Science” 2002, 
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20) Ibidem, s . 181 .
21) R .M . GRANT, Toward a Knowledge-Based Theory of the 
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Summary 
The paper draws attention to the evolution of higher educa-
tion institutions, which forces them to seek new and uncon-
ventional methods of the university management . Assuming 
that competition among universities is increasing and will 
shift to a interorganizational network level within the next 
few years, implementation of coopetition as a tool assisting 
the university management has been proposed . The custo-
mers, suppliers, competitors and complementary players for 
a university have been identified . It has been shown that 
coopetition could be helpful to develop knowledge manage-
ment, recognizing the associated risks . In conclusion it has 
been stated that perceiving the university as an organization 
entangled in coopetition network is well-founded, since a sepa-
rate organization does not stand the test of time .
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organizacje wirtualne  
we współczesnej gospodarce 
   
Adam Dzidowski

Wprowadzenie 

trategie budowania przewagi konkuren-
cyjnej przedsiębiorstw stale ewoluują, tak 
jak i pojęcie samego przedsiębiorstwa . Na 

współczesnych rynkach coraz częściej można spotkać 
struktury biznesowe niezgodne z klasyczną definicją 
przedsiębiorstwa, a oparte na jego alternatywnych 
teoriach (innowatorskich, kontraktualnych czy be-
hawioralnych), w których redefiniuje się klasyczne 
rozumienie własności, kontroli i celów . Postępująca 
globalizacja, rosnąca rola społeczeństwa informa-
cyjnego, niestabilność warunków rynkowych oraz 
rozproszenie łańcuchów tworzenia wartości dodanej 
powodują, że kluczowe czynniki sukcesu stają się co-
raz bardziej ulotne . W dobie outsourcingu, przedsię-
biorstw rozszerzonych czy organizacji sieciowych co-
raz popularniejsze stają się modele funkcjonowania 
organizacji, które odpowiadają potrzebie szybkiego 
gromadzenia niezbędnych umiejętności i zasobów, 
ale bez potrzeby obciążenia sztywnymi strukturami 
organizacyjnymi . Przykładem tego typu organizacji 
są organizacje wirtualne . 

Pod pojęciem organizacji wirtualnej rozumie się 
tymczasową koalicję niezależnych podmiotów gospo-
darczych, których struktura podlega stałej reorgani-
zacji, a zakres i cel działalności jest ściśle podporząd-
kowany wykorzystywaniu pojawiających się okazji 
rynkowych . Cechą wyróżniającą organizacje wirtual-
ne na tle innych, podobnych struktur gospodarczych, 
jest wysoka dynamika i tymczasowość zawieranych 
związków biznesowych (w odróżnieniu od statycz-
nych organizacji sieciowych), otwartość i adap- 
towalność tworzonych sieci przedsiębiorstw (w od-
różnieniu od organizacji projektowych), częste roz-
proszenie geograficzne (w odróżnieniu od klastrów 
przemysłowych) oraz koordynacja działań, osiągana 
dzięki zaawansowanym systemom informacyjno-ko-
munikacyjnym . Typowa struktura wirtualna składa 
się ze zorientowanej procesowo, elastycznej sieci 
przedsiębiorstw, których umiejętności i zasoby są 
dobierane ad hoc, w zależności od potrzeb oraz 
z centrum strategicznego, które jest odpowiedzialne 
za globalną strategię tak stworzonej organizacji . 

Centrum strategiczne jest podmiotem (jednym 
z przedsiębiorstw w sieci lub wyspecjalizowanym 
brokerem sieciowym), który inicjuje powstanie or-
ganizacji wirtualnej, koordynuje działania poszcze-
gólnych kontrahentów oraz nadzoruje ostateczne 

rozwiązanie całego przedsięwzięcia, gdy dana po-
trzeba rynkowa zostanie zaspokojona lub przesta-
nie być ekonomicznie atrakcyjna . Dzięki tego typu 
strukturom organizacyjnym przedsiębiorstwa mogą 
szybko podejmować wyzwania, którym samodzielnie 
nie byłyby w stanie sprostać, przy jednoczesnym za-
chowaniu swojej autonomiczności . 

Tak rozumiane organizacje wirtualne funkcjonu-
ją w realnych strukturach gospodarczych od blisko 
20 lat i co ważniejsze przynoszą wymierne korzy-
ści przedsiębiorstwom w nich działającym . Dzieje 
się tak na przykład na rynkach wysokich techno-
logii (m .in . Dell, IBM), w przemyśle lotniczym  
(Boeing, Airbus), kosmicznym (NASA), czy filmowym 
(wielkie studia filmowe) . Wymienione rynki należą 
jednak do specyficznych struktur, w których wyso-
ka konkurencyjność, dynamika i konieczność stałej 
innowacyjności działań mają charakter powszechny . 
Dlatego też może się wydawać, że koncepcja orga-
nizacji wirtualnych ma charakter elitarny i trudny 
do implementacji, chociażby w warunkach polskiej 
gospodarki . Tworzenie tego typu organizacji może 
być jednak pożądane w przypadku różnych struktur 
rynkowych . Rosnąca dynamika globalnych rynków 
powoduje, że nawet stabilne dotychczas struktury 
ulegają usieciowianiu i postępującej wirtualizacji 
(czy to za sprawą poszukiwania tańszej siły robo-
czej, nowych technologii, czy też działalności w mię-
dzynarodowych układach korporacyjnych) . Aby te 
nieuchronne, także w warunkach polskich, procesy 
były możliwie efektywne, jest konieczne określenie 
i przezwyciężenie barier technologicznych, społecz-
nych i strategicznych, którym wiele współczesnych 
przedsiębiorstw nie jest jeszcze w stanie sprostać, 
albo wręcz nie zdaje sobie z nich sprawy . 

Uwarunkowania tworzenia  
organizacji wirtualnych 

eby odpowiedzieć na pytanie, co warunkuje 
możliwość powstawania organizacji wirtu-
alnych, należy określić główne czynniki de-

cydujące o efektywności relacji sieciowych . Analiza 
wzajemnych zależności pomiędzy czynnikami związa-
nymi z tworzeniem i funkcjonowaniem dynamicznych 
organizacji sieciowych, przeprowadzona zarówno na 
podstawie doświadczeń zagranicznych1), polskich2), jak 
i badań własnych3) wykazała, że istnieją wyraźne deter-
minanty, wpływające na tworzenie tego typu struktur . 
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,

Należą do nich: 
zz proces tworzenia wartości (efektywność i sto-

pień rozproszenia łańcucha wartości tworzonego 
przez przedsiębiorstwo), 
zz koncentracja na umiejętnościach (strategia wyko-

rzystania umiejętności i zasobów), 
zz charakterystyka współpracy (konfiguracja i ja-

kość współpracy z kontrahentami), 
zz formalizacja współpracy (stopień sformalizowa-

nia umów i kontaktów z kontrahentami), 
zz integracja (stopień zależności między partnerami), 
zz zaufanie i odpowiedzialność (poziom zaufania 

biznesowego w relacjach między partnerami firmy), 
zz infrastruktura komunikacyjno-informacyjna (sto-

pień wykorzystania rożnych elementów infrastruk-
tury komunikacyjno-informacyjnej) . 

Czynniki te obejmują najważniejsze cechy organi-
zacji wirtualnej, która jest dynamiczną siecią part-
nerów (budowaną na bazie odpowiedniej infrastruk-
tury), tworzoną w celu najefektywniejszej realizacji 
określonego zadania (co jest warunkowane znalezie-
niem odpowiednich umiejętności wśród partnerów 
i ich integracji w procesie wspólnego tworzenia 
łańcucha wartości) oraz działającą w tymczasowych 
i oportunistycznych strukturach (w których główny-
mi elementami redukcji ryzyka powinny być zaufanie, 
odpowiedzialność i jakość współpracy) . 

procesy wirtualizacyjne  
w polskich przedsiębiorstwach 

żeby zbadać, na ile polskie przedsiębiorstwa 
są gotowe do wirtualizacji sieci powiązań, 
w których uczestniczą, przeprowadzono sto-

sowne badania ankietowe4) . W przeprowadzonych 

badaniach wykorzystano celowy dobór próby, które-
go zadaniem było dotarcie do tych przedsiębiorstw, 
których pozycja i otoczenie rynkowe dają realną 
szansę na tworzenie dynamicznych struktur siecio-
wych . Tak stawiane warunki doboru próby okazały 
się spełniać przedsiębiorstwa uczestniczące w ran-
kingu „Gazele Biznesu”, organizowanym przez gaze-
tę „Puls Biznesu”, których lista stała się podstawą 
do określenia próby badawczej . 

Badania zakończono w roku 2007 . Ostatecznie 
wzięło w nich udział 129 przedsiębiorstw; wykorzy-
stywano kwestionariusz, badający charakterystyki 
przedsiębiorstw i ich sieci powiązań gospodarczych, 
ważne z punktu widzenia ich potencjalnej wirtualiza-
cji . Pytania dotyczyły wyróżnionych wcześniej aspek-
tów wirtualizacji związków biznesowych . Uśrednio-
ny poziom potencjału wirtualizacyjnego (przez po-
tencjał wirtualizacyjny przedsiębiorstwa należy ro-
zumieć jego zdolność do wchodzenia w dynamicz-
ne relacje z innymi przedsiębiorstwami oraz możli-
wą do osiągnięcia pozycję rynkowa w takich struk-
turach), osiągnięty przez badane przedsiębiorstwa, 
obrazuje rysunek 1 . 

Jak można zauważyć na wykresie, badane przed-
siębiorstwa osiągają średniowysoki potencjał wirtu-
alizacyjny . Najwyższy, uśredniony poziom potencjału 
wirtualizacyjnego można zaobserwować w zakresie 
integracji i zaufania . Oznacza to, że badane przed-
siębiorstwa darzą się wysokim zaufaniem bizneso-
wym i nie są od siebie silnie uzależnione, co sprzyja 
tworzeniu dynamicznych struktur sieciowych . Co 
jednak ciekawe, najniższy poziom potencjału wir-
tualizacyjnego występuje w zakresie formalizacji 
współpracy i charakterystyki procesów tworzenia 
wartości . Oznacza to, że mimo deklaracji wysokiego 

Rys. 1. Uśredniony potencjał wirtualizacyjny badanych przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne .
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zaufania do kontrahentów, badane firmy rygory-
stycznie stosują jego substytuty, takie jak wysoka 
formalizacja umów lub inne zabezpieczenia, a struk-
tury, w których uczestniczą, nie są zbytnio rozpro-
szone . Takie wyniki wyraźnie obrazują złożoność 
i częste sprzeczności w ramach badanego zjawiska, 
których nie da się wyjaśnić, opierając się na uśred-
nionych wynikach . 

Do lepszego wyjaśnienia istniejących pomiędzy 
poszczególnymi czynnikami zależności oraz ich we-
wnętrznego zróżnicowania wykorzystano eksplora-
cyjną analizę czynnikową metodą głównych składo-
wych . Dzięki tak przeprowadzonym badaniom staty-
stycznym udało się wykazać, że istnieją sfery dzia-
łalności polskich przedsiębiorstw, które są szczegól-
nie problematyczne przy tworzeniu organizacji wir-
tualnych i najbardziej różnicują badane przedsię-
biorstwa . Do głównych barier rozwoju dynamicznych 
struktur sieciowych w Polsce, na możliwym obec-
nie poziome analitycznym i weryfikacyjnym, nale-
ży zaliczyć: 
zz problem rzadkiego wykorzystania systemów klasy 

ERP i platform handlu elektronicznego, jako elemen-
tów koordynacji rozproszonych łańcuchów wartości; 
zz problem bardzo wysokiej formalizacji stosowa-

nych umów, niesprzyjający uelastycznianiu relacji 
biznesowych; 
zz problem znikomej liczby firm o jasno określonej 

strategii kompetencyjnej, co prowadzi do braku cen-
trów strategicznych, które mogłyby koordynować po-
wstawanie przyszłych organizacji wirtualnych; 
zz problem silnie zróżnicowanej oceny jakości pro-

duktów oraz usług otrzymywanych od kontrahentów 
przy jednocześnie powszechnej potrzebie korzysta-
nia z zewnętrznych źródeł zaopatrzenia . 

Tak określone problemy wydają się kumulować 
główne bariery stojące przed tworzeniem organiza-
cji wirtualnych w Polsce . Mimo upływu czterech lat 
od zakończenia badań, wymienione problemy wyda-
ją się wciąż aktualne, a wręcz się pogłębiły . Nie-
dawny kryzys gospodarczy (2009 r .) może przyczy-
nić się do spadku zaufania biznesowego, a przez to 
sprzyja ścisłej formalizacji podpisywanych umów . 
Ponadto trudna sytuacja finansowa firm powoduje, 
że wstrzymywane są inwestycje w systemy informa-
tyczne oraz systemy zapewniania jakości . 

Należy jednak zauważyć, że trudniejsze czasy 
w światowej gospodarce sprzyjają pogłębionej anali-
zie strategii kompetencyjnych, co w efekcie może do-
prowadzić do powstania silniejszych struktur gospo-
darczych, zaś poszukiwanie rożnych źródeł oszczęd-
ności może sprzyjać outsourcingowi strategicznemu 
i wirtualizacji . 

model potencjału wirtualizacyjnego 

2007 r . na podstawie wyników przeprowa-
dzonych badań oraz analiz autor przedsta-
wił pierwotną wersję modelu potencjału 

wirtualizacyjnego . Modelu, który byłby pomocny 
w określeniu, czy dana sieć przedsiębiorstw jest 
w stanie przekształcić się do poziomu organizacji 
wirtualnej . Model ten odwzorowywał główne deter-
minanty tworzenia organizacji wirtualnych, w posta-
ci trzech wymiarów, łączących najważniejsze czynni-
ki związane z tworzeniem organizacji wirtualnych . 
Zaproponowane wymiary odpowiadały poziomowi 

wykorzystania infrastruktury komunikacyjno-infor-
macyjnej, zaufania biznesowego oraz strategicznego 
wykorzystywania umiejętności kluczowych . 

Dalsze badania doprowadziły do rozwinięcia 
pierwotnego modelu tak, aby zyskał on charakter 
bardziej referencyjny i zrozumiały dla praktyków za-
rządzania . Zaproponowany poniżej model jest roz-
winiętą wersją modelu przedstawionego w 2007 r . 
Pozwala on przedsiębiorstwom na ocenę, czy two-
rzona przez nie sieć zależności gospodarczych może 
funkcjonować jako organizacja wirtualna i jaką po-
zycję będą w takiej strukturze zajmować . W aktual-
nej formie modelu potencjału wirtualizacyjnego wy-
różniono następujące trzy wymiary i odpowiadają-
ce im poziomy: 
z� Wykorzystanie infrastruktury informacyjno-komu-

nikacyjnej 
Wymiar ten odzwierciedla poziom rozwoju in-

frastruktury sprzyjającej tworzeniu organizacji wir-
tualnych . Odpowiednia infrastruktura informacyj-
no-komunikacyjna warunkuje funkcjonowanie orga-
nizacji wirtualnych zarówno na etapie ich tworze-
nia (wyszukiwanie partnerów), jak i działalności 
operacyjnej (koordynacja procesów, negocjacja zle-
ceń, kontrola efektywności rozproszonego łańcucha 
wartości) . W przypadku niedostatecznego poziomu 
czynnik ten jest też źródłem specyficznych proble-
mów, w szczególności związanych ze standaryzacją, 
bezpieczeństwem, dostępnością oraz efektywnością 
wymiany danych i pracy grupowej . W wymiarze tym 
zostały wyróżnione następujące poziomy5): 
zz poziom pierwszy – podstawowa komunikacja 

i wymiana informacji – podstawowe systemy trans-
akcyjne i bezpieczeństwa przepływu danych, 
zz poziom drugi – integracja aplikacji – systemy 

wspierające współdziałanie systemów i narzędzi 
działających w różnych przedsiębiorstwach, 
zz poziom trzeci – integracja biznesowa – systemy 

wspierające koordynację rozproszonych systemów 
wytwórczych, 
zz poziom czwarty – integracja zespołów – syste-

my wspierające współpracę pomiędzy zespołami pra-
cowniczymi, złożonymi z członków różnych przedsię-
biorstw czy organizacji . 

 � Zaufanie biznesowe 
Jest głównym elementem regulującym społecz-

ne zależności w organizacjach wirtualnych . Zaufa-
nie przyczynia się do minimalizacji postrzeganego 
ryzyka gospodarczego oraz przełamywaniu barier 
psychologicznych związanych z pracą w rozproszo-
nych strukturach organizacyjnych . Zaufanie jest też 
podstawą wielu newralgicznych dla funkcjonowania 
organizacji wirtualnych zachowań, takich jak ogra-
niczanie formalizacji umów, otwartość komunikacyj-
na, uczciwość w kontaktach z partnerami, delega-
cja uprawnień czy przepływ i dzielenie się wiedzą . 
Brak tego typu zachowań jest częstą barierą przy 
tworzeniu tymczasowych i rozproszonych struktur 
rynkowych6) . W wymiarze tym zostały wyróżnione 
następujące poziomy7): 
zz poziom pierwszy – zaufanie kalkulacyjne – bazu-

jące na systemie kar i zachęt stosowanym w syste-
mie (mechanizmy kontrolne, oceny, wskaźniki); 
zz poziom drugi – zaufanie instytucjonalne – ba-

zujące na regulacjach formalnych i prawnych (za-
sady, reguły, procedury, arbitraż, rozwiązania 
prawne); 
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,

zz poziom trzeci – zaufanie charakterystyczne – ba-
zujące na identyfikacji ze wspólnym celem (wspól-
ny rynek, wspólny łańcuch wartości, wspólny sys-
tem wartości); 
zz poziom czwarty – zaufanie procesowe – budowa-

ne na bazie wspólnych doświadczeń (kompetencje, 
wymiana informacji i wiedzy, promocja wspólnych 
interesów, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, ini-
cjacja wspólnych przedsięwzięć) . 
z� Konkurencyjność posiadanych umiejętności i za-

sobów 
Strategia kompetencyjna przedsiębiorstwa decy-

duje o jego pozycji w sieci oraz atrakcyjności jako po-
tencjalnego partnera . W organizacjach wirtualnych 
pozycja konkurencyjna jest niestabilna i w dłuż-
szym okresie może być zapewniona tylko przez po-
siadanie unikalnych umiejętności i zasobów, które 
wyróżniają dane przedsiębiorstwo na tle innych do-
stępnych w puli usługodawców . Przyjęcie koncepcji 
kluczowych umiejętności wiąże się jednak z dekon-
strukcją łańcucha wartości, gotowością przedsiębior-
stwa do działania w ramach outsourcingu strategicz-
nego oraz problemami związanymi z zarządzaniem 
wiedzą i ochroną kapitału intelektualnego . Wszyst-
kie te działania mogą być szczególnie trudne w ra-
mach oportunistycznych sieci niezależnych przed-
siębiorstw8) . Z punktu widzenia budowania trwałej 
przewagi konkurencyjnej, poziomy, odpowiadające 
coraz wyższej, strategicznej roli posiadanych zaso-
bów i umiejętności, są następujące9): 
zz poziom pierwszy – cenne – wpływające jedynie 

na polepszenie efektywności firmy; 

zz poziom drugi – rzadkie – posiadane przez małą 
liczbę firm, a potrzebne wielu przedsiębiorstwom; 
zz poziom trzeci – nieimitowalne – bardzo trudne 

lub kosztowne do skopiowania; 
zz poziom czwarty – niewymienne – bardzo trudne 

do zastąpienia innym zasobami . 
Zgodnie z zaprezentowanym modelem (rysu-

nek 2), efektywna organizacja wirtualna powinna 
opierać się na integracji zespołów, bazującej na za-
ufaniu procesowym, w ramach wzajemnego korzy-
stania z niewymienialnych zasobów i umiejętności, 
które stanowią o pozycji poszczególnych kooperan-
tów . Przedsiębiorstwa, które rozpoznają i zweryfiku-
ją wśród swoich kontrahentów taki układ zależności, 
mogą angażować się w tymczasowe, czy wręcz opor-
tunistyczne relacje biznesowe, bez większych obaw 
o swoją pozycję konkurencyjną . Jeżeli jednak poten-
cjał wirtualizacyjny kształtuje się na niższych po-
ziomach (tak jak ma to miejsce w przypadku wielu 
badanych przedsiębiorstw), model dostarcza wska-
zówek, w jakim kierunku powinny dokonywać się 
zmiany w budowaniu relacji biznesowych i własnych 
strategii tak, aby móc wykorzystać mocne strony 
struktur wirtualnych . Przedsiębiorstwa zamierza-
jące działać w dynamicznych relacjach sieciowych 
powinny przy tym wziąć pod uwagę efektywność 
i wzajemność podejmowanych działań . 

Dlatego też ważnym uzupełnieniem oceny poten-
cjału wirtualnego danego przedsięwzięcia powinna 
być ocena zależnych i niezależnych korzyści z wyko-
nywanych działań (przykładem korzyści zależnej może 
być obecność w sieci przedsiębiorstwa o wysokiej 

Rys. 2. Model potencjału wirtualizacyjnego przedsiębiorstw (z naniesionym uśrednionym  
potencjałem badanych przedsiębiorstw) 

Źródło: opracowanie własne .
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reputacji, co umożliwia zdobycie lukratywnego kon-
traktu, który w innym przypadku byłby nieosią-
galny dla pozostałych partnerów), obserwowanych 
wkładów i korzyści w relacje sieciowe (obrazujących 
zaangażowanie przedsiębiorstwa w funkcjonowanie 
sieci, jego popularność i reputację) czy też wskaźni-
ka wzajemności (opisującego równowagę pomiędzy 
dostarczanymi a otrzymywanymi korzyściami przez 
przedsiębiorstwo)10) . 

Należy oczywiście zaznaczyć, że przedstawione 
czynniki nie wyczerpują kryteriów oceny branych 
pod uwagę w strukturach wirtualnych . Są jednak dla 
nich specyficzne, a swoim zakresem często wykra-
czają poza typowy zakres analiz, przeprowadzanych 
w ramach tradycyjnych struktur gospodarczych . 

podsumowanie 

rzeprowadzone badania polskich przedsię-
biorstw wyraźnie pokazują, jak złożona jest 
problematyka tworzenia organizacji wir-

tualnych w polskich warunkach rynkowych . Wiele 
wskazuje jednak na to, że tworzenie takich organi-
zacji w naszym kraju jest jednak możliwe, a wręcz 
pożądane . Należy bowiem pamiętać, że dynamiczne 
organizacje sieciowe są skutecznym i sprawdzonym 
sposobem prowadzenia działalności gospodarczej 
w sytuacjach, gdy najważniejszym wyzwaniem jest 
błyskawiczna reakcja na pojawiające się okazje ryn-
kowe (np . rynki wysokich technologii) . 

Z takimi właśnie rynkami coraz częściej mają do 
czynienia polskie firmy . Tym samym umiejętność 
efektywnej współpracy oraz zapewnienia sobie prze-
wagi konkurencyjnej w zmiennych relacjach z różny-
mi partnerami biznesowymi może stać się wkrótce 
istotnym elementem strategii wielu polskich przed-
siębiorstw . Tym bardziej że zasygnalizowane w arty-
kule bariery rozwoju organizacji wirtualnych można 
przezwyciężyć, jeśli tylko zaoferuje się przedsiębior-
com systemowe wsparcie finansowe i merytoryczne . 
Szczególnie istotne będzie przy tym: 
zz wykorzystanie funduszy europejskich do koope-

ratywnej informatyzacji polskich przedsiębiorstw, 
zz popularyzacja roli ośrodków innowacyjności 

PARP jako środowisk inkubacyjnych dla organiza-
cji wirtualnych, 
zz propagowanie procesowego podejścia do zapew-

niania jakości, niezawodności i budowania kapitału 
intelektualnego przedsiębiorstw . 

dr inż . Adam Dzidowski 
Instytut Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Wrocławskiej 
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Summary 
The model of virtual organization structure numbers among 
novel, alternative theories of enterprise and redefines the 
paradigms of creating competitive advantage . Its entire con-
cept fulfills the need for gathering resources and competen-
cies effectively . The research carried out on Polish enter-
prises and their further analyses showed that ICT infrastruc-
ture, business trust and unique competencies determine the 
possibility of creation of virtual organization . The significant 
effect resulting from these analyses is the concept of Enter-
prises’ Virtual Potential . This concept constitutes a tool for 
specifying to what degree the given network of enterprises 
is ready to become a virtual organization and what position 
the particular firms will hold . 
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Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
– greenfield versus brownfield 
Wyniki badania wpływu na konkurencyjność 
polskich przedsiębiorstw – inwestorów 

Małgorzata Szałucka, Włodzimierz Karaszewski

Uwagi wstępne 

óżny charakter alternatywnych sposobów 
wejścia na rynek w drodze bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych (greenfield, 

brownfield) pociąga za sobą odmienne implikacje 
z punktu widzenia konkurencyjności podmiotu . 
Zróżnicowana natura obydwu form wejścia znajdu-
je swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w sile 
oddziaływania na poszczególne obszary potencjału . 
Teoria przedmiotu pozwala na przyjęcie pewnych 
założeń co do konkretnych obszarów korzyści moż-
liwych do uzyskania wskutek wyboru danej formy 
wejścia . Korzyści te są pochodną czynników deter-
minujących wybór sposobu wejścia oraz samego 
charakteru przyjętej formy . 

Na świecie przeprowadzono wiele badań obejmu-
jących niniejszą tematykę, w tym szczególnie doty-
czących fuzji i przejęć jako skutecznego instrumentu 
wchodzenia na rynki zagraniczne . Jednakże mimo 
dużego zainteresowania, problematyka ta nie zo-
stała jeszcze rozpoznana na gruncie polskich przed-
siębiorstw . Wydaje się, że powodami tego są: wciąż 
niewielka skala polskich bezpośrednich inwestycji 
za granicą1), krótka historia zjawiska, a także niski 
stopień zaawansowania podjętych projektów inwesty-
cyjnych . 

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja 
wyników badania aktywności inwestycyjnej polskich 
przedsiębiorstw2) w części dotyczącej rozpoznaniu 
wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 
konkurencyjność przedsiębiorstwa w zależności od 
sposobu wejścia na rynki zagraniczne . 

Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu podej-
mowały działalność gospodarczą głównie w formie 
BIZ w drodze inwestycji od podstaw (64%) . Co piąty 
respondent badania stosował strategię mieszaną, 
wchodząc na rynki zarówno przy pomocy inwesty-
cji od podstaw, jak również poprzez akwizycję pod-
miotów zagranicznych . Natomiast 16% podmiotów 
wskazało, że ich wejście na rynki miało miejsce wy-
łącznie w drodze nabycia udziałów istniejącego już 
przedsiębiorstwa3) . 

ocena wpływu  
na potencjał konkurencyjności 

yniki badania ujawniły, że niezależnie od 
sposobu wejścia na rynki zagraniczne BIZ 
przyczyniły się do poprawy potencjału kon-

kurencyjności badanych przedsiębiorstw zarówno 
wobec głównych konkurentów na rynku krajowym, 
jak i na rynkach zagranicznych (tabela 1) . 

Pozytywne zmiany w potencjale konkurencyjno-
ści wobec głównych konkurentów na rynku krajo-
wym najczęściej identyfikowały przedsiębiorstwa, 
które podjęły BIZ w drodze inwestycji brownfield, 
czyli poprzez nabycie części lub całości udziałów/
akcji zagranicznego podmiotu (73% wskazań) . Przy 
tym jednak jedynie 13% respondentów tej grupy 
oceniło zmiany jako znaczące, co stanowiło najniż-
szy odsetek przedsiębiorstw wskazujący ten wa-
riant odpowiedzi wśród badanych grup podmiotów . 
W rezultacie poprawa potencjału konkurencyjności 
wśród respondentów tej grupy miała przede wszyst-
kim charakter niewielki (60% wskazań) . Z kolei 
znacząca pozytywna zmiana w potencjale (na tle 
wszystkich wyróżnionych grup) najczęściej identy-
fikowana była wśród przedsiębiorstw, które weszły 
na rynek kraju lokaty w drodze inwestycji od pod-
staw . Blisko 28% respondentów tej grupy stwierdzi-
ło, że podjęte BIZ przyczyniły się w stopniu istot-
nym do poprawy ich potencjału konkurencyjności 
wobec głównych konkurentów na rynku krajowym . 
Jednocześnie 67% ankietowanych podmiotów, któ-
re dokonały inwestycji od podstaw, oceniło wpływ 
czynnika jako pozytywny . 

Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać 
się w szczególnej naturze obydwu sposobów wejścia, 
która pociąga za sobą odmienne skutki w kontekście 
oddziaływania inwestycji na potencjał konkurencyj-
ności budowany na rynku macierzystym . Jak już 
zostało wspomniane, zasadniczą zaletą inwestycji 
greenfield jest możliwość optymalnego dostosowa-
nia przedsięwzięcia do potrzeb inwestora zarówno 
w obszarze rozmiaru i struktury przedsiębiorstwa, 
a także adaptacji do wymogów technicznych i eko-
nomicznych . Możliwości te pozwalają podmiotowi ,
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na uzyskanie dużego stopnia dostosowania i syn-
chronizacji z pozostałymi działaniami przedsiębior-
stwa . Dzięki temu można przypuszczać, że stopień 
oddziaływania inwestycji od podstaw na działalność 
w kraju macierzystym powinien być większy niż 
w przypadku zakupu części lub całości udziałów/
akcji w przedsiębiorstwie bezpośredniego inwestowa-
nia . W przypadku inwestycji brownfield możliwości 
uzyskania korzyści integracji są ograniczone i zależą 
przede wszystkim od stopnia dopasowania parame-
trów przedsiębiorstwa przejmowanego do parame-
trów pozostałych jednostek w ramach przedsiębior-
stwa międzynarodowego . 

Z przeprowadzonego badania wynika również, 
że w przypadku przedsiębiorstw, które weszły na 
rynki krajów lokaty, zarówno w drodze inwestycji 
od podstaw, jak i poprzez nabycie części lub całości 
przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania, rela-
tywnie wysoki odsetek podmiotów dostrzegł znaczą-
cą poprawę potencjału konkurencyjności jako efekt 
podjętych inwestycji (25% wskazań) . Jednocześnie 
jednak w ramach tej grupy podmiotów odnotowano 
najniższy odsetek przedsiębiorstw deklarujących po-
zytywne zmiany wskutek zrealizowanych BIZ (60%)4) . 

Niewielkie zróżnicowanie ocen wpływu BIZ na po-
tencjał konkurencyjności w zależności od sposobu wej-
ścia zarysowuje się również w stosunku do głównych 
konkurentów na rynkach zagranicznych; różnią się 
one jednak od tych uzyskanych wobec konkurentów 
na rynku macierzystym . Największe korzyści z inter-
nacjonalizacji w formie BIZ uzyskały przedsiębiorstwa 
stosujące strategię mieszaną w odniesieniu do sposo-
bu wejścia . Aż 85% ankietowanych podmiotów tej gru-
py zidentyfikowało pozytywną zmianę w potencjale 
konkurencyjności, w tym 40% oceniło tę zmianę jako 
znaczącą . Stanowiło to najwyższy odsetek przedsię-
biorstw deklarujących istotną poprawę potencjału na 
tle wszystkich wyróżnionych grup podmiotów . 

Z kolei w przypadku przedsiębiorstw, które wyłącz-
nie zdecydowały się na realizację inwestycji od pod-
staw, odnotowano najniższy odsetek respondentów 
deklarujących pozytywne oddziaływanie czynnika na 
ich potencjał konkurencyjności (75% wskazań) . Nie-
mniej jednak odsetek przedsiębiorstw, które dostrze-
gły znaczącą poprawę potencjału konkurencyjności,  

był nadal wyższy niż w przypadku inwestorów, któ-
rzy wybrali drogę wejścia na rynek lokaty poprzez 
inwestycję brownfield (36,1% wobec 26,7% wskazań) . 
Natomiast wśród respondentów ostatniej wyróżnio-
nej grupy – przedsiębiorstw, które zrealizowały BIZ 
poprzez zakup części lub całości udziału/akcji przed-
siębiorstwa zagranicznego – analizowany wpływ 
czynnika dostrzeżono w 80% przypadków, przy czym 
– analogicznie, jak miało to miejsce na rynku ma-
cierzystym – niewiele z nich oceniło stopień wpływu 
jako znaczący (27% wskazań)5) . 

Można domniemywać, że największe korzyści 
w potencjale konkurencyjności płynące ze stosowania 
strategii mieszanej są wynikiem możliwości dostoso-
wania optymalnego sposobu wejścia do warunków 
kraju lokaty oraz będącego w dyspozycji potencjału 
przedsiębiorstwa, w tym jego określonych atutów, 
a także strategii i celów internacjonalizacji . Bez 
wątpienia kierunek ekspansji, uwarunkowania kra-
ju lokaty, rodzaj tam prowadzonej działalności oraz 
posiadane zasoby przedsiębiorstwa będą wyznaczać 
optymalne sposoby penetracji rynku kraju lokaty . 

Natomiast relatywnie niskie korzyści płynące 
z wykupu podmiotów zagranicznych (zarówno na 
rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych) mogą 
stanowić konsekwencję wciąż niskiego doświadcze-
nia polskich inwestorów w przeprowadzaniu skom-
plikowanych transakcji kupna/sprzedaży przedsię-
biorstwa i braku wystarczających kompetencji w za-
rządzaniu nowymi jednostkami oraz ich integracji 
z pozostałymi jednostkami systemu . 

Należy zwrócić uwagę, że z reguły znacznie trud-
niej zarządza się przedsiębiorstwem nabytym, ani-
żeli stworzonym od podstaw, ponieważ nabyty pod-
miot cechują już wypracowane procedury, systemy 
wartości czy kultura organizacyjna, które różnią się 
od tych przypisywanych inwestorowi . Na tym tle 
mogą pojawić się trudności, których rozwiązanie wy-
maga bezsprzecznie wysokich kompetencji zarząd-
czych . Wysokie kompetencje niezbędne są również 
do przeprowadzenia integracji nowej jednostki z po-
zostałymi jednostkami przedsiębiorstwa . Ich niewy-
starczający stan może istotnie ograniczyć zakładane 
korzyści płynące z zakupu części lub całości udzia-
łów/akcji zagranicznego podmiotu . 

Tab. 1. Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych badanych przedsiębiorstw na ich 
potencjał konkurencyjności w stosunku do głównych konkurentów na rynku krajowym oraz na 
rynkach zagranicznych według sposobu wejścia na rynek kraju lokaty 

Wyszczególnienie

Ocena w stosunku do głównych 
konkurentów na rynku krajowym

Ocena w stosunku do głównych 
konkurentów na rynkach zagranicznych 

Sposób wejścia na rynek kraju lokaty 

Inwestycja 
od podstaw

Zakup części/
całości 

udziałów/akcji 
przedsiębiorstwa 

Od podstaw  
i zakup 

części/całości 
udziałów/akcji 

przedsiębiorstwa 

Inwestycja 
od podstaw 

Zakup części/
całości 

udziałów/akcji 
przedsiębiorstwa 

Od podstaw  
i zakup 

części/całości 
udziałów/akcji 

przedsiębiorstwa 

Udział respondentów (%)

Znacząca poprawa 27,9 13,3 25,0 36,1 26,7 40,0

Niewielka poprawa 39,3 60,0 35,0 39,3 53,3 45,0

Bez zmian 31,1 20,0 40,0 23,0 13,3 10,0

Niewielkie 
pogorszenie 1,6 6,7 0,0 1,6 6,7 5,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania . 
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Wpływ na składniki 
potencjału  
konkurencyjności

nteresujących 
wniosków do-
starcza także 

pogłębiona analiza wpły-
wu bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych na 
poszczególne składniki 
potencjału konkurencyj-
ności . Z analizy wskazań 
respondentów wynika, 
że dla wszystkich grup 
składnikiem potencja-
łu w obszarze, którego 
siła oddziaływania bez-
pośrednich inwestycji 
zagranicznych zaryso-
wała się najwyraźniej, 
był „dostęp do rynku” 
(tabela 2) . Niezależnie 
od zrealizowanego spo-
sobu wejścia na rynek 
kraju lokaty ankietowa-
ne podmioty dostrzegły 
znaczącą poprawę tego 
składnika, przy czym 
najsilniejszy wpływ od-
notowano w grupie pod-
miotów, które weszły na 
rynek w drodze zarówno 
inwestycji greenfield, jak 
i brownfield (0,65) . 

Wśród responden-
tów tej grupy bardzo 
pozytywy wpływ BIZ 
zaobserwowano również 
w zakresie znajomości 
potrzeb i preferencji 
klientów (0,60), reputacji 
przedsiębiorstwa (0,58), 
relacji z klientami (0,53), 
znajomości zachowań 

Tab. 2. Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych badanych 
przedsiębiorstw na składniki ich potencjału konkurencyjności według 
sposobu wejścia na rynek kraju lokaty 

Wyszczególnienie
Ogólna 
ocena

Sposób wejścia

Inwesty-
cja od  

podstaw

Zakup czę-
ści/całości 
udziałów/
akcji przed-
siębiorstwa 

Od podstaw  
i zakup  

części/całości 
udziałów/
akcji przed-
siębiorstwa 

Wskaźnik oddziaływania

Badania i rozwój 0,29 0,27 0,39 0,27

z zaplecze badawczo-rozwojowe 0,21 0,19 0,34 0,18

z wiedza i umiejętności w zakresie kreowania owacji 0,31 0,29 0,44 0,28

z innowacje w produktach i usługach 0,39 0,39 0,47 0,35

z innowacje w procesach produkcyjnych 0,25 0,23 0,31 0,28

Produkcja 0,30 0,28 0,35 0,33

z zaplecze produkcyjne (usługowe) 0,34 0,29 0,38 0,48

z poziom nowoczesności technologii 0,28 0,26 0,41 0,25

z wiedza i umiejętności w zakresie technologii 0,28 0,29 0,31 0,25

z kwalifikacje pracowników 0,40 0,44 0,34 0,30

z dostęp do zasobów pracy 0,31 0,29 0,38 0,33

z dostęp do zasobów naturalnych 0,20 0,19 0,31 0,15

z dostęp do materiałów i półproduktów/usług 
pomocniczych 0,28 0,26 0,44 0,25

z wiedza i umiejętności w zakresie logistyki 0,28 0,23 0,38 0,35

z relacje z dostawcami 0,32 0,28 0,34 0,45

z system zapewnienia jakości 0,30 0,28 0,25 0,40

z wiedza i umiejętności w zakresie jakości 0,32 0,31 0,34 0,38

Sprzedaż i marketing 0,43 0,42 0,36 0,54

z dostęp do rynku 0,58 0,56 0,53 0,65

z znajomość potrzeb i preferencji klientów 0,48 0,44 0,44 0,60

z znajomość zachowań konkurentów 0,42 0,42 0,31 0,53

z zdolność do zapewnienia niezawodności dostaw 0,31 0,28 0,28 0,43

z wiedza i umiejętności w zakresie marketingu 0,37 0,35 0,31 0,50

z relacje z klientami 0,45 0,47 0,31 0,53

Finanse 0,27 0,26 0,26 0,29

z zasób kapitału własnego 0,30 0,31 0,31 0,25

z dostęp do kapitału obcego 0,16 0,15 0,19 0,18

z poziom kosztów 0,28 0,30 0,09 0,40

z wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania 
finansami 0,26 0,25 0,34 0,23

z stopień dywersyfikacji ryzyka 0,33 0,31 0,38 0,38

Organizacja i zarządzanie 0,29 0,27 0,31 0,32

z wielkość przedsiębiorstwa 0,35 0,33 0,28 0,45

z kultura organizacyjna 0,27 0,28 0,25 0,28

z struktura organizacyjna 0,28 0,25 0,31 0,33

z wiedza i umiejętności w zakresie organizacji 0,33 0,30 0,38 0,38

z relacje międzyludzkie w przedsiębiorstwie 0,22 0,21 0,34 0,15

Wartości niematerialne 0,36 0,35 0,33 0,43

z reputacja przedsiębiorstwa 0,47 0,45 0,44 0,58

z marka produktów i usług 0,43 0,44 0,34 0,50

z inne prawa własności intelektualnej 0,17 0,15 0,22 0,20

Pozostałe 0,28 0,25 0,30 0,33

z zdolność do osiągania korzyści skali 0,34 0,31 0,38 0,43

z zdolność szybkiego reagowania na zmiany rynkowe 0,40 0,38 0,34 0,53

z zdolność do efektywnej alokacji zasobów 0,36 0,34 0,41 0,38

z zdolność do efektywnej koordynacji zasobów 0,33 0,30 0,38 0,38

z dogodność lokalizacji ze względu na normy 
prawne i ekonomiczne warunki działania 0,31 0,27 0,31 0,40

z pozostałe relacje z otoczeniem zewnętrznym 0,19 0,15 0,28 0,20

Inne 0,02 0,03 0,00 0,00

Objaśnienia: wskaźnik od-
działywania przyjmuje war-
tość od -1 do 1, przy czym 
wartości wskaźnika: 
-1≤ w <-0,5 oznaczają wpływ 
bardzo negatywny, 
-0,5≤ w <0 – wpływ nega-
tywny, 
w=0 – brak wpływu, 
0> w ≥0,5 – wpływ pozytywny, 
0,5> w ≥1 – wpływ bardzo 
pozytywny; 
pogrubioną czcionką ozna-
czono dziesięć pierwszych 
składników potencjału, na 
które wpływ bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych był 
największy . 

Źródło: opracowanie wła-
sne na podstawie wyników 
badania . ,
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konkurentów (0,53) oraz zdolności szybkiego reago-
wania na zmiany rynkowe (0,53) . Konfrontacja siły 
oddziaływania BIZ w obszarze powyższych składni-
ków z ocenami pozostałych grup przedsiębiorstw 
pozwala stwierdzić, że podmioty stosujące strategię 
mieszaną wejścia na rynki zagraniczne dostrzegły 
największe korzyści z internacjonalizacji działalno-
ści . Przemawia za tym fakt, że jedynie w ramach 
przedsiębiorstw tej grupy aż w sześciu przypadkach 
zidentyfikowano bardzo pozytywny wpływ czynni-
ka na składniki potencjału, w pozostałych grupach 
wystąpił on jedynie w obszarze jednego składnika . 
Poza tym relatywnie wysoko w porównaniu z po-
zostałymi wyróżnionymi grupami respondenci tej 
grupy ocenili wpływ BIZ na wiedzę i umiejętności 
w zakresie marketingu (0,50 – miejsce siódme), za-
plecze produkcyjne/usługowe (0,48 – miejsce dzie-
wiąte), wielkość przedsiębiorstwa (0,45 – miejsce 
dziesiąte ex aequo) oraz relacje z dostawcami (0,45 
– miejsce dziesiąte ex aequo) . Natomiast pewnego 
rodzaju zaskoczeniem była relatywnie niska ocena 
wpływu BIZ na składniki związane z obszarem ba-
dań i rozwoju6) . 

Znacząco odmiennie kształtowały się oceny re-
spondentów, którzy zdecydowali się wejść na rynki 
zagraniczne w drodze akwizycji przedsiębiorstwa 
zagranicznego . W porównaniu z pozostałymi gru-
pami BIZ przyczyniły się w najwyższym stopniu 
do wzmocnienia obszaru innowacji w produktach 
i usługach (drugie miejsce w hierarchii), wiedzy 
i umiejętności w zakresie kreowania innowacji 
(miejsce trzecie ex aequo), a także dostępu do ma-
teriałów i półproduktów (miejsce trzecie ex aequo) . 
Ponadto na uwagę zasługują również wysokie noty 
przypisane oddziaływaniu BIZ w zakresie zdolności 
do efektywnej alokacji zasobów (miejsce siódme ex 
aequo), poziomu nowoczesności technologii (miejsce 
siódme ex aequo), wiedzy i umiejętności w zakresie 
logistyki (miejsce dziewiąte ex aequo) oraz dostępu 
do zasobów pracy (miejsce dziewiąte ex aequo) . Poza 
tym wśród respondentów tej grupy wysoką pozycję 
w hierarchii oddziaływania BIZ zidentyfikowano 
również w ramach wiedzy i umiejętności w zakre-
sie organizacji (miejsce dziewiąte ex aequo), stopnia 
dywersyfikacji ryzyka (miejsce dziewiąte ex aequo), 
a także zdolności do efektywnej koordynacji zaso-
bów (miejsce dziewiąte ex aequo) . 

Pewnego rodzaju zaskoczeniem w porównaniu 
z pozostałymi grupami przedsiębiorstw jest relatyw-
nie niska ocena wpływu BIZ na markę produktów 
i usług (miejsce szesnaste), a także na znajomość 
zachowań konkurentów (miejsce dwudzieste czwar-
te ex aequo) oraz relacje z klientami (miejsce dwu-
dzieste czwarte ex aequo) . W pozostałych grupach 
przedsiębiorstw wysokie noty przypisane znaczeniu 
BIZ we wzmacnianiu powyższych składników poten-
cjału pozwoliły zająć im miejsca w pierwszej siódem-
ce w hierarchii oddziaływania czynnika . 

Analizując odpowiedzi przedsiębiorstw, które 
zdecydowały się wejść na rynki zagraniczne w dro-
dze inwestycji od podstaw, można zaobserwować, po-
dobnie jak w przypadku przedsiębiorstw stosujących 
strategię mieszaną wejścia na rynki zagraniczne, 
dużą koncentrację korzyści na składnikach poten-
cjału należących do obszaru sprzedaży i marketingu 
(na dziesięć wyróżnionych składników potencjału 
o najwyższym wpływie BIZ aż pięć związanych było 

bezpośrednio ze sprzedażą i marketingiem) . Przed-
siębiorstwa tej grupy, poza wysokim wpływem czyn-
nika na dostęp do rynku, relatywnie wysoko oceniły 
znaczenie BIZ w tworzeniu i wzmacnianiu relacji 
z klientami (miejsce drugie), podnoszeniu kwalifika-
cji pracowników (miejsce czwarte) oraz budowaniu 
marki produktów i usług (miejsce szóste) . Na miej-
scu trzecim w hierarchii oddziaływania BIZ znalazła 
się reputacja przedsiębiorstwa, której pozycja nota-
bene we wszystkich wyróżnionych grupach według 
kryterium była identyczna7) . 

Interesujących wniosków dostarcza również ana-
liza wyników badania w odniesieniu do wydzielonych 
obszarów potencjału konkurencyjności . Wykazała 
ona, że w przypadku grup przedsiębiorstw, podej-
mujących inwestycje od podstaw oraz realizujących 
strategię mieszaną wejścia na rynki krajów lokaty, 
kolejność obszarów w hierarchii oddziaływania była 
zbliżona . Na pierwszym i na drugim miejscu znala-
zły się kolejno obszary sprzedaży i marketingu oraz 
wartości niematerialnych . Odmiennie natomiast 
kształtowały się oceny wpływu BIZ w przypadku 
przedsiębiorstw, które zakupiły część lub całość 
udziałów lub akcji przedsiębiorstwa zagraniczne-
go . W ramach tej grupy respondentów najwyższa 
nota oddziaływania BIZ została przypisana obszaro-
wi „badania i rozwój”, natomiast obszar „sprzedaż 
i marketing” był drugi w kolejności . Potwierdza to 
wcześniejsze założenia o realizacji różnych motywów 
przy pomocy wybranych sposobów wejścia na rynki 
krajów lokaty . 

podsumowanie 

naliza uzyskanych wyników badania, doty-
czącego szczegółowej obserwacji oddziały-
wania bezpośrednich inwestycji zagranicz-

nych na składniki potencjału konkurencyjności, po-
zwala na wyciągnięcie następujących wniosków . 

Przede wszystkim, niezależnie od wybranego 
sposobu wejścia na rynki kraju lokaty, bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne przyczyniły się do poprawy 
wszystkich 41 badanych składników potencjału, przy 
czym najsilniejsze oddziaływanie czynnika zaobser-
wowano wśród inwestorów stosujących strategię 
mieszaną wejścia na rynki krajów lokaty (w sześciu 
przypadkach siła oddziaływania czynnika została 
oceniona jako bardzo pozytywna) . Wysoka ocena 
BIZ jako instrumentu budowy potwierdza wcze-
śniejsze obserwacje oraz założenie, że elastyczność 
w stosowaniu sposobów wejścia w zależności od 
kraju lokaty, prowadzonej działalności oraz posiada-
nych zasobów pozwala na prowadzenie najbardziej 
optymalnej z punktu wiedzenia przedsiębiorstwa 
ekspansji zagranicznej dostosowanej do warunków 
zewnętrznych i wewnętrznych . 

Informacje uzyskane w wyniku realizacji bada-
nia wskazują również na fakt, że polscy inwestorzy 
identyfikują największe korzyści z internacjona-
lizacji głównie w obszarze związanym z rynkiem . 
Wysoka pozycja w hierarchii oddziaływania czyn-
nika składników z obszaru sprzedaży i marketin-
gu była szczególnie widoczna w grupie przedsię-
biorstw, które weszły na rynki zagraniczne w dro-
dze inwestycji od podstaw oraz wśród inwestorów 
stosujących strategię mieszaną (razem 84% bada-
nych podmiotów) . Koncentracja oddziaływania BIZ 
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w jednym obszarze związanym z rynkiem może 
potwierdzać nadal wczesną fazę internacjonalizacji 
polskich przedsiębiorstw i sprzężoną z nią niską 
skalę ich aktywności inwestycyjnej, co implikuje 
ograniczone możliwości czerpania korzyści z inter-
nacjonalizacji działalności, sprowadzając je do tych 
najbardziej elementarnych . 

Z kolei odmienne oceny respondentów, którzy 
weszli na rynki kraju lokaty w drodze przejęcia czę-
ści lub całości udziałów lub akcji przedsiębiorstwa 
zagranicznego, wydają się potwierdzać założenia 
teoretyczne, wskazujące na odmienne cele, moty-
wy i co za tym idzie również korzyści towarzyszące 
strategiom wzrostu zewnętrznego i internacjona-
lizacji dokonywanej przy pomocy tych strategii . 
Wysoka pozycja w hierarchii oddziaływania czyn-
nika składników z obszaru badań i rozwoju (w tym 
szczególnie znacząca zmiana potencjału w zakresie 
innowacji w produktach i usługach oraz wiedzy 
i umiejętności w zakresie kreowania innowacji) 
może wskazywać na traktowanie akwizycji jako na-
rzędzia służącego do zapewnienia dostępu do no-
wych komplementarnych zasobów i zdolności, tzw . 
aktywów strategicznych8), których nabycie następu-
je z reguły poprzez przejęcia bądź fuzje . Ponadto 
inwestycje brownfield przyczyniły się również do 
poprawy dostępu do materiałów i półproduktów/
usług pomocniczych, a także pozwoliły na zwięk-
szenie poziomu nowoczesności technologii polskich 
inwestorów czy wiedzy i umiejętności w zakresie 
organizacji i logistyki . 

Na szczególną uwagę zasługują także relatywnie 
wysokie korzyści wskazywane przez respondentów 
tej grupy na poziomie stopnia dywersyfikacji ryzy-
ka . Odpowiedzi podmiotów potwierdzają, że proces 
umiędzynarodowienia służy zmniejszeniu ryzyka 
działania, w tym przede wszystkim internacjona-
lizacja przy pomocy zewnętrznych metod wzrostu, 
która wspiera realizację strategii dywersyfikacji nie-
pokrewnej9) . 

Interesujący jest również fakt, że akwizycje 
zagranicznych przedsiębiorstw z punktu widzenia 
polskich inwestorów są drogą do wzmacniania ta-
kich składników, jak: zdolność do efektywnej alo-
kacji zasobów czy zdolność do efektywnej koordy-
nacji zasobów . Wysoka pozycja tych składników 
oraz innych wcześniej wymienionych w hierarchii 
oddziaływania BIZ (odmienna niż w przypadku po-
zostałych grup) wskazuje na uzyskiwanie korzyści 
z internacjonalizacji w obszarach mniej elementar-
nych, które dominują wśród początkujących inwe-
storów . Bardziej zróżnicowane spektrum korzyści 
płynących z aktywności na rynkach zagranicznych 
może wynikać również z dużego potencjału ekono-
micznego i za tym idącej większej skali dokonanych 
inwestycji oraz większego doświadczenia i poziomu 
wiedzy oraz umiejętności w związku z faktem, że 
są drogą rozwoju obieraną przez przedsiębiorstwa 
silne . 

dr Małgorzata Szałucka 
dr hab . Włodzimierz Karaszewski, prof . UMK 

Katedra Inwestycji i Nieruchomości 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

PRZYPISY
1) Dotąd bowiem wartość należności z tytułu polskich inwe-
stycji bezpośrednich za granicą na koniec 2008 r . wyniosła 
22 520 mln USD, natomiast roczny odpływ kapitału sięgnął 
poziomu 3011 mln USD . 
2) Badanie pn . Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich 
przedsiębiorstw (skala, struktura, motywy i uwarunkowania, 
znaczenie dla konkurencyjności) przeprowadzone w latach 
2007–2008 przez zespół badawczy Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu w składzie: W . Karaszewski (kierow-
nik), M . Jaworek, M . Kuzel, A . Szóstek, M . Szałucka, K . 
Długołęcka w ramach projektu badawczego Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego nr 1 H02C 044 30 . Badaniem 
objęto całą zbiorowości przedsiębiorstw mających siedzibę 
na terenie Polski, które podjęły inwestycje bezpośrednie za 
granicą . Za punkt wyjścia przyjęto bazę danych polskich 
przedsiębiorstw (inwestorów zagranicznych) udostępnioną 
przez Narodowy Bank Polski . Baza zawierała wykaz polskich 
inwestorów na koniec grudnia 2005 r . (506 podmiotów) . 
W trakcie postępowania badawczego nastąpiła weryfikacja 
bazy i ostatecznie do udziału w badaniu zaproszono 496 pod-
miotów . Ogółem w badaniu uzyskano 102 prawidłowo wypeł-
nione kwestionariusze badawcze, co oznacza zwrotność na 
poziomie 20,6% . 
3) Analizując strukturę poszczególnych inwestycji dominacja 
inwestycji greenfield jest jeszcze wyraźniejsza . Spośród 275 
projektów inwestycyjnych podjętych przez badane przedsię-
biorstwa za granicą w drodze BIZ tylko 58 (21%) nastąpiło 
przez przejęcie wcześniej już istniejącego przedsiębiorstwa 
zagranicznego . Pozostałe 217 inwestycji, czyli zdecydowana 
większość (79% przypadków) podjęta została od podstaw . 
4) Por . M . SZAŁUCKA, Wpływ bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, 
w: W . KARASZEWSKI (red .), Bezpośrednie inwestycje zagra-
niczne polskich przedsiębiorstw, TNOiK „Dom Organizatora”, 
Toruń 2008, s . 191–192 . 
5) Ibidem ., s . 192–193 . 
6) Obliczone dla omawianej grupy podmiotów wartości wskaź-
nika oddziaływania przyjęły najniższe wartości w porówna-
niu z uzyskanymi wartościami w pozostałych grupach re-
spondentów tego kryterium oraz z ogółem badanych przed-
siębiorstw . 
7) Por . M . SZAŁUCKA, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych…, op . cit ., s . 202–204 . 
8) W szczególności takich, jak: zdolności innowacyjne, tech-
nologiczne, wiedza menedżerska, procedury organizacyjne, 
szeroka sieć dystrybucyjna, marka handlowa . 
9) Poprzez nabycie podmiotu działającego w branży niepo-
krewnej, przedsiębiorstwo nabywa nowe umiejętności i zaso-
by niezbędne do działania w nieznanej branży, zmniejszając 
tym ryzyko niepowodzenia .

 
Summary 
This paper presents the research results of the impact of 
foreign direct investment (FDI) of Polish companies on their 
competitiveness, with special attention to two alternative 
FDI modes – greenfield and brownfield investments . This 
was the first research in Poland to deal with the issue of 
Polish companies’ foreign direct investment and at the same 
time one of countless publications on foreign investment 
activity of economic subjects from developing countries . It 
provided a wide range of insights into the determinants and 
results of Polish entrepreneurs investing abroad . The rese-
arch results may serve not only as the empirical exemplifica-
tion of theoretical considerations but they also have practical 
value . They may constitute a valuable resource for those 
involved in making foreign investment decisions . 
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motywowanie pracowników 
– rozważania i implikacje 
  
 
Katarzyna Gadomska-Lila

Wprowadzenie 

fektem właściwie realizowanej funkcji mo-
tywowania są określona postawa i zachowa-
nia pracowników, które w konsekwencji 

przekładają się na wyniki ich działania . Dobór oraz 
zastosowanie właściwych metod i narzędzi motywo-
wania są uwarunkowane celem, jaki organizacja za-
mierza osiągnąć . Kluczowe staje się zatem pytanie, 
do czego chcemy obecnie motywować pracowników . 
Odpowiedź na to pytanie pozwoli zredukować liczbę 
potencjalnych narzędzi motywacyjnych i wyselekcjo-
nować te najbardziej skuteczne w pryzmacie pożąda-
nych postaw i zachowań . 

Zmiana charakteru wielu współczesnych organiza-
cji, nasilenie konkurencji, szybki postęp techniczny, 
a zwłaszcza wzrost znaczenia wiedzy oraz poszerza-
nia zakresu kompetencji pracowników decydują 
o zmianach w systemach motywacyjnych wielu orga-
nizacji, w tym o przeniesieniu akcentu w motywowa-
niu pracowników na bodźce pozafinansowe . Wydają 
się one stosunkowo łatwe do zastosowania, wymaga-
ją jednak odpowiedniej kultury organizacyjnej, zwłasz-
cza odwołania do kluczowych wartości [Michaelson, 
2005, s . 236; Locke, Latham, 2004, s . 388–403] oraz 
powiązania ze strategią i strukturą organizacji . 

Głównym celem artykułu jest charakterystyka 
ewolucji podejść dotyczących motywowania pracow-
ników, wskazanie roli poszczególnych bodźców mo-
tywacyjnych oraz zaprezentowanie wyników badań 
empirycznych dotyczących podejścia do motywowa-
nia pracowników w przedsiębiorstwach wojewódz-
twa zachodniopomorskiego . 

motywowanie pracowników – rozważania 
teoretyczne 

tudia literatury przedmiotu najczęściej 
wskazują atrybutowe i czynnościowe ujęcie 
kategorii motywowania [Borkowska, 1985, 

s . 11; Pocztowski, 2003, s . 203] . Ujęcie atrybutowe 
jest skoncentrowane na powodach, które wywołują, 
ukierunkowują i podtrzymują aktywność zawodową . 
Jego synonimem jest motywacja oznaczająca zdol-
ność ponoszenia wysiłków w procesie osiągania ce-
lów organizacji . 

Ujęcie czynnościowe oznacza natomiast inspiro-
wanie, stwarzanie warunków do wspierania twórcze-
go potencjału pracowników (motywowanie) . Jawi się 

zatem jako proces wyzwalania potencjału pracowni-
ków i koncentruje się na doborze środków najbar-
dziej skutecznych w pobudzaniu pracowników do 
działania . 

W ostatnim czasie, głównie z uwagi na nasilenie 
takich zjawisk, jak: przeciążenie pracą, problemy 
z retencją, malejąca lojalność pracowników itp ., po-
jawiła się koncepcja zarządzania przez zaangażowa-
nie . Koncepcja ta odwołuje się do kultury organiza-
cyjnej, a zwłaszcza do wspólnych wartości organiza-
cyjnych . Konsekwencją tego podejścia jest propozycja 
trzeciego ujęcia – efektywnościowego . Obrazuje ono 
kształtowanie szczególnej, względnie trwałej postawy 
pracowników, jaką jest zaangażowanie [Juchnowicz, 
2010, s . 118–120] . Ujęcie to stanowi również wynik 
ewolucji podejść w zakresie motywowania pracowni-
ków spowodowanej uwarunkowaniami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi . Historia zarządzania pokazuje bo-
wiem, jak zmieniały się podejścia w zakresie moty-
wowania pracowników . 

Podejście tradycyjne, wywodzące się ze szkoły kla-
sycznej, skoncentrowane było na bodźcach finanso-
wych i skuteczności ich stosowania . W nurcie sto-
sunków międzyludzkich dostrzeżono i poddano anali-
zie szerszy zakres potrzeb pracowników, a w ślad za 
tym poszerzono paletę stosowanych bodźców . Odwo-
łując się zwłaszcza do potrzeby przynależności, za 
istotnie motywujący uznano aspekt właściwej organi-
zacji pracy, w tym organizowanie działań na zasadzie 
pracy grupowej, a także tworzenia odpowiedniej at-
mosfery, dobrych relacji z przełożonymi oraz współ-
pracownikami itp . Zwrócono zatem uwagę na rolę 
i znaczenie bodźców pozafinansowych . Trzecie podej-
ście – zasobów ludzkich, koncentruje się na zmien-
nej i rozwojowej skali potrzeb pracowników i zakła-
da, że motywuje ich zróżnicowany zestaw czynników, 
począwszy od pieniędzy i odpowiednich warunków 
pracy przez atmosferę, dobre relacje interpersonal-
ne, po partycypację w procesie decyzyjnym, swobodę 
działania, możliwość podnoszenia kwalifikacji, awan-
se, czy uznanie ze strony przełożonego . 

Równoważenie bodźców motywacyjnych finanso-
wych i pozafinansowych akcentowane w trzecim po-
dejściu jest niezbędne . Różne rodzaje bodźców mają 
bowiem do spełnienia w organizacji różne role . Rolą 
bodźców finansowych jest pozyskanie i zatrzymanie 
w organizacji wartościowych pracowników (np . pła-
ca podstawowa), skłonienie do utrzymania i popra-
wy efektywności (np . premie, prowizje), a także 
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wzmocnienie związku pracowników z firmą, lojalność, 
identyfikowanie się (zarówno bodźce finansowe, tj . 
płaca, akcje i opcje na akcje, jak i pozafinansowe) . 
Bodźce pozafinansowe pozwalają pracownikom reali-
zować cenione wartości, osiągać wyznaczone cele 
oraz zaspokajać konkretne potrzeby: władzy, osią-
gnięć, uznania, samorealizacji, poczucia własnej war-
tości itp . (awanse, możliwość rozwoju, partycypacja 
decyzyjna itp .) . 

Skuteczność bodźców pozafinansowych wzrasta 
w sytuacji zaspokajania potrzeb społecznych oraz sa-
morealizacji [Kopertyńska, 2008, s . 199] . Ta katego-
ria bodźców pozwala kształtować świadomość pra-
cowników, ich stosunek do pracy i przełożonych oraz 
stosunki pracownicze . Skłania pracowników do po-
dejmowania ambitnych zadań, podnoszenia wydajno-
ści, rozszerzania zakresu kompetencji, zaniechania 
postawy bierności i asekuracji, przyjmowania posta-
wy zaangażowania i chęci współpracy [Kopertyńska, 
2010, s . 159] . Coraz częściej znaczenie bodźców poza-
finansowych wykazują realizowane badania empi-
ryczne, np . badania Kmiotek (2010, s . 465–468) czy 
Tomaszuk i Matwiejczuka (2010, s . 168–172) . 

Ewolucja podejść w zakresie motywowania pra-
cowników ma swoje uzasadnienie . Stanowi odpo-
wiedź na bieżące problemy funkcjonowania organi-
zacji . Otoczenie, w jakim funkcjonuje, konkretne 
uwarunkowania w sferze ekonomicznej, prawnej, de-
mograficznej itp . decydują o właściwościach syste-
mów motywacyjnych . Konieczne jest dostosowanie 
do strategii działania firmy oraz jej kultury organi-
zacyjnej [Kopertyńska, 2009, s . 299–309] . Zwłasz-
cza zastosowanie elementów pozafinansowych wy-
maga ścisłej korelacji z dominującą kulturą organi-
zacyjną i odwołania do kluczowych wartości oraz 
pożądanych wymiarów kultury . Wzajemne powiąza-
nia warunkujące powstawanie skutecznego systemu 

motywacyjnego zaprezentowano na rysunku 1 . Nale-
ży przy tym podkreślić, że wynikające ze strategii 
i kultury organizacyjnej oraz wsparte odpowiednimi 
rozwiązaniami strukturalnymi, zasady motywowa-
nia pracowników powinny być transparentne i zna-
ne wszystkim pracownikom . 

W procesie kształtowania skutecznego systemu 
motywacyjnego kluczowe jest pytanie, do czego chce-
my motywować pracowników . Oczywiście zasadne są 
odpowiedzi wskazujące na podejmowanie i realizację 
zadań wynikających ze strategii organizacyjnej oraz 
ich wykonanie w jak najlepszy sposób [Karney, 1998, 
s . 154], realizowanie misji i celów, funkcji i zadań 
oraz przyjmowanie postaw i zachowań koniecznych 
ze względu na interesy firmy [Oleksyn, 2001, 
s . 233–234] . Jednakże do ukierunkowania procesu 
motywowania i zapewnienia wyższej skuteczności 
konieczne jest skonkretyzowanie celów . Dokładne 
określenie przedmiotu motywacji pozwoli dokonać 
skutecznego wyboru bodźców motywacyjnych . Inne 
narzędzia będą bowiem skuteczne w sytuacji, gdy 
celem będzie motywowanie pracowników do współ-
pracy, inne – do rozwoju określonych kompetencji, 
a jeszcze inne do kreatywności i przejawiania inicja-
tywy w działaniu . Podczas gdy w pierwszej sytuacji 
najbardziej sprawdzi się tworzenie warunków pracy 
zespołowej, organizowanie spotkań, możliwości kon-
taktów, wzajemnego poznania się, wspólnej pracy, 
nagradzanie efektów wspólnych działań itp ., w przy-
padku motywowania do rozwoju określonych kompe-
tencji pracowników kluczowe stanie się kształtowanie 
atmosfery sprzyjającej poznawaniu nowych rzeczy, 
zdobywaniu umiejętności, tworzeniu możliwości po-
szerzania kompetencji dzięki organizowaniu uczest-
nictwa w różnego rodzaju formach rozwoju: szkole-
niach, seminariach, kursach itp ., a także coaching 
i mentoring umożliwiające pracownikom odkrywanie 
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Rys. 1. Proces kształtowania systemu motywacyjnego 

Źródło: opracowanie własne .
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ich potencjału i samodzielny wybór kierunków roz-
woju . Podobnie będzie wyglądać dobór bodźców mo-
tywacyjnych, gdy za kluczowe dla organizacji uzna 
się rozwój pracowników, inicjatywę w działaniu, wy-
soką jakość, dzielenie się wiedzą czy inne postawy 
i zachowania pracowników . 

Obserwowany w ostatnich latach wzrost znacze-
nia wiedzy zwrócił uwagę na grupę pracowników 
określanych mianem pracowników wiedzy, których 
kluczowe zadania wiążą się z rozwojem organizacji 
[Davenport, 2007, s . 20–24] . Zwraca to uwagę na 
znaczenie kompetencji w procesie kreowania przewa-
gi konkurencyjnej organizacji . Systemy motywacyjne 
powinny być zatem skoncentrowane na wynagradza-
niu za kompetencje, czyli za umiejętności, predyspozy-
cje i zachowania, które stanowią podstawę skuteczne-
go rozwiązywania problemów w pracy [Juchnowicz, 
2007, s . 250–254; Kopertyńska, 2010, s . 156] . 

Wyniki badań empirycznych 

roblematyka motywacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem stosowanych bodźców mo-
tywacyjnych stanowiła jeden z obszarów 

badań ilościowych zrealizowanych przez autorkę 
wraz z zespołem badawczym „Integracja”, działają-
cym na Uniwersytecie Szczecińskim . Badania zreali-
zowano w dwóch okresach badawczych: w 2001 
i 2008 r . W roku 2001 w badaniach wzięło udział 
150 przedsiębiorstw spośród 480 zaproszonych do 
badań, a w roku 2008 – 118 spośród 508 . Podmiot 
badań stanowiły średnie i duże przedsiębiorstwa wo-
jewództwa zachodniopomorskiego . Narzędzie badaw-
cze stanowił autorski kwestionariusz ankietowy, za-
wierający pytania dotyczące m .in .: strategii, struktu-
ry organizacyjnej, kultury organizacyjnej, praktyk 
zarządzania zasobami ludzkimi (w tym motywacji) 

oraz innowacyjności . Ankietę skierowano do kadry 
kierowniczej najwyższego szczebla z uwagi na wie-
dzę dotyczącą całości przedsiębiorstwa . 

Zrealizowane badania pozwoliły m .in . ustalić, któ-
re bodźce motywacyjne zachodniopomorskie przed-
siębiorstwa stosowały najczęściej oraz, czy nastąpiła 
zmiana w ocenie skuteczności użytych narzędzi, a co 
za tym idzie, zmiana w zakresie ich stosowania . Uzy-
skane wyniki zaprezentowano na wykresie 1 . 

Wyniki badań wskazują, że bodźce finansowe 
w postaci podwyżki (lub obniżki) wynagrodzenia 
oraz premie były najczęściej stosowanymi motywa-
torami . Mimo upływu siedmiu lat dzielących oba 
przedsięwzięcia badawcze, w aspekcie stosowanych 
bodźców motywacyjnych sytuacja niewiele się zmie-
niła . Pozycja bodźców finansowych jest dominują-
ca . W 2008 r . nieznacznie, ale wzrosła ranga czyn-
nika określającego przydzielane pracownikom za-
dania . Struktura zadania, możliwość zastosowania 
określonych kompetencji, wykazania się konkretny-
mi umiejętnościami, stopień samodzielności to 
komponenty kształtujące ten czynnik i decydujące 
o poziomie zaangażowania w realizację powierzo-
nych zadań . 

W stosunku do 2001 r . w 2008 r . również częściej 
było przyznawane wynagrodzenie uznaniowe w celu 
pobudzenia innowacyjności i podejmowania ryzyka, 
co stanowiło zachętę do zgłaszania pomysłów, poszu-
kiwania nowych metod i sposobów działania oraz ła-
godziło obawy związane z ewentualnym niepowodze-
niem . Nawiązując do zasadniczej myśli opracowania 
i podjęcia próby odpowiedzi na pytanie, do czego 
chcemy motywować pracowników, można uznać, że 
zachodniopomorskie przedsiębiorstwa były nasta-
wione głównie na zatrzymanie pracowników oraz 
zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, choć 
w ostatnich latach można odnotować coraz większą 

 

Podwyżka/obniżka
wynagrodzenia

Zróżnicowanie płac
między grupami

zawodowymi

Premie Inne bodźce 
materialne

tzw. benefity, 
tj. dofinansowanie

wczasów, bezpłatne
posiłki itp.

Pochwały/nagany Awans Przydzielenie bardziej
odpowiedzialnych

zadań

Stworzenie 
możliwości

realizacji aspiracji 
zawodowych

Wykres 1. Bodźce motywacyjne stosowane w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach  
w 2001 i 2008 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań .
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świadomość kadry kierowniczej badanych podmio-
tów względem znaczenia takich postaw, jak innowa-
cyjność czy samodzielność w realizacji zadań . Pozy-
tywnie należy ocenić informację, że system motywa-
cyjny jest znany pracownikom . Przejawia się to tym, 
że w większości przedsiębiorstw (78% w 2001 r . 
i 87% w 2008 r .) kryteria nagradzania i karania były 
jasno zdefiniowane i powszechnie znane . 

Autorkę zainteresował również aspekt, czy mię-
dzy przedsiębiorstwami osiągającymi lepsze wyniki 
działania a pozostałymi istnieją różnice w obszarze 
stosowanych systemów motywacyjnych . W kwestio-
nariuszu ankietowym zastosowanym w 2008 r . jed-
no z pytań dotyczyło wyników działania przedsię-
biorstw, ocenianych z wykorzystaniem miernika per-
cepcyjnego . Poddano ocenie wyniki działania firmy, 
rozpatrując je w jedenastu kategoriach (m .in . wzrost 
wielkości sprzedaży, rentowność sprzedaży, udział 
w rynku, poziom zysków netto, satysfakcja pracow-
ników z pracy, jakość produktów, liczba wprowadzo-
nych nowych produktów w ciągu roku, satysfakcja 
klientów), odnosząc własną firmę do konkurencji 
w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało – znaczenie po-
niżej średniej, 3 – na poziomie przeciętnym do 
5 – znaczenie powyżej średniej . 

Udzielone odpowiedzi pozwoliły spośród przed-
siębiorstw uczestniczących w badaniach sklasyfiko-
wać grupę podmiotów wyróżniających się pod 
względem wyników działania . W tym celu wykorzy-
stano analizę skupień z zastosowaniem metody 
k-średnich, dążąc do uzyskania maksymalnego po-
dobieństwa między podmiotami należącymi do da-
nej grupy oraz minimalnego podobieństwa między 
członkami różnych grup . W wyniku przeprowadzonej 

analizy wyróżniono grupę 29 przedsiębiorstw, któ-
re określono mianem liderów . Wyniki porównań 
między bodźcami motywacyjnymi stosowanymi 
przez tzw . liderów i pozostałe firmy zaprezentowa-
no na wykresie 2 . 

Porównując systemy motywacyjne zachodniopo-
morskich przedsiębiorstw, można zaobserwować, że 
w grupie liderów, w porównaniu do pozostałych 
firm, rzadziej operuje się bodźcami finansowymi, 
częściej natomiast odwołuje się do bodźców pozafi-
nansowych . Przejaw tego stanowi przydzielanie pra-
cownikom bardziej odpowiedzialnych zadań, a także 
umożliwianie realizacji aspiracji zawodowych . 
Awanse i różnicowanie płac między grupami zawo-
dowymi to kolejne elementy różnicujące systemy 
motywacyjne zachodniopomorskich przedsiębiorstw 
– liderów . Z badań wynika, że ta grupa przedsię-
biorstw bardziej docenia znaczenie bodźców pozafi-
nansowych, co wynika z kultury organizacyjnej 
tych przedsiębiorstw, budowanej na takich warto-
ściach i postawach, jak: inicjatywa, współpraca, za-
angażowanie, a także kreatywność i odpowiedzial-
ność . Badania wykazały również, że atrybutem lide-
rów jest swobodna komunikacja w obrębie całego 
przedsiębiorstwa, zapewniająca dostęp do informa-
cji, tworząca sposobność wymiany poglądów oraz 
dzielenia się wiedzą . 

Zasadniczy wniosek, dotyczący systemu motywa-
cyjnego zachodniopomorskich przedsiębiorstw, wią-
że się zatem z koniecznością wskazania najbardziej 
pożądanych postaw i zachowań pracowników (przy-
kład grupy liderów), co wymaga odwołania zwłaszcza 
do kultury organizacyjnej . Umożliwi to celowy dobór 
bodźców motywacyjnych oraz zasad motywowania, 
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które premiowałyby przestrzeganie pożądanych 
wartości i postaw oraz przejawianie określonych 
zachowań . 

podsumowanie 

dpowiednio skonstruowany system moty-
wacyjny pozwala zrealizować wiele celów, 
począwszy od utrzymania odpowiednich 

standardów pracy, przez związanie pracowników 
z organizacją, po rozwój określonych kompetencji . 
Dwie kwestie zdają się natomiast kluczowe dla 
współczesnych organizacji: zwiększenie elastyczno-
ści w procesie gospodarowania zasobami ludzkimi 
oraz kształtowanie pożądanych postaw i zachowań 
pracowników . System motywacyjny pomaga bo-
wiem w zrozumieniu wartości, do których dąży or-
ganizacja oraz zmian, które wprowadza . Kultura 
organizacyjna jawi się zatem jako istotna determi-
nanta tego systemu . Odniesienie do strategii orga-
nizacji oraz wzmocnienie odpowiednimi rozwiąza-
niami strukturalnymi pozwala zwiększyć jego sku-
teczność . Jednakże proces kształtowania skutecz-
nego systemu motywacyjnego jest kwestią złożoną . 
Z jednej strony system taki powinien być elastycz-
ny, uwzględniający bieżące uwarunkowania, zwłasz-
cza w postaci dominujących wartości organizacyj-
nych, z drugiej – uniwersalny, dostosowany do 
ogólnego obrazu danej organizacji, dający się za-
stosować w całej firmie . 

Obecnie w aspekcie motywowania pracowników 
dochodzi jeszcze jeden paradoks: z jednej strony 
bardzo szerokie spektrum narzędzi, metod, tech-
nik czy procedur motywowania może sugerować, 
że motywowanie pracowników obecnie nie powin-
no nastręczać specjalnych trudności . Z drugiej jed-
nak strony, to bogactwo zmusza do selekcji i wybo-
ru instrumentów najskuteczniejszych w pryzmacie 
pożądanych postaw i zachowań . Tymczasem brak 
rozeznania w aspekcie przedmiotu (do czego tak 
naprawdę chcemy motywować pracowników), spo-
tęgowany trudną sytuacją ekonomiczną wielu or-
ganizacji, stanowiącą efekt spowolnienia gospodar-
czego kraju i odczuwalnych skutków światowego 
kryzysu finansowego, często ogranicza racjonal-
ność dokonywanych wyborów . Najczęściej zmusza 
do redukcji kosztów, często związanych z obsza-
rem zarządzania zasobami ludzkimi, w tym moty-
wowania . Niewątpliwie komplikuje to i ogranicza 
możliwości oddziaływania na pracowników, pobu-
dzania ich motywacji czy zaangażowania . Tymcza-
sem istnieje wiele sposobów niewiążących się stric-
te z wydatkami finansowymi . Dotyczą one m .in . 
dostrzeżenia wkładu i zaangażowania pracowni-
ków i ich docenienia, gospodarowania czasem pra-
cy, systemu komunikacji i związanego z tym dostę-
pu do informacji czy udzielania informacji zwrot-
nych . Często są one niedoceniane, bądź sprowa-
dzane na dalszy plan przez głośne artykułowanie 
przez pracowników oczekiwań względem bodźców 
finansowych, których walor motywacyjny nierzad-
ko jest przeceniany . 

dr Katarzyna Gadomska-Lila 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
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Summary 
In the era of continuous improvements in organisations 
and intensive search for sources of competitive advantage 
managers pay more attention to and explore various mana-
gement tools and methods, including motivation systems . 
Effective motivation systems support achievement of a va-
riety of objectives, including those particularly relevant to 
contemporary organisations such as increasing flexibility 
in human resources management, and modelling desired 
attitudes and behaviours among staff . It is essential, how-
ever, to identify to what the staff should be motivated in 
the context of the organisational culture and general stra-
tegy . The two factors represent significant determinants of 
the motivation system . The paper presents the evolution of 
approaches to motivating staff, the role of individual moti-
vation factors and the results of the author’s empirical  
research into these issues .
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zachowania pomocne  
w świetle humanistycznej  
teorii organizacji 
 
Kazimierz Mrozowicz

Wprowadzenie 

uwagi na zróżnicowane aksjologiczne i tele-
ologiczne determinanty organizacyjne 
domena organizacji, pozycjonująca ją 

w danym segmencie gospodarki, predysponuje pewne 
składowe osobowości jej uczestników kosztem innych 
o mniejszym znaczeniu adaptacyjno-funkcjonalnym 
w panujących warunkach organizacyjnych i środowi-
skowych . Ze względu na konieczność optymalizowa-
nia funkcji personalnej, nieodzowne stają się identy-
fikacja oraz deskrypcja motywów podejmowania 
i pełnia ról społeczno-organizacyjnych . 

W przypadku organizacji ratowniczych (np .  
GOPR, TOPR, ratownictwo górnicze) i służby medycz-
nej najważniejszego znaczenia nabierają zachowania, 
których podmiotem stają się inni ludzie, a które 
w literaturze noszą miano zachowań prospołecznych . 
Ich odmianą są realizowane w obrębie ról ratowni-
czych tzw . zachowania pomocne . 

zachowania prospołeczne i pomocne 

spektrum zachowań organizacyjnych wystę-
puje pewna klasa działań interpersonal-
nych, ,,zwykle pozytywnie ocenianych przez 

grupę odniesienia wykonawcy z uwagi na standardy 
kulturowe i społeczne jako dobroczynne dla innych 
osób i całego otoczenia systemu społecznego”  
[Manstead, Hewstone, 1996, s . 739] . Obok altruizmu 
(postawa bezinteresownego poświęcenia) i współ-
pracy (pożytek płynący z kooperacji) specyficzną 
formą zachowań prospołecznych są zachowania 
pomocne, stanowiące ,,dobrowolne akty dokonywane 
z intencją czynienia dobra drugiej osobie” [Piliavin 
i inni, 1981] . Co skłania ludzi do pomocy innym 
i jakiego typu motywacja leży u podłoża tego typu 
zachowań? 

Motywacja i postawy w zachowaniach pomocnych 

W prakseologicznej definicji Pszczołowskiego 
„motywacja stanowi system motywów lub synonim 
motywowania jako działanie w poszukiwaniu moty-
wów działania . Motywowanie jest zatem metodą 
wpływania na zachowanie się podmiotu za pośred-
nictwem określonego zespołu bodźców, które wtórnie 
przekształcone zostaną w motywy” [Pszczołowski, 
1978, s . 123–124] . 

Stanowisko z zakresu psychologii zarządzania 
Michonia głosi, że motywację tworzy ,,zespół sił 
i czynników pobudzających oraz podtrzymujących 
aktywność człowieka w zachowaniach zmierzających 
do osiągnięcia określonych celów . Motywacja jest 
zawsze zjawiskiem złożonym, powstaje jako splot poje-
dynczych motywów i jest ona determinantą aktywno-
ści człowieka w pracy” [Michoń, 1981, s . 120] . 

Motywacja, jak łatwo daje się zauważyć, jest zło-
żonym procesem wyboru alternatywnych form zacho-
wania dla osiągnięcia określonych celów (wiązka 
celów, hierarchia celów), te natomiast wynikają 
z zasobów wiedzy, przekonań i metod, jakimi pod-
miot jest skłonny je realizować . Istotnego znaczenie 
w zachowaniach człowieka nabierają również postawy . 

Pojęcie postawy, według klasycznej definicji  
Allporta, oznacza psychiczny oraz nerwowy stan 
gotowości wywołany przez doświadczenie, wywiera-
jący ukierunkowany lub dynamiczny wpływ na reak-
cje jednostki w stosunku do wszystkich podmiotów 
czy sytuacji, z którymi jest ona związana [Mika, 
1975, s . 64] . Na gruncie nauki polskiej Nowak zdefi-
niował postawę (model postawy doskonale racjonal-
nej) jako ,,ogół względnie trwałych dyspozycji do 
oceniania danego przedmiotu i emocjonalnego reago-
wania oraz ewentualnie towarzyszących tym emocjo-
nalno-oceniającym dyspozycjom względnie trwałych 
przekonań o naturze i właściwościach tego przed-
miotu i względnie trwałych dyspozycji do zachowań 
się wobec tego przedmiotu” [Nowak, 1973, s . 23] . 

Z uwagi na to, że wpływ omówionych pokrótce 
czynników motywacyjnych i postaw na formowanie 
się zachowań organizacyjnych, a co za tym idzie 
także zachowań pomocnych ma kompilacyjny i zagre-
gowany, a tym samym trudny do wyizolowania cha-
rakter (motywacja wpływa na zachowanie, a zacho-
wanie jest egzemplifikacją wiedzy i uczuć zawartych 
w postawie), mamy prawo twierdzić, że stymulują 
one je dwuwymiarowo . Dlatego zdecydowano się 
ujmować ten proces syntetycznie, jako funkcjonowa-
nie agregatu motywacyjno-poznawczego, mając na 
uwadze to, że mimo utylitarnych walorów, płynących 
z tak ujętej koncepcji autora, kształtuje się on 
zarówno w teorii, jak i w praktyce dwutorowo . Dzia-
łanie tego typu odnajduje też swoje teoretyczne uza-
sadnienie w przywołanej wcześniej teorii Nowaka, 
którą warto zaimplementować w interdyscyplinarne 
obszary nauk humanistycznej teorii organizacji 
i zarządzania . ,
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metodyka badań własnych 

rezultacie dokonanego zarysu kluczowych 
zagadnień teoretycznych, istotnym krokiem 
wydaje się być poczynienie uwag metodycz-

nych, które uwzględniono w zaprojektowanym 
i przeprowadzonym działaniu analitycznym . Jego 
celem uczyniono poszukiwanie podłoża zachowań 
pomocnych . 

Narzędzie badawcze 

Aby zrealizować tak postawiony cel badawczy, 
podjęto działania, które sprowadziły się do kliku 
etapów: analizy czynnikowej i kategoryzacji czynni-
ków addytywnych, wyłonienia kategorii hipotetycz-
nych motywów i postaw, opracowania kwestionariu-
sza ankiety z odpowiadającymi wyabstrahowanym 
typom odpowiednimi skalami do pomiaru czynników 
motywacyjno-poznawczych, operacjonalizacji uzyska-
nych danych oraz na koniec analizy wyników prze-
prowadzonych badań . 

W efekcie opisanego procesu skonstruowano 
narzędzie pod nazwą ,,Kwestionariusz samooceny”, 
zbudowany z dziewięciu skal zerojedynkowych, odpo-
wiadających wyłonionym czynnikom motywacyjno- 
-poznawczym, takim jak: „allocentryzm”, „prestiż”, 
„powołanie”, „ciekawość”, „pensja”, „tradycja”, 
„naśladowanie”, „konieczność”, „presja otoczenia” 
i „testowanie siebie” . Każdemu czynnikowi odpowia-
dają w teście cztery wewnętrznie spójne pytania jed-
nokrotnego wyboru typu ,,tak – nie” . Spójność oraz 
rzetelność narzędzia zweryfikowano metodą fasa-
dową na etapie badań pilotażowych przy użyciu tech-
niki obserwacji oraz wywiadu strukturalnego prowa-
dzonego z doświadczoną kadrą pracowniczą i skon-
frontowano z opiniami sędziów niezależnych . 

Metoda i grupa badana 

Grupę badaną (grupa A) tworzyła 138-osobowa 
próba, pobrana z populacji generalnej służby medycz-
nej: pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy medyczni 
(w tekście określani tym ogólnym mianem) z terenu 
całej Polski (Przemyśl, Tarnów, Wrocław, Katowice, 
Szczecin, Gdynia, Toruń, Radom, Białystok) . Stanowili 

ją mężczyźni i kobiety w wielu 25–55 lat . W skład 
grupy kontrolnej (grupa B) weszła analogiczna pod 
względem demograficznym próba porównawcza, 
którą tworzyli pracownicy firm handlowo-usługo-
wych, administracji samorządowej, nauczyciele, pra-
cownicy budowlani i przedsiębiorcy (131 osób) . Pod-
czas doboru kierowano się zasadą obiektywności 
źródeł, dostępnością danych i komfortem pracy 
ankietowanych . 

Pytania i hipotezy badawcze 

W świetle naszkicowanej perspektywy badawczej 
postawiono kilka pytań badawczych: 
z� Jakie motywy kierują podejmowaniem oraz peł-

nieniem ról społeczno-zawodowych przez personel 
pielęgniarski i ratowników medycznych? 
z� Czym cechują się preferencje zawodowe, przeko-

nania i zamiłowania, stanowiące podstawę nastawie-
nia i postaw do życia i do wykonywanego zawodu? 

Podczas analizy przedstawionych problemów 
badawczych dokonano próby falsyfikacji poniższych 
hipotez: 
zz w strukturze czynników motywacyjno-poznaw-

czych personelu pielęgniarskiego oraz ratowniczego 
dominującą rolę odgrywa allocentryzm i poczucie 
powołania; 
zz w zakresie determinant motywacyjno-poznaw-

czych grupa A różni się statystycznie od grupy B . 
Istotność różnic w zakresie analizowanych zmien-

nych poddano statystyce ,,U” weryfikacji poziomu 
kształtowania się różnic w rozkładach procentowych . 
Ze względów badawczych, utorowanych ramami pro-
wadzonych badań, testowano statystyczną istotność 
rozbieżności w zakresie odpowiedzi potwierdzają-
cych . Istotność różnic przyjęto uznać za statystycz-
nie uzasadnioną na poziomie p ≥ 0,05 i p ≥ 0,01 . 

struktura czynników motywacyjno- 
-poznawczych w świetle badań 

pierając się na wynikach badań, można skon-
statować, że struktura dominujących moty-
wów oraz postaw w agregacie motywacyjno- 

-poznawczym ról społecznych w służbie medycznej 
w porządku rangowym wygląda następująco (tabela 1): 

Tab. 1. Struktura agregatu motywacyjno-poznawczego personelu medycznego (pielęgniarki 
i pielęgniarze, ratownicy medyczni) 

Agregat motywacyjno-poznawczy ról społecznych służby medycznej 
Motyw 

(%)
Postawa 

( %)
Tak Nie Tak Nie

Allocentryzm (antonim egocentryzmu, działania na rzecz innych) 98% 2% 100% 0%
Prestiż (wysoka samoocena pełnionej roli społecznej, autorytet) 33% 67% 94% 6%
Powołanie (poczucie pełnienia misji) 92% 8% 84% 16%
Ciekawość (niestandardowość zadań, nietuzinkowość zadań roli) 31% 69% 89% 11%
Pensja (zysk materialny, zasoby finansowe) 22% 78% 3% 97%
Tradycja (kontynuacja etosu rodzinnego) 2% 98% 4% 96%
Naśladowanie (konformizm, oportunizm) 4% 96% 16% 84%
Konieczność (przymus życiowy, brak innych rozwiązań) 36% 64% 38% 62%
Presja społeczeństwa (wpływ grup odniesienia, przymus psychiczny) 3% 97% 30% 70%
Testowanie siebie (stymulacja i poszukiwanie doznań) 83% 17% 94% 6%

Źródło: badania własne . 
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System czynników agregatu motywacyjno-poznaw-
czego ukształtowany jest w następujący sposób: 
z� Dominanty struktury motywacji:

 I ranga: allocentryzm (altruizm, potrzeba pomagania 
innym) – 95%, 
II ranga: powołanie (poczucie misji) – 92%, 
 III ranga: stymulacja (poszukiwanie przygód, silnych 
doznań, wzruszeń) – 83%;
z� Dominanty systemu postaw: 

I ranga: allocentryzm – 100%, 
 II ranga: prestiż (wizerunek społeczny, wysoka samo-
ocena) – 94% i stymulacja – 94%, 
 III ranga: ciekawość (inspiracja, nowość, zmiana)  
– 89%, 
IV ranga: powołanie – 84% . 

Zgoła inaczej przedstawiają się wnioski z badań 
dla grupy B (tabela 2) . 

W efekcie przeprowadzonych badań dostrzeżono 
pewne różnice w zakresie kształtowania się zmien-
nych kontrolowanych pomiędzy grupami A i B, których 
nasilenie poddano testowi istotności statystycznej 
(wyniki analizy zawiera tabela 3) . 

Weryfikacja istotności różnic w zakresie kształto-
wania się rozkładów zmiennych pomiędzy grupami 
A i B pozwala wysnuć następujące wnioski:
z� Członkowie służby medycznej jako dominanty sys-

temu motywacyjnego wskazują: chęć niesienia 
pomocy innym, poczucie powołania i chęć doznawa-
nia stymulacji . Pod tym względem podobni są do 
ratowników górskich, którzy kierują się w wyborze 
roli podobnymi preferencjami – zasadne staje się 
przeto analizowanie zachowań pomocnych jako spe-
cyficznej grupy zachowań organizacyjnych . Właści-
wie powinno się sformułować bardzo szczegółowe ,

Tab. 2. Struktura systemu motywacyjno-poznawczego populacji ogólnej pełniącej zróżnicowane 
role społeczno-zawodowe 

Czynniki motywacyjno-poznawcze grupy kontrolnej (B) 

Motyw
(%)

Postawa
( %)

Tak Nie Tak Nie

Allocentryzm (antonim egocentryzmu, działania na rzecz innych) 49% 51% 47% 53%

Prestiż (wysoka samoocena pełnionej roli społecznej, autorytet) 33% 67% 52% 48%

Powołanie (poczucie wypełniania misji) 48% 52% 51% 49%

Ciekawość (niestandardowość zadań, nietuzinkowość czynności w roli) 62% 38% 56% 44%

Pensja (zysk materialny, zasoby finansowe) 84% 16% 34% 66%

Tradycja (kontynuacja rodzinnej tradycji) 5% 95% 6% 94%

Naśladowanie (konformizm, oportunizm) 15% 85% 29% 71%

Konieczność (przymus życiowy, brak innych perspektyw zawodowych) 54% 46% 89% 11%

Presja społeczeństwa (wpływ grup odniesienia, przymus psychiczny) 19% 81% 51% 49%

Testowanie siebie (stymulacja i poszukiwanie doznań, emocji) 43% 67% 78% 32%

Źródło: badania własne . 

Tab. 3. Poziom istotności różnic w rozkładach procentowych struktury czynników motywacyjno- 
-poznawczych grupy badanej (A) i kontrolnej (B) 

Statystyczna istotność różnic rozkładów procentowych  
w zakresie zmiennych motywacyjno-poznawczych 

Motywy
grupy 

,,A” i ,,B”

Wynik 
testu 
,,U”

Postawy
grupy 

,A” i ,,B”

Wynik 
testu 
,,U” 

A B Wynik A B Wynik 

Allocentryzm (działania na rzecz innych) 98% 49% Różnica 
istotna 100% 47% Różnica 

istotna
Prestiż (wysoka samoocena, autorytet) 33% 33% - 94% 52% -

Powołanie (poczucie wypełniania misji) 92% 48% Różnica 
istotna 84% 51% -

Ciekawość (niestandardowość czynności w roli) 31% 62% - 89% 56% -

Pensja (zysk materialny, zasoby finansowe) 22% 84% Różnica 
istotna 3% 34% -

Tradycja (kontynuacja ról rodzinnych) 2% 5% - 4% 6% -
Naśladowanie (konformizm, oportunizm) 4% 15% - 16% 29% -

Konieczność (przymus życiowy) 36% 54% - 38% 89% Różnica 
istotna

Presja społeczeństwa (wpływ grup odniesienia) 3% 19% - 30% 51% -
Testowanie siebie (stymulacja i poszukiwanie doznań) 83% 43% - 94% 78% -

Źródło: badania własne . 
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przepisy ról, przydziały czynności i inne instrumenty 
kształtowania personelu, potencjału społecznego 
i kultury organizacyjnej . 
z� W strukturze postaw grupy badanej dominującą 

rolę odgrywa allocentryzm (chęć pomagania innym), 
wysoka ocena pełnionej roli społeczno-zawodowej 
(prestiż), inspiracja cechami zadań (stymulacja) oraz 
przeświadczenie o pełnieniu misji . 
z� Grupa badana (służba medyczna) statystycznie 

istotnie częściej niż członkowie populacji ogólnej 
wskazuje jako motyw podjęcia roli w służbie medycz-
nej allocentryzm . Grupa kontrolna zainteresowana 
jest zgodnie z oczekiwaniami opartymi na powszech-
nie dostępnej wiedzy, że głównym motywem aktyw-
ności zawodowej są pobudki egzystencjalne i finan-
sowe . 
z� Grupa badana istotnie częściej niż grupa kontrol- 

na określa pełnioną rolę jako społecznie przydatną, 
postrzega siebie jako prospołeczną, co skłania do 
przypuszczeń, że faktycznym źródłem podejmowania 
i pełnienia roli są czynniki kształtujące prestiż roli, 
a wśród nich również gratyfikacja finansowa i apro-
bata społeczna, a co za tym idzie implikacja o bezin-
teresowności zachowań jest co najmniej problema-
tyczna . 
z� Członkowie służby medycznej statystycznie czę-

ściej wskazywali jako czynnik motywujący do podję-
cia pełnionej roli poczucie powołania, w czym różnili 
się od silnie zróżnicowanej pod względem kultur 
organizacyjnych grupy kontrolnej . Na wynikach 
badań swoje piętno odcisnęło zjawisko wpływu spo-
łecznego, co może stać się obiektem ciekawych badań 
w przyszłości . 
z� Członkowie grupy badanej co prawda nie podjęli 

roli pod presją ekonomicznego przymusu, niemniej 
pełnią ją istotnie częściej z konieczności, co jest argu-
mentem na rzecz zróżnicowanych źródeł zachowań 
pomocnych . 
z� W przypadku zależności pomiędzy zmiennymi 

dywersyfikacyjny wpływ odmienności ról nie ma cha-
rakteru statystycznej istotności . 

falsyfikacja hipotez i wnioski 

zyskane wyniki badań pozwalają na wypro-
wadzenie poniższych konkluzji . 
z� Grupa A przy wyborze wykonywanego 

zawodu zadeklarowała kierowanie się pobudkami 
allocentrycznymi (antynomiami egocentryzmu), 
wewnętrznym głosem (powołaniem) i poszukiwaniem 
wrażeń (stymulacja) – pierwszy z czynników jest 
wysoce premiowany aprobatą społeczną, co potwier-
dza wyniki badań przywołanych poprzedników . 
z� Co trzeci badany kierował się uznaniem społecz-

nym (33%), ciekawością (31%) oraz względami ekono-
micznymi (36%), które zmusiły go do wyboru tej 
akurat działalności zawodowej . W strukturze moty-
wacji pełnienia ról w służbie medycznej można dopa-
trywać się wieloskładnikowej kompozycji o domina-
cji kilku motywów czołowych . 
z� Badani jednogłośnie zakwestionowali kontynuację 

tradycji rodzinnej, presję środowiska i naśladowanie 
innych osób, o których skądinąd wiadomo, że są 
silnym czynnikiem modelowania zachowań ludzkich, 
tworzonych w ramach socjalizacji i atrybucji . 
z� Niemalże 80% badanych nie przywiązywało wagi 

do poziomu zarobków, w co bardzo trudno uwierzyć 

z punktu widzenia zachowań i kontestacji tej grupy 
zawodowej, jak też powszechnie uznawanej opinii 
i zdrowego rozsądku . Powodów mistyfikacji opinii 
należy szukać w społecznej ocenie postaw oportuni-
stycznych i negatywnym obrazie działań nastawio-
nych na zysk finansowy . 
z� W czasie badań wystąpiły społeczne mechanizmy 

kształtowania i ochrony wizerunku grupy, które 
w jakimś trudnym do ocenienia stopniu zniekształciły 
wyniki badań . Grupa wyraźnie zastosowała społecznie 
aprobowaną atrybucję typu: ,,niosący pomoc, bezin-
teresowny wolontariusz”, która wywołuje powstawa-
nie korzystnego wizerunku społecznego, pozytywne 
skojarzenia i w takiej też postaci została wchłonięta 
w sposób percepcji siebie i swego obrazu w środowi-
sku, a który nie potwierdza zweryfikowanej naukowo 
i praktycznie wiedzy na temat motywacyjnego zna-
czenia wynagrodzeń i nie pasuje do społecznych 
zachowań grupy (np . bezkompromisowe protesty pie-
lęgniarek) . 
z� Nie odnotowano przekonujących dowodów, aby 

uznać zachowania pomocne jako atrybut zachowań 
w ramach odgrywanych ról społeczno-zawodowych 
w służbie medycznej, co oznacza, że należą one do 
kategorii ról pełnionych nie tylko w tego typu orga-
nizacji, ale w szerokiej klasie organizacji ratowni-
czych . 

Zachowania pomocne (jako typ zachowań organi-
zacyjnych) są naoczną (jawną) formą odgrywanej (peł-
nionej, odtwarzanej) roli społecznej, którą w sumie 
tworzą subiektywny oraz obiektywny wymiar roli spo-
łecznej . W wymiarze subiektywnym są to: percepcja, 
wizja, ocena oraz program działania w roli, które 
należą do sfery aktywności intelektualnej jednostki, 
w wymiarze obiektywnym natomiast znajduje się nor-
matywny katalog społecznych zasad jej odgrywania 
(modelowy/wzorcowy przepis roli, zalecany oraz wyni-
kający z konieczności, uwarunkowany sytuacyjnie) . 

Niejako rekapitulując dotychczasowe rozważania, 
można pokusić się o próbę definicyjnego ujęcia roli 
społecznej personelu medycznego (nazywanego w tek-
ście dla uproszczenia ,,służbą medyczną”), która 
przedstawia się następująco: „Rola społeczno-zawo-
dowa służby medycznej jest kompleksem oczekiwań 
i wymogów społecznych (grupowych, jak i o zasięgu 
ogólnospołecznym) o charakterze normatywnym, któ-
rych adresatem są uczestnicy grupy społecznej per-
sonelu medycznego, realizujący wynikające z niej cele 
i zadania, zgodnie z panującymi w danej społeczności 
(grupie, organizacji etc .) wartościami i normami spo-
łecznymi, oparte na posiadanych przez jednostkę 
i grupę zasobach psychospołecznych (osobowość, 
cechy psychiczne, cechy psychomotoryczne) i ekono-
micznych” . 

podsumowanie 

ończąc przeprowadzoną analizę, raz jeszcze 
należy podkreślić zależność między strate-
gią organizacji a domeną jej działania, roz-

winiętą w niej kulturą organizacyjną, która jest 
przyczyną i skutkiem panującego w niej porządku 
normatywnego, egzemplifikowanego w jawnych 
zachowaniach, w rolach społecznych i postawach, 
które z kolei są zdeterminowane uwarunkowaniami 
osobowościowymi . Istnieje bardzo czytelny, choć 
w różnym stopniu przejrzyście uświadamiany,  
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łańcuch logiczny pomiędzy osobowością jednostki 
a organizacją . Uzmysłowienie sobie tego stanu 
rzeczy przez teoretyków nauk o organizacji  
i praktyków gospodarczych stanie się przyczynkiem 
do innowacyjnego spojrzenia na proces zarządzania 
zasobami ludzkimi . 

dr Kazimierz Mrozowicz 
Katedra Zarządzania Kulturą Fizyczną i Turystyką 

Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 
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Summary 
Each healthcare facility (hospital, clinic, etc .) functioning 
in the current economic situation, targeted marketing, 
subject to the influence of the environment, strong com-
petition from other units of the same type and the growing 
demands of society . Became particularly evident in recent 
years, especially since the delivery of the new health 
reform . Gaining importance now focus on the intangible 
assets of organizations and managing them through effi-
cient workers in many respects . This article among its 
many objectives, theoretical, cognitive and practical appli-
cations, is designed to illustrate the managing faculty 
autonomous bodies in Health Care, that the key to market 
success marketing in the era of competition is the deve-
lopment of social potential as a strategic factor of compe-
titive advantage . 

zarządzanie talentami
teoria dla praktyki zarządzania  
zasobami ludzkimi
Red . naukowa Tomasz Ingram

polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2011 

Zarządzanie zasobami ludzkimi należy do najważ-
niejszych zadań współczesnych menedżerów . Jednym 
z jego ważnych elementów jest zarządzanie talentami . 
Dlatego właśnie autorzy przedstawili: rolę i znaczenie 
utalentowanych pracowników we współczesnych fir-
mach, rekrutację i selekcję talentów, sposoby ich wy-
nagradzania, rozwój utalentowanych pracowników, 
szczególne cechy zarządzania karierami talentów,  

metody oceniania utalentowanych pracowników, spe-
cyfikę rozstań z takimi pracownikami .

Książka jest przeznaczona dla studentów zarzą-
dzania, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi i szkoleń doskonalą-
cych umiejętności menedżerskie . Z pewnością będzie 
również przydatna dla przedsiębiorców i menedżerów 
zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi .
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relacje pomiędzy zarządzaniem 
jakością a wiedzą w organizacjach 
wytwarzających oprogramowanie 
   
Karol Chrabański

Wprowadzenie 

ywilizacja, w której żyjemy, przypisała opro-
gramowaniu miejsce szczególne . Można 
zaryzykować tezę, że oprogramowanie: 

z znajduje się niemal w każdym produkcie mającym 
znaczenie dla użytkownika z wdrożone zapewnia 
konkurencyjność podmiotów je stosujących . 

Ponadto wypada zauważyć, że oprogramowanie 
jest co najmniej z rezultatem odpowiednio zorganizo-
wanych w organizacji procesów zmierzających do 
otrzymania produktu (oprogramowania) dobrej jako-
ści (spełniających wymagania klienta i obowiązujące 
przepisy prawne oraz normy zwyczajowe) z nośni-
kiem wiedzy dedykowanej użytkowni-
kowi . Użytkownicy kupują, wdrażają, 
utrzymują oprogramowanie dla korzyści, 
jakie organizacja może odnieść, w tym 
dla transferu wiedzy w nim zakodowanej . 

Oprogramowanie jest wyrobem wyko-
nanym przez Organizację Wytwarzającą 
Oprogramowanie (OWO) . Można do niej 
zaliczyć każdą organizację, która uczest-
niczy chociażby w jednym lub kilku eta-
pach cyklu życia oprogramowania (np . 
opracowywanie założeń do programów, 
wykonywanie kodowania w wybranym 
języku programowania, testowanie opro-
gramowania, wdrażanie oprogramowa-
nia u klienta itd .) . OWO zwykle zapro-
jektowały, udokumentowały, wdrożyły 
i utrzymują Systemy Zarządzania Jako-
ścią (SZJ) . Natomiast nie podjęły takich 
działań w odniesieniu do Systemów 
Zarządzania Wiedzą (SZW) . Uwzględ-
niane SZJ są najczęściej zgodne z normą 
ISO serii 9000, uzupełnioną o zalecenia 
jej stosowania, podane np . w normie 
ISO/IEC 90003:2004 . 

Artykuł koncentruje się na wzajem-
nych relacjach między SZJ i SZW 
w nadziei, że będzie wstępem do uczy-
nienia SZJ, jak sugerują niektórzy bada-
cze [Cieśliński, Perechuda, Witkowski, 
2005, s . 223–224; Jashapara, 2006, 
s . 168], osnową SZW . Próba pozyskania 
SZJ dla SZW nie jest przypadkowa . 
O tym świadczą podane obok relacje . 

Wspomnianych relacji zidentyfikowano siedem-
naście . Można ująć je w grupy relacji obrazujących 
(odzwierciedlających): 
zz podobieństwa, 
zz przenikanie się (dyfuzje) w wersjach:

√ od Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) do Sys-
temu Zarządzania Wiedzą (SZW), 
√ od Systemu Zarządzania Wiedzą (SZW) do Sys-
temu Zarządzania Jakością (SZJ), 
zz odmienności 

Rysunek 1 przestawia propozycje przynależności 
poszczególnych relacji do odpowiednich grup . Ozna-
czenia numeryczne na rysunku odpowiadają poniżej 
charakteryzowanym relacjom . 
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Rys. 1. Rodzaje relacji pomiędzy systemami zarządzania 
jakością a systemami zarządzania wiedzą w organizacji 
wytwarzającej oprogramowanie 

Źródło: opracowanie własne .
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,

Relacje poniżej podane nie zostały narastająco 
uporządkowane zależnie od stopnia ważności . 

Relacja 1: równoprawności i popularności 
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że zarzą-

dzanie jakością i zarządzanie wiedzą to dwie równo-
prawne i bardzo popularne koncepcje zarządzania 
organizacjami [Kołakowski, Tabaszewska, 2006] . 

Relacja 2: współzależności i współistnienia 
w przedsiębiorstwie 

Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą to 
zagadnienia (pojęcia) od siebie współzależne oraz 
współistniejące w przedsiębiorstwie [Tabaszewska, 
2006, s . 238] . Nie można, jak sugerują autorzy tego 
poglądu, tworzyć jakości bez odpowiedniej wiedzy . 
Ale również trudno stworzyć odpowiednią (przy-
datną) wiedzę bez oparcia jej na sprawdzonych meto-
dach działania, czyli działania na odpowiednim 
poziomie jakości . 

Relacja 3: skuteczności zastosowanego 
narzędzia do doskonalenia jakości 

Zarządzanie wiedzą można traktować jako sku-
teczne narzędzie doskonalenia jakości . E . Skrzypek 
pisze w następujący sposób: „By skutecznie realizo-
wać proces doskonalenia jakości, konieczna jest do 
tego wiedza, którą określić można jako uporządko-
wane odwzorowanie stanu rzeczywistości w umyśle 
człowieka” [Skrzypek, 1999] . 

Relacja 4: zróżnicowanej łatwości identyfikacji 
pojęć poprzez zaproponowane i stosowane definicje 

Obecny stan rzeczy charakteryzuje łatwość, 
w świetle definicji, zidentyfikowania OWO oraz SZJ . 
Taka możliwość nie występuje w odniesieniu do 
SZW . Podana w artykule definicja OWO jest pojemna 
pod względem możliwości jej stosowania . Co więcej, 
nie marginalizuje w zasadzie żadnej organizacji, 
która zajmuje się zagadnieniami szeroko rozumia-
nego oprogramowania . Z kolei definicję SZJ podaje 
norma ISO serii 9000 . Natomiast przyjęcie definicji 
SZW jest utrudnione poprzez fakt wielu podejmowa-
nych prób jej opracowania, bez uzyskania rezultatu 
w postaci zgody środowiska, którą z nich prefero-
wać . W literaturze przedmiotu są podejmowane 
próby stosownych analiz . Na przykład M . Morawski 
prezentuje wybrane definicje wiedzy, wskazując kilku 
autorów [Morawski, 2006, s . 14–15] . Natomiast 
A . Jashapara podaje reprezentatywne próbki defini-
cji zarządzania wiedzą [Jashapara, 2006, s . 27] . 

Relacja 5: braku szans na opracowanie jednej 
uniwersalnej koncepcji zarówno SZW, jak i SZJ 

Większość firm stwierdza, czemu dał wyraz 
B . Wawrzyniak, że nie ma jednej, uniwersalnej 
dodatkowo sprawdzonej w praktyce koncepcji zarzą-
dzania wiedzą . Co więcej, takiej koncepcji nie uda 
się w przyszłości opracować . Tym samym kierownic-
twa przedsiębiorstw muszą same wypracowywać 
taką koncepcję . Z kolei nawiązując do swojego 
doświadczenia (projektowanie, wdrażanie, utrzymy-
wanie SZJ), autor stwierdza, że nie ma również 
jednej koncepcji zarządzania jakością w organiza-
cjach [Wawrzyniak, 2001, s . 32–33] . 

Relacja 6: eksponowanie przez kierownictwa 
OWO faktu posiadania SZJ i przemilczania braku SZW 

Przeświadczenie kierownictw firm, że OWO, aby 
klientom dostarczać wyroby (oprogramowanie plus 
usługi z nim związane), powinny stosować określony 
system zarządzania jakością . Do tej grupy będą 
należeć OWO, które uprzednio zaprojektowały, 

udokumentowały, wdrożyły i obecnie utrzymują SZJ 
zgodny z międzynarodową normą ISO serii 9000 . 
OWO eksponują posiadanie SZJ po uzyskaniu certy-
fikatu zgodności swego SZJ z wymaganiami określo-
nej normy (np . poprzez uzupełnienie papieru firmo-
wego o logo firmy audytującej lub/i strony WWW 
itd .) . Natomiast OWO nie eksponują faktu posiada-
nia SZW . Aczkolwiek bez wątpienia muszą go stoso-
wać, dostarczając oprogramowanie i usługi z nim 
związane . W większości przypadków SZW jest intu-
icyjny, niesformalizowany, bez podanego zakresu, 
bez oznaczenia generacji itd . 

Relacja 7: traktowanie SZW jako bardziej 
obiecującego poznawczo aniżeli SZJ 

M . Morawski uznaje za obiecujące poznawczo 
postrzeganie zarządzania wiedzą jako swoistego 
konglomeratu metod i technik zarządzania zoriento-
wanych na rozwiązywanie problemów związanych 
z dysponowaniem (czy też kształtowaniem, gospoda-
rowaniem) wiedzą . Ponadto zauważa się, że w prak-
tyce metody te muszą być stosowane w przekroju 
poszczególnych, realnie występujących procesów 
przepływu wiedzy (w tym jej pozyskiwania, rozpo-
wszechniania i wykorzystania) [Morawski, 2005, 
s . 63–64] . Natomiast SZJ poprzez jego ujęcie (sfor-
malizowanie) w odpowiednie normy (standardy) nie 
daje zbyt szerokiego pola do wyznaczania i eksplora-
cji „nowych rubieży” w zakresie SZJ . Koncentruje 
się na popularyzowaniu, chociażby poprzez szkole-
nia, umieszczonych w normach wymagań . 

Relacja 8: aprobowanie istoty SZJ, jak i SZW, 
która sprowadza się do doskonalenia procesów 

Doskonalenie procesów jest m .in . zarówno istotą 
SZJ, jak również SZW . Wskazuje uwagę na ten 
aspekt cytowany już M . Morawski, wspierając się 
opinią T .H . Davenporta i S .C .Volpela . Ponadto 
T .J . Fernandez wraz z innymi współautorami 
wzmacnia tę tezę bardzo konkretnym argumentem  
[Fernandez i inni, 2006], zawężając obszar rozważań 
do procesu szkolenia personelu . W SZJ pojawia się 
wymaganie dotyczące zasobów, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasobów ludzkich (punkt 6 .2 
normy) . A w ich ramach przewiduje się podejmowa-
nie szkoleń (doskonalenie personelu) oraz ocenę ich 
skuteczności, którą można sprowadzić do wykorzy-
stania uzyskanych informacji w praktycznym działa-
niu . Kontekst informacji wykorzystywanych w kon-
kretnym działaniu jest oznaką wiedzy, która pozwoli 
doskonalić podejmowane czynności poprzez fakt, że 
kompetentny personel, wykonując je, będzie mieć 
wpływ na jakość wyrobu . 

Relacja 9: możliwość uwalniania wiedzy przez 
takie standardy, jak SZJ 

Zarządzanie wiedzą jest m .in . kojarzone, jak suge-
ruje J . Fazlagić, powołując się na Ch . Silvera, z takimi 
działaniami, jak odkrywanie (tworzenie) wzorców 
[Fazlagić, 2006, s . 55] . Takim wzorcem mogą być 
SZJ . W literaturze przedmiotu można odnotować 
opinię, że tworzone standardy uwalniają właściwą 
wiedzę [Gruszczyńska-Malec, Rutkowska, 2007] . 

Relacja 10: utożsamianie jakości z przyswa-
janiem przez organizację wiedzy dotyczącej 
oczekiwań klientów 

R . Karaszewski, wspierając się opinią R .T .  
Greene’a, przedstawia „sześć stwierdzeń i zasad”, 
na których opiera się podana koncepcja . Można do 
nich zaliczyć [Karaszewski, 2005, s . 38–39]: 
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zz przyjęcie definicji jakości jako zdolności organi-
zacji do wprowadzania i utrzymania procesu cią-
głego pozyskiwania wiedzy w zakresie potrzeb klien-
tów oraz jej implementacji; 
zz stosowanie dwuetapowego działania na rzecz 

realizacji zamierzeń jakościowych . Etap pierwszy 
dotyczy budowania organizacyjnej zdolności przy-
swajania wiedzy . Natomiast etap drugi zmierza do 
„( . . .) ukierunkowania wygenerowanej zdolności na 
tworzenie mechanizmów pozwalających na spełnie-
nie oczekiwań klientów”; 
zz położenie nacisku na wykorzystanie benchmar-

kingu . W praktyce polega to na uzyskiwaniu, anali-
zowaniu i wykorzystaniu wiedzy o wynikach działań 
najlepszych organizacji w danej dziedzinie; 
zz opieranie się na metodach naukowych przy kon-

struowaniu procesu pracy grupy, podobnie jak funk-
cjonowanie całej organizacji; 
zz uznanie jakości jako najważniejszego, ciągłego 

procesu zmian w organizacji . Jakość nie jest jedynie 
techniką, ani stosowanym podejściem do rozwiązy-
wania problemów; 
zz budowanie jakości nie następuje na podstawie 

indywidualnych technik, ale na podstawie tego, co 
można osiągnąć przy ich zastosowaniu . 

Relacja 11: możliwość przenoszenia analogicz-
nych działań z SZJ do SZW 

Nawet niezbyt głęboka analiza doprowadza do 
stwierdzenia, że istnieje możliwość przenoszenia 
analogicznych działań z SZJ do SZW . Takimi działa-
niami mogą być np . audyty [Kowalczyk, Nogalski, 
2007, s . 144] . Audyty wewnętrzne, kontrolne, certy-
fikacyjne stosowane w SZJ można byłoby prawdopo-
dobnie przenieść do SZW . 

Relacja 12: rozróżnienie pomiędzy wynikiem 
a metodą jego osiągnięcia 

J . Łańcucki podaje i przyjmuje za Demingiem 
stwierdzenie, że jakość to wynik . Natomiast metodą 
jest nowoczesne zarządzanie oparte na systemie głę-
bokiej wiedzy [Łańcucki, 2003, s . 20] . 

Relacja 13: ujmowanie SZJ jako źródła pozy-
skiwania wiedzy do budowania i utrwalania 
konkurencyjności przedsiębiorstw 

W literaturze przedmiotu można znaleźć określe-
nie miejsca, jakie zajmują SZJ w ocenie przydatności 
różnych źródeł pozyskiwania wiedzy do budowania 
i utrwalania konkurencyjności przedsiębiorstw  
[Stankiewicz, 2005, s . 445] . Spośród 30 różnych źródeł 
pozyskiwania wiedzy do budowania i utrwalania kon-
kurencyjności przedsiębiorstw, SZJ są –według wyko-
nanych badań – ulokowane na miejscu 13 . 

Relacja 14: identyfikowania składowych 
wiedzy związanych z SZJ 

Jeśli przyjąć, że konkurencyjność jest oparta na 
wiedzy i doświadczeniu, to wówczas elementem 
składowym wiedzy są – według A . Pomykalskiego 
– m .in . satysfakcja klientów, analiza sytuacji poprze-
dzona zbieraniem faktów, monitorowanie otoczenia 
[Pomykalski, 2005, s . 86] . Jak wiadomo, są to ele-
menty SZJ trwale z nimi związane poprzez opubli-
kowane i stosowane normy jakości . 

Relacja 15: zbieżności koncepcji SZW i SZJ 
Zbieżność – poprzez wzajemne wzmacnianie się 

– koncepcji zarządzania wiedzą i zarządzania jako-
ścią (np . TQM) . I tak koncepcja TQM wzmacnia kon-
cepcję zarządzania wiedzą, wnosząc orientację na 
zespołowość i kreatywność w dążeniu do doskonalenia 

jakości wszelkich działań i procesów . Dostarcza 
w tym zakresie narzędzi (np . koła jakości, heury-
styka) . Zarządzanie wiedzą natomiast służy do pod-
noszenia sprawności TQM chociażby poprzez racjo-
nalizację i wzbogacenie systemu informacyjnego, na 
którym koncepcja ta jest oparta [Lichtarski, Czura, 
2005, s . 154–156] . 

Relacja 16: hierarchiczności podporządko-
wania SZJ i SZW systemowi zarządzania orga-
nizacji uczącej się 

Zarządzanie wiedzą i zarządzanie jakością to 
podsystemy zarządzania uczącej się organizacji . 
Fundamentem istnienia organizacji uczącej się są, 
jak wskazuje B . Mikuła (2007, s . 44–45], procesy 
organizacyjnego uczenia się . Ponadto organizacja 
ucząca się łączy pozostałe podsystemy . Zaliczyć rów-
nież można do nich: zarządzanie kompetencjami, 
zarządzanie twórczością, zarządzanie innowacyjno- 
-partycypacyjne, zarządzanie zmianą . Podane pod-
systemy związane są z zarządzaniem informacją 
i komunikacją . 

Relacja 17: wspólnego stosowania przez SZJ 
i SZW podejścia procesowego 

Zarówno SZJ, jak i SZW stosują procesowe 
podejście [Walczak, 2010] . Procesy są co najmniej 
identyfikowane, porządkowane (układane w sekwen-
cje), monitorowane . 

podsumowanie 

rzedstawione relacje upoważniają do sfor-
mułowania następujących wniosków: 
z� Relacje traktowane jako dyfuzje (w wer-

sjach od SZW do SZJ lub od SZJ do SZW) rozkła-
dają się równomiernie . Każdy z rodzajów dyfuzji 
występuje czterokrotnie . 
z� Relacje traktowane jako podobieństwa przewa-

żają nad odmiennościami . 
Stąd też przypuszczenie o możliwości uczynienia 

SZJ osnową SZW ma uzasadnienie w przedstawio-
nych relacjach . Przewaga relacji typu dyfuzje (prze-
nikanie się) i podobieństw nad odrębnościami jest 
znaczna . 

Wydaje się, że możliwości badawcze w tym zakre-
sie powinny być ukierunkowane na podjęcie nastę-
pujących prac: 
zz nałożenie zidentyfikowanych procesów związa-

nych z SZJ na procesy związane z SZW 
Opierając się na relacji podobieństwa (podej-

ście procesowe), należy po wyodrębnieniu proce-
sów związanych z SZJ (główne, pomocnicze itd .) 
próbować nałożyć je na procesy związane z SZW 
(lokalizacja, pozyskanie itd .) [Chrabański, Gwioździk, 
Kostka-Bochenek, 2007; Probst, Raub, Romhardt, 
2002, s . 42] . W rezultacie procesy, przypisywane 
SZW, lokalizacji i pozyskiwania wiedzy będą odwo-
ływać się do procesów SZJ (główne, pomocnicze 
itd .); 
zz stworzenie modelu semantycznego interpretacji 

wymagań normy ISO serii 9000 . Zaleca się wykonać 
to w taki sposób, aby można było co najmniej loka-
lizować i pozyskiwać wiedzę; 
zz zlokalizowana i pozyskana wiedza powinna 

zostać poddana analizom . Najlepiej z punktu 
widzenia organizacji uczącej się, dla której to, 
dla przypomnienia, SZW i SZJ stanowią podsys-
temy; 
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zz prowadzenie analizy wiedzy, jak się wydaje, na 
podstawie czterech kryteriów: 
A – opracowanie i utrzymanie bazy wiedzy, 
B – rekonstrukcja procesu, 
C – odtworzenie profilu szefa projektu, 
D – opracowanie map wiedzy, 
przy czym dla kryterium A można wskazać następu-
jące rozwinięcia: 
A1 – opracowanie prototypów baz wiedzy, 
A2 – rozbudowa istniejącej bazy wiedzy, 
A3 – weryfikacja istniejącej bazy wiedzy i usunięcie 
wykrytych błędów, 
A4 – walidacja bazy wiedzy . 

Organizacyjne uczenie się można zdefiniować jako 
proces z udziałem informacji i wiedzy, prowadzący 
w rezultacie do zmiany w zasobach wiedzy organiza-
cji, które to powodują zmiany zachowań ludzi . 

Aspekty tych zmian mogą być różne i na przy-
kład mogą dotyczyć: 
zz adaptacji organizacji do zmian, które zachodzą 

w otoczeniu, 
zz zmiany zachowań organizacyjnych, 
zz zdobywania informacji i wiedzy, 
zz zmiany w wiedzy organizacji, 
zz rozwoju i zagospodarowania wiedzy w organizacji, 
zz wzrostu organizacyjnych kompetencji służących 

bieżącej działalności i rozwiązywaniu problemów; 
zz odkrywania i korygowania błędów przez przebu-

dowę organizacji . 
Podane powyżej możliwości badawcze prawdopo-

dobnie nie wyczerpują wszystkich możliwych . 

dr Karol Chrabański 
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania 

im . J . Ziętka w Katowicach 
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Summary 
This article identifies seventeen relations between the 
quality management systems and knowledge manage-
ment systems . They were based on 4 groups of rela-
tions, by which they were organized . The analysis of 
groups of relations allows stating the advantage of the 
diffusion type of relations and the similarities over the 
difference and it’s significant . This is why the specula-
tion about possibility of making Quality Management 
System the background for Knowledge Management 
System has justification in the presented relations .
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czynniki kształtowania lokalizacji 
przedsiębiorstw w gminach  
– wyniki badań 
  
 
Michał Adam Leśniewski

Wprowadzenie 

ospodarka rynkowa i globalizacja tworzą 
nowe warunki funkcjonowania przedsię-
biorstw . Tworzenie jednolitego rynku 

w ramach postępującego procesu globalizacji umoż-
liwia przenoszenie działalności gospodarczej . Lokali-
zacja jest jednym z elementów składowych konkuren-
cyjności . Na lokalizację ma wpływ wiele czynników, 
które stanowią o wartości danego przedsiębiorstwa . 
Tak lokalizacja, jak i przedsiębiorczość są pojęciami 
złożonymi i stanowią o możliwościach tworzenia 
przewagi konkurencyjnej na rynku . Artykuł prezen-
tuje wyniki badań dotyczących lokalizacji mikro-
przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego . 

zarys problematyki lokalizacji  
przedsiębiorstw 

gospodarce rynkowej lokalizacja przedsię-
biorstw1) nabiera coraz większego znaczenia . 
Wybór lokalizacji jest jednym z głównych 

problemów, jakie stawia każdy przedsiębiorca, bio-
rący pod uwagę rodzaj działalności, sposób i ilość 
produkcji do konkretnego miejsca . Należy odnaleźć 
możliwie idealne miejsce do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej . Problem ten odnosi się zarówno do 
nowych firm, które poszukują odpowiedniej lokaliza-
cji, ale obejmuje również już istniejące firmy i oceny 
ich dopasowania do miejsca, w którym funkcjonują . 
W warunkach narastającej konkurencji przedsię-
biorstw coraz większego znaczenia nabierają czyn-
niki przestrzenne, a zwłaszcza lokalizacja podmiotu 
gospodarczego . Umiejscowienie firmy w danym punk-
cie przestrzeni jest bowiem związane z określonymi, 
zmiennymi przestrzennie nakładami, ponoszonymi 
zarówno w trakcie budowy obiektu, jak i w fazie jego 
funkcjonowania2) . 

Pojęcie lokalizacji jest rozumiane w dwojaki 
sposób jako3): z procedura podejmowania decyzji 
lokalizacyjnej z rezultat tej czynności, czyli miejsce 
prowadzenia określonej działalności . Teoria lokaliza-
cji ma swój mikro- i makroekonomiczny aspekt . 
W pierwszym z nich rozważania dotyczą pojedyn-
czego obiektu, zaś w drugim chodzi o poszukiwanie 
efektywnych struktur przestrzennych . Zasadne jest 
wyróżnienie lokalizacji ogólnej i szczegółowej. 

Lokalizacja ogólna jest rozumiana jako umiejscowie-
nie przedsiębiorstwa w regionie i danej jednostce 
osadniczej, a lokalizacja szczegółowa utożsamiana 
jest z jego położeniem na konkretnej działce ziemi4) . 
Każdy podmiot gospodarczy, poszukując do prowa-
dzenia swojej działalności miejsc, wybiera te, które 
możliwie będą najlepiej zaspokajać jego potrzeby . 
Przedsiębiorstwo poszukuje miejsc o najwyższych 
walorach użytkowych lokalizacji z punktu widzenia 
prowadzonej przez siebie działalności5) . 

Stopień przydatności różnych miejsc do danej 
funkcji zależy bowiem od dwóch czynników6): cech 
samego terenu, czyli uwarunkowań wewnętrznych 
oraz sytuacji istniejącej w jego otoczeniu, czyli uwa-
runkowań zewnętrznych . Do uwarunkowań wewnętrz-
nych zaliczyć można7): z warunki naturalne (m .in . 
ukształtowanie powierzchni, cechy techniczne 
gruntu, gleby, surowce naturalne, klimat) z stan 
prawny (m .in . własność, obciążenie hipoteczne) 
z istniejący sposób zagospodarowania i użytkowania . 
Uwarunkowania zewnętrzne obejmują szeroki zakres 
kategorii8): warunki naturalne i ochronę środowiska, 
warunki społeczno-demograficzne, strukturę funkcjo-
nalną otoczenia i relację przestrzenną do rynków 
zbytu, wyposażenie w infrastrukturę, uwarunkowa-
nia prawne, sytuację gospodarczą i inne . Atrakcyj-
ność danej lokalizacji zależy od stopnia zgodności 
cech danego terenu z potrzebami, wynikającymi 
z wymagań zamierzonej funkcji . 

Istotną rolę w lokalizacji przedsiębiorstw odgry-
wają czynniki lokalizacji9), których sprecyzowanie 
we współczesnej literaturze przedmiotu nie jest jed-
noznaczne . W ujęciu klasycznym, osadzonym 
w realiach gospodarki wolnorynkowej, czynniki loka-
lizacji są rozumiane jako ściśle określone korzyści 
występujące wówczas, gdy działalność gospodarcza 
jest zlokalizowana w danej miejscowości . Korzyść ta 
to oszczędność na kosztach produkcji10) . Czynniki 
lokalizacji według I . Tarskiego to wszystkie okolicz-
ności, wpływające bezpośrednio lub pośrednio na naj-
korzystniejszy wybór miejsca zakładu lub ośrodka pro-
dukcyjnego11) . B . Kortus uważa, że czynniki lokaliza-
cji to warunki (np . koszty), które w sposób pozytywny 
lub negatywny oddziałują na funkcjonowanie przemy-
słu w danym miejscu12) . I . Fierla i K . Kuciński pod 
pojęciem czynników lokalizacji rozumieją specyficzne 
cechy poszczególnych miejsc, mające bezpośredni 
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wpływ na kształtowanie się kosztów i cen produkcji 
realizowanej w tych miejscach13) . Czynnikami lokali-
zacji są dostępne w danym miejscu zasoby czynni-
ków produkcji . Ich kombinacja, charakterystyczna 
dla poszczególnych punktów przestrzeni ekonomicz-
nej, stwarza podstawy do prowadzenia analizy atrak-
cyjności poszczególnych punktów przestrzeni dla 
danego przedsiębiorstwa . Warto uwzględnić przy 
tym, że czynniki lokalizacji to nie są jedynie ziden-
tyfikowane zasoby czynników występujących na 
danym terenie, ale również te, które są tam dostępne . 

Analizowanie czynników lokalizacyjnych zależy 
w dużym stopniu od położenia wybranego miejsca . 
Każde miejsce przedstawia określone walory użyt-
kowe . Można je podzielić na dwie podstawowe kate-
gorie14): walory popytu oraz walory zasobów . Walory 
popytu, czyli atrakcyjność danej lokalizacji z punktu 
widzenia możliwości zbytu wyprodukowanych towa-
rów, informacji czy usług, są wyznaczane przez liczbę 
konsumentów, ich zdolność nabywczą oraz łączność 
pomiędzy konsumentami a miejscem danej działal-
ności gospodarczej . Walory zasobów wynikają z moż-
liwości uzyskania w danym miejscu warunków nie-
zbędnych do określonej działalności . Obejmują one 
m .in . teren i jego zagospodarowanie, zasoby pracy, 
urządzenia techniczne, surowce i materiały, zasoby 
przyrody, energię . Do czynników lokalizacji zalicza 
się także: czynniki środowiskowe, przestrzenne, eko-
nomiczne, społeczno-kulturowe, polityczne, prawno- 
-administracyjne, techniczno-technologiczne . 

Czynniki środowiskowe obejmują zasoby środowi-
ska geograficznego, czyli ogół warunków natural-
nych, jakie dany obszar stwarza działalności gospo-
darczej . W zakres środowiska geograficznego wcho-
dzą wszelkie składniki powłoki ziemskiej, rozpatry-
wane jednak ze względu na ich wpływ na działalność 
gospodarczą, np . surowce mineralne, woda, gleba . 
Czynniki przestrzenne to kształt i wielkość terenów, 
odległość, dostępność, położenie względem innych 
obszarów . Te czynniki charakteryzują wymiary prze-
strzeni geograficznej . Czynniki ekonomiczne wyni-
kają z sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru 
(kraju) . Czynniki społeczno-kulturowe są związane ze 
świadomością społeczności zamieszkującej dany 
obszar, jej nastawieniem do przemian społeczno- 
-gospodarczych, aktywnością i poziomem przedsię-
biorczości, aspiracjami, poziomem wykształcenia 
i kultury . Na lokalizację działalności gospodarczej 
znaczny wpływ wywiera grupa czynników politycz-
nych . Są one zależne zarówno od państwa, jak i od 
społeczności lokalnych . Czynniki te wynikają z cha-
rakteru władzy i reprezentowanych przez nią poglą-
dów, zakresu kompetencji – uprawnień i sposobu 
sprawowania władzy, stopnia akceptacji władzy przez 
społeczeństwo . Czynniki prawno-administracyjne są 
w dużej mierze konsekwencją czynników politycz-
nych . Stabilne regulacje prawne warunkuje w znacz-
nym stopniu stabilność polityczna . Przykładami czyn-
ników prawnych mogą być: regulacje związane 
z zakładaniem przedsiębiorstw, polityka podatkowa, 
transfer kapitału z zagranicy, transfer usług itp . 
Czynniki techniczno-technologiczne wynikają 
z postępu naukowo-technicznego . Postęp ten jest zja-
wiskiem wielostronnym, obejmuje zarówno rozwój 
nauki, jak i wykorzystanie nowej techniki w sferze 
materialnej i niematerialnej . Postęp naukowo-tech-
niczny jest zjawiskiem w równym stopniu technicznym, 

co ekonomicznym, także społecznym i ekologicznym . 
Oddziaływanie postępu naukowo-technicznego na 
lokalizację ma charakter szczególny, ponieważ prze-
jawia się pośrednio przez wpływ na zmianę znacze-
nia poszczególnych czynników lokalizacji15) . 

Ewolucja teorii ekonomii doprowadziła do 
uwzględniania uwarunkowań ekologicznych 
w procesach gospodarowania . Określenie „ekolo-
giczny” oznacza takie podejście, w którym wiedza 
o środowisku przyrodniczym jest wykorzystywana 
w sposób zapewniający możliwie wysoką efektywną 
ochronę środowiska, minimalizowanie negatywnego 
wpływu inwestowania na środowisko przyrodnicze . 
Środowisko naturalne jest traktowane jako zasób 
organizacji . Zasób ten ma określoną wartość i warun-
kuje rozwój społeczno-gospodarczy . Najbardziej 
zaawansowanym przejawem takiego podejścia jest 
idea zrównoważonego rozwoju, zwanego również eko-
rozwojem . Ekorozwój16) to proces mający zapewnić 
realizację celów rozwojowych w trzech podstawowych 
aspektach: ekologicznych, ekonomicznych i społeczno- 
-kulturowych17) . Podstawowym ekologicznym celem tej 
koncepcji jest powstrzymywanie degradacji środowi-
ska naturalnego i eliminacja jego dalszych zagrożeń18) . 

Lokalizacja czynnikiem kształtowania  
konkurencyjności przedsiębiorstw 

onkurencyjność”19) jest pojęciem wielo-
znacznym i odnosi się do różnych organiza-
cji, w tym także do przedsiębiorstw . Kon-

kurencyjność jest utożsamiana z wysoką zdolnością 
absorpcji innowacji technologicznych i organizacyj-
nych na poziomie przedsiębiorstw, regionów i krajów 
oraz w relacjach z międzynarodowym otoczeniem . 
Nie powstaje ona (konkurencyjność) spontanicznie 
w wyniku zmian w otoczeniu wewnętrznym 
i zewnętrznym organizacji (np . przedsiębiorstwa, jed-
nostki samorządu terytorialnego), ale jest procesem 
długotrwałym, mającym swoje źródło w przedsiębior-
czości zasobów ludzkich20) . Konkurencyjność uwa-
żana jest za warunek sukcesu, a niekiedy wręcz prze-
trwania na rynku . 

Konkurencyjność jest zdeterminowana przez 
wiele czynników, które stanowią o możliwościach roz-
woju długoterminowego . Lokalizacja w dobie gospo-
darki globalnej staje się wyznacznikiem sukcesu 
przedsiębiorstwa . Decyzje dotyczące rozwoju strate-
gicznego przedsiębiorstwa wymagają uwzględnienia 
czynnika, jakim jest lokalizacja21) . 

Czynniki powiązane z miejscem lokalizacji mogą 
być podzielone na tzw . czynniki twarde i czynniki 
miękkie22) . Czynniki twarde23) są łatwo mierzalne 
i bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębior-
stwa, są ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa . 
Czynniki miękkie24) trudno zmierzyć lub oszacować 
i nie są związane bezpośrednio z działalnością inwe-
storów . Granica między tymi czynnikami jest dość 
płynna25) . Podział czynników na dwie wymienione 
kategorie jest pomocny w interpretacji roli władz 
lokalnych w procesie decyzyjnym inwestora . Proces 
ten można podzielić na trzy fazy . W pierwszej fazie 
znaczącą role odgrywają czynniki miękkie, takie jak 
wiedza inwestora o regionie czy doświadczenia 
innych firm . Celem drugiej fazy jest wyłonienie skoń-
czonej liczby miejsc lokalizacji o najniższych kosztach 
produkcji; charakteryzuje się ona spadkiem znaczenia 
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czynników miękkich . Główną rolę w tej fazie odgry-
wają czynniki twarde . W fazie trzeciej, gdy mamy 
wyłonionych kilka miejsc o bardzo podobnych kosz-
tach, czynniki miękkie mogą okazać się decydujące 
przy ostatecznym podjęciu działalności . Może się 
okazać, że nie niska cena gruntu czy korzystne poło-
żenie komunikacyjne zdecydowały o lokalizacji, lecz 
korzystny klimat społeczny, kompetencje i operatyw-
ność urzędników lub też walory wypoczynkowe 
danego miejsca26) . Czynniki twarde i miękkie kształ-
tują konkurencyjność przedsiębiorstw . 

czynniki lokalizacji przedsiębiorstw 
w badanych gminach – wyniki badań 

adania, których wyniki są prezentowane 
w artykule, zostały przeprowadzone 
w ramach badań statutowych „Globalizacja 

a lokalizacja działalności przedsiębiorstw” pod kierun-
kiem prof . Kazimierza Kucińskiego z Katedry Geo-
grafii Ekonomicznej Kolegium Nauk o Przedsiębior-
stwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie . Prze-
prowadzono je w Świętokrzyskiem w zadaniu 
badawczym „Lokalizacja przedsiębiorstw w warun-
kach globalizacji a ich konkurencyjność (na przykła-
dzie regionu świętokrzyskiego)” . Próbę badawczą 
stanowiły 102 gminy27) i 306 mikroprzedsiębiorstw28), 
które zostały zbadane za pomocą ankiety zawierającej 
34 pytania otwarte i zamknięte29) . Badanie podzielone 
zostało na dwie części, gdzie część pierwsza dotyczyła 
identyfikacji czynników lokalizacji przedsiębiorstw30), 
a część druga identyfikowała czynniki lokalizacji 
przedsiębiorstw z punktu widzenia urzędu gminy31) . 

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie czyn-
ników lokalizacji z części pierwszej badań . Lokali-
zacja jest elementem kształtowania konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw na rynku . Badania dowiodły, że 
o lokalizacji przedsiębiorstw decydują różne czyn-
niki . Pojęcie lokalizacji należy do zagadnień złożo-
nych oraz lokalizacja może stanowić o sukcesie 
bądź porażce przedsiębiorstwa . Każde przedsiębior-
stwo wybiera inne czynniki lokalizacji . Wielkość 

przedsiębiorstwa jest determinantą różnicowania 
czynników lokalizacji . Czynniki lokalizacji tworzą 
określoną wartość dodaną dla przedsiębiorstwa . 

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw32) stanowią 
najwyższą wartość dla badanych mikroprzedsię-
biorstw regionu świętokrzyskiego . Rodzaj oferowa-
nego produktu oraz bliskość klientów (odbior-
ców) stanowią specyfikę, mającą duży wpływ na 
lokalizację przedsiębiorstwa . Podmioty gospodarcze 
łączą rodzaj produktu z segmentem klientów, którzy 
te produkty będą nabywać . Wybór gminy pod loka-
lizację jest tym czynnikiem, o którym decyduje nie 
tylko sam przedsiębiorca, ale również dany urząd 
gminy . Przedsiębiorca, dokonując wyboru gminy pod 
inwestycję, kieruje się swoimi motywami, ale także 
gmina musi jemu zaoferować dogodne warunki inwe-
stycji . Pełnia obrazu wyboru gminy pod inwestycję 
ma miejsce wtedy, kiedy następuje zgodność czynni-
ków lokalizacji przedsiębiorstwa z czynnikami ofero-
wanymi przez urząd gminy (tzw . gminne czynniki 
lokalizacji przedsiębiorstw) . 

Zasoby ludzkie są istotnym czynnikiem lokali-
zacji przedsiębiorstw, gdyż ludzie mający szeroko 
pojętą wiedzę, w tym doświadczenia zawodowe, sta-
nowią o możliwościach tworzenia potencjału konku-
rencyjnego przedsiębiorstwa . Zasoby ludzkie 
w każdym podmiocie gospodarczym tworzą określoną 
wartość dodaną . Wartość zasobów ludzkich jest 
postrzegana w grupie badanych mikroprzedsię-
biorstw przez pryzmat: dostępności do ośrodków aka-
demickich, posiadanych kwalifikacji przez pracowni-
ków, przygotowania praktycznego do wykonywania 
danego zawodu . 

Analiza czynników lokalizacji przedsiębiorstw 
wymusza na podmiotach należyte przemyślenia . Każdy 
czynnik przyczynia się do wzrostu poziomu konkuren-
cyjności . Różnica między poszczególnymi czynnikami 
dotyczy określonej wagi, jaka zostanie nadana przez 
dane przedsiębiorstwo . Prezentowane wyniki badań 
w zakresie czynników lokalizacji niech będą przyczyn-
kiem do dalszych badań, mających pogłębić problem 
lokalizacji podmiotów gospodarczych . 

Rodzaj oferowanego 
produktu 

 

Bliskość klientów 
(odbiorców) 

 

Wybór gminy  
pod lokalizację 

 

Zasoby ludzkie  

Czynniki lokalizacji 
przedsiębiorstw  

 

 

Rys. 1. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M .A . LEŚNIEWSKI, Lokalizacja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji 
a ich konkurencyjność (na przykładzie regionu świętokrzyskiego), w: Globalizacja a lokalizacja działalności przedsiębiorstw . 
Raport z badań, Katedra Geografii Ekonomicznej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH . 
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podsumowanie 

okalizacja jest tym czynnikiem konkurencyj-
ności, który w warunkach globalizacji umoż-
liwia przenoszenie działalności gospodar-

czej . Złożoność prezentowanej problematyki daje 
możliwość podjęcia kolejnych badań naukowych nad 
tematem lokalizacji przedsiębiorstw . Przeprowadzone 
badania określają, jakie czynniki lokalizacji są brane 
pod uwagę przez mikroprzedsiębiorstwa regionu 
świętokrzyskiego . Czynniki lokalizacji prezentowane 
w artykule mogą stanowić o możliwościach rozwoju 
strategicznego przedsiębiorstw . Interesujące byłoby 
przeprowadzenie badań dotyczących lokalizacji róż-
nych przedsiębiorstw i porównanie tych czynników 
lokalizacji ze sobą (analiza porównawcza) . 

 
dr Michał Adam Leśniewski 

Instytut Zarządzania  
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

Jana Kochanowskiego w Kielcach 
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Summary 
The location is one of the elements shaping the competitive-
ness of enterprises . The location determines the value of a set 
of factors that may contribute to the success or failure of the 
operator . Location concerned, any person from micro through 
small and medium-sized to large enterprises . Article was deve-
loped on the basis of studies conducted in the region huge 
group of micro-enterprises . The size of the research sample 
consisted of 306 micro-enterprises . 
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analiza wskaźnikowa działalności 
grupy kapitałowej – nowe podejście 
 
    
Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz

Wprowadzenie 

iteratura naukowa i popularnonaukowa 
z zakresu zarządzania grupami kapitało-
wymi jest bardzo skromna, tymczasem 

zapotrzebowanie praktyki gospodarczej na wiedzę 
z tego obszaru wzrasta . W sytuacji łączenia podmio-
tów gospodarczych i nasilania się tych zjawisk, nie-
zależnie od geograficznego ich umiejscowienia, ist-
nieje pilna potrzeba wypracowania odpowiedniej 
metodologii badań . Ważności podejmowanej w arty-
kule problematyki nie odzwierciedla wiedza zawarta 
w literaturze, która do tej pory ukazała się na rynku 
polskim . 

Pierwsze wskaźniki dotyczące systemów oceny 
grupy kapitałowej pojawiły się w 1999 r . w pozycji 
Zarządzanie grupą kapitałową . Analiza i projekto-
wanie rozwiązań organizacyjnych1) . Przedstawione 
w niej mierniki oceny grupy kapitałowej stanowią 
bazę odniesienia dla innych autorów, między innymi 
takich, jak: M . Trocki2), D . Kozłowska-Makoś3), 
H . Sikacz4) i innych . Szczegółową interpretacją 
i częstą aktualizacją mierników oceny grup kapitało-
wych zajmuje się w swoich publikacjach A . Karmańska . 
Autorka przedstawia 37 wskaźników w sześciu 
obszarach dotyczących oceny grup kapitałowych:  
z rentowności z wpływu jednostek z grupy na jej 
wynik finansowy z oceny zdolności płatniczej grupy 
z analizy przepływów pieniężnych grupy z zadłu-
żenia grupy i zdolności jego obsługi z praw akcjo-
nariuszy mniejszościowych5) . Badań w szerokim 
zakresie dotyczących sytuacji finansowej grup kapi-
tałowych za lata 1997–2003, wydzielonych według 
klasyfikacji PKD, dokonał J . Chadam . Autor w bada-
niach wykorzystał standardowe wskaźniki analizy 
finansowej: płynności finansowej, zadłużenia, ren-
towności i sprawności działania6) . Przedstawiony 
stan wiedzy dotyczący oceny grup kapitałowych 
wskazuje, że brakuje kompleksowych badań i pozycji 
literaturowych z tego zakresu . Należałoby uaktual-
nić badania dotyczące sytuacji finansowej grup kapi-
tałowych i rozszerzyć je o nowy system oceny grup 
kapitałowych na podstawie skonsolidowanych spra-
wozdań finansowych . 

Celem artykułu jest przedstawienie i zapropono-
wanie zestawu wskaźników możliwych do wykorzy-
stania w ocenie sytuacji finansowej grupy kapitało-
wej na podstawie skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego . 

tradycyjna analiza wskaźnikowa  
w badaniu kondycji finansowej  
przedsiębiorstwa i grupy kapitałowej 

naliza wskaźnikowa jest zwykle modelową 
procedurą stosowaną do danych finansowo-
księgowych . Dotychczasowa literatura eko-

nomiczna dotycząca analizy grupy kapitałowej na 
podstawie skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego wymienia następujące grupy wskaźników7): 
zz rentowności grupy kapitałowej, 
zz płynności finansowej grupy kapitałowej, 
zz zadłużenia grupy kapitałowej, 
zz wpływu jednostki zależnej na wynik finansowy 

grupy kapitałowej, 
zz praw akcjonariuszy mniejszościowych grupy kapi-

tałowej . 
Analiza wskaźnikowa grupy kapitałowej powinna 

być wielokierunkowa i zapewniać porównywalność . 
Te dwa wymogi zawiera propozycja nowego zestawu 
wskaźników . Zakres oceny sytuacji finansowej grupy 
kapitałowej powinien być dwukierunkowy: 
zz ocena jednostki dominującej na podstawie jednost-

kowego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem 
wskaźników porównywalnych w czasie i przestrzeni 
(rentowności, płynności finansowej, zadłużenia); 
zz ocena grupy kapitałowej uwzględniająca wskaź-

niki analogiczne, jak w ocenie podmiotu dominują-
cego i ujmująca stopień kontroli bezpośredniej 
i pośredniej (stopień kontroli odzwierciedla zastoso-
wanie metody konsolidacji sprawozdań finansowych) . 

W tej części artykułu wyodrębniono standardowe 
wskaźniki stosowane do oceny sytuacji finansowej przed-
siębiorstwa na podstawie sprawozdania jednostkowego 
i skonsolidowanego . Obliczenie wskaźników zestawionych 
w tabeli 1 umożliwia porównywanie ich w czasie i prze-
strzeni . Porównania w przestrzeni są możliwe z wykorzy-
staniem publikowanych wartości sektorowych (średniej 
arytmetycznej, mediany, wartości najniższej, najwyższej)8) . 

Wskaźniki rentowności obejmują dwie grupy 
wskaźników efektywności sprzedaży i zaangażowa-
nych kapitałów . Efektywność sprzedaży została zba-
dana wskaźnikiem rentowności netto sprzedaży, ren-
towności sprzedaży podstawowej i rentowności eko-
nomicznej sprzedaży . Natomiast wskaźniki opłacal-
ności zaangażowanych kapitałów wskaźnikami ren-
towności kapitału własnego (ROE) i rentowności 
operacyjnej aktywów (ROA) . 
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Wskaźniki badające opłacalność sprzedaży należy 
oceniać na tle ich średnich w sektorze lub też wiel-
kości osiąganych przez przodujące przedsiębiorstwa 
z tego sektora . Wielkość tych wskaźników zależy od 
specyfiki cyklu produkcyjnego (czas trwania cyklu 
produkcyjnego) oraz kosztów zamrożenia kapitału 
potrzebnych do uruchomienia produkcji (relacja war-
tości kapitału do kosztów jego pozyskania) . Poziom 
rentowności sprzedaży często wiąże się z udziałem 
w rynku danego przedsiębiorstwa . Im większa ren-
towność sprzedaży każdego rodzaju, tym przedsię-
biorstwo bardziej konkurencyjne na rynku . Wzrost 
rentowności sprzedaży wiąże się z wyższą płynnością 
finansową, umożliwiającą prowadzenie większych 
inwestycji, wypłatę dywidend czy spłatę zadłużenia9) . 

Wskaźniki rentowności kapitału własnego i ren-
towności aktywów operacyjnych są miernikami wyni-
ków działalności, które są użyteczne dla akcjonariu-
szy i zarządzających firmą, ilustrują bowiem zdolność 
firmy do generowania zysku z każdej złotówki kapi-
tału własnego i aktywów . Maksymalizacją wartości 
wskaźników są zainteresowani akcjonariusze, udzia-
łowcy i menedżerowie . Wskaźnik rentowności kapi-
tału własnego ocenia efektywność zaangażowanych 
kapitałów nie tylko podstawowych, ale też kapitałów, 
które zostały wniesione przez właścicieli w formie 
nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej, dopłat do kapitału czy też wypracowa-

nego zysku, którego wielkość zasiliła kapitał własny . 
W ocenie tego wskaźnika nie tylko są istotne porów-
nania w czasie i z planem, ale bardzo ważne są 
porównania w przestrzeni, dające możliwość oceny 
efektywności kapitału właścicieli na tle innych przed-
siębiorstw z tego sektora, a także w porównaniu 
z alternatywnymi kierunkami inwestowania10) . 

Wskaźniki płynności finansowej mają na celu 
ocenę płynności i wypłacalności grupy kapitałowej na 
podstawie bilansu . Wskaźnik bieżącej płynności okre-
śla równowagę między aktywami bieżącymi a pasy-
wami bieżącymi . W literaturze zwykle twierdzi się, że 
minimalna, bezpieczna wartość tego wskaźnika to 
120–130%, a maksymalna 200% . Im jest ona mniejsza, 
tym gorsza płynność finansowa i tym większe ryzyko 
jej utraty . Maksymalna wartość wskaźnika wyznacza 
granicę uzasadnionej płynności, poza którą wielkość 
aktywów obrotowych jest nadmierna w stosunku do 
wymagalnych zobowiązań (nadpłynność finansowa) 
– ze wszystkimi tego konsekwencjami . Ten tzw . stan-
dard wskaźnika należy jednak traktować elastycznie, 
ponieważ różnice między sektorami pod tym wzglę-
dem bywają znaczne . Informacje uzyskane za pomocą 
tego wskaźnika mogą być zawodne, nie wszystkie 
należności i zapasy dadzą się bowiem w krótkim czasie 
zamienić w płynne środki pieniężne11) . 

Wskaźniki płynności szybkiej służą do oceny stop-
nia pokrycia zobowiązań krótkoterminowych płynnymi 

Tab. 1. Zestaw wskaźników finansowych do oceny grupy kapitałowej 

Nazwa wskaźnika Formuła wskaźnika 

Rentowność sprzedaży działalności 
podstawowej Zysk na sprzedaży/Przychody ze sprzedaży 

Rentowność netto sprzedaży Zysk netto/Przychody ogółem 

Rentowność ekonomiczna sprzedaży (Zysk operacyjny + Amortyzacja)/(Przychody ze sprzedaży  
+ Pozostałe przychody operacyjne) 

Rentowność kapitału własnego* Zysk netto/Średni (Kapitał własny + Kapitał mniejszościowy) 
Rentowność operacyjna aktywów Zysk operacyjny/Średnie aktywa netto 

Bieżącej płynności finansowej (Aktywa obrotowe – Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy)/
Zadłużenie krótkoterminowe** 

Płynności szybkiej (Inwestycje krótkoterminowe + Należności krótkoterminowe – Należności 
z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy)/Zadłużenie krótkoterminowe** 

Płynności gotówkowej Inwestycje krótkoterminowe/Zadłużenie krótkoterminowe** 
Okres spłaty należności 

krótkoterminowych (Średnie należności krótkoterminowe x 365)/Przychody ze sprzedaży 

Okres spłaty zobowiązań (Średnie zobowiązania krótkoterminowe x 365)/Przychody ze sprzedaży 
Stopień pokrycia aktywów trwałych 

kapitałem własnym i rezerwami 
długoterminowymi*

(Kapitał własny + Kapitały mniejszościowe + Rezerwy długoterminowe)/ 
(Aktywa trwałe + Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy) 

Trwałość struktury finansowania* (Kapitał własny + Kapitały mniejszościowe + Zadłużenie długoterminowe)/
(Aktywa trwałe + Należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy) 

Ogólnego zadłużenia Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/Pasywa razem 

* Wskaźnik uwzględnia kapitał mniejszościowy, który występuje tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
konsolidowanym metodą pełną . Obliczając wartość wskaźnika na podstawie jednostkowego, sprawozdania należy tę pozycję 
pominąć . 
** Rezerwy, zobowiązania i rozliczenia międzyookresowe krótkoterminowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A . KARMAńSKA, Specyfika analizy wskaźnikowej skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych, „Problemy Rachunkowości”, styczeń–marzec 2006, s . 36–43; M . ZALESKA, Ocena ekonomiczno-finansowa 
przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH, Warszawa 2005, s . 78–81; T . WAŚNIEWSKI, W . SKOCZYLAS, 
Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRRwP, Warszawa 2004, s . 310–318; E . MIODUCHOWSKA-
-JAROSZEWICZ, Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2005, s . 73–76 . 
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środkami obrotowymi . Za optymalną wielkość tego 
wskaźnika uważa się 100% . Wartości wskaźnika 
mniejsze niż 100% wskazują na niewystarczającą war-
tość płynnych środków w stosunku do zobowiązań 
bieżących . Wartości większe niż 100% tego wskaź-
nika świadczą o nieefektywnym wykorzystywaniu 
środków pieniężnych i mogą wskazywać na należno-
ści przeterminowane12) . 

Wskaźnik płynności gotówkowej stanowi relację 
najbardziej płynnych ze środków obrotowych – środ-
ków pieniężnych do zobowiązań bieżących . Wyjaśnia, 
jaką kwotę wymagalnych zobowiązań pokryć może 
przedsiębiorstwo z bezpośrednio dostępnych środków 
płatniczych . Wskaźnik ten obrazuje zdolność przed-
siębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących 
z gotówki i jej ekwiwalentów . Za optymalną wielkość 
tego wskaźnika uważa się wartość w granicach 20% . 
Za wysoka wartość wskaźnika informuje o złym 
gospodarowaniu gotówką w przedsiębiorstwie, nato-
miast niska, o niewystarczającej ilości gotówki dla 
spłaty najpotrzebniejszych zobowiązań13) . 

Kolejną grupę wskaźników stanowią wskaźniki 
szybkości obrotu (efektywności); służą one do oceny 
efektywności wykorzystania aktywów . Wskaźniki te 
informują o tempie rotacji aktywów ogółem bądź 
określonych grup majątku . Przedsiębiorstwo nie 
powinno mieć zarówno nadmiernie dużo, jak i zbyt 
mało majątku w stosunku do rzeczywistych potrzeb . 
Zbyt duży majątek naraża jednostkę gospodarczą na 
ponoszenie zbędnych kosztów związanych z zaanga-
żowaniem dodatkowego kapitału, za to niski poziom 
majątku grozi zmniejszeniem produkcji i utratą 
szansy rentownej sprzedaży . Do najszerzej stosowa-
nych wskaźników sprawności zarządzania aktywami 
należą wskaźniki14): rotacji należności i zobowiązań 
krótkoterminowych15) . 

Wskaźnik rotacji należności może być wyrażony 
długością cyklu rozrachunkowego lub też częstotliwo-
ścią spłaty . Cykl inkasa należności wyrażony 
w dniach to odwrócona wartość wskaźnika rotacji 
należności krótkoterminowych w liczbie cykli, pomno-
żona razy 365 dni (lub liczba w badanym okresie) . 
Otrzymana wartość informuje o okresie kredytowa-
nia odbiorców . Należy podkreślić, że w literaturze 
często przy liczeniu rotacji należności uwzględnia się 
sprzedaż netto . 

Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych 
mierzy, z jaką częstotliwością firma przeciętnie 
spłaca swoje zobowiązania . Wskaźnik ten ilustruje 
zjawisko kredytowania firmy przez wszelkiego 
rodzaju jej wierzycieli . W bardziej obrazowy sposób 
wskaźnik ten wyrażony jest w dniach, określając 
przeciętny okres spłaty zobowiązań (nazywany 
cyklem rotacji zobowiązań w dniach)16) . 

Wskaźniki zadłużenia i zdolności obsługi zadłuże-
nia grupy kapitałowej określają rodzaj źródeł finan-
sowania grupy kapitałowej, prawidłowość finansowa-
nia majątku, oraz zdolność do obsługi zadłużenia . 

Prawidłowość finansowania aktywów oceniana 
jest stopniem pokrycia aktywów trwałych kapitałem 
własnym i rezerwami długoterminowymi oraz wskaź-
nikiem trwałości struktury finansowania . Stopień 
pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 
i rezerwami długoterminowymi powinien być jak naj-
większy, ale nie powinien przekraczać 100%, aby dzia-
łalność była efektywna; koszt kapitału własnego jest 
bowiem większy niż koszt kapitału obcego17) . Drugi 

wskaźnik odzwierciedla stopień finansowania akty-
wów trwałych kapitałem długoterminowym . Jego pra-
widłowa wartość powinna być większa od 1 . Kapitał 
długoterminowy powinien finansować całe aktywa 
długoterminowe . 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje, jaki jest 
udział kapitału obcego (długoterminowego i krótkoter-
minowego) w finansowaniu aktywów (majątku)18) . 
Wartość bliska jedności wskazuje na wysoki udział 
kapitału obcego w strukturze majątku, co świadczy 
o wysokim ryzyku finansowym . W przedsiębiorstwach 
cechujących się wysoką stratą, która przewyższa 
poziom pozostałych składników kapitału własnego, 
wartość tego wskaźnika jest ujemna . Im większa war-
tość wskaźnika, tym większe ryzyko ponosi kredyto-
dawca . Niekoniecznie oddaje on jednak faktyczną zdol-
ność firmy do stałej spłaty zadłużenia, ponieważ war-
tość bilansowa aktywów jest często różna od wartości 
rynkowej . Ujemną stroną tego wskaźnika jest brak 
informacji na temat wahań zysków i przepływów pie-
niężnych, które mogą wpływać na zdolność do spłaty 
odsetek i rat kapitałowych19) . 

Jeżeli chodzi o normy wskaźników zadłużenia, 
które literatura poddaje, należałoby przyjąć stwier-
dzenie T . Waśniewskiego, że „(…) nie ma bowiem 
i być nie może żadnych standardowych relacji kapi-
tału obcego do kapitału własnego”20) . 

W praktyce gospodarczej poziom finansowania 
działalności z kapitału własnego nie jest prosty 
i zależy od wielu czynników . Najważniejszymi czyn-
nikami są: koszt pozyskania źródeł finansowania, 
dostępność poszczególnych rodzajów źródeł finanso-
wania oraz przyjęta do realizacji strategia działania . 

nowe tendencje analizy wskaźnikowej 
w ocenie działalności grupy kapitałowej 

skaźniki oparte na skonsolidowanym sprawoz-
daniu finansowym należy klasyfikować 
według metody konsolidacji sprawozdań 

finansowych . W grupie tej znajdą się wskaźniki bazu-
jące na sprawozdaniach finansowych skonsolidowanych 
metodą: z pełną z proporcjonalną z praw własności . 

W tabeli 2 zaprezentowano wskaźniki finansowe 
oceniające uzależnienie wyników grupy kapitałowej 
od wyników jednostek podporządkowanych i wskaź-
niki praw akcjonariuszy mniejszościowych grupy 
kapitałowej . Pozycje kształtujące formuły wskaźników 
można znaleźć tylko w skonsolidowanym sprawozda-
niu finansowym, konsolidowanym metodą pełną . 

Podstawowym wskaźnikiem uwzględniającym 
powiązania kapitałowe i funkcjonowanie w grupie 
kapitałowej jest wskaźnik wpływu zysku jednostki 
dominującej na skonsolidowany wynik finansowy . 
Wskaźnik ten jest możliwy do obliczenia na podsta-
wie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
według każdej metody konsolidacji . Wskaźnik jest 
ważny, informuje bowiem, jaka część zysku bądź 
straty grupy kapitałowej została wypracowana przez 
podmiot dominujący . Stopa mniejszościowego zasila-
nia kapitałowego grupy, praw mniejszościowych do 
aktywów netto i stopa udziału akcjonariuszy mniej-
szościowych w wyniku finansowym brutto informują 
o sile finansowej akcjonariuszy mniejszościowych 
w stosunku do zasilania własnego i o ich wpływie 
na wynik finansowy grupy kapitałowej . Wpływ ujem-
nej wartości firmy na poziom finansowania grupy 
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,

kapitałowej informuje, o ile zmniejszyła się wartość 
kapitału własnego po uwzględnieniu utraty wartości 
firmy na jednostkach podporządkowanych . Wskaź-
nik wpływu udziałów jednostek podporządkowanych 
na skonsolidowany wynik finansowy informuje 
o tym, w jakim stopniu zysk (bądź strata) ze sprze-
daży udziałów jednostek podporządkowanych zwięk-
sza bądź zmniejsza wartość zysku wypracowanego 
przez grupę kapitałową . Wskaźnik odpisów różnic 
konsolidacyjnych na wynik finansowy określa wpływ 
powiązań kapitałowych i metody konsolidacji na 
wynik finansowy grupy kapitałowej . 

Wskaźniki zestawione w tabeli 3 są narzędziami 
oceny sytuacji finansowej grupy kapitałowej możli-
wymi do wykorzystania na podstawie skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego konsolidowanego 
metodą proporcjonalną21) . 

Wskaźniki wpływu jednostki dominującej na skon-
solidowany wynik finansowy, udziałów jednostek pod-
porządkowanych na skonsolidowany wynik finansowy, 
odpisów różnic konsolidacyjnych na wynik finansowy 
i rezerwy kapitałowej na poziom finansowania grupy 
kapitałowej określają uzależnienie grupy kapitałowej od 
spółki dominującej i spółek powiązanych . Zastosowanie 
pierwszych trzech wskaźników ma określić wpływ 

wyników finansowych jednostki dominującej oraz zysku 
bądź straty ze sprzedaży jednostek podporządkowanych 
na wartość wyniku finansowego netto grupy kapitało-
wej . Ostatni ze wskaźników zestawiony w tabeli 3 okreś- 
la wpływ ujemnej wartości firmy jednostek podporząd-
kowanych na poziom źródeł finansowania . 

Wskaźniki zestawione w tabeli 4 mają na celu 
określenie uzależnienia grupy kapitałowej od wyni-
ków jednostek powiązanych, które należy zastosować 
do oceny sprawozdania finansowego grupy kapitało-
wej konsolidowanej metodą praw własności . 

Wskaźniki, określające wpływ wyników jednostki 
dominującej ze sprzedaży jednostki podporządkowa-
nej i odpisów różnić konsolidacyjnych na skonsolido-
wany wynik finansowy, mają na celu zbadanie 
wpływu powiązań organizacyjno-kapitałowych na 
wynik grupy kapitałowej . Pozostałe trzy wskaźniki 
są miarami określającymi wpływ powiązań organiza-
cyjno-prawnych na strukturę aktywów i pasywów 
grupy kapitałowej . Do tych wskaźników należą wskaź-
niki wpływu ujemnej wartości firmy w jednostkach 
podporządkowanych na poziom finansowania grupy 
kapitałowej, wskaźnik udziału długoterminowych 
aktywów finansowych w jednostkach zależnych, 
współzależnych i stowarzyszonych wycenianych 

Tab. 2. Wskaźniki finansowe do oceny uzależnienia grupy kapitałowej od spółek powiązanych 
– metoda konsolidacji pełnej 

Nazwa wskaźnika Formuła wskaźnika 

Wpływ jednostki dominującej  
na skonsolidowany wynik finansowy 

Zysk/Strata netto jednostki dominującej/Skonsolidowany zysk/ 
Strata netto

Wpływ udziałów jednostek podporządkowanych 
na skonsolidowany wynik finansowy 

Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części jednostek 
podporządkowanych/Skonsolidowany zysk/strata netto 

Wpływ odpisów różnic konsolidacyjnych  
na wynik finansowy 

Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części jednostek 
podporządkowanych + Odpisy wartości firmy jednostek zależnych  

+ Odpisy ujemnej wartości firmy jednostek zależnych/Skonsolidowany 
zysk/strata 

Stopa mniejszościowego zasilania  
kapitałowego grupy Kapitały mniejszościowe/(Kapitał własny + Kapitały mniejszościowe) 

Stopa praw mniejszościowych do aktywów netto Kapitały mniejszościowe/Skonsolidowane aktywa netto 
Stopa udziału akcjonariuszy mniejszościowych 
w skonsolidowanym wyniku finansowym brutto Zyski (straty) mniejszościowe/Skonsolidowany zysk/strat brutto 

Wpływ ujemnej wartości firmy  
na poziom finansowania grupy kapitałowej 

Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych/ 
Skonsolidowane pasywa ogółem 

Źródło: opracowanie własne . 

Tab. 3. Wskaźniki finansowe do oceny uzależnienia grupy kapitałowej od spółek powiązanych 
– metoda konsolidacji proporcjonalnej 

Nazwa wskaźnika Formuła wskaźnika 

Wpływ jednostki dominującej na skonsolidowany 
wynik finansowy 

Zysk/strata netto jednostki dominującej/Skonsolidowany zysk/ 
strata netto 

Wpływ udziałów jednostek podporządkowanych 
na skonsolidowany wynik finansowy

Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części jednostek 
podporządkowanych/Skonsolidowany zysk/strata netto 

Wpływ odpisów różnic konsolidacyjnych  
na wynik finansowy 

Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części jednostek 
podporządkowanych + Odpisy wartości firmy jednostek zależnych 

+ Odpisy ujemnej wartości firmy jednostek zależnych/ 
Skonsolidowany zysk/strata 

Wpływ rezerwy kapitałowej na poziom 
finansowania grupy kapitałowej

Rezerwa kapitałowa jednostek podporządkowanych/ 
Skonsolidowane pasywa ogółem 

Źródło: opracowanie własne . 
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metodą praw własności w aktywach oraz wskaźnik 
udziału inwestycji krótkoterminowych w jednostkach 
stowarzyszonych i będących spółkami jednostek 
współzależnych . 

podsumowanie 

otrzeba dokonywania zmian prowadzących 
do zwiększenia efektywności gospodarowa-
nia dotyczy wszystkich przedsiębiorstw 

o słabych wynikach ekonomiczno-finansowych i szu-
kających racji swojego istnienia, jak i zdrowych eko-
nomicznie, stojących przed koniecznością sprostania 
wyzwaniom walki konkurencyjnej . 

Obecnie powiązania kapitałowe pomiędzy jed-
nostkami gospodarczymi są popularnym wynikiem 
działań w zakresie ograniczenia ryzyka operacyj-
nego lub kapitałowego, pozyskania nowych rynków 
zbytu i technologii lub dalszej ekspansji i konsoli-
dacji przedsiębiorstw poprzez zakup nowych pod-
miotów gospodarczych . Wraz z ich powstaniem 
i wpływem na gospodarkę wzrasta potrzeba dosko-
nalenia narzędzi i upowszechniania oceny podsta-
wowego źródła informacji generowanego przez pod-
mioty powiązane, czyli skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego . Zaspokaja ono potrzebę dostar-
czenia informacji o grupie kapitałowej w takiej 
formie, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jed-
nostkę, nie uwzględniając prawnej odrębności 
poszczególnych podmiotów gospodarczych . Niestety 
istniejące metody oceny grup kapitałowych na pod-
stawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
są niedoskonałe i wymagają aktualizacji . Artykuł 
jest propozycją rozszerzenia metodyki oceny grupy 
kapitałowej o zestaw wskaźników umożliwiających 
porównania sektorowe i uwzględniające wpływ 
metody konsolidacji sprawozdań finansowych na 
formuły wskaźników . Dalszym etapem badań 
powinno być zweryfikowanie przydatności propo-

nowanych wskaźników na podstawie danych finan-
sowych grup kapitałowych . 

dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz 
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
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Tab. 4. Wskaźniki finansowe do oceny uzależnienia grupy kapitałowej od spółek powiązanych 
– metoda konsolidacji praw własności 

Nazwa wskaźnika Formuła wskaźnika 

Wpływ jednostki dominującej  
na skonsolidowany wynik finansowy 

Zysk/strata netto jednostki dominującej/Skonsolidowany zysk/ 
strata netto 

Wpływ udziałów jednostek podporządkowanych 
na skonsolidowany wynik finansowy 

Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części jednostek 
podporządkowanych/Skonsolidowany zysk/strata netto 

Wpływ odpisów różnic konsolidacyjnych  
na wynik finansowy 

(Zysk(strata) na sprzedaży całości lub części jednostek 
podporządkowanych + Odpisy wartości firmy jednostek zależnych  
+ Odpisy ujemnej wartości firmy jednostek zależnych + Udział  

w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metoda praw własności)/Skonsolidowany zysk/strata netto 

Wpływ ujemnej wartości firmy  
w jednostkach podporządkowanych  

na poziom finansowania grupy kapitałowej 

Ujemna wartość firmy w jednostkach podporządkowanych/
Skonsolidowane pasywa ogółem 

Udział długoterminowych aktywów finansowych 
w jednostkach zależnych, współzależnych 

i stowarzyszonych wycenianych metodą praw 
własności w aktywach 

Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, 
współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 

w aktywach/Skonsolidowane aktywa ogółem 

Stopa inwestycji krótkoterminowych  
w jednostkach stowarzyszonych i będących 

spółkami jednostek współzależnych 

Inwestycje krótkoterminowe w jednostkach stowarzyszonych  
i będących spółkami jednostek współzależnych/Skonsolidowane  

aktywa ogółem 

Źródło: opracowanie własne . 
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8) Szerzej o formule wskaźników i ich wartościach w kolejnych 
latach można znaleźć w: T . DUDYCZ, W . SKOCZYLAS, Sek-
torowe wskaźniki finansowe za rok 2009 i ich porównywalno-
ści, „Rachunkowość” nr 4/2011; T . DUDYCZ, W . SKOCZYLAS, 
Ocena sytuacji finansowej sektorów w roku 2008, „Rachunko-
wość” nr 6/2010; T . DUDYCZ, W . SKOCZYLAS, Wskaźniki 
sektorowe za rok 2007, „Rachunkowość” nr 6/2009; 
T . DUDYCZ, W . SKOCZYLAS, Wskaźniki sektorowe za rok 2006, 
„Rachunkowość” nr 5/2008; T . DUDYCZ, W . SKOCZYLAS, 
Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębior-
stwa, „Rachunkowość” nr 7/2007; T . DUDYCZ, M . HAMROL, 
W . SKOCZYLAS, A . NIEMIEC, Finansowe wskaźniki sekto-
rowe – pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przed-
siębiorstwa do kontynuacji działalności, „Rachunkowość” 
nr 3/2005; T . DUDYCZ, W . SKOCZYLAS, Wskaźniki sekto-
rowe za rok 2004, „Rachunkowość” nr 3/2005; T . DUDYCZ, 
W . SKOCZYLAS, Wskaźniki sektorowe za lata 2002 i 2003, 
„Rachunkowość” nr 3/2005 . 
9) E . URBAńCZYK (red .), Analiza finansowa w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2001, s . 169–171 . 
10) T . WAŚNIEWSKI, W . SKOCZYLAS, Teoria i praktyka ana-
lizy finansowej…, op . cit .,  s . 310–318 . 
11) J . ŚLIWA, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa . Od dia-
gnozy do projekcji, FRRwP, Warszawa 1998, s . 101 . 
12) W . SKOCZYLAS, Analiza efektywności zarządzania płynno-
ścią finansową przedsiębiorstwa, w: E . URBAńCZYK (red .), 
Analiza finansowa…, op . cit ., s . 229 . 
13) E . URBAńCZYK, Metody ilościowe w analizie finansowej 
przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998, s . 161 . 
14) Por . W . TARCZYńSKI, Rynki kapitałowe . Metody ilościowe, 
część I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s . 220–224 . 
15) C . SKOWRONEK (red .), Analiza ekonomiczno-finansowa 
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, Lublin 2000, s . 236–239 . 

16) E . MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ, Metody i kierunki 
analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s . 72–73 . 
17) Por . A . CWYNAR, W . CWYNAR, Zarządzanie wartością 
spółki akcyjnej . Koncepcje – systemy – metody, FRRwP, War-
szawa 2002, s . 396 i nast . 
18) M . ZALESKA, Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębior-
stwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa 2005, s . 78–79 . 
19) E .A . HELFERT, Techniki analizy finansowej, PWE, War-
szawa 2004, s . 180 . 
20) T . WAŚNIEWSKI, Z . MIKLEWICZ, Analiza finansowa 
w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 1994, s . 166 . 
21) Szerzej na temat wpływu metod konsolidacji na źródła 
analizy finansowej w artykule Metody konsolidacji sprawozdań 
finansowych i ich wpływ na wyniki analizy finansowej, 
w: E . URBAńCZYK (red .), Zarządzanie wartością przedsię-
biorstwa 2011 (w druku) . 

Summary 
The aim of this article was to present and propose a set of 
indicators which can be used in assessing the financial hol-
ding company based on the consolidated financial statements . 
This article consists of two parts . The first part is to submit 
a set of traditional financial analysis indicators which can be 
used in assessing the activities of the group, and individual 
actors with the possibility of comparing the calculated values 
indicators average in the sector . The second part of the article 
characterizes the new proposals of indicators which can be 
used in the evaluation of group business only on the basis of 
the consolidated financial statements taking into account the 
consolidation method of the report . 

audyt wewnętrzny  
w doskonaleniu instytucji
Red . naukowa Marek Lisiński

polskie Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2011 

Doskonalenie instytucji stanowi jeden z kluczo-
wych obszarów warunkujących jej sprawne funkcjo-
nowanie . W książce przedstawiono system audytu 
wewnętrznego jako koncepcję zarządzania i instru-
ment doskonalenia instytucji przez wyeksponowanie 
funkcji kontrolnej i doradczej audytu . System audy-
tu wewnętrznego może być stosowany we wszystkich 
podmiotach prowadzących działalność społeczno- 
-gospodarczą .

Książka składa się z dwóch powiązanych ze sobą 
części . W części pierwszej przedstawiono podstawy teo-
retyczno-metodologiczne audytu wewnętrznego (istotę 
audytu i systemu audytu wewnętrznego, jego klasyfi-
kację, formy organizacyjne oraz metodyki stosowania), 
natomiast w części drugiej przybliżono praktykę wyko-
rzystania audytu wewnętrznego .

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kie-
runków ekonomicznych, słuchaczy studiów MBA oraz 
studiów podyplomowych, a także uczestników kursów 
doskonalących wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego .

Książka została przygotowana przez zespół pracow-
ników naukowo-dydaktycznych Katedry Analiz Strate-
gicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie . 
Jest ona efektem wieloletniej pracy naukowo-badawczej 
i dydaktycznej autorów, dotyczącej audytu wewnętrzne-
go jako koncepcji zarządzania . Działalność pracowników 
Katedry koncentruje się bowiem wokół problematyki 
metodologii nauk o zarządzaniu, zarządzania strategicz-
nego oraz audytu wewnętrznego . W dociekaniach ba-
dawczych przeważają aspekty użytkowe oparte na pod-
stawach teoretycznych i metodologicznych zarządzania 
jako dyscypliny naukowej .
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zastosowanie teorii agencji  
w badaniu historii rachunkowości 
perspektywa ziem polskich w wieku XVII i XVIII
   
Mikołaj Turzyński

Wprowadzenie 

eoria agencji obejmuje analizę relacji zacho-
dzących między agentem (pełnomocnikiem) 
a pryncypałem (mocodawcą) . Za twórców teo-

rii agencji uważa się M .C . Jensena i W .H . Mecklinga 
[13, s . 305–360] . Agent zobowiązuje się pełnić okreś-
lone funkcje na rzecz pryncypała, który z kolei de-
klaruje w zamian wynagrodzenie . Występuje tutaj 
problem mający źródło w niekompletnej informacji, 
tzn . nie wszystkie stany są znane obu stronom, w re-
zultacie nie biorą one pod uwagę wszystkich niezbęd-
nych konsekwencji . Taka sytuacja jest określana jako  
asymetria informacji [9, s . 223–224] . Wyróżnia się  
w niej trzy główne aspekty [21, s . 7]: 
zz podejmowanie działań przez pełnomocnika, które nie 

są monitorowane przez mocodawcę (tzw . hazard moralny), 
zz posiadanie przez pełnomocnika szczególnej wie-

dzy na temat ponoszonych przez siebie kosztów, po-
mijanej przez mocodawcę (tzw . selekcja negatywna), 
zz posiadanie przez pełnomocnika i mocodawcę ta-

kiej samej wiedzy, która nie jest dostępna dla strony 
trzeciej (tzw . przypadek nieweryfikowalności) . 

Zasadniczym zadaniem stawianym przed teorią 
agencji jest badanie kontraktów zawieranych między 
stronami, uwzględniające oportunizm, uchylanie się od 
realizacji obowiązków, ograniczoną racjonalność, mo-
nitorowanie zachowań agentów . Elementy te są przy-
datne przy definiowaniu relacji między właścicielem  
a zarządem oraz między pracodawcą a pracownikiem 
[3, s . 254] . 

Zastosowanie teorii ekonomicznych do badania 
historii daje potencjalny efekt synergii w objaśnianiu 
zjawisk ekonomicznych i narracji historycznej [15,  
s . 57–59] . Stąd też niniejszy artykuł odchodzi od tra-
dycyjnego kierunku badań nad teorią agencji w kon-
tekście jej wykorzystania w rachunkowości . Przyjęta 
metodyka badania opiera się na podejściu zastosowa-
nym przez R . Brickera i N . Chandara [4, s . 486–499], 
zaadaptowanym do warunków ziem polskich w XVII  
i XVIII w . 

Głównym celem prezentowanego w artykule bada-
nia jest wyjaśnienie rozwiązań rachunkowości kame-
ralnej (opartej na zapisie pojedynczym), stosowanych 
w latyfundiach magnackich XVII i XVIII w . z per-
spektywy relacji agent – pryncypał, ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia procedur kontrolnych .  
W artykule postawiono tezę, że koncepcje rachunko-
wości kameralnej wykorzystywane na potrzeby admi-
nistrowania wielkimi majątkami ziemskimi opierały 
się na podejściu do minimalizowania kosztów agencji 
przez właściciela w drodze działań kontrolnych i roz-
liczania odpowiedzialności . 

Potrzeba prowadzenia badań z zakresu histo-
rii nauk o zarządzaniu, w tym rachunkowości, jest 
podkreślana w literaturze [19, s . 26], zwłaszcza w od-
niesieniu do krajów pozostających poza kręgiem an-
glosaskim [5, s . 7–23] . Ze względu na ograniczony 
zakres artykułu odstąpiono od charakterystyki wpły-
wu sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej 
ziem polskich na rozwiązania rachunkowości w ana-
lizowanym okresie . Na potrzeby badania wykorzysta-
no źródła historyczne pochodzące z XVII i XVIII w .  
w postaci prac drukowanych pierwotnych (J .K . Haura 
oraz J . Hermana), rękopisów S . Bieniewskiego, druko-
wanych wtórnych (Instruktarzy ekonomicznych) zebra-
nych przez S . Pawlika w 1915 r . Wybrane teksty źró-
dłowe obejmują zbiory przepisów i zasad, którymi miał 
się, według woli właściciela, kierować personel admini-
stracyjny jego dóbr . W dokumentach tych deklarował 
on, w jaki sposób chce zarządzać swoim majątkiem, 
co pozwala współczesnemu czytelnikowi na zapozna-
nie się z osiemnastowiecznymi poglądami zawartymi 
w tych formach administrowania dobrami . 

Opracowywanie instruktarzy ekonomicznych towa-
rzyszyło procesom rozrastania się dóbr i zwiększania 
się ich personelu . Nakładały się na to zamiary magna-
terii w zakresie organizowania racjonalnej gospodarki 
oraz obawy przed nadużyciami i wzrastającymi koszta-
mi rozrastającej się administracji . W . Kula uważa, że 
stosunkowa powszechność instruktarzy i występowanie 
w nich pewnych tendencji pozwala na uogólnienie, że 
inni wielcy posiadacze ziemscy narzucali zbliżone zasa-
dy organizowania swoich majętności [14, s . 135–137] . 

Oczywiście informacje wydobywane ze źródeł 
historycznych nie są neutralne, ponieważ są one 
obarczone interpretacją badacza . Ogólnie informa-
cje źródłowe określane są jako potencjalne i efektyw-
ne . Potencjalne to takie, które są ukryte w źródle 
historycznym, a dotychczas nie sformułowano odpo-
wiednich pytań badawczych umożliwiających ich wy-
dobycie (stawiane pytania wymagają – jak wiadomo 
– przyjęcia odpowiednich założeń, opartych na wie-
dzy o sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej) . 
Informacje wydobyte ze źródeł nazywane są względ-
nie efektywnymi, ponieważ zakłada się, że nie można 
bezwzględnie uznać, iż informację źródłową właściwie 
zrozumieliśmy lub że nie są w niej zawarte treści 
dotychczas nieodczytane [20, s . 37] . Kolejne prace  
w zakresie historii nauk o zarządzaniu, w tym ra-
chunkowości, opierają się właśnie na przekształcaniu 
informacji potencjalnych w informacje efektywne . 
Wykorzystane na potrzeby niniejszego artykułu źró-
dła historyczne były przedmiotem badań przedstawi-
cieli nauk o przeszłości, zwłaszcza historii gospodar-
czej [14, s . 97–98] . 
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kontrola działania i wyników  
jako forma minimalizowania kosztów 
agencji – wprowadzenie do problematyki 

odstawowym pojęciem teoretycznym w teo-
rii agencji jest „transakcja” . Z tej perspekty-
wy koszty transakcyjne są traktowane jako 

efekt „kontraktowego hazardu” uczestników relacji 
agencyjnej . Teoria agencji umożliwia analizę stosun-
ków wewnątrz – i międzyorganizacyjnych . Wspo-
mniany hazard moralny ujawnia się w sytuacji braku 
możliwości pełnego monitorowania przez pryncypała 
działań podejmowanych przez agenta w trakcie reali-
zacji transakcji (kontraktu) . Ma to miejsce wówczas, 
gdy agent nie przekazuje pryncypałowi niezbędnych 
informacji lub podejmuje w tajemnicy przed nim 
określone działania [3, s . 253] . 

Badania nad teorią agencji ukierunkowane są, 
między innymi, na rozwiązania dotyczące minimali-
zowania kosztów wynikających z relacji agencyjnych . 
Koszty agencji są tym wyższe, im silniejsza jest roz-
bieżność między interesami agenta i pryncypała .  
W interesie tego drugiego leży podejmowanie dzia-
łań o charakterze kontrolnym (kontroli działania) 
lub wprowadzanie kontraktów motywacyjnych, opar-
tych na osiągniętych wynikach (kontroli wyników) 
[6, s . 41] . Z perspektywy teorii agencji wybór kon-
troli zachowania lub wyników opiera się na dostępno-
ści informacji niezbędnych do ograniczania sytuacji,  
w których agenci mogliby unikać realizacji przypisa-
nych im obowiązków . Do realizacji kontroli zachowania 
wymagane są dodatkowe poziomy kierowania i kontroli 
lub rozbudowanie systemów informacyjnych, obejmu-
jących między innymi ewidencję księgową, planowa-
nie działalności i sprawozdawczość . Kontrola wyników 
jest zalecana wówczas, gdy przeprowadzanie procedur  
w zakresie kontroli zachowania staje się mniej wyko-
nalne [7, s . 329–331] . 

formy ewidencji księgowej  
jako element kontroli działania  
w wieku  XVII i XVIII 

ormy ewidencji księgowej odnoszą się do 
rejestracji opisowej lub liczbowej zjawisk go-
spodarczych . Rejestracja wiąże się z klasy-

fikowaniem ewidencjonowanych zjawisk oraz prezen-
towaniem ich w postaci zestawień . W analizowanym 
okresie do ewidencji księgowej, ze względu na ówcze-
sny powszechny brak umiejętności pisania i czytania 
wśród znacznej części społeczeństwa, były stosowane 
tzw . karby, mające postać kijów lub lasek, na których 
pracownik odpowiedzialny za ewidencję dokonywał na-
cięć (wyżłobień) . Następnie kolejny pracownik, umieją-
cy pisać, wprowadzał dane ilościowe zarejestrowane za 
pomocą karbów do odpowiednich rejestrów . 

S . Bieniewski uwypuklał zadania związane z ewi-
dencją księgową i funkcjami nadzorczymi . Do tego 
typu obowiązków przewidzianych dla „starszego 
sługi” zaliczał przygotowywanie ewidencji dzien-
nych i tygodniowych rozchodów produktów oraz 
ewidencjonowanie tygodniowych wydatków: „Pie-
niężne tesz wydatki, jakiekolwiek w tym tygodniu 
będą, na regestrze podać powinien”1) . Do obowiąz-
ków podskarbiego w zakresie rachunkowości zaliczał 
dokonywanie i rejestrowanie wydatków oraz uzgad-
nianie ich ze starszym służącym „Do niego należą 
percepty i expensy pieniężne, przeto regestra mieć 
powinien i na każdy tydzień z expens rachować się  

z starszym sługą (…)” . S . Bieniewski zwracał uwa-
gę na konieczność zapewnienia nadzoru i prowadze-
nia ewidencji przychodów i wydatków przez jednego  
z zarządców dóbr: „Morożko ma pilnować (…) wszyst-
kiego (…) porządny mając regestr przychodów i wy-
datku” [2] . 

J . Hermann określał obowiązki poszczególnych pra-
cowników i zarządców folwarków, zwracając szczególną 
uwagę na prowadzenie ewidencji w celu zabezpieczenia 
odpowiedzialności . Określał, jakie karby powinny być 
stosowane w gospodarstwie i kto powinien nad nimi 
sprawować pieczę: „Karby gumienne, osietne, słodowe, 
browarne i karczemne, żeby w swoim porządku zosta-
wały, urzędnik powinien dozierać, a słuszna rzecz, żeby 
przy urzędniku samym od kożdej rzeczy jeden, a u za-
wiadującego drugi karb zostawał” [10, s . 89]2) . Wskazy-
wał na potrzebę zabezpieczenia wiarygodności karbów, 
poprzez ich odpowiednie oznaczenie przez upoważnione 
osoby: „Karby od samego państwa albo inspektora, re-
wizora, albo też od jakiego wiernego człowieka nazna-
czone albo napisane bydź mają, żeby ich urzędnik albo 
posługacze nie mogli odmieniać” [10, s . 89] . 

zalecenia w zakresie planowania  
działalności w wieku XVII i XVIII

analizowanym okresie pojawiały się zalecenia 
właścicieli dotyczące obowiązku sporządzania 
rocznych i miesięcznych planów działalności, 

których wykonanie powinno być weryfikowane na pod-
stawie zapisów księgowych, umożliwiając ocenę stanu 
gospodarstwa: „I . P . ekonom podług rozporządzonej na 
cały rok, objaśnionej na każdą miesięczną sessyą do 
guberni powinien przez pisarza kluczowego przywieść 
wszelkie podanej sobie regestratury xięgi, z których 
i explikacyi dokładnej przy raporcie czynionej pozna 
się gubernatorowi stan gospodarstwa kluczowego,  
w jakim każdego miesiąca zostaje” . Plany miesięcz-
ne powinny być na bieżąco korygowane na podstawie 
zgromadzonych informacji i zatwierdzane przez prze-
łożonego: „Ma przywieść I . P . ekonom projekt przy-
szłego na następujący miesiąc rozporządzenia wzglę-
dem w kluczu przypadających robót, oraz czynności 
wszystkich rozpisany i podać go I . P . gubernatorowi, 
które roboty acz z planty całoletniego i całozimowego 
vice-administratorskiego rozporządzenia, stosującego 
się do podziału w generalności robót gospodarskich 
(…), są wiadome i determinowane, że jednak wyni-
kające w gospodarstwie okoliczności albo się zupeł-
nie przejrzeć nie dały, albo w części jakowej mogą 
takową, chociaż regularnie ułożoną, użyteczniejszemi 
z bliższych względów reflexiami ulepszać i udoskona-
lać ( . . .)” . 

Określono, że korekty planów powinny być zatwier-
dzane przez bezpośrednich przełożonych zarządcy,  
a w przypadku braku ich akceptacji – w uzasadnio-
nych przypadkach – przez generalnego administrato-
ra: „Coby wiedział I . P . ekonom użytecznego w gospo-
darstwie, nie rozpoczynając ordynalnej swej dyspozy-
cyi, lecz donieść na sessyi guberniowej, w nadarzo-
nym przypadku, prędszej rezolucyi potrzebującym, li-
stownie oznajmić się powinno; gdyby zaś nie zdawała 
się otrzymana rezolucya z gubernii zgodną z zdaniem  
I . P . ekonoma, ufającym swemu projektowi i nie sko-
munikowanemu względem gubernatorskiej reflexyi, 
do viceadministratora, i stamtąd, gdyby się zdawała 
dobroć nieprzyjętego projektu, do generalnego admi-
nistratora powinien się takową nadgłosić odezwą” 
[12] . 
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sprawozdawczy wymiar kontroli działania 
– inwentarze i raporty w wieku XVII i XVIII

 
analizowanym okresie podstawowym elemen-
tem sprawozdawczości był inwentarz . Jego 
opracowanie zalecał J .K . Haur, zalecając przy 

tym coroczną weryfikację . Wskazywał przy tym, że 
takie sprawozdanie umożliwia ograniczenie występo-
wania ubytków w majątku: „Inwentarz wszelkich in 
genere rzeczy (…) dostatecznie spisany, y podpisany, 
aby zawsze był na gruncie każdej maiętności ad ve-
rificationem zostawiony, y co rok z rewizyey aby był 
pilnie renowonowany, jeźli co przybyło przypisać; a co 
ubyło osobno dostatecznie konnotować, y inquisicya 
gdzie się co podziało tego uczynić (…) gdyż przez ten 
tedy sposob zabieżeć może maiętności wszelkiemu 
spustoszeniu” [8, s . 3] . Przygotowywanie inwentarzy 
było także zalecane przez S . Bieniewskiego, który pod-
kreślał obowiązki zarządcy w zakresie sprawozdaw-
czości: „Spisać porządnie inwentarze tych wszystkich 
majętności, z opisaniem chłopów, synów i córek, bydeł 
owiec, krów, świń i pasiek . Także inwentarz gospodar-
ski folwarków, statków i wszystkiego” [2] . 

Oprócz sprawozdań w postaci inwentarzy oczekiwano 
przygotowywania okresowych raportów . S . Bieniewski 
domagał się od swoich zarządców przesyłania tygo-
dniowych raportów: „Konieczne abym miał ustawicz-
ną wiadomość co tydnia”, obejmujących wskazane 
przez niego informacje: „Kiedy do mnie pisze, powi-
nien pisać o wszystkim na każdym punkcie tej infor-
matii teraźniejszej” . Szczegółowo określał przy tym 
obieg dokumentów w swoich dobrach, optymalizując 
odległości pokonywane przez posłańców . W przypad-
ku pojawienia się bieżących problemów, wskazywał 
jednak na konieczność natychmiastowego dostarcza-
nia stosownych sprawozdań: „Wyjąwszy gdyby się co 
gwałtownego stało, w takim razie trzeba, nie czekając 
i kolei, wysyłać” [2] . Składane przez podwładnych ra-
porty miały umożliwiać ewidencję zmiany stanu zaso-
bów: „Ma dopilnować I . P . ekonom, aby tegoż wieczora  
w kancelaryi kluczowej pisarz takowe przychody i roz-
chody, przypłodki i ubytki, z karbów gospodyni, dwor-
nika i pasterzów do regestrów z uwagą bez pomyłki 
wprowadził i one regularnie zapisane na przyzwoitem 
– w należytej konserwie – złożył miejscu” [12] . 

Weryfikacja i rozliczanie odpowiedzialności 
agentów jako forma sprawowania kontroli 
wyników w wieku XVII i XVIII 

analizowanym okresie, oprócz ewidencji księ-
gowej, planowania działalności i elementów 
sprawozdawczości, były wykorzystywane licz-

ne rozwiązania w zakresie kontroli wyników poprzez 
weryfikacje i rozliczanie odpowiedzialności agentów . 

J .K . Haur podkreślał, że zarządcy dóbr powin-
ni równolegle kontrolować i weryfikować rachunki  
i zestawienia zbiorcze przypisane do danego majątku 
ziemiańskiego, zastrzegając, że w innym przypadku 
nie będą w stanie ocenić wiarygodności dokumentów: 
„Wszelkie Oekonomiey należące Rachunki y Summa-
riusze, na każdym gruncie przy Maiętności dla rewi-
zyey y doskonałey weryfikacyey za iednym razem od-
prawiać maią, ( . . .) bo kiedy gdzie indziey Urzędników 
Panowie każą słuchać rachunków, to Attendentowie 
tak przyiąć muszą, iakie im regestrowe szpargały 
przynoszą Urzędnicy” [8, s . 183] . Proponował tak-
że rozwiązania w zakresie przeprowadzania kontroli 
przez zarządców . Powinna być ona niezapowiedziana, 

zarządcy winni zabezpieczyć ewidencję (rejestry)  
i klucze do magazynów zboża i dopiero wówczas mogli 
przystąpić do zatwierdzania rachunków oraz weryfika-
cji plonów i dochodów z dóbr: „Attendentowie do każ-
dej ziechać maią nie spodziewanie maietności, przy-
jechwaszy, przed kalkulacyą w przod regestra, potym 
od Szpichlerza Urzędnikowi odebrac klucze, dopiero 
co się dzieie z krescencyą y z Prowentami, odprawiać 
rachunki, Szpichlerz zaś ziarnem (…) przemierzonym 
weryfikować” [8, s . 183] . J .K . Haur zastrzegał, że kon-
trola majątku ziemiańskiego powinna być przeprowa-
dzana dokładnie, obejmując zaniedbania pracowników 
gospodarczych, o których zarządcy winni informować 
właścicieli: „Wszystkie in genere Gospodarstwa ( . . .) 
Attendentowie konnotować maią każdy kąt zrewido-
wać, także w mankamentach wszelakich jeśli powin-
ności Urzędnicy dosyć nie czynią (…) Panów swoich 
przestrzedź, y informować powinni” [8, s . 5] . 

J . Hermann przedstawił zalecenia dotyczące rozli-
czania i kontrolowania zarządców oraz pracowników 
folwarków . Zaznaczał, że dany zarządca do momentu 
całkowitego rozliczenia jego rachunków nie może zo-
stać zwolniony ze służby: „Naprzód ( . . .) trzeba, aby 
starosta albo urzędnik dotąd z urzędu był złożony, aż 
wszystkie (…) rachunki jego doskonale liquidowane 
będą” [10, s . 92] . 

Wprowadzono coroczne wewnętrzne procedury 
rozliczeniowe pracowników na podstawie prowadzo-
nej ewidencji: „Kalkulacyę coroczną J .M . Pan eko-
nom J .M . Panu komisarzowi zdawać obligowany bę-
dzie, nie składając się niegotowością regestrów, gdyż 
te jako porządnie trzymane być powinne, tak iż kal-
kulacya z onych w każdym czasie być może (…)” [11] . 
Oczekiwano, że zarządcy będą informować general-
nych administratorów, jeśli uznają, że działania ich 
zwierzchników są sprzeczne z interesami właściciela 
majątku: „Jeśliby I . P . Ekonom wiedział w dyspozy-
cyach guberniowych jakową dobremu gospodarstwu 
przeciwność, obowiązuje się pod charakter rzetelnie 
wyższej vice-administracyi, i gdyby też zaciągając 
od administratora zwierzchności, od którego w tych 
obydwóch przestrzeżonego doniesienia punktach do-
stateczną odbierze rezolucyą, tym większy ściągający 
dla siebie szacunek, im jaśniej pożytek lub wierność 
skarbowi dowiedziona będzie” [12] . 

Uwagi końcowe 

rzedstawione wyniki badania potwierdzają 
zasadność zastosowania teorii agencji do ob-
jaśnienia rozwiązań rachunkowości kameral-

nej stosowanej na ziemiach polskich w XVII i XVIII 
w . Rachunkowość kameralna miała za zadanie – jak 
pisał S . Moszczeński w wydanej w 1947 r . Rachunko-
wości gospodarstw wiejskich – zobligować „zarządców 
majętności do składania sprawozdań rachunkowych . 
Wymagano od nich odpowiedzi na pytania: Jakie 
środki otrzymałeś, co się składa na majątek tobie 
powierzony, co począłeś z majątkiem i otrzymanymi 
środkami? ( . . .)” [s . 10] . Rachunkowość taka opierała 
się na podejściu do minimalizowania kosztów agencji 
przez właściciela w drodze działań kontrolnych i rozli-
czania odpowiedzialności . Sam właściciel przeważnie 
mieszkał w stolicy kraju i rzadko przebywał we wła-
snych dobrach . O jednym z potężniejszych magnatów 
– Adamie Kazimierzu Czartoryskim tak pisano: „( . . .) 
książę sam stanu swojego majątku nie rozpatruje (…) . 
Wie tylko, że jest w stanie roczne opłacić należne pro-
centa i że wydatki domu zaspokaja nie robiąc długów 
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nowych . Resztę widzą już tylko jego rządcy dóbr na 
wsi, a bankierowie w mieście” [17, s . 140] . W rozbu-
dowanej relacji agent – pryncypał, charakterystycznej 
dla latyfundium, uczestniczyli kolejno: administrator 
folwarku, gubernator, komisarz generalny, ekonom 
generalny, właściciel – magnat3) . Dostosowane do ta-
kiej relacji procedury kontrolne i rozliczania odpowie-
dzialności, oparte na formułach rachunkowości (ewi-
dencji, planowaniu i sprawozdawczości), umożliwiały 
więc sprawne administrowanie majątkiem . 

Obserwowana w środowisku naukowym polemika 
wokół ważności badań historycznych w zakresie nauk 
o zarządzaniu [19, s . 26], w tym rachunkowości, nie 
uwzględnia faktu, że kultura historyczna traktowana 
jest jako uniwersalny wymiar i fundament oraz hory-
zont ludzkiego porozumienia . Dla wspólnoty badawczej 
naukowców przyswojenie sobie historii powinno być 
środkiem kształtowania tożsamości, w tym potwier-
dzenia własnej indywidualności i faktyczności, poro-
zumienia co do kierunku i granic badań czy nawet 
zatrzymywania przeszłości [1, s . 169–178] . Teoretyczne 
i praktyczne motywy świadomości historycznej tworzą 
spójną grupę, pozwalającą postrzegać wspominanie  
i kulturę historyczną jako obowiązkowe i znaczące skład-
niki współczesnego rozumienia nauk o zarządzaniu . 

Określając kierunki dalszych potencjalnych prac 
badawczych w obszarze poruszonym w niniejszym ar-
tykule, należy wskazać na zasadność włączenia pol-
skiej historii rachunkowości w nurt badań komparaty-
stycznych o międzynarodowym charakterze, stosunki 
feudalne Rzeczypospolitej XVII i XVIII w . były bowiem 
podobne pod wieloma względami do wielu ówczesnych 
gospodarek europejskich . 

dr Mikołaj Turzyński 
Katedra Rachunkowości 

Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego 

PRZYPISY
1) W artykule zachowano oryginalną pisownię, charaktery-
styczną dla cytowanych tekstów źródłowych . 
2) Praca J . Hermanna została pierwotnie opublikowana 
w 1671 r ., następnie w 1673 r . oraz w 1823 r .
3) Na temat struktury organizacyjnej latyfundiów magnac-
kich zob . szerzej [18, s . 32–33] .
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Summary 
This article presents a study on the use of the agency theory 
to explain the cameral accounting practices used in the 
Polish lands in the seventeenth and eighteenth centuries . 
The study found that this type of accounting was based on 
the approach to minimize agency costs by the owner . The 
control procedures and accounting responsibilities adapted 
to the agent - master relations were based on the accounting 
enable efficient management of the assets of the earth . For 
the purpose of the study the historical sources from the 
seventeenth and eighteenth century were used in the form 
of the original printed work (J .K . Haur and J . Herman), 
S . Bieniewski’s manuscripts, printed secondary (Economic 
Instructions) collected by S . Pawlik in 1915 . 
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ocena znaczenia finansowych 
instrumentów wspierania, 
stosowanych w polsce  
i innych krajach Unii europejskiej   
   
Maciej Woźniak

 Wprowadzenie 

ałe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) od-
grywają istotną rolę w rozwoju gospodar-
czym krajów Unii Europejskiej (UE), gdyż 

stanowią ważne źródło wzrostu gospodarczego, przy-
czyniają się do łagodzenia nierównowagi na rynku 
pracy oraz wykorzystania miejscowych czynników 
produkcji . Mając na uwadze rolę MŚP w gospodar-
ce kraju, niezbędne jest zapewnienie im możliwości 
funkcjonowania i rozwoju . Według opinii specjali-
stów, mimo funkcjonowania różnych programów, 
których zadaniem jest wspieranie rozwoju MŚP  
w Polsce, przedsiębiorstwa te wskazują na wiele ba-
rier w ich rozwoju, będących efektem niedociągnięć 
w zakresie polskich rozwiązań prawnych*) . 

Celem artykułu jest analiza i ocena znaczenia 
finansowych instrumentów wsparcia, jaką przypisu-
ją im małe i średnie przedsiębiorstwa . Dotyczy to 
zarówno rozwiązań, które już funkcjonują w Polsce, 
jak i stosowanych dotąd jedynie w innych krajach 
UE . Należą do nich: 
zz instrumenty ułatwiające dostęp do kapitału wła-

snego ze źródeł wewnętrznych, m .in . instrumenty 
podatkowe oraz ze źródeł zewnętrznych, m .in . fun-
dusze podwyższonego ryzyka; 
zz instrumenty ułatwiające dostęp do kapitału obcego, 

m .in . pożyczki i gwarancje . 

metodologia badania i charakterystyka 
ankietowanych małych i średnich  
przedsiębiorstw 

adanie przeprowadzono metodą kwestio-
nariusza ankietowego w okresie czerwiec– 
–lipiec 2009 r . na grupie 26 firm z wojewódz-

twa małopolskiego . W celu uzyskania wiarygodnych 
informacji do badania wybrano MŚP, które otrzymały 
wsparcie w formie dotacji w latach 2004–2006 . Bada-
ni przedsiębiorcy, korzystając z własnej wiedzy i do-
świadczenia, określali znaczenie każdego instrumentu 
wspierania w danej fazie rozwoju firmy, jej wielkości i 
branży . Do wyboru mieli cztery możliwości – znacze-
nie: duże (ocena 3), średnie (ocena 2), małe (ocena 1) 
lub żadne (ocena 0) . Na ankietę częściej odpowiadały 
przedsiębiorstwa średnie . Stanowiły one ponad poło-
wę (53%) ankietowanych podmiotów . Kolejną grupę 
ankietowanych stanowiły firmy małe (35%) . Najmniej 
liczną grupę stanowiły przedsiębiorstwa mikro (12%) . 

ocena znaczenia finansowych instrumentów 
wspierania przez ankietowane  
małe i średnie przedsiębiorstwa 

dpowiedzi otrzymane od ankietowanych 
MŚP pozwoliły określić ocenę znaczenia 
finansowych instrumentów wsparcia skła-

dających się na system pomocy skierowany do tych 
przedsiębiorstw . Obliczono je za pomocą średniej 
arytmetycznej udzielonych odpowiedzi . 

Tabela 1 przedstawia ocenę instrumentów po-
datkowych . Najwyżej zostały ocenione zwolnienia 
z podatku dochodowego i odliczenia inwestycyjne . 
Wysokie oceny uzyskały również: obniżenie stawki 
podatku dochodowego, ulgi podatkowe oraz zwolnie-
nie z podatku VAT . 

Większość z tych instrumentów to rozwiąza-
nia stosowane dotychczas w innych krajach UE . 
Ich znaczenie wraz z kolejnymi etapami rośnie .  
W przypadku pierwszych czterech wymienionych in-
strumentów pomocy ankietowane firmy uznały, że 
mają one największe znaczenie w fazie rozwoju oraz 
zmiany strategii . Zwolnienie z podatku VAT zostało 
natomiast uznane za najważniejsze już na etapach 
przedsiębiorczości i rozwoju . W kolejnych fazach 
jego znaczenie jednak maleje . Trochę niżej niż wy-
mienione instrumenty zostały ocenione przyspieszo-
ne odpisy amortyzacyjne . Najniższa ocena została 
im wystawiona w fazie przedsiębiorczej . Następnie 
znaczenie tego instrumentu rośnie, zwłaszcza na 
etapach rozwoju i zmiany strategii . Ze wszystkich 
instrumentów podatkowych najmniej istotne dla an-
kietowanych MŚP są natomiast zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości . 

W tabeli 2 przedstawiono ocenę dotacji dokona-
ną przez ankietowane MŚP . Najwyżej zostały oce-
nione dotacje na inwestycje oraz innowacje . Znacze-
nie tych pierwszych jest duże już w początkowych 
etapach rozwoju, zwłaszcza przy tworzeniu firmy .  
W przypadku sektora zaawansowanych technologii 
rośnie ono dalej, osiągając najwyższą ocenę w fa-
zach rozwoju i zmiany strategii . Dla przedsiębiorstw 
z pozostałych branż znaczenie dotacji na inwestycje 
jednak stopniowo spada . Ankietowane MŚP uzna-
ły więc, że instrument ten ma większe znaczenie,  
z wyjątkiem etapu zakładania firmy, dla sektora za-
awansowanych technologii . 

Ocena dotacji na innowacje jest natomiast niska 
przy rozpoczynaniu działalności; rośnie, osiągając 
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Tab. 1. Ocena znaczenia instrumentów finansowych ułatwiających dostęp do kapitału własnego 
– źródła wewnętrzne: instrumenty podatkowe (w skali 0–3) 
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Idea, pomysł mikro
zaawansowane 
technologie - - - - - - -
pozostałe

Zakładanie firmy/
rozpoczęcie  
działalności 

mikro 
zaawansowane 
technologie - - - - - - -
pozostałe

Faza  
przedsiębiorcza 

mikro, 
mała

zaawansowane 
technologie 1,9

2,1 1,5
2,0 1,8

2,1
1,6

pozostałe 1,9 1,5 2,1

Rozwój mała, 
średnia 

zaawansowane 
technologie 2,3

2,1 1,9
2,1 2,0

2,2
1,6

pozostałe 2,2 1,8 2,0

Przedsiębiorczość 
wewnętrzna średnia

zaawansowane 
technologie 1,8

1,9 1,7
1,9 1,7

1,9
1,4

pozostałe 2,0 1,5 1,7

Nowe pomysły, 
zmiana strategii średnia

zaawansowane 
technologie 2,2

2,1 1,9
2,0 1,9

1,9
1,4

pozostałe 2,0 1,7 1,7 

Uwaga! Pogrubioną czcionką zaznaczono ocenę proponowanych instrumentów wspierania stosowanych w innych 
krajach UE . 

Źródło: badania własne . 

Tab. 2. Ocena znaczenia instrumentów finansowych ułatwiających dostęp do kapitału własnego 
– źródła wewnętrzne: dotacje (w skali 0–3) 

Faza rozwoju 
przedsiębiorstwa

Wielkość 
firmy Branża Inwestycje Innowacje Eksport Doradztwo Zatrudnienie 

pracowników 

Idea, pomysł mikro
zaawansowane 
technologie 1,9 

- -
1,5 

-
pozostałe 1,6 1,4 

Zakładanie firmy/
rozpoczęcie 
działalności

mikro
zaawansowane 
technologie 1,9 

1,6 1,3 
1,5 

1,6
pozostałe 2,1 1,4 

Faza 
przedsiębiorcza 

mikro, 
mała

zaawansowane 
technologie 2,0 

1,8 1,5 1,3 1,6
pozostałe 1,9 

Rozwój mała, 
średnia 

zaawansowane 
technologie 2,3 

2,3 1,8 1,4 1,8
pozostałe 1,7 

Przedsiębiorczość 
wewnętrzna średnia

zaawansowane 
technologie 1,8 

1,8 1,6 1,2 1,5
pozostałe 1,4 

Nowe pomysły, 
zmiana strategii średnia

zaawansowane 
technologie 2,2 

2,0 1,8 1,6 1,5
pozostałe 1,7 

Uwaga! Pogrubioną czcionką zaznaczono ocenę proponowanych instrumentów wspierania stosowanych w innych 
krajach UE . 

Źródło: badania własne . 
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maksimum na etapie rozwoju, aby w kolejnych fa-
zach już spadać . Niżej niż dwa wymienione instru-
menty pomocy, ankietowane firmy oceniły dotacje 
na eksport oraz zatrudnienie pracowników . Przy 
zakładaniu przedsiębiorstwa i w fazie przedsiębior-
czej większe znaczenie ma wsparcie przy zatrud-
nieniu pracowników niż przy eksporcie . Na etapie 
rozwoju oba instrumenty osiągają taką samą ocenę .  
W dalszych fazach MŚP zaczynają jednak bardziej 
preferować dotacje na eksport, których znaczenie 
utrzymuje się na wysokim poziomie, maleje nato-
miast zainteresowanie pomocą przy zatrudnianiu 
pracowników . Najniżej ze wszystkich dotacji zostały 
ocenione dotacje przeznaczone na doradztwo, które 
mają stosunkowo duże znaczenie w dwóch początko-
wych etapach rozwoju firmy . 

Znaczenie instrumentów ułatwiających dostęp do 
zewnętrznych źródeł kapitału własnego dla ankieto-
wanych MŚP, które to przedstawiono w tabeli 3, jest 
dość zbliżone . Dotyczy to także różnych faz rozwoju . 
Wyjątkami są sieci business angels oraz specjalne 
rynki giełdowe, które w fazie przedsiębiorczości we-
wnętrznej uzyskały wyjątkowo niską ocenę . Instru-
menty, ułatwiające dostęp do zewnętrznych źródeł ka-
pitału własnego, poza specjalnymi rynkami giełdowy-
mi, zostały natomiast najwyżej ocenione na etapach 
rozwoju i zmiany strategii . Dodatkowo sieci business 
angels uzyskały najwyższą ocenę już w fazie przed-
siębiorczej . Wyjątkiem są specjalne rynki giełdowe,  

które w opinii ankietowanych firm odgrywają naj-
większą rolę dopiero na etapie zmiany strategii . 
Żaden z wymienionych instrumentów nie uzyskał 
jednak oceny „2” oznaczającej średnie znaczenie . 
Można więc stwierdzić, że badane MŚP uznały, że te 
instrumenty nie odgrywają głównej roli w systemie 
wspierania MŚP . 

Najwyżej ocenione instrumenty, ułatwiające do-
stęp do kapitału obcego, przedstawione w tabeli 4, to 
pożyczki i kredyty oraz wsparcie w zakresie leasingu, 
które to dotychczas oferowane było jedynie w innych 
niż Polska krajach UE . Znaczenie tych pierwszych 
zwiększa się w kolejnych fazach rozwoju, osiągając 
maksimum w ostatniej, czyli zmianie strategii . An-
kietowane MŚP uznały natomiast, że leasing, podob-
nie jak dopłaty do oprocentowania kredytów, są naj-
ważniejsze w początkowych etapach rozwoju . 

W każdej z tych faz uzyskały one taką samą oce-
nę . Na etapie przedsiębiorczości wewnętrznej zosta-
ły natomiast uznane za najmniej znaczące . Podobną 
ocenę, jak dopłaty do oprocentowania kredytów, 
otrzymały gwarancje . Zostały one jednak uznane za 
najważniejsze w fazie rozwoju . Najmniejsze znacze-
nie mają natomiast, tak jak wymienione przykłady, 
na etapie przedsiębiorczości wewnętrznej . Zauważa 
się również, że badane MŚP przyznały najczęściej 
nieco wyższe oceny instrumentom, które mają po-
magać firmom z branży zaawansowanych technolo-
gii niż w przypadku pozostałych sektorów . 

Tab. 3. Ocena znaczenia instrumentów finansowych ułatwiających dostęp do kapitału własnego 
– źródła zewnętrzne (w skali 0–3) 

Faza rozwoju 
przedsiębiorstwa

Wielkość 
firmy Branża Pre-seed 

capital
Seed  

capital

Sieci 
business 
angels 

Venture 
capital

Specjalny 
rynek 

giełdowy 

Idea, pomysł mikro

zaawansowane 
technologie 1,5 - - - -

pozostałe

Zakładanie firmy/ 
rozpoczęcie działalności mikro

zaawansowane 
technologie - 1,7 1,5 - -

pozostałe

Faza przedsiębiorcza mikro, 
mała

zaawansowane 
technologie - - 1,7 1,4 -

pozostałe

Rozwój mała, 
średnia 

zaawansowane 
technologie - - 1,6 1,5 1,3 

pozostałe

Przedsiębiorczość  
wewnętrzna średnia

zaawansowane 
technologie - - 1,2 1,4 1,0 

pozostałe

Nowe pomysły,  
zmiana strategii średnia

zaawansowane 
technologie - - 1,6 1,5 1,5 

pozostałe

Uwaga! Pogrubioną czcionką zaznaczono ocenę proponowanych instrumentów wspierania stosowanych w innych 
krajach UE . 

Źródło: badania własne . 
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Wnioski 

okonując analizy odpowiedzi udzielonych 
przez ankietowane MŚP, należy stwierdzić, 
że: 

z� Większość proponowanych instrumentów po-
datkowych, w tym te, które dotychczas stosowano  
w innych krajach UE, uzyskało w opinii ankieto-
wanych MŚP dość wysoką ocenę . Rośnie ona wraz  
z kolejnymi fazami rozwoju . Wyjątkiem są zwolnienia 
z podatku VAT i podatku od nieruchomości, których 
znaczenie w miarę rozwoju przedsiębiorstwa maleje . 
z� Największe znaczenie dla ankietowanych firm 

mają dotacje na inwestycje i innowacje, które uzy-
skują dość wysoką ocenę . Nieco niższą uzyskały do-
tacje na doradztwo . 
z� Oceny uzyskane przez instrumenty ułatwiające 

dostęp do zewnętrznych źródeł kapitału własnego są 
dość zbliżone, lecz niewysokie . Ankietowane MŚP 
uznały więc, że odgrywają one mniejszą rolę niż 
wcześniej analizowane rozwiązania . 
z� Najwyższe oceny wśród instrumentów ułatwiają-

cych dostęp do kapitału obcego otrzymały pożycz-
ki i kredyty oraz pomoc w zakresie leasingu, która 
dotychczas nie była oferowana w Polsce . Znaczenie 
tych pierwszych w kolejnych fazach rozwoju rośnie, 

odwrotnie niż w przypadku leasingu . Trochę niższe 
oceny uzyskały dopłaty do oprocentowania kredytów 
i gwarancje . 

Otrzymane wyniki mogą mieć istotne znaczenie 
dla decydentów w procesie dostosowania oferowane-
go wsparcia do rzeczywistych potrzeb MŚP . Na ich 
podstawie można określić zarówno intensywność, jak 
i rodzaj proponowanych finansowych instrumentów 
wsparcia . 

dr Maciej Woźniak 
Katedra Ekonomii, Finansów 
i Zarządzania Środowiskiem 

Wydział Zarządzania 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

*) A . NEHRING, Rozwój i konkurencyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, Kraków 2007, s . 164 .

Summary 
In the article it was presented evaluation of the financial 
support instruments significance for the small and medium 
sized-enterprises (SME) . It was drawn the methodology of the 
research and the characteristics of the polled enterprises . The 
results of the survey was analyzed too . On the basis of the poll 
it was worked out importance of each support instruments 
for SME . 

Tab. 4. Ocena znaczenia instrumentów finansowych ułatwiających dostęp do kapitału obcego 
(w skali 0–3) 

Faza rozwoju  
przedsiębiorstwa

Wielkość 
firmy Branża

Pożyczki/
kredyty

Dopłaty  
do opro-

centowania 
kredytów 

bankowych

Gwarancje 
Dopłaty 

do kosztów  
leasingu

Idea, pomysł mikro
zaawansowane 
technologie 1,5 - - -

pozostałe

Zakładanie firmy/ 
rozpoczęcie działalności mikro

zaawansowane 
technologie 1,7 1,7

1,6
2,0

pozostałe 1,4

Faza przedsiębiorcza mikro, 
mała

zaawansowane 
technologie 1,8

1,7
1,4

2,0

pozostałe 1,9 1,5

Rozwój mała, śred-
nia 

zaawansowane 
technologie 2,0

1,7
1,7

2,0

pozostałe 1,9 1,7

Przedsiębiorczość  
wewnętrzna średnia

zaawansowane 
technologie 1,8

1,2
1,4

1,4

pozostałe 1,5 1,3

Nowe pomysły,  
zmiana strategii średnia

zaawansowane 
technologie 2,2

1,6
1,5

1,7

pozostałe 2,0 1,4

Uwaga! Pogrubioną czcionką zaznaczono ocenę proponowanych instrumentów wspierania stosowanych w innych 
krajach UE . 

Źródło: badania własne . 
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Wynagrodzenie absolwentów 
studiów ekonomicznych 
   
Wojciech Jarecki

Wprowadzenie 

myśl koncepcji kapitału ludzkiego wzrost 
poziomu wykształcenia wpływa na wzrost 
wydajności pracy, a głównym miernikiem 

wydajności pracy jest wynagrodzenie [Schultz, 1961, 
s . 1–17) . Wpływ kształcenia na wysokość wynagro-
dzeń szczególnie istotny i widoczny jest wśród absol-
wentów studiów wyższych, będących specjalistami 
w dziedzinie, w której skończyli studia . Dane GUS 
pokazują, że największy przyrost korzyści ekonomicz-
nych z edukacji występuje po skończeniu studiów 
[GUS, 2009, s . 64] . Zdobyta wiedza wpływa zatem 
na wysokość wynagrodzeń, a korzyść tę zwiększa 
nabywane doświadczenie . 

Postanowiono zatem zbadać, jak kształtują się wy-
nagrodzenia w kolejnych latach od skończenia studiów 
wyższych oraz, czy absolwenci pracują w zawodach 
(na stanowiskach) odpowiadających ich poziomowi wy-
kształcenia . Postawiono przy tym tezy, że, po pierw-
sze, w miarę wzrostu liczby lat od skończenia studiów 
następuje wzrost wynagrodzeń, po drugie, że absol-
wenci studiów pracują na stanowiskach specjalistów . 

Badania przeprowadzono w czerwcu 2009 r . wśród 
absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych o profilu ekonomicznym, którzy skończyli studia 
w latach 1998–2008 . Pierwsza grupa badawcza to 
absolwenci największego wydziału o tym profilu 

w województwie zachodniopomorskim (Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szcze-
cińskiego – WNEiZ), a druga – porównawcza – ab-
solwenci kierunków ekonomicznych zatrudnieni 
w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomor-
skiego . Do pierwszej grupy wysłano formularze an-
kiet (6000), otrzymując 1076 ankiet zwrotnych . 
W przypadku drugiej grupy wysłano ankiety do 820 
osób z wykształceniem wyższym ekonomicznym za-
trudnionych w przedsiębiorstwach województwa za-
chodniopomorskiego, uzyskując 178 ankiet zwrot-
nych . Analizę wynagrodzeń przeprowadzono 
z uwzględnieniem możliwości porównań z danymi 
GUS, które pozwolą na wyciągnięcie ogólnych wnio-
sków z przeprowadzonych badań . Wynagrodzenia 
analizowano kilkuwymiarowo: między trybami stu-
diów, w odniesieniu do grup zawodowych, do stażu 
pracy . Punktem wyjścia jest rozkład częstości wyna-
grodzeń wśród absolwentów WNEiZ (rysunek 1) . 

Wysokość wynagrodzeń absolwentów 

ynagrodzenie przeciętne absolwentów WNEiZ 
wynosiło około 3100 PLN netto . Częstość uzy-
skiwanego wynagrodzenia dla tej wielkości to 

jednak zaledwie 60 przypadków (rysunek 1) . Dominan-
ta wynagrodzeń mieści się na poziomie 2000 PLN (153 
przypadki), natomiast mediana ma wartość 2400 PLN . 

Ponieważ rozkład nie jest zgod-
ny z normalnym ani w przed-
stawionym wariancie ogólnym, 
ani w żadnym z szacowanych 
szczegółowych1), do analizy wy-
nagrodzeń powinno brać się 
głównie medianę . Przeanalizo-
wano jednak wartości średnie 
z uwagi na to, że taka miara 
jest przyjęta w danych podawa-
nych przez GUS . Szczegółowe 
dane dotyczące wynagrodzeń 
przeciętnych przedstawiono 
w tabeli 1 . 

W zależności od liczby lat 
od ukończenia studiów prze-
ciętne wynagrodzenie absol-
wentów studiów stacjonar-
nych WNEiZ wynosiło od 
około 2300 PLN do około 
4200 PLN, a w grupie porów-
nawczej – od 1600 PLN do 
około 3800 PLN, natomiast 

Rys. 1. Rozkład częstości wynagrodzeń w grupie absolwentów WNEiZ

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet .

Oś Y – liczba przypadków, oś X – wysokość wynagrodzenia netto
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po studiach niestacjonarnych od około 2300 PLN do 
prawie 4700 PLN po WNEiZ i między 1200 PLN 
a prawie 4000 PLN w grupie porównawczej (tabela 1) . 

Porównując wynagrodzenia przeciętne osób po ta-
kiej samej liczbie lat od skończenia studiów stacjo-
narnych, można zauważyć, że, poza jednym rokiem, 
absolwenci WNEiZ uzyskiwali wyższe wynagrodze-
nia niż absolwenci z grupy porównawczej (najczęściej 
mniej więcej około 20–30% więcej) . Ciekawe jest rów-
nież to, że wynagrodzenia absolwentów studiów sta-
cjonarnych WNEiZ również były, poza dwoma lata-
mi, wyższe od wynagrodzeń absolwentów studiów 
niestacjonarnych WNEiZ . Jest to bardzo cenna in-
formacja, gdyż wskazuje, że kształcenie w trybie sta-
cjonarnym daje lepsze efekty, w postaci uzyskiwane-
go wynagrodzenia niż kształcenie w trybie niestacjo-
narnym, które jest połączone z dłuższym stażem za-
wodowym . Nie ma tych zależności w odniesieniu do 
absolwentów w grupie porównawczej2) . Można jednak 

zaobserwować, że przez pierwsze 
3 lata od skończenia studiów wię-
cej zarabiały osoby po studiach 
niestacjonarnych (miały większe 
doświadczenie zawodowe), 
a w czterech ostatnich badanych 
latach – osoby po studiach sta-
cjonarnych . Może to świadczyć 
o istotnym wpływie studiowania 
w trybie stacjonarnym na wyso-
kość uzyskiwanych wynagrodzeń . 

Wysokość wynagrodzeń 
według stażu pracy 
i grup zawodów 

oza przedstawionymi 
w tabeli 1 wielkościami 
wynagrodzeń, z punktu 

widzenia poznawczego, jak i dla 
porównań badanej grupy z całą 
populacją osób zatrudnionych, 
przydatne jest przeanalizowanie 
wielkości wynagrodzeń z uwzględ-
nieniem stażu pracy oraz grup 
zawodowych badanych osób . Ana-
lizę warto rozpocząć od struktury 
zatrudnienia absolwentów . 

Z danych wynika, że w okre-
sie badań absolwenci studiów sta-
cjonarnych najczęściej zajmowali 
stanowiska specjalistyczne (41% 
absolwentów WNEiZ i prawie 
49% absolwentów w grupie po-
równawczej) . Wśród absolwentów 
studiów niestacjonarnych WNEiZ 
najwięcej osób zajmowało stano-
wisko specjalisty (34%), a następ-
nie pracownika biurowego (ponad 
24%) i przedstawiciela władz pu-
blicznych, wyższego urzędnika, 
kierownika (prawie 23%) . Trochę 
inna struktura była w grupie po-
równawczej absolwentów – tu 
najwięcej osób pracowało na sta-
nowisku pracownika biurowego 
(prawie 39%), na drugim miejscu 
na stanowisku specjalisty (ponad 

26%), a następnie przedstawiciela władz publicznych, 
wyższego urzędnika i kierownika (prawie 18%) . 

Porównując dane dotyczące badanych absolwen-
tów z danymi absolwentów studiów ogółem w Pol-
sce, można zauważyć4), że po pierwsze, wśród ba-
danych absolwentów kierunków ekonomicznych 
wysoki był odsetek osób pracujących na stanowisku 
pracownik biurowy (od 27% do 39% wśród badanych 
absolwentów i około 7% wszystkich osób po stu-
diach w Polsce) . Po drugie – mały odsetek osób 
pracował na stanowisku „technik i inny średni per-
sonel” . Po trzecie – po studiach ekonomicznych 
mniejszy był odsetek osób pracujących na stanowi-
sku specjalisty, ale większy na stanowiskach kie-
rowniczych . Studia ekonomiczne sprzyjają zatem 
zajmowaniu stanowisk kierowniczych, specjalistycz-
nych i pracownika biurowego . 

Na podstawie opisanej struktury przeanalizowano 
wysokość wynagrodzeń absolwentów (tabele 3 i 4) . 

Tab. 1. Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w zależności od 
stażu pracy (lat od ukończenia studiów) 

Okres od ukończenia 
studiów (lata) 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

WNEiZ Inne WNEiZ Inne 

1 2316 1733 2361 2267
2 2896 1600 2274 3967
3 3402 2533 2779 2950
4 3733 3600 2709 2191
5 3243 2400 2889 2221
6 3013 2800 2975 2933
7 3768 2133 3486 2800
8 4234 2000 3426 1200
9 3640 3840 3379 3420
10 3946 3000 4677 2533
11 3994 3600 3331 1600

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet .

Tab. 2. Ostatnio zajmowane stanowisko (zawód) przez absolwen-
tów studiów według grup zawodów (%) 

Stanowisko 
(zawód)

Studia stacjonarne Studia 
niestacjonarne

Polska 
(ISCED 97, 

poziom 5–6)3)
WNEiZ Inne WNEiZ Inne 

Wykonawcze 3,2 0,0 3,8 7,6 –
Pracownik 
biurowy 27,2 27,3 28,1 38,6 7,1

Technik i inny 
średni personel 3,1 3,0 3,4 6,2 15,5

Specjalista 41,4 48,5 34,0 26,2 54,2
Przedstawiciel 
władz publicznych, 
wyższy urzędnik, 
kierownik 

20,4 18,2 22,5 17,9 13,4

Nie dotyczy, nie 
pracuje 2,4 3,0 3,6 2,8 –

Brak odpowiedzi 2,3 0,0 4,6 0,7 –
SUMA (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 90,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie formularzy ankiet; Eurostat, 
Bildungsindikatoren . 
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Wśród absolwentów WNEiZ 
najwyższe wynagrodzenia prze-
ciętne uzyskiwali przedstawiciele 
władz publicznych, wyżsi urzęd-
nicy, kierownicy, przy czym po 
studiach stacjonarnych wynosi-
ło ono prawie 4300 PLN netto,  
a po niestacjonarnych – ponad 
3800 PLN netto (tabela 3) . Niż-
sze wynagrodzenie uzyskiwali 
specjaliści – ponad 3500 PLN 
netto po studiach stacjonarnych 
i prawie 3100 PLN po studiach 
niestacjonarnych . Dwie grupy za-
wodowe, w których według ISCO 
88 pracownicy powinni mieć wyż-
sze wykształcenie, mieli najwyż-
sze wynagrodzenia . 

Interesujące jest to, że sto-
sunkowo wysokie przeciętne  
wynagrodzenie uzyskiwali pra-
cownicy wykonawczy (prawie 
3400 PLN netto) . W grupie tej 
był jednak niewielki odsetek osób 
z grupy badawczej (3,2%) . Mając 
zatem wyższe wykształcenie, 
można uzyskiwać wysokie wyna-
grodzenie nawet na stanowisku 
wykonawczym . Warto jednak do-
dać, że po studiach niestacjonar-
nych wynagrodzenie na stanowi-
skach wykonawczych jest niskie 
(niecałe 1500 PLN netto) . 

Rozważania o wysokości wy-
nagrodzeń według grup zawodów 
można poszerzyć o uwzględnie-
nie stażu pracy według grup za-
wodów (tabela 4) . Należy jednak 
pamiętać, że wynagrodzenie do-
tyczy absolwentów wykonujących 
prace w obecnym zawodzie, a do-
tychczasowy staż pracy może być 
w różnych zawodach . Do analizy 
wybrano grupy zawodowe, w któ-
rych według ISCO 88 osoby za-
trudnione powinny mieć wy-
kształcenie średnie lub wyższe . 

Analizując dane zawarte w ta-
beli 4, można zauważyć, że we 
wszystkich grupach zawodów 
przeciętne wynagrodzenia absol-
wentów studiów stacjonarnych 
było wyższe niż absolwentów stu-
diów niestacjonarnych . Z kolei 
wynagrodzenia przeciętne ogółem 
absolwentów studiów stacjonar-
nych i niestacjonarnych WNEiZ 
były wyższe od wynagrodzeń 
przeciętnych w Polsce dla pracow-
ników biurowych, techników oraz 
innego średniego personelu i dla 
specjalistów, ale niższe dla przed-
stawicieli władz publicznych, wyż-
szych urzędników i kierowników . 

Dane ogółem nie są jednak 
tak wiarygodne, jak dla poszcze-
gólnych przedziałów stażu pracy, 

Tab. 3. Przeciętne wynagrodzenia absolwentów według grup 
zawodów 

Stanowisko 
(wykonywany zawód)

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

WNEiZ Inne WNEiZ Inne 

Wykonawcze 3388 b .d . 1478 4125

Pracownik biurowy 2576 3975 2411 3088

Technik i inny średni 
personel 3231 b .d . 2825 3475

Specjalista 3545 3207 3062 3011

Przedstawiciel władz 
publicznych, wyższy 
urzędnik, kierownik 

4258 3833 3828 2683

Nie dotyczy, nie pracuje 1392 2400 0 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet . 

Tab. 4. Wynagrodzenie przeciętne netto według stażu pracy 
i wybranych grup zawodów; badani absolwenci (rok 2009) 
i Polska ogółem (rok 2008)

Stanowisko (zawód)  
i staż pracy  

(okres od ukończenia 
studiów5))

Studia stacjonarne Studia 
niestacjonarne GUS6)

WNEiZ Inne WNEiZ Inne 

Pracownik biurowy, 
ogółem 2645 3975 2352 3026 1899

Do 1,9 roku 2247 5950 2305 1250 1517

2,0–4,9 lat 2824 4550 2046 3538 1708

5,0–9,9 lat 2870 3067 2546 2650 2022

Powyżej 10 lat 2531 1600 2664 2480 1951

Technik i inny średni 
personel, ogółem 3138 b .d . 2794 3743 2339

Do 1,9 roku 2400 b .d . 2000 2800 1764

2,0–4,9 lat 2667 b .d . 2888 5350 2084

5,0–9,9 lat 4100 b .d . 2800 3033 2400

Powyżej 10 lat 2400 b .d . 2800 3600 2513

Specjalista, ogółem 3557 3207 2957 3128 2785

Do 1,9 roku 3260 b .d . 2400 7500 1976

2,0–4,9 lat 3761 4700 2796 2557 2442

5,0–9,9 lat 3426 3150 3064 3371 2768

Powyżej 10 lat 3547 2200 3306 3200 3027

Przedstawiciel władz 
publicznych, wyższy 
urzędnik, kierownik, ogółem 

4217 3833 3856 2790 5054

Do 1,9 roku 2800 b .d . 2120 2800 4319

2,0–4,9 lat 3927 1200 3316 3025 3902

5,0–9,9 lat 4036 6500 4131 2522 4772

Powyżej 10 lat7) 4583 2933 5069 2800 5738

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych ankiet; Struktura 
wynagrodzeń według grup zawodów w październiku 2008, GUS, Warszawa 2009, 
ss . 82–84, 162–166 .  
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gdyż dane dla Polski uwzględniają wszystkich w wie-
ku produkcyjnym, a w miarę zbliżania się do wieku 
emerytalnego maleje wynagrodzenie dla pierwszych 
trzech wymienionych grup . Większą uwagę należy 
zatem zwrócić na porównania osób z takim samym 
stażem pracy . Analizą objęto głównie absolwentów 
WNEiZ, gdyż w poszczególnych przedziałach stażu 
pracy pozostałych absolwentów ich liczba była sto-
sunkowo niewielka . 

Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych WNEiZ, pracujący jako pracownicy biurowi, 
uzyskiwali wyższe wynagrodzenia niż pracownicy 
biurowi z takim samym stażem pracy średnio w Pol-
sce . Podobnie na stanowisku „technik i inny średni 
personel”, z wyjątkiem absolwentów studiów stacjo-
narnych, mających staż pracy powyżej 10 lat . Do 
tych grup zawodów przypisano jednak wykształce-
nie średnie, więc absolwenci po studiach powinni za-
rabiać więcej niż średnia . Istotniejsze są jednak po-
równania między pozostałymi dwoma grupami (spe-
cjalistami i przedstawicielami władz publicznych, 
wyższymi urzędnikami i kierownikami), gdyż w tych 
grupach w większości pracują osoby z wyższym wy-
kształceniem . 

Dane pokazują, że specjaliści po WNEiZ uzyski-
wali wyższe wynagrodzenia niż specjaliści ogółem 
w Polsce i to w każdym przedziale stażu pracy, przy 
czym absolwenci studiów stacjonarnych WNEiZ za-
rabiali jako specjaliści więcej o około 20% niż absol-
wenci studiów niestacjonarnych i około 30% więcej 
niż specjaliści w Polsce ogółem . Wynika to jednak 
z tego, że specjaliści po kierunkach ekonomicznych 
zarabiali do 55 . roku życia średnio więcej niż specja-
liści ogółem [GUS, 2009, s . 162–166] . 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób pracują-
cych jako przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy . O ile absolwenci studiów sta-
cjonarnych WNEiZ zarabiali więcej niż niestacjonar-
ni (poza grupą mającą staż pracy powyżej 10 lat), 
o tyle w każdej z podgrup wyższe wynagrodzenie 
uzyskiwały osoby w Polsce ogółem niż absolwenci 
WNEiZ . 

Analizując dane dotyczące wynagrodzeń absol-
wentów po innych wydziałach, można zauważyć, że 
mieli oni stosunkowo wysokie wynagrodzenia na sta-
nowiskach pracownika biurowego oraz technika i in-
nego średniego personelu, a zdecydowanie niższe na 
stanowiskach specjalisty oraz przedstawiciela władz 
publicznych, wyższych urzędników i kierowników . 

Z przedstawionych danych można wysunąć wnio-
sek, że absolwenci WNEiZ, szczególnie po studiach 
stacjonarnych, uzyskiwali stosunkowo wysokie wyna-
grodzenie w porównaniu z wynagrodzeniami w Pol-
sce oprócz przedstawicieli władz publicznych, wyż-
szych urzędników i kierowników, przy czym na pod-
kreślenie zasługuje wysokie wynagrodzenie specjali-
stów po WNEiZ . 

podsumowanie 

zyskane wyniki badań pozwoliły zweryfiko-
wać postawione hipotezy i sformułować ogól-
ne wnioski . Po pierwsze, rozkład wynagro-

dzeń absolwentów nie jest rozkładem normalnym . Po 
drugie, wynagrodzenia absolwentów rosną w miarę 
upływu lat od skończenia studiów . Po trzecie, w ciągu 
około 10 lat od skończenia studiów ekonomicznych 

zaledwie około co drugi absolwent pracuje na stano-
wisku specjalistycznym lub kierowniczym . Po czwar-
te, badani absolwenci pracujący na stanowiskach 
niewymagających skończenia studiów uzyskują wyna-
grodzenia znacznie wyższe niż osoby niemające stu-
diów na tych stanowiskach . Po piąte, badani absol-
wenci uzyskują niższe wynagrodzenia niż średnie 
wynagrodzenie osób po studiach w Polsce . 

dr Wojciech Jarecki 
Katedra Mikroekonomii 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego 

PRZYPISY 
1) Osobno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych . 
2) Do analizy wynagrodzeń tej grupy należy jednak podcho-
dzić z rezerwą ze względu na małe liczebności . 
3) Dane dotyczące Polski odnoszą się do 2008 r . Badania 
były przeprowadzane tylko wśród osób zatrudnionych, zatem 
nie uwzględniały bezrobotnych . W Polsce w wymienionych 
grupach zawodowych zatrudnionych jest łącznie 90,2% osób, 
a 9,8% osób w pozostałych grupach zawodowych . 
4) Należy dodać, że wśród absolwentów innych kierunków stu-
diów (np . technicznych, rolniczych itd .) będzie zapewne zde-
cydowanie inna struktura zatrudnionych absolwentów, szcze-
gólnie na stanowiskach pracownika biurowego czy technika 
i innego średniego personelu . 
5) Założono, że jest to tożsame . 
6) Wynagrodzenia brutto pomnożono przez 0,7 [JARECKI, 
2008, s . 26–27] . 
7) Dane GUS dla stażu – 10,0–14,9 lat, dla badanych absol-
wentów 10,0–11,0 lat .
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Summary 
The article presents the results of survey on remuneration 
earned by graduates in economics-related fields of study 
during 11 years after graduation . The analysis pays attention 
to job seniority and practiced profession . A number of hy-
potheses were formulated, namely that the longer graduates 
work, the higher remuneration they earn and that they oc-
cupy positions which require completing tertiary education . 
The results obtained allowed drawing the following conclu-
sions: the longer graduates work the higher remuneration 
they receive; every second graduate occupy specialist or 
managerial position; graduates participating in the survey 
who hold positions that do not require completing tertiary 
education earn higher remuneration than people who have 
not received such education and occupy such positions; 
graduates responding to the survey earn lower remuneration 
compared to average remuneration received by people with 
tertiary education in Poland . 
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Wybrane uboczne skutki 
wykorzystania poczty 
elektronicznej w organizacjach   
   
Piotr Wróbel

Wprowadzenie 

godnie z teorią M . McLuhana wynalazki tech-
niczne praktycznie od zawsze prowadzą do 
zmian kulturowych, wpływając na zachowania 

ludzi [Griffin, 2003, s . 344] . Ostatnie lata to okres in-
tensywnych zmian w sposobach komunikacji, będących 
następstwem wdrażania kolejnych elektronicznych środ-
ków komunikacji, np . poczty elektronicznej, komunika-
torów, blogów, portali . Zmiany nie omijają przedsię-
biorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządo-
wych . Jednym z najpowszechniej używanych kanałów 
komunikacji, obok komunikacji bezpośredniej i telefo-
nicznej, stała się poczta elektroniczna . W badaniach 
przeprowadzonych w 2008 r . w Stanach Zjednoczonych 
86% pracowników przyznało, że używa internetu lub 
poczty elektronicznej w pracy przynajmniej okazjonal-
nie [Madden, Jones, 2008, s . iii] . Pracownicy coraz wię-
cej czasu poświęcają na odczytywanie i wysyłanie  
e-maili . W 2009 r . w Stanach Zjednoczonych przeciętny 
czas poświęcany na obsługę programu pocztowego wy-
nosił 2 godziny 32 minuty [Osterman, 2009, s . 2] . Bada-
nia prowadzone w Polsce potwierdzają rosnącą rolę 
poczty elektronicznej w miejscu pracy [SARE, 2009] . 

Elektroniczne środki komunikacji usprawniają prze-
kazywanie informacji w organizacjach, ale, podobnie 
jak inne wynalazki, przynoszą także efekty uboczne . 
Badania wskazują na wiele takich skutków – negatyw-
nych, jak i pozytywnych, oddziałujących zarówno na 
organizacje, jak i na pracowników . Celem niniejszego 
artykułu jest identyfikacja i analiza wybranych skut-
ków ubocznych wykorzystania poczty elektronicznej  
w organizacjach . Skutki uboczne, w odróżnieniu od 
skutków głównych, są definiowane jako skutki wykorzy-
stania poczty elektronicznej odczuwane przez organi-
zacje oraz pracowników niezwiązane z podstawowymi 
funkcjami komunikacji: kontrolną, związaną z motywo-
waniem, wyrażaniem emocji i przekazywaniem infor-
macji [Robbins, 2001, s . 129]*) . Ograniczenie zakresu 
opracowania tylko do jednego ze środków komunikacji 
elektronicznej – poczty e-mail wynika z powszechności  
i częstotliwości zastosowania tego środka komunikacji . 

główne skutki wykorzystania  
poczty elektronicznej 

drażanie kolejnych elektronicznych środków 
komunikacji oraz coraz intensywniejsze ich 
wykorzystywanie w organizacjach wynika 

z wielu korzyści, które przynosi ich zastosowanie .  
Poczta elektroniczna jest, podobnie jak faks, spo-
sobem na eliminowanie ograniczeń związanych  
z miejscem i czasem przebywania nadawcy i odbiorcy . 

W przeciwieństwie jednak do faksu jest dużo wygod-
niejsza w użyciu, praktycznie prawie każdy pracow-
nik ma komputer, niektórzy dodatkowo korzystają  
z poczty e-mail poprzez telefon komórkowy . Wysłanie 
e-maila zajmuje mniej czasu niż zredagowanie, wydruko-
wanie i wysłanie faksu . Inną ważną przewagą poczty 
elektronicznej nad faksem czy też komunikacją pisem-
ną jest fakt, że jest to medium dużo bogatsze . 

Poczta elektroniczna charakteryzuje się znaczną 
dynamiką interakcji, w niektórych sytuacjach przy-
pominającą dialog, co umożliwia pracownikom szyb-
ki dostęp do informacji . Przechowywanie wysłanych  
i otrzymanych komunikatów jest proste, a korespon-
dencja e-mailowa może dokumentować działania pra-
cowników [Sherman, 2007, s . 4–5] . Wykorzystanie 
poczty elektronicznej może również prowadzić do pew-
nych oszczędności, zwłaszcza w porównaniu z trady-
cyjną pocztą czy też faksem . Poczta e-mail staje się 
również istotnym środkiem komunikacji z klientami, 
którzy coraz częściej oczekują na możliwość szybkiej 
komunikacji z przedsiębiorstwami . 

Systemy informacyjne, będąc układem nerwo-
wym organizacji, umożliwiają decydentom podej-
mowanie trafnych decyzji . Wykorzystanie poczty 
elektronicznej powoduje, że informacji jest więcej,  
a ich przepływ jest szybszy, w rezultacie organizacja 
zyskuje na elastyczności . 

Uboczne skutki wykorzystania  
poczty elektronicznej 

ostęp techniki, wdrażanie kolejnych narzędzi, 
przynosząc rozwiązania dotychczasowych 
problemów, często przyczyniają się do po-

wstawania nowych, niekiedy nieoczekiwanych proble-
mów . Badacze wskazują na wiele ubocznych skutków 
wdrażania komunikacji kanałami elektronicznymi . 
Część z nich ma wpływ pozytywny, a część negatyw-
ny na sprawność procesów komunikowania . Niektóre  
z kolei trudno jednoznacznie zaklasyfikować jako za-
lety lub wady . Uboczne skutki dotyczą zarówno proce-
su komunikacji, jak i obszarów pośrednio związanych  
z komunikacją . Lista ubocznych skutków jest długa,  
w niniejszym opracowaniu autor przedstawia wybrane: 
zz wypieranie przez pocztę elektroniczną innych ka-

nałów komunikacji, 
zz trudności i nowe możliwości w zarządzaniu wiedzą, 
zz rozpraszanie pracowników, prowadzące do desta-

bilizacji procesu pracy, 
zz zacieranie się granic między życiem służbowym  

a prywatnym pracowników . 
Naturalnie nie jest to lista pełna i warto wspo-

mnieć co najmniej takie dodatkowe skutki uboczne, 
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,

jak: możliwość stosowania telepracy i wirtualnych 
zespołów, występowanie przeciążeń informacyjnych 
(e-mail overload), zagrożenia dla bezpieczeństwa te-
leinformatycznego czy też ryzyko odpowiedzialności 
prawnej za nielegalne działania pracowników, podej-
mowane przy użyciu poczty elektronicznej . 

Wypieranie przez pocztę elektroniczną  
innych kanałów komunikacji

 
oraz częściej wskazuje się, że wzrost często-
tliwości wykorzystania poczty elektronicznej 
powoduje zmniejszenie częstotliwości wyko-

rzystywania innych kanałów komunikacji [Contractor, 
Eisenberg, 1990, s . 157–160] . Pracownicy, często bez 
większej refleksji nad zaletami i wadami poszcze-
gólnych kanałów komunikacji, wybierają e-mail jako 
narzędzie proste i wygodne w obsłudze . Badania 
wskazują, że preferencje dla komunikacji e-mailowej 
dotyczą znacznej części komunikatów . Jedynie w sy-
tuacjach delikatnych, wymagających poufności lub 
związanych z wywieraniem wpływu na innych, więk-
sze preferencje otrzymuje komunikacja bezpośrednia  
(face-to-face) [Lucas, 1998, s . 21] . Z kolei odbiorcy coraz 
częściej traktują komunikaty e-mailowe jako prioryte-
towe kosztem komunikatów przekazywanych innymi  
kanałami . 

Wątpliwości pojawiają się przy ocenie wpływu 
poczty elektronicznej na cały proces komunikacji .  
M . Sarbaugh-Thompson i M .S . Feldman twierdzą, że 
wzrost częstotliwości wykorzystania e-maila powo-
duje zmniejszenie całkowitej komunikacji w wyniku 
wyeliminowania części nieformalnych rozmów (powita-
nia, pogawędki przy kawie itd .) [Sarbaugh-Thompson, 
Feldman, 1998, s . 685] . Z kolei część badaczy wska-
zuje, że paradoksalnie, efekt substytucji może pro-
wadzić do intensyfikacji całego procesu komunikacji 
[Contractor, Eisenberg, 1990, s . 157–160] . Wynika to 
z faktu, że suma komunikacji przez wszystkie kanały 
rośnie w rezultacie wysyłania większej liczby komu-
nikatów oraz angażowania w komunikację większej 
liczby osób [Lucas, 1998, s . 22] . Ponadto, niektóre 
z wiadomości e-mailowych generują zapotrzebowanie 
na uzupełnienia, wyjaśnienia przy wykorzystaniu in-
nych kanałów komunikacji . 

trudności i nowe możliwości  
w zarządzaniu wiedzą 

wielu organizacjach elektroniczne środki ko-
munikacji zyskują na znaczeniu i stopniowo 
wypierają inne kanały komunikacji . W rezul-

tacie coraz większa część skodyfikowanej wiedzy krąży 
pomiędzy skrzynkami e-mailowymi pracowników i nie 
trafia do systemów zarządzania informacją . Systemy po-
czty elektronicznej często w praktyce zastępują lub uzu-
pełniają systemy elektronicznego obiegu dokumentów . 

Konsekwencją jest wiele problemów zarządzania 
tą częścią wiedzy: od określania reguł zachowywania  
i kasowania określonych informacji, poprzez lokalizo-
wanie wiedzy ukrytej w skrzynkach pocztowych oraz 
uzyskiwanie dostępu do zlokalizowanej wiedzy zarów-
no przez właściciela skrzynki, jak i inne osoby z organi-
zacji . Pojawia się ponadto konieczność określenia me-
chanizmów zachowywania i ochrony wiedzy znajdującej 
się w systemie e-mailowym [MessageOne, 2006, s . 4] . 

Praktyka pokazuje, że organizacje traktują zarzą-
dzanie systemem e-mailowym przede wszystkim w ka-
tegoriach technicznych, pomijając wskazane aspekty 

zarządzania wiedzą . W rezultacie coraz częściej orga-
nizacje „nie wiedzą, co wiedzą i gdzie można tę wie-
dzę znaleźć” (problem przejrzystości wiedzy) . Wiedza 
jest rozproszona w pojedynczych skrzynkach poczto-
wych, powstają wyspy wiedzy, a nie spójny system 
zarządzania wiedzą . 

Wykorzystanie elektronicznych środków komu-
nikacji może również prowadzić do usprawniania 
procesów zarządzania wiedzą . Nowe narzędzia mogą 
być traktowane jako dodatkowy sposób łączenia lu-
dzi, prowadząc do intensyfikacji komunikacji pomię-
dzy nimi . W rezultacie wymiana wiedzy może sta-
wać się wygodniejsza i szybsza . Dotyczy to zarów-
no bieżących kontaktów między pracownikami, jak  
i sformalizowanych działań związanych z zarządza-
niem wiedzą, np . wspólnot praktyków . 

rozpraszanie pracowników prowadzące  
do destabilizacji procesu pracy

 
posób obsługi skrzynki pocztowej przez pra-
cowników, zwłaszcza takich, którzy codzien-
nie otrzymują i wysyłają wiele wiadomości 

pocztowych, może wpływać na efektywność ich pra-
cy . Poczta elektroniczna może istotnie absorbować  
i odciągać pracowników od podstawowych zadań, 
gdy pracownicy bardzo często sprawdzają skrzynkę  
e-mailową, odczytują wiadomość od razu po jej nadej-
ściu, a następnie na nią odpowiadają nadawcy . Wielu 
pracowników nie ma świadomości, jak często przełącza 
się pomiędzy podstawowymi zadaniami a programem 
pocztowym . Pracownicy badani w Wielkiej Brytanii 
przeciętnie co 5 minut sprawdzali status skrzynki pocz-
towej, a otrzymanego e-maila otwierali praktycznie od 
razu po nadejściu wiadomości – średni czas reakcji 
wyniósł 6 sekund [Jackson, Dawson, Wilson, 2003,  
s . 55] . Podkreśla się, że problem dotyczy przede wszyst-
kim stanowisk kreatywnych, wymagających dłuższych 
okresów skupienia, które kolejne przychodzące maile 
mogą skutecznie zburzyć [Hair, Renaud, Ramsay, 2007,  
s . 5] . W mniejszym stopniu jest to problem stanowisk 
obsługi klienta, na których odpowiadanie na e-maile 
jest jednym z podstawowych zadań i bardziej przypo-
mina odpowiadanie na telefony . 

Problem destabilizacji procesu pracy przez komu-
nikację e-mailową występuje często w organizacjach, 
które wywierają silną presję na pracowników w celu 
bardzo szybkiego odpowiadania na otrzymywane e-maile 
oraz takich, w których występuje zjawisko nadmierne-
go wykorzystania poczty elektronicznej (e-mail overload) . 
Liczne badania wskazują, że łatwość wykorzystania 
komunikacji e-mailowej prowadzi do nadużywania tej 
formy komunikacji i zasypywania współpracowników 
często zbędnymi komunikatami (przeciążenia informa-
cyjne w organizacjach) . To z kolei przyczynia się do 
poświęcania coraz więcej czasu na obsługę skrzynki 
e-mailowej, a w dłuższej perspektywie do selektywne-
go czytania e-maili [Bellotti i inni, 2005] . Z drugiej 
strony, badacze stawiają również pytanie, na ile stałe 
sprawdzanie skrzynki pocztowej wynika z wewnętrznej 
potrzeby człowieka, a nie działania organizacji . 

zacieranie się granic między życiem  
służbowym a prywatnym pracowników

oczta elektroniczna jest środkiem komuni-
kacji, który umożliwia z jednej strony reali-
zowanie prywatnych celów w miejscu pracy,  

a z drugiej, skłanianie pracowników do pracy w czasie 
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prywatnym . W rezultacie komunikacja e-mailowa 
sprzyja przenikaniu się sfer osobistej i zawodowej oraz 
zacieraniu granic pomiędzy tymi obszarami . 

Z badania przeprowadzonego w firmach na te-
renie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii  
i Niemiec w 2005 r . wynika, że jedynie 10% pracow-
ników twierdziło, że nigdy nie używało służbowego 
e-maila do prywatnych celów . Prawie 40% pracow-
ników spędzało co najmniej godzinę dziennie, wysy-
łając prywatne wiadomości służbową pocztą e-mail 
[Clearswift, 2005] . Zjawisko to do pewnego stopnia 
przypomina wykorzystanie telefonu do celów pry-
watnych w czasie pracy . Generalnie problem wyko-
rzystania czasu w pracy do celów prywatnych bu-
dzi kontrowersje wśród pracodawców, pracowników  
i naukowców . Z jednej strony podnosi się argument, 
że pracownik w czasie pracy powinien skupić się na 
wykonywaniu swoich służbowych obowiązków . Z dru-
giej strony wskazuje się, że we współczesnym świe-
cie, w którym coraz dłużej się pracuje, pracownicy 
powinni mieć możliwość utrzymywania kontaktów  
z najbliższymi w czasie pracy . 

Poczta elektroniczna może być również trakto-
wana jako narzędzie przywiązywania pracowników 
do swojego pracodawcy oraz wydłużania czasu pra-
cy . Dzięki nowym możliwościom technicznym coraz 
więcej osób może wykonywać znaczną część swoich 
obowiązków niezależnie od miejsca, w którym się 
znajduje . Pracodawcy z tego korzystają coraz czę-
ściej, oczekując monitorowania skrzynek e-mailo-
wych poza oficjalnymi godzinami i dniami pracy . 
W badaniach potwierdza się, że stale rośnie liczba 
osób korzystających ze służbowej poczty elektronicz-
nej poza godzinami pracy . Odsetek aktywnych zawo-
dowo użytkowników internetu w USA czytających  
i wysyłających służbowe e-maile poza godzinami pra-
cy wynosi: w weekendy – 50% badanych, w trakcie  
choroby – odpowiednio 46%, w czasie wakacji – 34%, 
przed dotarciem do pracy – 33% oraz po wyjściu  
z pracy – 44% . 

Częstotliwość wykorzystania służbowej skrzynki  
w czasie poza pracą rośnie wraz z poziomem w hie-
rarchii organizacyjnej i poziomem wynagrodzenia . 
Prawie połowa badanych potwierdza, że efektem 
wykorzystania nowoczesnych narzędzi teleinforma-
tycznych jest większa liczba przepracowanych godzin 
(46% badanych) oraz wyższy poziom stresu w pracy 
(49% badanych) [Madden, Jones, 2008, s . 35–36] . 

W rezultacie można mówić o problemie rozdzie-
lenia życia zawodowego i prywatnego, równoważenia 
pracy i spraw osobistych (work-life balance) . Konse-
kwencje tego problemu najsilniej są odczuwane przez 
telepracowników, którzy wszystkie swoje obowiązki 
wykonują w domu . Oczywiście problem wykorzysty-
wania pracowników przez pracodawców nie jest nowy, 
jednak rozwój techniki powoduje, że staje się to coraz 
łatwiejsze i odbywa się na znaczną skalę . 

podsumowanie 

ydaje się przesądzone, że komunikacja ka-
nałami elektronicznymi będzie zyskiwać na 
znaczeniu w organizacjach . Stosowanie no-

wych środków komunikacji przynosi wiele korzyści, 
ale również sporo skutków ubocznych . Efektywne 
stosowanie takich narzędzi, jak poczta elektroniczna 
wymaga mechanizmów zapobiegających i kompensują-
cych występowanie negatywnych skutków ubocznych 
oraz maksymalizujących pozytywne efekty uboczne . 

W przypadku niektórych skutków konieczne jest 
budowanie rozwiązań systemowych na poziomie ca-
łej organizacji, na przykład problemów zarządzania 
wiedzą rozproszoną w indywidualnych skrzynkach 
pocztowych . W przypadku innych skutków, na przy-
kład związanych z zakłóceniami w procesie pracy, 
są konieczne rozwiązania na poziomie jednostek, na 
przykład kształtowanie kompetencji elektronicznej ko-
munikacji [Grzenia, 2007, s . 198] . 

dr Piotr Wróbel 
Instytut Organizacji i Zarządzania 

Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego 

 
*) J . Zieleniewski wyodrębnia główne i uboczne skutki działa-
nia ze względu na znaczenie dla działającego [ZIELENIEWSKI, 
1969, s . 195] .
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Summary 
The goal of the article was identification and analysis of 
some of e-mail communication’s side effects in organi-
sations . The author presented the following problems:  
substitution effect, knowledge management opportunities 
and threats, interruptions in business processes, blurring 
separating line between private and work life as a result of 
e-mail communication usage .
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cykl shewharta 
i jego ewolucja 
 
Aleksander Gwiazda

Wprowadzenie 

literaturze dotyczącej szczególnie zarządza-
nia jakością występuje wiele określeń zwią-
zanych z problematyką cyklu doskonalenia 

PDSA . Obok siebie istnieją zarówno określenia „cykl 
Deminga”, „cykl Shewharta” czy też „koło Deminga” . 
Bardzo często traktuje się te określenia jako toż-
same . Natomiast w rzeczywistości występują pomię-
dzy nimi różnice i to czasem bardzo istotne . Ich 
genezy poszukiwać należy w fakcie, że od roku 1927 
Shewhart i Deming współpracowali ze sobą nad pro-
blematyką zarządzania produkcją, a Deming jako 
wybitny popularyzator rozwijał myśli Shewharta1) . 
Stąd trudne jest rozdzielenie ich wkładu do myśli 
menedżerskiej . Poniżej przedstawiono próbę syste-
matyzacji tej tematyki, wskazując też na dalsze 
modyfikacje wspomnianych cykli działań . 

cykl shewharta 

ykl Shewharta stanowi jeden z pierwszych 
wskazanych w literaturze cykli produkcyj-
nych, to znaczy cykli opisujących prawi-

dłowy, z punktu widzenia zarządzania, przebieg pro-
cesu wytwarzania (rozpatruje się w tym ujęciu wytwa-
rzanie jako system działań) . Shewhart zaproponował 
podejście systematyzujące, składające się z następują-
cych kroków [Shewhart, 1939, s . 45]: z projektowa-
nie z produkowanie z kontrolowanie . W języku 
angielskim kroki te określone są następującymi sło-
wami: Specification, Production oraz Inspection . 

W rozumieniu Shewharta wskazane działania 
miały odpowiadać trzem elementom procesu 

poznawczego, a mianowicie: stawianiu hipotezy, eks-
perymentowi i ocenie wyników . Wynikowy diagram 
koła Shewharta przedstawiono na rysunku 1 . 
Elementy te są bardzo pomocne przy analizie cykli, 
które powstały w wyniku rozwoju cyklu Shewharta . 

Cykl ten nawiązuje do koncepcji Taylora z roku 
1903, określającej proces zarządzania . Rozpatrując 
zasady naukowej organizacji pracy oraz zadań mene-
dżerów, wskazał on na trzy podstawowe elementy pro-
cesu zarządzania . Określił on mianowicie, że „ich obo-
wiązkiem jest sprawdzenie, czy operacje zaplanowane 
i kierowane z centrum planistycznego są poprawnie 
wykonywane” [Taylor, 2008, s . 50] . Podobne sformuło-
wanie zawarte jest w przedstawionej przez Taylora 
definicji zarządzania . Zgodnie z jego słowami „sztuka 
zarządzania to dokładnie wiedzieć co chcesz, aby twoi 
podwładni robili i następnie zobaczyć, czy robią to 
w najlepszy i najtańszy sposób [Taylor, 2008, s . 7] . 
Słowa te konstytuują następujący układ działań: z pla-
nowanie z działanie z kontrolowanie . 

Układ ten przedstawiono na rysunku 2 . Należy 
podkreślić, że w ujęciu Taylora kreują one proces, 
a nie cykl, który pojawił się dopiero u Shewharta . 

Razem z cyklem Shewharta układ działań Taylora 
stanowił podstawę wiedzy w zakresie procesu dosko-
nalenia, na której bazował Deming w początkach 
swojej pracy w Japonii . 

cykl pDs 

E . Deming, omawiając problematykę rozwo-
ju produkcji, odwoływał się zarówno do cy-
klu Shewharta, jak i układu działań Taylora . 

W przypadku tego drugiego należy wskazać, że w ję-
zyku angielskim 
poszczególne dzia-
łania określone 
są jako: Plan, Do, 
See . Z tymi poję-
ciami spotkali się 
japońscy ucznio-
wie Deminga 
w czasie jego pra-
cy w Japonii w ro-
ku 1950 i 19512) . 
Skojarzenie tych 
określeń z za-
mkniętym cyklem 
Shewharta dopro-
wadziło do powsta-
nia cyklu PDS 
(rysunek 3) . Ponie-
waż Japończycy  ,

 
 

 

 
 

Rys. 1. Cykl Shewharta  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6, s . 45] .

 
 

 

 
 

Rys. 2. Układ działań Taylora   

Źródło: opracowanie własne na 
podstawie [6, s . 50] .
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nie umieli zrozumieć znaczenia słowa „widzieć” 
w ujęciu „wnikać”, „rozumieć” (dla nich „widzieć” 
znaczy jedynie „patrzeć”), zmienili słowo See na 
Check3) . Nowy cykl przyjął postać przedstawioną na 
rysunku 4 . Stanowi on ostatni krok przed powsta-
niem cyklu PDC . 

Należy zaznaczyć, że cykl PDS jest wykorzysty-
wany do dzisiaj i ma kilka wersji rozwojowych, 
takich jak: PDS-I (Improvements)4) czy też 
PDS-A (Approve)5) . 

koło Deminga 

roku 1950 Deming dokonał przedefiniowania 
cyklu Shewharta, tworząc układ działań 
wytwórczych obejmujących trzy składowe: 

z projektowanie z produkowanie z sprzedaż . 
Składowe tego cyklu w języku angielskim określone są 
jako: Design It, Make It, Try to Sell6) . Elementy te 
tworzą pierwsze koło Deminga . Można zauważyć, że 
etap kontrolowania Deming zamienił na etap sprze-
daży, który jednakże można utożsamić z formą kon-
troli społecznej oferowanego produktu . Ponadto warto 
wspomnieć, że Deming wspominał o kroku następ-
nym, który zamyka ten etap działań, a mianowicie 
przeprojektowaniu . Uwzględniając ten postulat, otrzy-
muje się cykl Deminga (rysunek 5) . W tym miejscu 
można przypomnieć, że wspomniany układ czynności 
przedstawiony w innej formie nosi nazwę koła 

Deminga . Przy tym jest to pierwsze (trzyelementowe) 
koło (cykl) Deminga . 

Przedstawiony cykl wpisuje się w przedstawiony 
układ trzyelementowych ogólnych cykli działania, 
takich jak PDS czy PDC . Wynika to oczywiście z fak-
tu, że tak naprawdę wyrażają one tę samą ideę do-
skonalenia wyrażoną w ogólnych pojęciach . 
Następnym krokiem w ewolucji cyklu Shewharta było 
powstanie cyklu czteroelementowego . 

Drugie koło Deminga 

ość często spotyka się rozwiniętą postać 
koła/cyklu Deminga, w której występuje do-
datkowo proces badań rynkowych produktu 

(rysunek 7) . W języku angielskim Deming krok ten 
określił jako Test It in Service7) . Inne źródła podają 
określenie tego kroku jako Investigative Surveys8) . 
Krok czwarty rozwiniętego cyklu Deminga obejmuje, 
jak wspomniano, badania rynkowe, które mają dwa 
cele . Po pierwsze, należy uzyskać opinie od użytkow-
ników produktu o jego cechach użytkowych . Po dru-
gie, należy dowiedzieć się, dlaczego część konsumen-
tów nie dokonała zakupu tego produktu . 

Należy zaznaczyć, że krok trzeci tego cyklu w ję-
zyku angielskim określony jest jako Put It on the 
Market9) zamiast wcześniejszego Try to Sell It10) . 
Według jednych źródeł model ten powstał w roku 
195011), inni sugerują rok 195112) . 

Rys. 3. Cykl PDS  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6, s . 50] .

  

Rys. 4. Cykl PDC    

Źródło: opracowanie własne na postawie http://www .xqmp .nl/
content/bestanden/evolution_of_the_pdsa_cycle_jul06 .pdf, s . 5 .

  

Rys. 6. Koło Deminga   

Źródło: opracowanie własne na postawie W . SCHERKENBACH, 
The Deming . . ., op . cit ., s . 8 .

Rys. 5. Cykl Deminga 

Źródło: opracowanie własne na postawie W . SCHERKENBACH, 
The Deming Route to Quality and Productivity: Road 
Maps and Roadblocks, WWS, Inc ., 1994, s . 8 .
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cykl pDca 

spomniane powyżej podejście rozpropagował 
Deming, pracując jako doradca w powojen-
nej Japonii . Jak wspomniano wcześniej, 

wraz ze swoimi japońskimi współpracownikami do-
szedł do układu czynności tworzących cykl PDC . 
Zgodnie ze słowami Kano, w czasie dyskusji nad 
układem działań Plan, Do, Check Deming został za-
pytany, co należy robić dalej po etapie kontroli 
i prawdopodobnie odpowiedział Take Action13) . To 
ostatnie słowo zostało uwzględnione w dotychczaso-
wym cyklu . Tak powstał powszechnie znany cztero-
elementowy cykl PDCA (rysunek 8) . 

Poszczególne etapy cyklu PDCA, zgodnie z filo-
zofią Shewharta oraz w korelacji z kołem Deminga, 
interpretuje się następująco: z planowanie zmian 
z realizacja zmian w małej skali z porównanie uzy-
skanych wyników z planowanymi z korygowanie 
działań i realizacja ich w dużej skali . 

Krok pierwszy obejmuje stawianie hipotezy 
(Shewhart) odnośnie do kierunku działań, określane 
jako projektowanie (Shewhart, Deming) . W kroku 
drugim przeprowadza się eksperyment (Shewhart) 
produkcyjny . U Shewharta ten etap to produkowa-
nie, natomiast Deming uzupełnia go o testowanie 
produktu . W kroku trzecim dochodzi do porównania 
uzyskanych wyników z hipotezą badawczą (Shewhart) . 
Odpowiada on etapowi kontroli działań w małej skali . 

Można zwrócić uwagę, że działanie „Sprzedaż” z koła 
Deminga też odpowiada specyficznie rozumianej ryn-
kowej kontroli działalności wytwórczej . Wreszcie 
krok ostatni to działanie w dużej skali bazujące na 
wynikach wcześniejszych etapów . 

rozwinięcie cyklu pDca przez Ishikawę 

metodologii zarządzania zapisać należy tak-
że rozwinięcie cyklu Shewharta zapropono-
wane przez Ishikawę . W ujęciu Ishikawy 

cykl ten obejmuje sześć następujących etapów 
[Ishikawa, 1985, s . 59]: z identyfikację celów z okreś-
lanie metody realizacji zidentyfikowanych celów 
z inwestowanie w edukację i szkolenia z wdrożenie 
proponowanych metod z kontrolowanie rezultatów 
wdrożenia z prowadzenie działań doskonalących . 

Dwa pierwsze etapy cyklu Ishikawy stanowią roz-
winięcie etapu planowania z cyklu Shewharta . Zatem 
Ishikawa rozbił fazę planowania na dwie fazy: defi-
niowania zadań (zamierzeń) oraz określania sposo-
bów ich realizacji . Natomiast dwa następne etapy 
stanowią fazę realizacji z cyklu Shewharta . Cykl ten 
przedstawiono na rysunku 9 . 

Zauważyć można, że metodologia japońska kładzie 
szczególny nacisk na proces szkolenia pracowników . 

cykl pcos 

swojej pracy z roku 1986 Deming przed-
stawił następną koncepcję cyklu doskona-
lenia [Deming, 1986, s . 88] . Jest on naj-

mniej znany jako wersja przejściowa między cy-
klem PDCA a cyklem PDSA . Cykl ten poprzedzają 
pytania, co mogłoby być największym osiągnięciem 
zespołu, jakie zmiany mogą być pożądane oraz czy 
konieczne są nowe obserwacje . Pozytywna odpo-
wiedź na te pytania pozwala wdrożyć cykl w po-
staci następujących kroków: z planuj zmianę 
z wprowadź zmianę z obserwuj zmianę z studiuj 
rezultaty zmiany . Angielskie nazwy początkowych 
określeń poszczególnych etapów to Plan, Carry 
Out, Observe oraz Study; na ich podstawie opraco-
wano akronim PCOS . 

koncepcja cyklu DmaIc 

reszcie należy wspomnieć metodę Six Sigma 
zaproponowaną przez Harry’ego [Harry, 
2001, s . 115] . Jej wkład metodologiczny za-

wiera się w propozycji cyklu działań: 
zz rozpoznawanie,
zz poprawianie,
zz definiowanie,
zz kontrolowanie,
zz mierzenie,
zz standaryzacja,
zz analizowanie,
zz integracja .

Cykl ten przeszedł do praktyki zarządzania 
w skróconej formie (od kroku 2 . do 6 .) i jest okre-
ślany jako DMAIC (Define, Measure, Analyse, Im-
prove, Control) . Wokół tych pięciu kroków powsta-
ła filozofia działania w zakresie Six Sigma . Pierw-
szym etapem tego cyklu jest definiowanie proce-
sów, które poddawane są doskonaleniu . Następnie 
dokonuje się pomiarów tych procesów . W kroku ,

Rys. 7. Cykl PDCA  

Źródło: opracowanie własne na podstawie W . SCHERKENBACH, 
The Deming . . ., op . cit ., s . 9 .

 
 

 
 

Rys. 8. Cykl PDCA    

Źródło:  opracowanie własne na postawie  http://www .
xqmp .nl/content/bestanden/evolution_of_the_pdsa_cycle 
_jul06 .pdf, s . 4 .
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trzecim prowadzona jest analiza pomiarów, aby 
wskazać punkty kluczowe tych procesów (wąskie 
gardła) . Po ich wskazaniu opracowuje się rozwiąza-
nia mające rozwiązać odkryte problemy . Wreszcie 
krok piąty wskazuje, że należy ciągle sprawdzać 
dane wąskie gardło, aby nie stało się ono w przy-
szłości źródłem problemów . Cykl ten przedstawiono 
na rysunku 10 . 

cykl pDsa 

roku 1992 Deming zaproponował ostateczną 
wersję cyklu określanego teraz jako PDSA . 
Uznał mianowicie, że określenie Study lepiej 

odpowiada proponowanemu przez Shewharta etapowi 
eksperymentu niż określenie Check [Deming, 1993, s . 
135] . Z drugiej strony pojęcie studiowania rezultatów 
działań pojawia się już w cyklu PCOS . Dodatkowo 
zamiast Action, które występuje w pierwszych wer-
sjach cyklu PDCA, pojawia się czasownik Act . Tak 
powstała ostateczna wersja cyklu: Plan, Do, Study, Act . 

Zwrócić należy także uwagę, że skrót PDSA może 
oznaczać zarówno metodę: Plan, Do, Study, Act, jak 
i Plan, Do, See, Approve . Jest to rezultat odmienne-
go kierunku rozwoju tych podejść . 

podsumowanie 

elem przedstawionej analizy historycznej było 
wskazanie na ewolucję cyklu Shewharta, któ-
rej wynikiem jest między innymi podstawowe 

narzędzie zarządzania jakością w postaci cyklu PDSA . 
Czynnikiem, który doprowadził do poszukiwań w tym 
zakresie, był fakt pewnej dowolności w zakresie nazew-
nictwa i metodyki . Wydaje się, że przedstawione opra-
cowanie pozwoli usystematyzować to zagadnienie . 
Należy wyraźnie podkreślić w tym miejscu, że wybór 
prezentowanego ujęcia ma charakter subiektywny . 
Jego celem było wskazanie na pewne etapy ewolucji 
podejścia doskonalenia działań . Z drugiej strony należy 
wyraźnie podkreślić, że proces ewolucji cyklu Shewharta 
trwa nadal, stąd w przedmiotowym opracowaniu nie 
zawarto wszystkich związanych z nim elementów . 

dr inż . Aleksander Gwiazda 
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych 

i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania 
Politechniki Śląskiej 
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Summary 
Presented article includes the analysis of the process of evolu-
tion of the Shewhart cycle . The aim of the researches was to 
point the steps that lead to come into existence the PDSA 
cycle and to expand the knowledge about its idea . Apart from 
the Shewhart cycle in this article are presented: the Taylor 
system of activities, the Deming wheel, the PDS cycle, the 
Ishikawa cycle and the DMAIC cycle . These elements are the 
steps of the evolution process which lead to the change of the 
Shewhart cycle into the PDSA cycle .

Rys. 9. Cykl Ishikawy   

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4, s . 59] .

  

Rys. 10. Cykl DMAIC    

Źródło: opracowanie własne na podstawie [3, s . 115] .
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literaturze i praktyce z za-
kresu zarządzania strate-
gicznego panuje powszech-

na zgoda odnośnie do znaczenia wpły-
wu recesji na kształt, funkcjonowanie 
i losy przedsiębiorstw . Dotychczasowe 
badania wyraźnie dowodzą, że rece-
sje silnie zmieniają sytuacje rynko-
we oraz oczyszczają branże z mniej 
efektywnych podmiotów [Caballero 
i Hammour, 1994; Schumpeter, 1939; 
Tvede, 1997] . Badacze wskazują, że 
nie wszystkie przedsiębiorstwa mają 
niezbędne umiejętności i zasoby do 
przetrwania okresów recesji i zaadap-
towania się do nowej rzeczywistości 
rynkowej . Mimo znacznej liczby opra-
cowań dotyczących wpływu recesji 
na funkcjonowanie i konkurencyjność 
przedsiębiorstw, stosunkowo mało miej-
sca w literaturze poświęcono studiom 
strategii działania menedżeróww tych 
trudnych i pełnych wyzwań czasach . 

Lukę tę stara się wypełnić ni-
niejszy artykuł, który dostarcza 
przeglądu literatury z zakresu sto-
sowanych strategii i efektywności 
przedsiębiorstw w okresach recesji . 
Materiał badawczy jawi się jako in-
teresujący i znaczący, w szczególno-
ści biorąc pod uwagę, że w okresie 
po II wojnie światowej przedsiębior-
stwa i ich menedżerowie musieli 
zmagać się z recesją średnio co pięć 
lat . Jednocześnie artykuł, przyjmując 

podejście stosowane wcześniej przez 
Ramanujama i Varadarajana (1989), 
ukierunkowuje analizę na możliwe 
reakcje i działania podejmowane 
przez menedżerów . 

Artykuł ma charakter teoretyczny 
i stanowi próbę syntezy badań prze-
prowadzonych na poziomie przedsię-
biorstw działających w warunkach re-
cesji . Opracowanie formułuje ramy do 
dyskusji i określa kierunki przyszłych 
badań nad strategiami postępowania 
menedżerów w warunkach recesji . 

Opracowanie przyjmuje następu-
jącą strukturę: w pierwszej części 
przedstawiono model teoretyczny 
wypracowany na podstawie przeglą-
du literatury . Omówienie poszcze-
gólnych założeń modelu zamieszczo-
no w części drugiej . Wnioski zawar-
to w podsumowaniu . 

model teoretyczny 

rzegląd literatury przed-
miotu pozwolił na dokona-
nie pewnej syntezy dorobku 

reakcji przedsiębiorstw i menedżerów 
na problemy pojawiające się w wa-
runkach recesji . Niniejsza synteza zo-
stała dokonana na podstawie 34 arty-
kułów opublikowanych w czołowych 
czasopismach naukowych w okresie 
1991–2010 . Wszystkie analizowane 
opracowania dyskutowały strategie 
przedsiębiorstw w warunkach recesji . 

Wybór artykułów z okresu 1991–
2010 był podyktowany faktem, że 
w tym czasie przedsiębiorstwa aż 
trzy razy zmagały się z recesją, co 
mogło umotywować badaczy do pro-
wadzenia analiz w tym zakresie . 
Oznacza to tym samym, że wielu 
menedżerów zetknęło się z wymaga-
jącymi warunkami załamania rynku 
w swojej karierze zawodowej, co nie-
wątpliwie pomogło im wypracować 
pewne zasady postępowania . Choć 
wydaje się, że cykliczność biznesu nie 
powinna zaskakiwać zarządzających,  

to jednak panuje zgoda, że dynamika  
procesów gospodarczych znacznie 
utrudnia im właściwą reakcję na pro-
blemy pojawiające się w przedsiębior-
stwach i jakość podejmowanych decy-
zji . U podstaw tych problemów wyróż-
nić można trzy grupy czynników: 
zz różnorodność przyczyn wywołu-

jących recesję – powoduje to, że nie 
ma dwóch takich samych okresów 
recesji, co utrudnia odpowiednią re-
akcję na zaistniałe warunki; 
zz brak wcześniejszych sygnałów 

ostrzegawczych – jak pokazują anali-
zy, prognozy nie przewidziały więk-
szości recesji; 
zz brak ram czasowych trwania re-

cesji – przekłada się to na większą 
niepewność, w warunkach której 
menedżerowie muszą podejmować 
decyzje . I choć pewne decyzje stra-
tegiczne czy inwestycyjne mogą oka-
zać się sukcesem i zwiększyć zyski 
w danym okresie, w innych warun-
kach te same lub podobne decyzje 
mogą przełożyć się na słabe wyniki 
rynkowe i finansowe . 

Bazując na analizach przepro-
wadzonych na poziomie przedsię-
biorstw w kontekście panującej rece-
sji oraz oceniając skuteczność wnio-
sków i rekomendacji wynikających 
z badań naukowych, można dokonać 
wyróżnienia najważniejszych kwestii 
odnoszących się do działania mene-
dżerów w tych trudnych warunkach 
rynkowych . Zaproponowany model 
teoretyczny przedstawia rysunek 1 . 

Jak przedstawiono na rysunku 
1, synteza wybranych artykułów 
pozwoliła na wyodrębnienie pięciu 
głównych tematów reprezentowanych 
w badaniach nad działaniem spółek 
w warunkach kryzysu . Ponadto za-
znaczono zależności i współzależności 
występujące między tymi obszarami, 
co z kolei umożliwiło sformułowanie 
głównych tez spajających cały model 
i stanowiących kierunki działań po-
dejmowanych przez menedżerów . 

„Journal of Strategy and Management” 

Recesja, strategia a wyniki  
przedsiębiorstwa – próba syntezy

,
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Pierwszą tezą jest założenie 
mówiące, że warunki początkowe 
obejmujące posiadane przez przed-
siębiorstwo zasoby i umiejętności 
[Dierickx i Cool, 1989] będą wpły-
wać na siłę oddziaływania recesji 
i w efekcie przełożą się na reakcje 
firmy w krótkim okresie (teza 1) . 
Co więcej, należy się spodziewać, 
że warunki początkowe będą także 
oddziaływać na wyniki osiągane 
w długim okresie i przełożą się na 
pozycję konkurencyjną i zdolność 
do przeżycia, kiedy recesja się za-
kończy (teza 2) . Odnosząc się do 
negatywnego wpływu recesji na 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
i bazując na dorobku literatury 
z zakresu strategii w warunkach 
recesji [Ghemawat, 2009; Latham 
i Braun, 2008; Bohman i Lindfors, 
1998], należy efektywność działania 
firmy określać za pomocą wybra-
nych wskaźników (ROA, ROS itp .) . 
Warunki początkowe będą wpływać 
na podejmowanie strategicznych de-
cyzji w reakcji na recesję (teza 3) . 

Kolejne elementy modelu odno-
szą się do interakcji i współzależno-
ści między strategią a efektywno-
ścią przedsiębiorstwa w czasie rece-
sji (tezy 4 i 5) . Te zależności mają 
duże znaczenie z punktu widzenia 
efektywności firmy w okresie po 
recesji (teza 6) . Wreszcie, ostatnie 
założenie odnosi się do wpływu 
recesji na konkurencyjność przed-
siębiorstwa oraz w efekcie na cykle  

biznesowe (teza 7 – niezamieszczo-
na na rysunku 1) . Sformułowane 
tezy znajdują odniesienie w anali-
zowanej literaturze, co przedstawia 
tabela 1 . 

tezy modelu
 
ysunek 1 i tabela 1 pozwoli-
ły na wyróżnienie siedmiu 
tez spajających zintegrowa-

ny model dynamiki działania przed-
siębiorstwa w warunkach recesji . 
Poniżej omówiono poszczególne tezy . 

Warunki początkowe,  
presja rynkowa i efektywność  
przedsiębiorstwa (tezy 1 i 2) 

Niespodziewane i negatywne zjawi-
ska gospodarcze uniemożliwiają me-
nedżerom przygotowanie stosowne-
go planu postępowania czy sformu-
łowania recept na sukces . Trudne 
warunki wywierają silną presję na 
firmy, gdyż zasoby środowiskowe 
są znacznie ograniczone . Oznacza 
to, że część firm nie przetrwa tych 
trudnych warunków działania . 
Z tego też względu teza 1 zakłada, 
że w dużym stopniu funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa będzie w czasie 
i po recesji silnie uzależnione od po-
siadanych zasobów i wiedzy . 

Sformułowana teza 1 odwołuje 
się do prac Hannana i Freemana 
(1977), które wskazały, że warunki 
początkowe (wyjściowe) dotyczące 
podstawowej charakterystyki firmy 
odgrywają kluczowe znacznie w wa-
runkach zmian w środowisku (rece-
sja, zmiany regulacyjne, przełomy 
technologiczne) . Gwałtowne zmia-
ny w otoczeniu zwiększają presję 
na przedsiębiorstwa w zależności 
od jego początkowych warunków 
[Levinthal, 1991] . W warunkach 

recesji presja na firmę zwiększa się 
ze względu na utratę strategicznych 
zasobów przedsiębiorstwa (np . spa-
dek liczby klientów) . Warunki po-
czątkowe firmy będą zatem silnie 
oddziaływać na jego efektywność 
w krótkim okresie . 

Te założenia teoretyczne są po-
twierdzane przez uzyskiwane wyni-
ki badań empirycznych . Na przykład 
badania wskazują, że wielkość fir-
my, jej zyskowność i zakres dywer-
syfikacji wpływają na efektywność 
w krótkim i długim okresie [Geroski 
i Gregg, 1997] . W szczególności za-
uważono, że małe, mniej zyskowne 
i mniej zdywersyfikowane przedsię-
biorstwa radzą sobie gorzej w cza-
sie recesji w porównaniu ze swoimi 
większymi, bardziej zyskownymi 
i bardziej zdywersyfikowanymi kon-
kurentami . 

W innych badaniach wskazywano 
kluczowe znaczenie wielkości przed-
siębiorstwa na efektywność w czasie 
recesji [Dharma, 1993] . Znaczenie 
odgrywa także struktura nadzorcza 
– w badaniach na próbie 75 spółek 
giełdowych kontrolowanych przez 
akcjonariat rodzinny odnotowano, 
że łączenie pozycji CEO i przewod-
niczącego rady znacząco zwiększa 
szybkość podejmowanych decyzji 
i skutkuje lepszą reakcją spółki na 
warunki recesji [Braun i Latham, 
2009] . W badaniach zauważono 
również, że związki kooperacyjne 
pozwalają na lepszą absorpcję nega-
tywnych zjawisk związanych z rece-
sją [Nunez-Nickel i Moyano-Fuentes, 
2004] . Powyższa dyskusja pozwala 
sformułować tezę 1 . 

Teza 1: Efektywność przed-
siębiorstwa w czasie recesji bę-
dzie w znacznym stopniu dykto-
wana jego warunkami początko-
wymi w momencie jej wybuchu. 

Literatura przedmiotu pozwala 
także zakładać, że wspomniane wa-
runki początkowe przedsiębiorstwa 
będą wpływać na jego efektywność 
także po recesji, w szczególności 
w odniesieniu do wyników uzyski-
wanych w dłuższym okresie . Innymi 
słowy kondycja firmy przed recesją 
będzie oddziaływać na jej kondycję 
także po zakończeniu recesji . Wątki 
te warto odnieść do znanych tez sfor-
mułowanych przez Schumpetera, za-
kładających kreatywną destrukcję 
związaną z cyklami biznesowymi 
[Schumpter, 1950] . Kreatywna de-
strukcja eliminuje z rynku firmy 
mniej innowacyjne, tworząc miejsce 
do działania podmiotom bardziej  
innowacyjnym [Schumpter, 1936] . 

Cytowani wcześniej Geroski 
i Gregg (1997) wskazują na zna-
czenie zasobów dla efektywności 

Rys. 1. Zintegrowany model dynamiki działania przedsiębior-
stwa w warunkach recesji 
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w dłuższym okresie . Zauważają 
jednocześnie, że trudności firm na 
wstępnych etapach recesji utrud-
niają przetrwanie i osiągnięcie 
lepszych wyników w późniejszym 
czasie . Jednocześnie inne badania 
wskazują, że niewielkie rozmiary 
firmy zwiększają ryzyko jej upad-
ku po recesji [Beaver i Ross, 1999] . 
Wnioski z przytoczonych badań po-
zwalają sformułować tezę 2 . 

Teza 2: Efektywność przed-
siębiorstwa po recesji będzie 
w znacznym stopniu dyktowana 
jego warunkami początkowymi 
przed jej wystąpieniem. 

Warunki początkowe  
i strategiczna reakcja (teza 3) 

Sygnalizowane wcześniej warunki 
początkowe charakteryzujące przed-
siębiorstwo wywierają wpływ także 
na podejmowane przez menedże-
rów decyzje strategiczne . Na przy-
kład przedsiębiorstwa zmagające się 
z trudnościami finansowymi częściej 
wybierają konserwatywne strategie, 

tną koszty i dążą do zrównoważenia 
swoich budżetów . Działania te, jak-
kolwiek skuteczne w początkowych 
fazach recesji, mogą negatywnie 
wpłynąć na pozycję konkurencyjną 
firmy w dłuższym czasie po jej zakoń-
czeniu [Ghemawat, 2009] . 

Jednocześnie firmy mające 
znaczne zasoby chętniej podejmują 
bardziej ryzykowne działania ryn-
kowe i agresywniej wykorzystują 
pojawiające się w otoczeniu szanse 
[Cheng i Kesner, 1997; Tan i Peng, 
2003] . Firmy o większych zasobach 
są bardziej innowacyjne i chętniej 
wchodzą na nowe rynki [Nohria 
i Gulati, 1996; Burgeois, 1981] . 
Dobrą ilustrację dostarcza przypa-
dek Southwest Airlines po atakach 
z 11 września . Ograniczone możli-
wości w otoczeniu w połączeniu ze 
znacznymi zasobami finansowy-
mi spółki ograniczyły konieczność 
drastycznych cięć i pozwoliły na 
wzmocnienie pozycji konkurencyj-
nej przedsiębiorstwa [Gittell i inni, 
2006] . Wnioski z przytoczonych ba-
dań pozwalają sformułować tezę 3 .

Teza 3: Warunki początkowe 
przedsiębiorstwa odnoszące się 
do posiadanych zasobów i zdol-
ności w momencie wybuchu rece-
sji wpłyną na charakter reakcji 
na nią. 

Efektywność, postrzeganie rynku 
i strategiczne decyzje (teza 4) 

Strategiczna reakcja firmy będzie 
w dużym stopniu uzależniona od 
tego, czy menedżerowie postrzegają 
recesję jako zagrożenie czy szansę 
rynkową . Sytuacja przedsiębiorstwa 
w momencie wybuchu recesji silnie 
wpłynie na postrzeganie ryzyka 
i ocenę zagrożeń przez menedżerów . 
Ten wątek wywodzi się z dwóch 

,

Tab. 1. Przegląd literatury z zakresu recesji, strategii i efektywności przedsiębiorstwa 

Autorzy Typ

Wartość 
początkowa 

i efektywność  
(t . 1, t . 2)

Wartość 
początkowa 
i reakcja 

strategiczna 
(t . 3)

Efektywność, 
reakcja
(t . 4)

Strategia  
w recesji, 

krótkoterminowa 
orientacja, ryzyko 

(t . 5)

Strategia 
w i po 
recesji
(t . 6)

Recesja  
a cykle 

efektywności 
(t . 7)

Navarro i inni (2010) X
Braun i Latham (2009) E X X
Deans i inni (2009) T X X X
Ghemawat (2009) T X X X
Latham (2009) E X X
Wang (2009) T X
Latham i Braun (2008) E X X
Tubbs (2007)  E X X
Lee (2006) E X X
Pierce i Michael (2006) T X X
Srinivasan i inni (2005) E X X X
Navarro (2005) E X X X X X X
Rafferty i Funk (2004) E X X
Alessandri i Bettis (2003) E X X
Rafferty (2003) E X X
Roberts (2003) E X X
Kamber (2002) E X X
Lamming (2000) E X
Beaver i Ross (1999) E X X X
Bohman i Lindfors (1998) E X
Brockhoff i Pearson (1998) E X
DeDee i Vorhies (1998) E X X
Michael i Robbins (1998) E X
Geroski i Gregg (1997) E X X X X X X
Pierce i Michael (1997) E X X X
Dugal i Morbey (1995) E X
Sharma (1993) E X
Bacot i inni (1992) E X
Bigelow i Chan (1992) T X X
de Chernatony i Knox (1992) E X X
Goodell i Martin (1992) T X X X
Morbey i Dugal (1992) E X X
Whittington (1991) E X X
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odmiennych założeń dotyczących 
reagowania i pojmowania przez me-
nedżerów ryzyka [Latham i Braun, 
2008] . 

Według jednej szkoły w warun-
kach dużej niepewności menedże-
rowie dążą do ograniczania ryzyka 
i przez to ograniczają możliwości 
adaptacji organizacji do zmieniają-
cych się warunków rynkowych [Staw 
i inni, 1981] . Według tych autorów 
w warunkach niepewnej sytuacji 
na rynku menedżerowie chętnie do-
konują ograniczenia budżetów, tną 
wydatki, zwiększają raportowanie 
[Heifetz i inni, 2009] . 

Druga szkoła zakłada natomiast, 
że niepewność otoczenia będzie 
sprzyjać podejmowaniu bardziej ry-
zykownych decyzji przez menedże-
rów [Kahneman i Tversky, 1979] . 
Podejmowanie bardziej ryzykownych 
działań obserwuje się w przypadku 
odnotowywania przez firmy strat 
czy pogarszania wyników finanso-
wych . Warto jednak zaznaczyć, że 
kwestie nie są jeszcze wystarczająco 
opisane w literaturze przedmiotu . 
W efekcie powyższe wnioski pozwa-
lają na sformułowanie tezy 4 . 

Teza 4: Umiejętności postrze-
gania przez menedżerów szans 
i zagrożeń na rynku w czasie 
recesji, niewątpliwie kształto-
wane przez bieżącą efektywność 
przedsiębiorstwa, będą wpływać 
na typ podejmowanych decyzji 
strategicznych . 

Strategie w czasie recesji,  
orientacja krótkoterminowa 
i ryzyko (teza 5) 

Strategiczne decyzje podejmowane 
przez przedsiębiorstwo w czasie re-
cesji będą także efektem zależności 
między jego krótko- i długookre-
sową orientacją [Laverty, 2009] . 
Dominacja podejścia krótkookreso-
wego staje się kluczowa w momen-
cie większej presji na zwiększanie 
wydatków na marketing czy rekla-
mę, których efektywność trudno 
oszacować . Konflikt obu orientacji 
pojawia się zawsze w przypadku de-
cyzji o wydatkach zapewniających 
zwrot z inwestycji i w dłuższym 
okresie w zetknięciu z krótkotermi-
nową presją na wyniki (akcjonariu-
sze, interesariusze) i taką też oceną 
efektywności pracy menedżerów 
[Marginson i McAulay, 2008] . 

Z tego względu pojawia się po-
kusa poprawiania wyników finan-
sowych w krótkim okresie (ograni-
czanie wydatków, wycofywanie się 
z projektów, dywestycje, zwolnienia 
pracowników) kosztem podejmo-
wania droższych działań rozwoju  

innowacji czy strategicznego re-
pozycjonowania firmy na rynku . 
Niemniej jednak zarówno działania 
w krótkim, jak i długim okresie po-
winny przyczyniać się do poprawy 
pozycji konkurencyjnej przedsiębior-
stwa [Ghemawat, 2009] . Powyższa 
dyskusja prowadzi do tezy 5 . 

Teza 5: Decyzja firmy doty-
cząca dywestycji wobec opcji re-
pozycjonowania firmy na rynku 
będzie związana z krótkookre-
sową efektywnością (w czasie 
recesji). 

Strategie i efektywność  
przedsiębiorstwa po zakończeniu 
recesji (teza 6) 

Jak wspomniano w poprzednim 
punkcie, menedżerowie doświadcza-
ją konfliktu między presją na po-
prawę wyników w krótkim okresie 
(ograniczenie wydatków), co może 
pogorszyć pozycję konkurencyjną 
firmy a działaniami nastawionymi 
na efekty w długim okresie, które 
wymagają nakładów i w warunkach 
recesji mogą pogorszyć wyniki fi-
nansowe firmy . 

Badania wskazują, że przedsię-
biorstwa, które doświadczyły pogor-
szenia wyników finansowych w po-
czątkowych fazach recesji podejmo-
wały oba rodzaje działań [Pearce 
i Robbins, 2008; Lohrke i inni, 
2004; Chowdhury i Lang, 1996; 
Robbins i Pearce, 1992] . W szcze-
gólności kluczowe znaczenie odgry-
wają dywestycje i zmiana kierunku 
wydatków na B+R . Oznacza to, że 
ograniczenia wydatków przekładają 
się na większą selektywność reali-
zowanych projektów, co pociąga za 
sobą zmianę strategii i repozycjo-
nowanie przedsiębiorstwa na ryn-
ku (zmiana kierunku wydatków na 
B+R, inwestycje w marketing) . 

Teza 6: Strategiczne reakcje 
przedsiębiorstwa, w szczególno-
ści te związane z repozycjono-
waniem firmy na rynku, będą 
wpływać na długoterminową 
efektywność (po recesji). 

Recesja gospodarcza i cykle 
efektywności przedsiębiorstwa 
(teza 7) 

Ostatnim wątkiem analizowanym 
w literaturze przedmiotu jest kwestia 
wpływu recesji na konkurencyjność 
przedsiębiorstwa . Powtarzalność re-
cesji pomaga wyjaśnić przyczyny 
wariancji efektywności firm w ich 
branżach . Badania wskazują bowiem, 
że wariancji osiąganych przez firmy 
wyników nie wyjaśniają wyłącznie 
czynniki sektorowe i charakterystyka 

przedsiębiorstwa . Raczej istnieją cy-
klicznie występujące zjawiska, które 
wpływają na wahania całych grup 
firm w poszczególnych branżach . 

Jednocześnie firmy z większy-
mi zasobami finansowymi są lepiej 
przygotowane na takie pojawiające 
wahania koniunktury . Ponadto fir-
my, które przetrwają okresy rece-
sji, są silniejsze i rozwijają swoje 
umiejętności radzenia sobie w cza-
sie kolejnych załamań na rynku . 
Przedsiębiorstwa, wychodzące z re-
cesji osłabione, zmniejszają swoje 
możliwości na przetrwanie walki 
konkurencyjnej . Powyższa dyskusja 
pozwala na sformułowanie tezy 7 . 

Teza 7: W dużym stopniu 
zdolność przedsiębiorstwa do 
oparcia się negatywnemu od-
działywaniu recesji będzie wpły-
wać na jego umiejętność radze-
nia sobie w kolejnych recesjach. 

podsumowanie 

ecesja pojawia się niespo-
dziewanie i cechuje się bra-
kiem określonych ram cza-

sowych jej trwania . Na przykład dwie 
z ostatnich recesji – pęknięcie banki 
internetowej i załamanie dot .comów 
z początku XXI wieku oraz kryzys 
finansowy wywołany załamaniem 
na amerykańskim rynku kredytów 
hipotecznych w 2007 r . rozpoczęły 
się niespodziewanie jako nieprzewi-
dziane żadną prognozą gospodarczą . 
Z tego powodu postępowanie w wa-
runkach recesji jest przedsięwzię-
ciem trudnym, które stwarza wiele 
wyzwań . 

Niniejszy artykuł na podstawie 
modelu teoretycznego dokonuje syn-
tezy wybranych opracowań z zakre-
su zarządzania przedsiębiorstwem 
w czasach recesji . Opracowanie 
wskazuje na decyzje strategiczne 
firmy oraz na zależności charak-
terystyki przedsiębiorstwa i jego 
efektywności w momencie wybuchu, 
w trakcie i po zakończeniu recesji . 

Opr . dr Maria Aluchna 
Katedra Teorii Zarządzania 
Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie 
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