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kolokwia habilitacyjne  
w naukach o zarządzaniu 
 

Marek Ciesielski

Wprowadzenie 

pracowanie to nawiązuje do mojego artyku-
łu Model rozprawy habilitacyjnej w naukach 
o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 

nr 10/2011 . Omówiono w nim już podstawowe pro-
blemy związane z rozprawami habilitacyjnymi w na-
ukach o zarządzaniu . Celowe wydaje się jednak uzu-
pełnienie rozważań o kwestie związane z kolokwiami 
habilitacyjnymi . Kolokwia przebiegają oczywiście pod 
dużym wpływem tych samych czynników, pod wpły-
wem których są pisane rozprawy habilitacyjne . Po-
zwalają jednak na inne spostrzeżenia . Można obser-
wować nie tylko zachowanie habilitanta, ale całej 
grupy osób będących autorytetami w danej dyscypli-
nie . Wyciąganie wniosków jest tu trudne, ale dotyczą 
one całej dyscypliny lub znacznego jej fragmentu . 

Kolokwia habilitacyjne to prawdopodobnie naj-
większa część spotkań naukowców z różnych ośrodków 
akademickich . Spotkań poświęconych pośrednio lub 
nawet bezpośrednio epistemologicznym i metodolo-
gicznym problemom poszczególnych dyscyplin nauko-
wych . Procedury habilitacyjne wręcz wymuszają pod-
noszenie tych kwestii . Co prawda występują tu narzu-
cone celami kolokwiów formy dyskusji, sprowadzające 
ją najczęściej do pytań członków rady naukowej oraz 
recenzentów i odpowiedzi habilitanta . Nadto bez wąt-
pienia wysłuchanie dyskusji na konferencji naukowej 
daje szerszy pogląd na postawy badawcze naukowców 
z danej dziedziny niż udział w jednym kolokwium 
habilitacyjnym . Niemniej w tym opracowaniu skupio-
no się na kolokwiach . Zadecydowały o tym dwie kwe-
stie . Po pierwsze, duża ich liczba . Po drugie, natura 
tych zdarzeń pozwala na poznanie rzeczywistych, 
a nie deklarowanych postaw badawczych . Oceniając 
rozprawę habilitacyjną i uczestnicząc w dyskusjach, 
naukowcy przyjmują postawy wynikające z ich do-
świadczenia . W innych okolicznościach mówią często 
o tym, jak powinno być . 

Uczestnicząc w kolokwiach habilitacyjnych, łatwiej 
jest więc odczytywać i uogólniać zasady obowiązują-
ce w praktyce naukowej . Dlatego też w tym opraco-
waniu podjęto się odwzorowania dominującego po-
dejścia obserwowanego na radach naukowych w ob-
szarze nauk o zarządzaniu . Taką próbę podejmuje 
prawie każdy habilitant, przewidując co go czeka . 
Tak więc poniższe dziesięć obserwacji z punktu wi-
dzenia habilitanta to dodatkowe utrudnienie, którego 
nie może on lekceważyć . 

Tekst ten oczywiście nie pretenduje do formuło-
wania zdecydowanych wniosków . Jest to bowiem 
ocena jednostkowa . Nadto jest to wynik swobodnych 
obserwacji, a nie badania prowadzonego przy z góry 

założonej liście pytań i przy ustalonej próbie . Taką 
listę pytań można by zresztą sformułować dopiero 
po rozpoznaniu, polegającym na gromadzeniu jed-
nostkowych obserwacji i informacji z innych źródeł . 
Jak sądzę, warto by tu przeprowadzić szerokie i wy-
profilowane badania – może w formie habilitacji . 
Celowe byłoby też przeprowadzenie porównań w uję-
ciu międzynarodowym . 

Przyjęto tu bardzo krytyczne podejście . Przesadny 
krytycyzm ułatwia bez wątpienia formułowanie wnio-
sków . Po prostu autor nie był w stanie dokonać 
bardziej wyważonych i obiektywnych obserwacji . Wy-
magałoby to bardzo intensywnych studiów . Prawo do 
przesadnego krytycyzmu to bonus, który autor sam 
sobie przyznał za odwagę . Nie przekreśla to sensu 
tego opracowania . Jego celem jest zwrócenie uwagi 
i ewentualnie zainspirowanie do drążenia tematu, 
a nie pełne odwzorowanie rzeczywistej epistemologii 
i metodologii badań w naukach o zarządzaniu, ani 
też ocena postaw środowiska naukowego . Nadto zde-
cydowano się uwzględnić wszystkie obserwacje, mimo 
że usuwając niektóre z nich, można by uzyskać bar-
dziej spójny zbiór . 

Dziesięć obserwacji 

formułowano dziesięć obserwacji . Oczywiście 
wiążą się one ze sobą i dlatego w poniższym 
rozwinięciu nie udało się w pełni zastosować 

kolejności – od sprawy najbardziej ogólnej do najbar-
dziej szczegółowej . Oto owe obserwacje . 

1 . Prawie nigdy nie deklaruje się i nie żąda się 
określenia choćby ogólnych podstaw metodologicz-
nych i epistemologicznych badań i wnioskowania . Nie 
wiadomo więc, jakie założenia leżą u podstaw pytań 
i jakiego rodzaju odpowiedzi oczekują pytający . 

2 . Rzadko ocenia się rozstrzygalność pytania ba-
dawczego i wartość założeń badawczych . 

3 . Powszechny jest wymóg stawiania hipotez, 
nawet wtedy, gdy praca dotyczy instrumentów zarzą-
dzania . Oczekuje się hipotez nie ze względów mery-
torycznych, ale z uwagi na wytyczne CK i zwyczaje 
odnośnie do pisania recenzji . Stąd też prawie nie ma 
kolokwiów bez krytyki hipotez pracy . 

4 . Milcząco zakłada się dużą wartość indukcjonizmu . 
5 . Uznaje się w zasadzie jeden sposób uzasadnia-

nia – weryfikację . 
6 . Żąda się odniesień do teorii, ale – jak  wynika 

z pytań i dyskusji – nie określa się, czy zgodność 
rezultatów rozprawy z teorią jest sposobem uzasad-
niania czy nie jest . 

7 . Przy formułowaniu opinii nie docenia się gene-
ralizacji historycznych, a nadto nie precyzuje się, jakie ,
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dowody świadczą o ich wartości i poprawności, mimo 
że w naukach o zarządzaniu generalizacje historyczne 
powinny być jednymi z podstawowych osiągnięć . 

8 . Nie określa się granicy między osiągnięciami 
naukowymi o charakterze normatywnym a eksperty-
zami i opracowaniami praktycznymi . 

9 . Z reguły afirmuje się wnioskowanie statystycz-
ne i zakłada, że badane zjawiska mają rozkład nor-
malny . Habilitant, który zaprezentuje takie podejście, 
zostanie dobrze oceniony, mimo prezentowanych 
w literaturze wątpliwości odnośnie do powszechności 
rozkładu Gaussa . 

10 . Powszechną metodą badań jest ankietyzacja . 
Dyskutuje się więc o reprezentatywności, wyborze loso-
wym, którego wartość zresztą się przecenia, często 
traktując pojęcie reprezentatywności jak predykat . 
A przecież z reguły już błąd dobrowolności (udziału 
w badaniach) przekreśla szanse na wysoki poziom re-
prezentatywności . To samo trzeba powiedzieć o liczbie 
ankiet czy wywiadów, a niekiedy o sposobie ankietyzacji . 

Habilitanci często obawiają się pytań i dyskusji 
nawiązujących do filozofii nauki . Są trzy powody . Po 
pierwsze, część osób po prostu słabo zna te zagad-
nienia . Po drugie, w przypadku nauk o zarządzaniu 
mamy tu do czynienia z bałaganem i poplątaniem 
wynikającymi z młodości tej dyscypliny . I wreszcie 
powód trzeci, to powyższe dziesięć obserwacji . Są 
one tradycją budzącą niepokój habilitantów – trady-
cją wzmacniającą działanie pierwszej i drugiej przy-
czyny . Bez wątpienia występuje tu także zjawisko 
mimikry opisane we wspomnianym artykule: habili-
tanci starają się dopasować swe wypowiedzi do wzor-
ca, wynikającego z części przytoczonych obserwacji . 

krótki komentarz 

oglądy badaczy na zagadnienia związane 
z pierwszymi sześcioma obserwacjami są 
różne . Kolokwia habilitacyjne nie są dobrym 

miejscem do ujednolicania postaw naukowców . Mogą 
jednak i powinny być okazją do stosowania reguły 
określania płaszczyzny metodologicznej i epistemo-
logicznej dyskusji, a w szczególności oceniania do-
robku naukowego . Płaszczyzna ta nie może pozosta-
wać w sferze domysłów, nawet wtedy, gdy wszyscy 
uczestnicy dyskusji mają taki sam pogląd na kwestie 
zawarte w obserwacjach od pierwszej do szóstej . 
Prawdopodobnie łamanie tej reguły jest powodem, 
dla którego występują tak duże różnice w ocenach 
rozpraw habilitacyjnych . Przyczynia się też do trud-
nego do opisania zjawiska unikania pewnych kwestii 
zarówno w mowie, jak i w piśmie . Na przykład, ogra-
niczając się tylko do pewnej wiązki wątpliwości: czy 
generalizacja historyczna jest odpowiednim osiągnię-
ciem naukowym w przypadku rozprawy habilitacyjnej; 
jaka jest różnica między generalizacją historyczną 
a zbiorem analiz przypadków; czy ulepszenie instru-
mentu zarządzania jest osiągnięciem naukowym? 
Warto podkreślić, że postulowana reguła mieści się 
w lansowanej m .in . przez Łukasza Sułkowskiego idei 
epistemologii jako samorefleksji poznawczej konkret-
nej dyscypliny naukowej . 

Nikt nie lansuje w naukach o zarządzaniu episte-
mologii określanej w literaturze jako fundamentali-
styczna . Są jednak znaczne różnice w opiniach co do 
tego, jak dalece można w naukach o zarządzaniu odejść 
od epistemologii fundamentalistycznej w różnych jej 

elementach, na przykład w zakresie granicy między 
poznaniem a praktycznym zarządzaniem . W prakty-
ce naukowej obserwuje się przejawy pełnej gamy 
poglądów epistemologicznych – prawie że od wzorca 
fizyki newtonowskiej do feyerabendyzmu . 

Obserwacja czwarta ma pozornie formalny charak-
ter . Habilitant może bowiem sformułować hipotezy, 
pytania badawcze, określić cele lub jeszcze inaczej 
opisać swoje zadanie . Powszechnie jednak żąda się 
hipotez . Stąd też nieco zabawne przypadki, gdy habi-
litant opracował doskonały instrument zarządzania 
i formułuje hipotezę: instrument X może służyć do 
realizacji Y, albo nawet: instrument X jest najlepszym 
sposobem zarządzania Y . Wszystko wskazuje na to, 
że, poza zaleceniami formalnymi ze strony CK, przy-
czyną opisanego zjawiska jest także tendencja do trak-
towania nauk o zarządzaniu jako nauk pozytywnych . 

Lektura dzieł metodologicznych pozwala na sfor-
mułowanie poglądu, że ani weryfikacjonizm, ani fal-
syfikacjonizm nie dają pewności uzasadnienia . Są to 
ułomne sposoby uzasadniania . W naukach o zarzą-
dzaniu popularniejszy i przeceniany jest ten starszy . 
Na kolokwiach habilitacyjnych często słyszy się na-
zwisko Poppera, ale niezwykle trudno znaleźć nie 
tylko samą falsyfikację, ale nawet nawoływania do 
falsyfikowania . Podobnie rozmytą kwestię zawiera 
w sobie też pytanie: jaką wartość ma zgodność od-
krycia naukowego z istniejącym dorobkiem teoretycz-
nym, czy wręcz z paradygmatem dyscypliny? 

Wszystkie wcześniejsze obserwacje mają silny wpływ 
na zjawiska opisane pod numerami 9 i 10 . Istnieją 
uzasadnione podejrzenia, że w naukach o zarządzaniu 
fetyszyzuje się weryfikację statystyczną, a w tym rozkład 
normalny . Ten rozkład prawdopodobieństw występuje 
bez wątpienia w gospodarce i w gospodarowaniu . Wy-
daje się, że jest on jednak akceptowany zbyt łatwo . 

Obserwacja dziesiąta to nie jest drobiazg dodany 
w celu uzyskania okrągłej liczby . W połączeniu z ob-
serwacją numer 2, to „ściana płaczu” osób szukają-
cych tematu rozprawy habilitacyjnej i późniejszych 
habilitantów . Tę kwestię można opisać w trzech sło-
wach, a ściślej poprzez analizę relacji między słowa-
mi: z problem z rozstrzygalność z badania . 

Łatwo wskazać dziesiątki problemów mieszczących 
się w obszarze, który badają nauki o zarządzaniu . 
Ich liczba jednak gwałtownie maleje, jeśli odrzucimy 
wszystkie problemy dzisiaj nierozstrzygalne . Ale to 
nie koniec trudności . Im ważniejszy i ciekawszy jest 
problem, tym trudniej go poddać badaniom . Można 
powiedzieć, że zależność między rangą problemów 
a możliwością ich zbadania opisuje krzywa wykład-
nicza, albo inaczej, że są dwa rodzaje problemów: 
ważne, ciekawe i trudne do zbadania, oraz łatwe do 
zbadania, ale niewiele wnoszące do nauki . Nieliczni 
szczęśliwcy znajdują ważny problem, który mogą 
choćby w części rozwiązać . Oczywiście mowa tu o ba-
daniach, które może prowadzić sam młody nauko-
wiec . Sytuacja jest o wiele lepsza, gdy uczestniczy on 
w szerszym programie badawczym . Jakimś rozwią-
zaniem byłoby tu tworzenie interdyscyplinarnych 
zespołów . Brak jednak precedensów . 

Te trzy słowa: „problem”, „rozstrzygalność”, „ba-
dania” wiszą w powietrzu na wielu kolokwiach habili-
tacyjnych . Problem mieszczący się w relacjach między 
tymi trzema słowami jest chyba powszechnie dostrze-
gany . Czasami odnosi się jednak wrażenie, że rezulta-
tem braku zgodności między istotnością problemu, 
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rozstrzygalnością pytania badawczego i realnością 
przeprowadzenia badania jest ograniczenie meryto-
ryczne wypowiedzi . Nader często akceptuje się stan, 
w którym habilitant przeprowadził wyrywkowe wywiady 
i badania ankietowe w firmach, w których uzyskał na 
to zgodę; opracował ankiety i podał wyniki z dokładno-
ścią do dwu miejsc po przecinku, a następnie oświadczył, 
że zweryfikował swoje hipotezy . Mimo że stopień wery-
fikacji jest bardzo niski albo żaden, przyjmuje się to 
niekiedy za dobrą monetę, zamiast po prostu potrakto-
wać tezy habilitanta jako propozycję twierdzenia – war-
tą o tyle, o ile habilitant popisał się takimi cechami, jak: 
wiedza, erudycja, znajomość teorii, rzeczowość, uczci-
wość, a nawet zdolność do myślenia intuicyjnego itd . 

Opis i analiza kolokwiów habilitacyjnych wskazu-
ją na potrzebę refleksji nad sformułowanymi obser-
wacjami i postulatami, które z nich w sposób oczy-
wisty wynikają . Owa oczywistość uzasadnia w nie-
których przypadkach rezygnację z komentarza . War-
to jednak wskazać na trzy kwestie . Po pierwsze, 
trzeba upowszechnić zwyczaj oglądu kwestii episte-
mologicznych i metodologicznych co najmniej w każ-
dym przypadku formalnej dyskusji naukowej . Jest to 
zadanie zarówno dla badaczy dopiero aspirujących 
do roli samodzielnego naukowca, jak i dla doświad-
czonej kadry badawczej . Z drugiej strony należy do-
kładniej rozważyć takie pytania, jak: czy proporcje 
między dorobkiem różnego rodzaju są w naukach 
o zarządzaniu właściwe; czy i jak uzupełniają się 
różne osiągnięcia; czy dorobek teoretyczny jest na-
prawdę potrzebny do prac o charakterze normatyw-
nym; czy badanie tego, co było ma jakąś wartość dla 
zrozumienia tego, co jest i tego, co będzie w sferze 

zarządzania? I wreszcie po trzecie, wracając do kolo-
kwiów, trzeba rozważyć, czy mimo sformułowanych 
wcześniej zastrzeżeń odnośnie do kolokwiów jako 
płaszczyzny dyskusji metodologicznej nie można jed-
nak tych spotkań wykorzystać . Inaczej mówiąc, czy 
do sformułowanej wcześniej reguły określania płasz-
czyzny metodologicznej można coś dodać . 

W tym opracowaniu skoncentrowano się na kolo-
kwiach, starając się nie powtarzać tez wspomnianego 
wcześniej artykułu . Do pewnego stopnia takie powtó-
rzenia są nie do uniknięcia . Stąd starano się choćby 
naświetlać problemy z różnych stron . Jest rzeczą 
ciekawą, że unikanie powtórzeń nie udało się zupeł-
nie tylko w przypadku trzech pojęć: hipotezy i induk-
cjonizmu oraz weryfikacji . Może wskazuje to jądro 
prawdziwej, ujętej w sposób syntetyczny, bazy meto-
dologicznej i epistemologicznej nauk o zarządzaniu . 
Musi też być coś na rzeczy z generalizacjami histo-
rycznymi . Wokół nich zgromadziło się najwięcej pytań 
w pierwszym i drugim artykule . 

prof. dr hab. Marek Ciesielski 
Wydział Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

Summary 
Habilitations offer a good opportunity to get to know the 
methodological and cognitive attitude of researchers, who 
represent Management Studies . So the purpose of this study 
was to describe the observations connected with such issues 
as: the level of universality, the justification methods and the 
conclusion strategies . These observations are a part of scien-
tific tradition, which entails a number of doubts . So these 
issues should be more precisely analyzed .

Książka (praca zbiorowa) stanowi solidne wsparcie 
narzędziowe, służące zrozumieniu i ugruntowaniu wie-
dzy studentów na temat współczesnych metod zarządza-
nia . Kierowana jest ona głównie do studentów kierunku 
i specjalności „zarządzanie” . Moim zdaniem zakres me-
rytoryczny jej wykorzystania może być znacznie szerszy 
i obejmować także inne kierunki nauczania (zarządzanie 
i inżynieria produkcji, inżynieria produkcji, ekonomia, fi-
nanse), a także praktyków gospodarczych, aktywnych me-
nedżerów czy konsultantów w lepszym rozumieniu współ-
czesnych metod zmieniania przedsiębiorstwa .

( . . .) Książka ma charakter monografii i została poświęco-
na bardzo ważnej i aktualnej w polskiej gospodarce oraz teo-
rii, a zarazem złożonej oraz wielowątkowej problematyce me-
tod zarządzania . Autorzy monografii dokonali kompetentnej, 
systematycznej, wnikliwej i dobrze przemyślanej analizy pro-
blematyki związanej z współczesnymi metodami zarządzania 
w organizacji . Słusznie i wiarygodnie przedstawili badany 
problem w dwóch aspektach – poznawczym i aplikacyjnym .

( . . .) Uważam, że przedstawione w poszczególnych roz-
działach monografii treści są wyrazem poglądów wła-
snych (przyznaję, że ugruntowanych poznawczo i empi-
rycznie) poszczególnych autorów na omawianą metodę . 

Godna podkreślenia jest logika wewnętrzna poszczegól-
nych fragmentów (rozdziałów) książki . Widać w niej 
wyraźnie zarysowaną i przemyślaną myśl przewodnią . 
Redaktorzy naukowi, a także autorzy poszczególnych 
rozdziałów w książce – która ma wyraźnie autorski 
zarys problematyki ukierunkowany na  studentów kon-
kretnego kierunku studiów – porusza wszystkie ważne 
i niezbędne zagadnienia w sposób odpowiadający moim 
wyobrażeniom o przedstawianej metodzie tak, aby jej 
ideę zrozumieć . Uważam, że pod tym względem wyka-
zali się dobrą znajomością problematyki, umiejętnością 
analizy i opisu oraz wykorzystania literatury w dyskusji 
nad przedstawianą  w książce problematyką . 

Książkę uznaję za wartościową próbę przedstawie-
nia problematyki (przedmiotu w kontekście docelowego 
odbiorcy) metod zarządzania w polskich przedsiębior-
stwach z punktu widzenia metodologicznej i praktycznej 
racjonalności procedury jego poznania . 

( . . .) Reasumując, stwierdzam, że ( . . .) książka stanowi 
opracowanie dojrzałe, kompleksowe, pod wieloma wzglę-
dami nowatorskie o istotnych walorach poznawczych 
i dydaktycznych .

prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski

Współczesne metody  
zarządzania w teorii i praktyce
Pod redakcją naukową Mariana Hopeja i Zygmunta Krala 

oficyna Wydawnicza politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011   
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6 przeglàd

od operacyjnej do strategicznej 
przewagi konkurencyjnej 
 

Grzegorz Urbanek

Wprowadzenie 

iększość teoretyków zarządzania strategicz-
nego traktuje tę dziedzinę jako odrębną 
w stosunku do finansów, analizując skutecz-

ność strategii w oderwaniu od jej wpływu na wyniki 
finansowe przedsiębiorstwa . Zarządzanie strategicz-
ne zajmuje się próbą wyjaśnienia źródeł uzyskiwania 
przez firmy lepszych niż konkurenci wyników . Głów-
nym założeniem jest teza, że uzyskiwanie w dłuższym 
okresie lepszych wyników jest rezultatem posiadania 
przez firmę trwałej przewagi konkurencyjnej [Powell, 
2001] . Tym samym w teorii zarządzania strategicz-
nego celem podejmowanych działań i tym samym 
punktem odniesienia do oceny ich efektywności jest 
explicite różnie definiowana przewaga konkurencyjna . 
Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jest pomi-
jana lub traktowana implicite jako rezultat posiadanej 
przewagi . W rezultacie skuteczność strategii jest 
oceniana pod kątem tego, czy jej realizacja prowadzi 
do osiągnięcia trwałej przewagi nad konkurentami . 
Innymi kryteriami rozróżnienia pomiędzy dobrą 
a złą strategią są: � logiczność – czy elementy stra-
tegii wzmacniają się wzajemnie i wspólnie prowadzą 
do wyznaczonego celu  � spójność wewnętrzna – 
pomiędzy wymogami strategii i ograniczeniami za-
sobowymi � spójność zewnętrzna – czy jest poparta 
zrozumieniem działań konkurentów i dynamiki sek-
tora [Johnson, 2003] . Takie podejście do oceny stra-
tegii zapewnia koherentność procesu jej przygotowa-
nia i realizacji, ale nie daje gwarancji jej skuteczno-
ści . Tymczasem najważniejszym kryterium oceny 
strategii jest to, czy jej realizacja prowadzi do osią-
gnięcia podstawowego celu działania przedsiębior-
stwa, jakim jest maksymalizowanie jego wartości . 
Dlatego zarządzanie strategiczne powinno być zin-
tegrowane z zarządzaniem wartością przedsiębior-
stwa, a ocena skuteczności strategii związanej z uzy-
skiwaniem przewagi konkurencyjnej powinna być 
dokonywana pod kątem jej wpływu na wykreowaną 
wartość . Tylko w takim przypadku można uniknąć 
błędów polegających na realizowaniu strategii, które 
są logiczne i wewnętrznie spójne oraz przyczyniają 
się do uzyskania pewnej formy przewagi nad konku-
rentami, ale nie tworzą wartości, a nawet mogą 
przyczyniać się do jej zmniejszenia . 

Celem niniejszego artykułu jest próba integracji 
perspektyw strategicznej i finansowej w ocenie efek-
tywności przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa . 
Na tym tle została przedstawiona propozycja definicji 
operacyjnej i strategicznej przewagi konkurencyjnej . 

ewolucja poglądów na przewagę  
konkurencyjną 

oglądy na temat sposobu budowania strate-
gii prowadzącej do osiągnięcia przewagi kon-
kurencyjnej ewoluowały, czego wyrazem jest 

pojawianie się różnych teorii na temat jej istoty 
i źródeł . 

Na przełomie lat 70 . i 80 . ub . wieku literatura 
dotycząca strategii koncentrowała się na zewnętrz-
nym środowisku firmy . Dominującą teorią był wów-
czas model M . Portera, w którym, poszukując źródeł 
przewagi konkurencyjnej, koncentrowano się na ze-
wnętrznym środowisku firmy, w szczególności struk-
turze sektora [Porter, 1985] . W efekcie wysiłki za-
rządów kierowały się na zewnątrz firmy i były skon-
centrowane na walce rynkowej [Roos i Roos, 1997] . 
Zadaniem strategii było odpowiednie umiejscowienie 
firmy i jej produktów w takim segmencie rynku, gdzie 
jest ona izolowana od intensywnej konkurencji, co 
prowadzi do uzyskania nadzwyczajnych wyników . 
Źródłem przewagi konkurencyjnej jest efektywność 
kosztowa lub możliwość uzyskiwania wyższych marż 
poprzez wyróżnienie oferty . W ujęciu pozycyjnym 
lepsze wyniki firmy przyjmują postać renty monopo-
listycznej, wynikającej z chronionej pozycji rynkowej 
[Porter, 1980] . 

W końcu lat 80 . zaczęły pojawiać się poglądy 
podważające efektywność podejścia pozycyjnego 
w tworzeniu przewagi konkurencyjnej . Badania  
Rumelta pokazywały, że w ramach sektora różnice 
pomiędzy firmami, jeżeli chodzi o uzyskiwane wyni-
ki, są większe niż pomiędzy sektorami [Rumelt, 1991] . 
Późniejsze badania innych autorów również potwier-
dzały, że czynniki specyficzne dla firm mają większe 
znaczenie dla osiąganych przez nie wyników [Hawawini 
i inni, 2003] . Nowy sposób spojrzenia na przewagę 
konkurencyjną został później nazwany podejściem 
zasobowym . Chociaż w ramach tego podejścia wystę-
puje wiele szczegółowych koncepcji, generalnie trak-
tują one uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników 
jako zjawisko specyficzne dla firm, a wynikające z po-
siadania przez nie cennych zasobów i kompetencji . 

Zgodnie z teorią zasobową firma może uzyskać 
przewagę konkurencyjną tylko wtedy, gdy ma lepsze 
od konkurentów zasoby i są one chronione przez 
jakąś formę mechanizmu izolacji, który zapobiega 
ich rozprzestrzenianiu w sektorze . Spośród wszyst-
kich zasobów, strategiczne znaczenie mają te, które 
charakteryzują się następującymi cechami: � są warto-
ściowe – tworzą wartość dla klienta � są rzadkie – 
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nie występują powszechnie u konkurentów � są trud-
ne do skopiowania i nie mają substytutów o podobnej 
strategicznej wartości [Barney, 1991] . W tym ujęciu 
cenność i rzadkość decydują o wielkości przewagi 
konkurencyjnej, natomiast trudności w imitacji i brak 
substytutów są czynnikami ją utrwalającymi . W po-
dejściu zasobowym nadzwyczajne wyniki firmy przyj-
mują postać renty ricardiańskiej, która wynika z po-
siadania przez firmę unikalnych, rzadkich zasobów 
[Rumelt i inni, 1994] . 

Zwiększająca się na przełomie XX i XXI wieku 
niepewność, pojawienie się hiperkonkurencji spowo-
dowały dalszą ewolucje poglądów na przewagę kon-
kurencyjną [Polowczyk, 2011] . Badania dotyczące 
wyników przedsiębiorstw wskazują, że uzyskanie 
długoterminowej przewagi, opartej na tych samych 
podstawach, jest obecnie coraz trudniejsze . Dotyczy 
to w szczególności realizowania przez firmy w dłuż-
szym okresie wysokiej stopy wzrostu [Hess, 2010; 
Koller i inni, 2011] . W tych warunkach proces stra-
tegicznego kreowania wartości można utożsamiać 
z procesem tworzenia i realizowania sekwencji krót-
koterminowych przewag konkurencyjnych, których 
źródła zmieniają się w czasie . W rezultacie zamiast 
trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na niezmien-
nej pozycji rynkowej lub tych samych unikalnych 
zasobach, mamy przewagę konkurencyjną, której 
źródłem są posiadane przez firmę opcje strategiczne, 
uruchamiane adekwatnie do zmieniających się wa-
runków rynkowych . Opcje te to przyszłe możliwości 
tworzone dzięki dzisiejszym inwestycjom [Amram 
i Kulatilaka, 2000] . Rolą zarządzających jest identy-
fikacja opcji, które pojawiają się na rynku samoistnie, 
kreowanie nowych opcji i wreszcie optymalne ich 
stosowanie [Urbanek, 2011] . Nowe podejście do two-
rzenia przewagi konkurencyjnej, podkreślające rosną-
ce znaczenie elastyczności i zdolności adaptacyjnych 
przedsiębiorstwa w reagowaniu na zmieniające się 
warunki otoczenia często nazywane jest filozofią 
opcyjną w zarządzaniu strategicznym . W podejściu 
opcyjnym nadzwyczajne wyniki mają charakter renty 
schumpeteriańskiej, której źródłem są wewnętrzne 
dynamiczne zdolności firmy do znajdowania nowych 
przewag na bazie posiadanych zasobów i kompetencji . 

Definicje przewagi konkurencyjnej 

hociaż przewaga konkurencyjna stanowi je-
den z głównych obszarów zainteresowania 
zarządzania strategicznego, termin ten w li-

teraturze przedmiotu jest definiowany różnie i co 
ważniejsze nie do końca precyzyjnie, co niezależnie 
od zamieszania terminologicznego, utrudnia przepro-
wadzanie analiz dotyczących zakresu posiadanej prze-
wagi konkurencyjnej oraz jej zmian w czasie . 

Według Portera przewaga konkurencyjna oznacza 
zdolność do uzyskiwania lepszych rezultatów niż inne 
firmy w tej samej branży lub na tym samym rynku . 
Przewaga konkurencyjna wynika fundamentalnie 
z wartości, jaką firma jest w stanie dostarczyć swoim 
klientom . Może przybrać formę niższych niż u kon-
kurentów cen za te same korzyści, albo być wynikiem 
dostarczania unikalnych korzyści dla klienta, które 
przewyższają cenę, jaką za nie trzeba zapłacić [Porter, 
1985] . Grant twierdzi, że firma ma przewagę konku-
rencyjną, gdy uzyskuje w sposób trwały wyższe stopy 
zysku niż konkurenci [Grant, 1988] . Według Barneya 

trwałą przewagę konkurencyjną można zdefiniować 
jako rozciągnięte w czasie korzyści będące wynikiem 
stosowania unikalnej, kreującej wartość strategii, 
która nie jest w tym samym czasie realizowana przez 
konkurentów i której korzyści nie mogą być skopio-
wane [Barney, 1991] . Definicje Portera i Granta utoż-
samiają przewagę konkurencyjną z uzyskiwaniem 
lepszych niż konkurenci wyników, przy czym ten 
ostatni twierdzi, że lepsze wyniki oznaczają wyższe 
stopy zwrotu [Grant, 1988] . Spośród zaprezentowa-
nych wyżej definicja Barneya jest najbliższa paradyg-
matowi realizacji podstawowego celu działania przed-
siębiorstwa, ponieważ odnosi przewagę konkurencyj-
ną do kreowania wartości . Jednakże także w tym 
ujęciu autor nie dookreśla, co oznacza kreowanie 
wartości, które może być mierzone w różny sposób 
i być rozpatrywane z różnych perspektyw podmioto-
wych i czasowych . 

W literaturze przedmiotu często nadzwyczajne 
wyniki firmy są utożsamiane z ekonomiczną rentą, 
jaką uzyskuje firma w związku z realizacją strategii 
[Rumelt i inni, 1994] . Renta ekonomiczna oznacza 
uzyskiwanie zwrotu ponad zwrot normalny na kon-
kurencyjnym rynku . Według Peteraf i Barneya firmy, 
które uzyskały przewagę konkurencyjną, wykreowały 
wyższą ekonomiczną wartość stanowiącą różnicę 
pomiędzy uzyskanymi korzyściami a kosztami ich 
uzyskania niż konkurenci [Peteraf i Barney, 2003] . 

Analizując wpływ przewagi konkurencyjnej na 
wyniki firmy, należy pamiętać, że jest ona tylko 
jednym z elementów kształtujących jej sytuację . Fir-
ma może uzyskać istotną poprawę uzyskiwanych 
rezultatów również w wyniku oddziaływania czynni-
ków egzogenicznych, niezależnych od posiadanej prze-
wagi, takich jak np . dobra koniunktura gospodarcza, 
zmiany w regulacjach, korzystne zmiany kursów wa-
lutowych itp . Sama przewaga nad konkurentami, 
jeżeli nie odnosi się do czynników kluczowych z punk-
tu widzenia tworzenia wartości też niekoniecznie 
przekłada się na polepszenie wyników firmy . 

strategiczna przewaga konkurencyjna 

naliza skuteczności przewagi konkurencyjnej 
wymaga określenia kryterium, według któ-
rego będzie dokonywana ocena . Oznacza to 

konieczność zdefiniowania podstawowego celu dzia-
łania przedsiębiorstwa . Jest to jeden z centralnych 
elementów debaty w ramach finansów, a także teorii 
ładu korporacyjnego [Damodaran, 2006; Jeżak, 2010; 
Jensen, 2010] . Z punktu widzenia ekonomicznego 
takim kryterium, pozwalającym na ocenę alternatyw-
nych możliwości działania, jest maksymalizacja war-
tości firmy, której przybliżonym ekwiwalentem jest 
maksymalizacja wartości akcji [Damodaran, 2006] . 
W alternatywnym podejściu – teorii grup interesu 
– przyjmuje się założenie, że firma powinna realizo-
wać cele i tym samym maksymalizować społeczny 
dobrobyt wszystkich zaangażowanych w jego działal-
ność grup interesariuszy [Benson i Davidson, 2010] . 
Przyjęcie, jak postuluje teoria grup interesu, wielu 
celów przedsiębiorstwa jako równorzędnych może 
prowadzić do zamieszania, konfliktów i w konsekwen-
cji do nieefektywności jego działań [Jensen, 2010] . 
Wydaje się, że zarządzanie zorientowane na wartość 
dla akcjonariuszy staje się koncepcją dominującą nie 
tylko w krajach anglosaskich, ale także w Europie 
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kontynentalnej, w tym w Polsce [Jeżak, 2010], co 
pozwala na wykorzystanie tej koncepcji jako uniwer-
salnego kryterium oceny efektywności działań rów-
nież w zarządzaniu strategicznym . 

Nie ulega wątpliwości, że do oceny sensowności 
budowania określonego rodzaju przewagi konkuren-
cyjnej niezbędne jest jej precyzyjne zdefiniowanie 
z perspektywy wpływu, jaki ma na tworzenie warto-
ści przedsiębiorstwa . W przeciwnym razie firma może 
realizować strategię, która prowadzi do uzyskania 
przewagi nad konkurentami, która powoduje jedno-
cześnie spadek jej wartości . Innymi słowy, nie każda 
przewaga nad konkurentami jest korzystna dla firmy 
i w konsekwencji – jej akcjonariuszy . 

Analizując przewagę konkurencyjną z punktu wi-
dzenia tworzenia wartości dla przedsiębiorstwa, na-
leży doprecyzować następujące kwestie: perspektywę 
podmiotową, z której rozpatrywana jest przewaga 
konkurencyjna, kryteria przewagi, jej determinanty, 
horyzont czasowy przewagi, punkt odniesienia – kto 
jest rywalem (z kim lub czym porównujemy wyniki 
firmy), miernik (lepszych) wyników firmy . 

Perspektywa przewagi konkurencyjnej

Przewaga konkurencyjna dotyczy przedsiębior-
stwa . Związana jest z korzyściami, jakie uzyskuje 
przedsiębiorstwo jako podmiot, a nie jego grupy in-
teresu, w tym akcjonariusze . Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że przewaga konkurencyjna odnosi się tylko 
pośrednio do korzyści dla właścicieli przedsiębior-
stwa . Z ich punktu widzenia przewaga konkurencyj-
na i uzyskiwane dzięki niej wyniki finansowe firmy 
stanowią tylko część z wielu czynników, które wpły-
wają na przyrost dobrobytu . Inne, często decydujące 
o wysokości zrealizowanej przez akcjonariuszy war-
tości, to np . koniunktura rynkowa i oczekiwania 
rynku w relacji do rzeczywistych możliwości firmy . 
Dlatego utożsamianie przewagi konkurencyjnej np . 
z wysokością zrealizowanego całkowitego zwrotu dla 
akcjonariuszy (TSR) w danym okresie nie ma sensu . 
Firma może uzyskać gorsze od konkurentów TSR, 
a mimo to mieć nad nimi przewagę konkurencyjną 
w kategorii zdolności do tworzenia wartości . 

Kryteria przewagi 

Jeżeli przyjąć, że przewaga konkurencyjna ma 
prowadzić do realizacji podstawowego celu działania 
przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja jego 
wartości, analizując źródła przewagi, należy określić 
ich wpływ na podstawowe determinanty kształtujące 
wartość przedsiębiorstwa . Zgodnie z modelem opar-
tym na zysku ekonomicznym, wartość przedsiębior-
stwa jest równa sumie zainwestowanego kapitału 
i wartości bieżącej przyszłych ekonomicznych zysków 
przedsiębiorstwa [Koller i inni, 2005] . Firma tworzy 
dodatkową wartość powyżej tej wynikającej z zainwe-
stowanego kapitału, gdy uzyskuje ekonomiczne zyski 
– zwrot z zainwestowanego kapitału powyżej jego 
kosztu . Podstawowymi zmiennymi wpływającymi na 
tworzenie wartości są: wysokość zwrotu z zainwesto-
wanego kapitału (ROIC) oraz wzrost firmy (g) . De-
terminantami przewagi konkurencyjnej są zatem 
czynniki i działania, które pozytywnie wpływają na 
zwrot na zaangażowanym kapitale i stopę wzrostu 
firmy . 

Determinanty przewagi

Firma, która ma przewagę konkurencyjną, może 
uzyskiwać wyższy zwrot na zaangażowanym kapitale, 
któremu często (choć niekoniecznie) towarzyszy wy-
soka stopa wzrostu . Wysoki ROIC i stopa wzrostu 
wynikają z możliwości premiowej wyceny oferowanych 
produktów lub/i z efektywności operacyjnej, której 
rezultatem są niższe jednostkowe koszty lub zaanga-
żowanie kapitału . Czynnikami, które prowadzą do 
uzyskania przewagi zróżnicowania i możliwości osią-
gania wysokich marż jednostkowych, są m .in .: inno-
wacyjność oferty rynkowej, marka produktu, postrze-
gana wartość oferty, przywiązanie klienta . Czynniki, 
które umożliwiają osiągnięcie przewagi kosztowej, to 
m .in .: uprzywilejowany dostęp do surowców i lokali-
zacja, ekonomika skali i zasięgu, wejście z produktem 
w samonapędzający cykl popytowy . 

Horyzont czasowy przewagi 

Przewaga konkurencyjna i związany z nią wysoki 
poziom zwrotu na zaangażowanym kapitale przekła-
dają się na wzrost wartości przedsiębiorstwa pod 
warunkiem, że jest realizowany w dłuższym okresie . 
W teorii, w konkurencyjnej gospodarce siły rynkowe 
powinny powodować, że wysoki wskaźnik ROIC ulega 
stopniowemu obniżeniu do wysokości kosztu kapita-
łu przedsiębiorstwa . W praktyce wiele firm jest w sta-
nie utrzymać wysoki poziom ROIC w dłuższym okre-
sie [Koller i inni, 2011] . W znacznym stopniu długość 
okresu trwania przewagi konkurencyjnej jest uzależ-
niona od tego, co stanowi jej podstawę . Ogólnie, je-
żeli przewaga jest oparta na takich czynnikach, jak 
marka czy samonapędzający cykl popytowy, jej trwa-
łość jest większa niż w przypadku przewagi opartej 
na innowacjach technologicznych, które stosunkowo 
szybko są zastępowane przez ich nowsze generacje . 

Punkt odniesienia przewagi 

W tradycyjnym podejściu przewaga konkurencyj-
na oznacza lepsze wyniki, jakie dana firma osiąga 
w stosunku do konkurenta lub grupy konkurentów . 
Niezależnie od faktu, że termin „lepsze wyniki” może 
być różnie definiowany i mierzony [Arendt, 2003], 
takie podejście zakład explicite ukierunkowanie stra-
tegii przedsiębiorstwa na prześcignięcie konkurentów . 
Tymczasem uzyskanie przewagi nad konkurentami 
może być efektem, ale nie powinno być celem reali-
zowania strategii . Nadrzędnym celem strategii każ-
dego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego war-
tości . Jeżeli zgodnie z modelem tworzenia wartości 
dla firmy jest ona wynikiem realizowania projektów, 
z których zwrot jest wyższy niż koszt kapitału, punk-
tem odniesienia strategii nie jest konkurent, ale 
wymagana stopa zwrotu, którą należy przebić . Oczy-
wiście wysoka stopa zwrotu z zaangażowanego kapi-
tału może być oznaką posiadania przewagi nad kon-
kurentami w różnych obszarach operacyjnych, ale 
stanowi ona efekt rezydualny działań przedsiębior-
stwa ukierunkowanych na tworzenie wartości dla 
klientów, a nie na pokonanie konkurentów . Doskona-
łą ilustracją tego faktu jest koncepcja strategii nie-
bieskiego oceanu Kima i Mauborgne . Zamiast walczyć 
z konkurentami, realizując wyniszczającą strategię 
morza czerwonego, efektywniej jest kreować nowe 
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te mogą dotyczyć różnych aspektów i być mierzone 
przy wykorzystaniu wielu miar księgowych, rynko-
wych lub finansowych . Tego typu przewagi można 
określić mianem przewag operacyjnych . Można je 
zdefiniować jako sytuacje, w której firma jest w stanie 
osiągać lepsze wyniki w realizacji określonych celów 
operacyjnych niż inne firmy, które stawiają sobie 
podobne cele . Tego typu przewaga może, ale nie za-
wsze przekłada się na wzrost wartości firmy . Aby 
przewaga operacyjna budowała wartość przedsiębior-
stwa, musi przyczyniać się do tworzenia wartości dla 
klientów firmy w sposób dla niego dochodowy . 

Ad 2 . Firma ma strategiczną przewagę konkuren-
cyjną, jeżeli realizuje strategię, w wyniku której kreu-
je i wykorzystuje opcje strategiczne do trwałego two-
rzenia wyższej wartości dla klientów, poprzez zróż-
nicowanie lub niższe koszty oferty, uzyskując w dłuż-
szym okresie wysoki zwrot na zaangażowanym kapi-
tale i/lub wysoką stopę wzrostu, co przekłada się na 
zwiększenie wartości firmy powyżej wartość zaanga-
żowanego kapitału . Punktem odniesienia do strate-
gicznej przewagi konkurencyjnej jest wymagana sto-
pa zwrotu firmy . Miernikiem zakresu przewagi kon-
kurencyjnej jest postrzeganie przez rynek długości 
okresu uzyskiwania renty ekonomicznej i jej wielkości 
(różnicy pomiędzy zwrotem na zaangażowanym ka-
pitale a kosztem kapitału), które znajduje odzwier-
ciedlenie w relacji wartości rynkowej firmy do jej 
wartości księgowej (rysunek 1) . 

podsumowanie i wnioski 

iększość studiów empirycznych wyprowadza 
istnienie przewagi konkurencyjnej z obser-
wacji wyników firm ex post, jednocześnie 

postulując, że kreowanie przewagi konkurencyjnej ex 
ante prowadzi do uzyskiwania nadzwyczajnych wyni-
ków [Powell, 2001] . Ta często występująca dwoistość 
w pojmowaniu związków pomiędzy przewagą konku-
rencyjną a wynikami firmy może zostać wyjaśniona 
dzięki dokonaniu rozróżnienia pomiędzy operacyjną 
a strategiczną przewagą konkurencyjną . Posiadanie 
strategicznej przewagi konkurencyjnej oznacza sytu-
ację, w której firma tworzy rentę ekonomiczną 
w dłuższym okresie . Źródłem strategicznej przewagi 
konkurencyjnej firmy są ex ante operacyjne przewa-
gi konkurencyjne . O posiadaniu przez firmę opera-
cyjnych przewag konkurencyjnych świadczy uzyski-
wanie przez nią lepszych niż konkurenci wyników 
w realizacji określonych celów cząstkowych ukierun-
kowanych na tworzenie wartości dla klientów . 

Reasumując, przewaga konkurencyjna powinna być 
analizowana z punktu widzenia tworzenia wartości 

rynki i potrzeby, unikając w ten sposób bezpośred-
niej konkurencji z firmami obsługującymi te same 
rynki, a przy okazji tworzyć istotną wartość [Kim 
i Mauborgne, 2004] . 

Miernik lepszych wyników firmy 

Jak wspomniano wyżej, firma tworzy wartość 
powyżej zaangażowanego w jej działalność kapitału, 
jeżeli uzyskiwana przez nią stopa ROIC jest wyższa 
niż koszt kapitału . W takiej sytuacji szybszy wzrost 
firmy przekłada się na dalszy wzrost wartości przed-
siębiorstwa . Gdy ROIC jest niższy niż koszt kapitału, 
szybszy wzrost firmy prowadzi do spadku jej warto-
ści – koszty ekspansji przewyższają uzyskiwane ko-
rzyści . Odpowiednie zarządzanie relacją pomiędzy 
uzyskiwanym zwrotem na zaangażowanym kapitale 
i tempem wzrostu firmy jest warunkiem maksyma-
lizacji jej wartości . Kryterium alokowania kapitału 
firmy (w tym dokonywania nowych inwestycji) powi-
nien być uzyskany długoterminowy zwrot na kapita-
le powyżej jego kosztu . 

Zgodnie z modelem tworzenia wartości przedsię-
biorstwa, im większa różnica pomiędzy ROIC a kosz-
tem kapitału oraz im szybszy wzrost firmy, tym 
większa wartość firmy ponad wartość zaangażowa-
nego kapitału . W bieżącej wartości firmy znajdują 
odzwierciedlenie oczekiwania co do wielkości oraz 
długości okresu uzyskiwania przez firmę renty eko-
nomicznej, czyli przewagi konkurencyjnej . Dlatego 
miernikiem wielkości i trwałości budującej wartość 
przewagi konkurencyjnej jest relacja wartości firmy 
do wartości zaangażowanego kapitału . Im wyższa 
wartość wskaźnika, tym większa i bardziej trwała 
budująca wartość przewaga konkurencyjna przedsię-
biorstwa . Na podstawie porównania tego wskaźnika 
z analogicznym wskaźnikiem dla konkurentów można 
również określić relatywną przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorstwa w stosunku do innych firm, w aspek-
cie umiejętności strategicznego tworzenia wartości . 

Na podstawie przedstawionej wyżej dyskusji moż-
na zdefiniować następujące rodzaje przewag konku-
rencyjnych: 

1) operacyjną przewagę konkurencyjną, 
2) strategiczną przewagę konkurencyjną . 
Ad 1 . Dla firmy drogą do osiągnięcia podstawo-

wego celu jej działalności jest realizacja wielu celów 
cząstkowych, np .: zwiększenie udziałów rynkowych, 
wejście na nowe rynki, poprawa jakości, rozwój tech-
nologii, budowa marki, redukcja kosztów itp . Reali-
zacja wiązki celów firmy jest związana z posiadaniem 
przez nią kompetencji, które pozwalają na osiągnięcie 
różnorodnych przewag nad konkurentami . Przewagi 

Zasoby 
i kompetencje

Wymogi rynku

Opcje 
strategiczne

Dostarczanie 
wyższej wartości 

dla klienta 

Zróżnicowanie

Niższe koszty

ROIC
Stopa wzrostu g 

Wartość �rmy
MV/BV 

Rys. 1. Relacja: opcje strategiczne – wartość dla akcjonariuszy

Źródło: opracowanie własne . 

po 12   9 16/12/2011   09:59



10 przeglàd

przedsiębiorstwa . Miernikiem strategicznej przewagi 
konkurencyjnej i pośrednio efektywności operacyj-
nych przewag konkurencyjnych firmy jest relacja 
wartości rynkowej przedsiębiorstwa do wartości za-
angażowanego w jego działalność kapitału . 

dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ 
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 
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Summary 
The primary objective of the company is to maximize its value . 
Therefore, evaluation of the competitive advantage building 
strategy should be done in terms of its impact on firm’s value 
creation . This paper aims to integrate strategic and financial 
perspectives in evaluation of competitive advantage effectiveness . 
Article presents proposals for the definitions of operational and 
strategic competitive advantages . Operational competitive advan-
tage means achievement of better performance than competitors 
in certain areas, while strategic competitive advantage is defined 
as realization of economic rents leading to an increase in com-
pany value . 

tendencje rynkowe w zakresie współpracy 
międzyorganizacyjnej

skutek przemian dokonujących się we współ-
czesnej gospodarce coraz bardziej powszech-
ny staje się paradygmat kooperacji . Domaga 

się on, aby w procesie formułowania strategii przed-
siębiorstwa uwzględnić fakt, że funkcjonując na ryn-
ku w sposób naturalny, tkwi ono w określonej sieci 
powiązań z innymi podmiotami . To z kolei wpływa 
na proces i sposób formułowania jego strategii1) . 
Zgodnie z tym paradygmatem współczesne przedsię-
biorstwa, realizujące swoje działania w coraz bardziej 
turbulentnym otoczeniu, mogą umocnić swoją pozycję 
i uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne przede wszyst-
kim poprzez realizację strategii kooperacji . Koopera-
cja polega na tworzeniu pomiędzy autonomicznymi 
podmiotami powiązań o charakterze współpracy ma-
jącej na celu realizację określonego przedsięwzięcia . 
Działanie takie jest możliwe dzięki łączeniu wybra-
nych zasobów i kompetencji stron podejmujących 
współpracę2) . 

Należy także podkreślić, że w ostatnich latach 
coraz częściej mówi się o intensyfikacji działań stra-
tegicznych polegających na łączeniu kooperacji z kon-
kurencją . Wskutek obserwacji takiego zjawiska 
w praktyce gospodarczej pojawiło się pojęcie koope-
rencji . Odnosi się ono do sytuacji, kiedy dwa nieza-
leżne przedsiębiorstwa realizują współpracę w celu 
osiągnięcia określonych korzyści, jednocześnie nie 
zaprzestając wzajemnego konkurowania3) . 

Niezależnie od tego, czy działania kooperacyjne 
podejmują przedsiębiorstwa będące względem siebie 
konkurentami, czy też podmioty nierywalizujące ze 
sobą, strategia ta oznacza realizację przez przedsię-
biorstwa wzajemnie zgodnych i uzupełniających się 
działań, mających pozytywny wpływ na osiąganie 
zaplanowanych przez nie celów . 

Jak wiadomo, przedsiębiorstwo stanowi system 
otwarty, co oznacza, że funkcjonuje ono w ramach wza-
jemnych oddziaływań z innymi podmiotami występu-
jącymi w jego otoczeniu . J . Światowiec-Szczepańska 
wskazuje, że kierując się paradygmatem kooperacji, 
„przedsiębiorstwa nie postrzegają relacji zewnętrz-
nych jako gry o sumie zerowej (zgodnie z którą zyski 
jednego podmiotu oznaczają stratę drugiego), lecz 
koncentrują się na długoterminowych celach, uzysku-
jąc nadzwyczajne korzyści właściwe tylko dla gry 
o sumie niezerowej”4) . Odnosząc zachowania przed-
siębiorstw do przywołanej wyżej teorii gier, należy pod-
kreślić, że aby uzyskać obopólne korzyści, kooperanci 
nie tylko powinni angażować się we wspólne przed-
sięwzięcie, ale także systematycznie w nie inwesto-
wać . Zgodnie z teorią gier, wtedy właśnie zwroty 
z inwestycji będą najwyższe5) . 

Obserwowana obecnie wyraźna tendencja do po-
dejmowania strategii kooperacji jest związana z po-
jęciem przewagi kooperacyjnej . Kierując się przyję-
tym w literaturze przedmiotu założeniem, mówiącym, 
że charakter występującej w przedsiębiorstwie prze-
wagi konkurencyjnej stanowi konsekwencję przyjęcia 
przez nie określonego rodzaju strategii konkurowa-
nia6), można powiedzieć, że przewaga kooperacyjna 
to rezultat budowania na rynku określonych układów 
współdziałania z innymi podmiotami . 

W literaturze przedmiotu występuje wiele opraco-
wań wskazujących na zasobowe uzasadnienie kreowania 
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współpracy międzyorganizacyjnej . Zgodnie z takim 
podejściem przedsiębiorstwo podejmuje strategię ko-
operacji po to, aby pozyskać zasoby potrzebne mu do 
skutecznego konkurowania na rynku7) . Dysponowanie 
określonym wachlarzem zasobów, niezbędnych w da-
nym momencie do skutecznej walki z rywalami ryn-
kowymi, pozwala przedsiębiorstwom na wzrost po-
ziomu ich konkurencyjności . W konsekwencji umie-
jętna realizacja strategii kooperacji może przynieść 
przedsiębiorstwu korzyści, których w pojedynkę nie 
byłoby ono w stanie osiągnąć, a które rzutują na jego 
sytuację konkurencyjną . Wśród najważniejszych 
z nich wymienia się: z poprawę efektywności poprzez 
uzyskanie ekonomii skali z transfer rozwiązań tech-
nologicznych z podniesienie poziomu innowacyjności 
i w rezultacie konkurencyjności kooperujących pod-
miotów z zwiększenie kompetencji przedsiębiorstw 
z zmianę form ich działania, a także z możliwość 
realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dzięki sku-
mulowanym środkom finansowym oraz z redukcję 
niepewności w otoczeniu8) . 

istota i znaczenie potencjału relacyjnego 

ak wskazuje praktyka gospodarcza, nie 
wszystkie utworzone na rynku układy ko-
operacyjne przynoszą spodziewane korzyści 

(około połowa z nich kończy się niepowodzeniem) . 
Zatem nasuwa się wniosek, że wygenerowanie korzy-
ści wynikających z realizacji strategii kooperacji jest 
uzależnione od pewnej konfiguracji zasobów oraz 
umiejętności, jakimi dysponują przedsiębiorstwa 
nawiązujące współpracę . Tę określoną konfigurację 
materialnych i niematerialnych zasobów, niezbęd-
nych do kreowania i skutecznej realizacji współpracy 
międzyorganizacyjnej, można określić mianem poten-
cjału relacyjnego . 

Bazę do identyfikacji elementów potencjału rela-
cyjnego stanowi klasyczne ujęcie wyodrębniające 
w ramach zasobów przedsiębiorstwa jego potencjał: 
finansowy, rzeczowy, ludzki oraz wiedzę . Jednak 
ujęcie takie wydaje się zbyt uproszczone i ogólnikowe . 
Analiza przypadków zarówno sukcesów, jak i niepo-
wodzeń w zakresie kooperacji prowadzi bowiem do 
konkluzji, że o przebiegu, rozwoju oraz wynikach 
współpracy międzyorganizacyjnej decydują pewne 
specyficzne zasoby oraz umiejętności . 

Wśród materialnych elementów składających się 
na potencjał relacyjny przede wszystkim trzeba wy-
mienić infrastrukturę komunikacyjną, jaką dysponu-
je przedsiębiorstwo . Infrastrukturę tę tworzą systemy 

komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej 
występującej w przedsiębiorstwie . Sprawny system 
komunikacji pozwala na stopniowe zmniejszanie dy-
stansu pomiędzy przedsiębiorstwami, które podjęły 
współpracę . Ponadto dobrze funkcjonująca komuni-
kacja pozwala im na wzajemne poznawanie ich pro-
cedur, specyficznych sposobów realizacji działań itp . 
To z kolei jest konieczne, aby kooperacja mogła się 
efektywnie rozwijać i aby w konsekwencji kooperują-
ce podmioty osiągnęły zamierzone cele . 

Dobrze funkcjonujący system komunikacji towa-
rzyszący współpracy międzyorganizacyjnej jest wpi-
sany w działania związane z koordynacją danego 
układu kooperacyjnego, oznaczającą wspólne plano-
wanie, tworzenie harmonogramów działań, a następ-
nie kontrolę i pomiar uzyskanych wyników . W tym 
miejscu należy podkreślić, że na znaczenie zasobu, 
jakim jest infrastruktura komunikacyjna i jej jakość, 
wskazują liczne źródła literaturowe, podkreślające, 
że skuteczny system komunikacji stanowi jeden z klu-
czowych czynników rozwoju współpracy międzyorga-
nizacyjnej uwieńczonej sukcesem9) . 

Wśród zasobów o charakterze materialnym na 
kształt potencjału relacyjnego przedsiębiorstwa zna-
cząco wpływają także zasoby finansowe . Jak wiado-
mo, stanowią one fundament, który wyznacza moż-
liwości rozwojowe przedsiębiorstwa . Dysponowanie 
określoną pulą zasobów finansowych daje swobodę 
działania, a także pozwala udoskonalać i odpowiednio 
do potrzeb kształtować posiadane już zasoby, zarów-
no materialne, jak i niematerialne . 

Jednak w rozmaitych opracowaniach, dotyczących 
współpracy międzyorganizacyjnej i czynników wpły-
wających na jej skuteczność, podkreśla się szczególne 
znaczenie zasobów o charakterze niematerialnym, 
czyli tzw . zasobów miękkich . Wśród nich jako te, 
które przede wszystkim przesądzają o kształcie i po-
ziomie potencjału relacyjnego, należy wymienić: po-
stawy menedżerów oraz kreowaną przez nich filozo-
fię zarządzania przedsiębiorstwem, systemy plano-
wania i pomiaru wyników działań, kulturę organiza-
cyjną, zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się oraz 
jego zdolność do zmiany . 

Filozofia zarządzania przedsiębiorstwem znajduje 
wyraz w jego orientacji . Przez orientację przedsię-
biorstwa rozumie się charakter podejmowanych przez 
nie wysiłków ukierunkowanych na przezwyciężanie 
najsilniejszych ograniczeń pojawiających się w proce-
sie wywierania wpływu na rynek . Menedżerowie 
opierający swoją filozofię zarządzania przedsiębior-
stwem na paradygmacie kooperacji kreują w nim tzw . 

znaczenie potencjału relacyjnego 
w procesach współpracy 
międzyorganizacyjnej 
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orientację relacyjną . Pod pojęciem tym rozumie się 
nastawienie na rozwijanie i utrwalanie rozmaitych 
więzi z innymi uczestnikami rynku . Orientacja rela-
cyjna w naturalny sposób staje się ważnym czynnikiem 
sprzyjającym zarówno nawiązywaniu więzi między- 
organizacyjnych, jak również dbaniu o ich owocny rozwój . 

Kolejnym z wymienionych zasobów niematerialnych 
decydujących o kształcie potencjału relacyjnego przed-
siębiorstwa są systemy planowania i pomiaru wyników 
działań . Znaczenie umiejętności planowania, a następ-
nie pomiaru uzyskanych rezultatów jako niezwykle 
ważne czynniki przesądzające o rezultatach współpra-
cy międzyorganizacyjnej, podkreśla wielu autorów eks-
plorujących problematykę współpracy międzyorganiza-
cyjnej10) . W tym miejscu przytoczyć można np . wyniki 
badań przeprowadzonych w ramach panelu ekspertów 
„Harvard Business Review Polska” . Prezentowane 
wyniki dowodzą, że precyzyjne zdefiniowanie oczeki-
wanych rezultatów współpracy międzyorganizacyjnej, 
a następnie umiejętność określenia przez menedżerów 
metod pomiaru rezultatów uzyskanych w ramach wspól-
nego działania, to istotne czynniki sukcesu współpracy 
podmiotów gospodarczych na rynku11) . 

Wśród zasobów o charakterze niematerialnym, 
kolejnym, niezwykle ważnym składnikiem potencjału 
relacyjnego jest kultura organizacyjna cechująca 
przedsiębiorstwo . Kulturę organizacyjną powszechnie 
rozumie się jako zespół założeń i wartości akcepto-
wanych oraz wyznawanych przez jego pracowników, 
wyznaczających określone postawy i normy zachowań 
charakterystyczne dla danego przedsiębiorstwa . 

 Obecne badania dotyczące współpracy między-
organizacyjnej dowodzą, że uwarunkowania kulturo-
we, zaliczane do uwarunkowań behawioralnych, na-
bierają w tym obszarze szczególnego znaczenia; 
współpracę międzyorganizacyjną należy bowiem po-
strzegać w kategoriach określonych zachowań przed-
siębiorstw względem siebie12) . 

Jak pisze Cz . Sikorski, kulturę organizacyjną 
przedsiębiorstwa można tak kształtować, aby zwięk-
szyć jego tzw . zdolność kooperacyjną . W kulturze 
cechującej podmioty nastawione na realizację współ-
pracy międzyorganizacyjnej otoczenie traktuje się jako 
zbiór różnych szans, umożliwiających przedsiębior-
stwu osiągnięcie sukcesu na rynku13) . W literaturze 
wskazuje się także na pojęcie kultury współpracy . 
Kluczowe wartości cechujące taką kulturę to zaufanie, 
wzajemność, otwartość oraz dzielenie się wiedzą14) . 
Zaufanie w procesach współpracy międzyorganizacyj-
nej oznacza gotowość przedsiębiorstwa do tego, aby 
na rzecz określonego układu kooperacyjnego zaanga-
żować pewne zasoby, opierając się na przekonaniu, że 
wspólne działania realizowane przy zastosowaniu tych 
zasobów okażą się korzystne dla obu stron, chociaż 
nie jest to w żaden sposób zagwarantowane15) . 

Wzajemność odnosi się natomiast do występowa-
nia u menedżerów i pracowników przedsiębiorstwa 
zarówno świadomości, jak również akceptacji tego, 
że współpraca międzyorganizacyjna prowadzi do uzy-
skiwania korzyści przez oba kooperujące podmioty . 

Z kolei otwartość i skłonność do dzielenia się wie-
dzą odwołują się do klimatu organizacyjnego występu-
jącego w przedsiębiorstwie . Klimat otwartości cechu-
jący współpracujące podmioty sprzyja wzajemnemu 
udostępnianiu informacji, jakie mają kooperanci, jak 
również podejmowaniu działań związanych z tworze-
niem sprawnych kanałów komunikacji pomiędzy nimi . 

W literaturze przedmiotu umiejętność dzielenia 
się przez przedsiębiorstwa podejmujące działania 
kooperacyjne wiedzą oraz ich zdolność do uczenia 
się postrzegane są jako ważne czynniki rozwoju współ-
pracy międzyorganizacyjnej . 

Analiza występujących w literaturze, nieco zróż-
nicowanych interpretacji zdolności przedsiębiorstwa 
do uczenia się pozwala przyjąć, że zdolność ta jest 
tożsama z gotowością przedsiębiorstwa do zmiany 
posiadanych zasobów wiedzy16) . Owa gotowość wiąże 
się z umiejętnością rozpoznania wartości nowej wie-
dzy, którą przedsiębiorstwo może pozyskać z otocze-
nia, a tym samym od innych podmiotów funkcjonu-
jących na rynku, przyswojenia tej wiedzy, a następnie 
wykorzystania jej w sposób komercyjny . 

Gotowość do zmiany posiadanych zasobów wiedzy 
wiąże się z ogólną gotowością przedsiębiorstwa do 
przeprowadzania zmian . Kształtuje się ona przede 
wszystkim pod wpływem filozofii leżącej u podstaw 
strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo oraz 
występującej w nim kultury organizacyjnej . 

Odwołując się do problematyki potencjału relacyj-
nego, należy stwierdzić, że otwartość przedsiębiorstwa 
w zakresie pozyskiwania i wymiany wiedzy występu-
jącej w otoczeniu stanowi fundament realizacji współ-
pracy międzyorganizacyjnej . W kooperację wpisany 
jest dziś bowiem proces zarówno wymiany, jak i wspól-
nego tworzenia zasobów wiedzy, które współcześnie 
determinują siłę konkurencyjną przedsiębiorstwa . 

W tym miejscu trzeba także wskazać na fakt, że 
czynnikiem wpływającym na kształt potencjału rela-
cyjnego przedsiębiorstwa są także jego kompetencje, 
pozwalające na asymilację nowej wiedzy . Umiejętność 
przyswojenia sobie nowej wiedzy oznacza dyspono-
wanie przez przedsiębiorstwo specjalistami, którzy 
są w stanie wykorzystać możliwości wynikające z po-
zyskania nowych zasobów wiedzy17) . 

Zarówno umiejętność pozyskiwania wiedzy od 
partnerów biznesowych, jak również zdolność do jej 
asymilacji idą w parze z postawą określaną mianem 
elastyczności przedsiębiorstw realizujących współpra-
cę . Postawa ta jest wyrazem wspomnianej wyżej go-
towości przedsiębiorstwa do wdrażania zmian . Ela-
styczność w procesach współpracy międzyorganizacyj-
nej definiuje się jako wzajemne oczekiwanie gotowości 
do podjęcia koniecznych działań adaptacyjnych, po-
dyktowanych zmianą warunków funkcjonowania ko-
operujących przedsiębiorstw . Przedsiębiorstwa, uzna-
jące tę zasadę, tworzą dla siebie gwarancję, że wa-
runki działania w ramach danego układu współpracy 
będą przedmiotem zmian dokonywanych w dobrej 
wierze, jeśli zaistnieje taka konieczność18) . Wyniki 
badań prezentowane w literaturze przedmiotu pozwa-
lają stwierdzić, że owa elastyczność jest wyrazem 
klimatu otwartości, jaki panuje w ramach danego 
układu kooperacji i jednocześnie stanowi niezwykle 
istotny czynnik sukcesu w procesach współpracy 
międzyorganizacyjnej19) . 

podsumowanie 

warunkach ciągłej zmienności otoczenia wie-
le przedsiębiorstw zaczęło dostrzegać, że ich 
dotychczasowe strategie rozwoju wymagają 

zmian . Szczególnie wyraźnie zarysowuje się dziś 
przechodzenie od myślenia zorientowanego wyłącz-
nie na konkurowanie na myślenie w kategoriach 
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paradygmatu kooperacji . Można powiedzieć, że ob-
serwacja obecnych realiów gospodarczych prowadzi 
do refleksji, że idea kooperacji może być postrzegana 
jako kolejny etap rozwoju rynku20) . 

W świetle powyższych rozważań realizacja współ-
pracy międzyorganizacyjnej staje się dziś wręcz ko-
niecznością dla przedsiębiorstw, które chcą nadążać 
za tendencjami rynku i pozostać przedsiębiorstwami 
konkurencyjnymi . Jednak, aby w procesach tej współ-
pracy osiągać zamierzone korzyści synergiczne, 
przedsiębiorstwa muszą świadomie kreować swój 
potencjał relacyjny . To, jak go ukształtują, a następ-
nie sposób, w jaki będą nim zarządzać i go udosko-
nalać, przełoży się bowiem na rezultaty uzyskiwane 
przez nie w procesach kooperacji . Przyjmując zatem, 
że właściwie nie ma odwrotu od realizacji strategii 
kooperacji, można stwierdzić, że działania związane 
z kreowaniem potencjału relacyjnego powinny obecnie 
stać się jednym z priorytetów strategicznych współ-
czesnych przedsiębiorstw . 

dr Agata Sudolska 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
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Summary 
Nowadays, the idea of cooperation is one of the key elements 
of the modern management model that answers the challen-
ges of global economy . Its results from the fact that globali-
zation calls for new ways to compete and demands new phi-
losophy of building company’s market position . 
Analysis of several examples of inter-organizational coopera-
tion follows to the question: what are the key factors deter-
mining the success of cooperation . The paper is an attempt 
to introduce the idea of relation potential, understood as the 
specific configuration of enterprise’s resources necessary to 
cooperate effectively, and to emphasize its importance in the 
process of cooperation .
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organizacyjne uczenie się 
jako proces etycznego rozwoju 
organizacji 
 

Jerzy Szczupaczyński

Wprowadzenie 

roblematyka organizacyjnego uczenia się 
należy do najbardziej dynamicznie rozwijają-
cych się obszarów badań z pogranicza nauk 

o zarządzaniu, psychologii i socjologii organizacji . 
Dyskusje wokół koncepcji organizacyjnego uczenia 
nasiliły się w latach 90 . ub . w ., wraz z wyraźnymi 
oznakami przechodzenia do gospodarki postindustrial-
nej, opartej na technologiach informatycznych i wie-
dzy . Kluczowy charakter tych procesów w organiza-
cjach gospodarczych jest postrzegany z perspektywy 
coraz bardziej złożonego i turbulentnego otoczenia, 
a także zmiany hierarchii ważności materialnych i nie-
materialnymi zasobów organizacji [Śliwa, 2001] . Wie-
dza jest więc rozumiana w sposób charakterystyczny 
dla nauk o zarządzaniu, jako zasoby informacyjne 
przedsiębiorstwa, mające strategiczne znaczenie 
w kontekście organizacyjnych działań i celów . 

Przedmiotem naszych rozważań będzie etyczne 
uczenie się organizacji (EUO), rozumiane jako proces 
wytwarzania i przetwarzania tej warstwy organiza-
cyjnej wiedzy, która pozwala organizacji lepiej radzić 
sobie z oczekiwaniami otoczenia, formułowanymi 
w kategoriach zinstytucjonalizowanych wyobrażeń na 
temat zakresu jej społecznej odpowiedzialności, a me-
nedżerom rozwiązywać dylematy moralne, pojawia-
jące się w sytuacjach decyzyjnych . W tym kontekście 
H . Spitzeck mówi o podwójnej naturze organizacji 
[Spitzeck, 2009] . Z jednej strony jest to system funk-
cjonujący zgodnie z kryteriami technokratycznej ra-
cjonalności osiągania celów; z drugiej strony system 
zanurzony w społeczno-kulturowym otoczeniu, które 
formułuje określone oczekiwania . To powoduje, że 
procesy uczenia się muszą być rozpatrywane w per-
spektywie podwójnej racjonalności – poprawy sku-
teczności w realizacji ekonomicznych celów i legity-
mizacji ze strony interesariuszy . 

cztery poziomy organizacyjnego uczenia się 

aproponowane rozumienie EUO wymaga 
dyskusji trzech kwestii, które wydają się 
istotne do wskazania specyfiki tego procesu . 

Po pierwsze, jakie są formy etycznej wiedzy organi-
zacji . Po drugie, z jakim typem organizacyjnego ucze-
nia się mamy do czynienia, jakie są jego mechanizmy 
i charakter . Po trzecie, jaka jest relacja pomiędzy pro-
cesami uczenia się podporządkowanymi realizacji eko-
nomicznych celów przedsiębiorstwa a tymi aspektami 

uczenia się, które odnoszą się do legitymizacyjnych 
potrzeb organizacji . 

Wiedza w organizacji jest tworzona w różnych 
formach i na różnych poziomach systemu organiza-
cyjnego . 

Poziom jednostki 

Na tym poziomie analizy wiedzę etyczną zdefiniu-
jemy jako szczególny typ zasobów informacyjnych 
jednostki, które mogą być wykorzystane w sytuacjach 
rozpoznawanych w środowisku organizacyjnym jako 
etycznie nacechowane . Wiedza etyczna, rozpatrywa-
na jako efekt uczenia się na poziomie organizacyjne-
go aktora, zawiera takie elementy, jak: heurystyki 
i standardy moralne, strategie postępowania, znajo-
mość różnych kontekstów sytuacyjnych i mechani-
zmów, które mają znaczenie z punktu widzenia oceny 
i rozwiązywania problemów organizacyjnych zawie-
rających komponent moralnego wyboru . 

Należy zwrócić uwagę, że tak rozumiana wiedza 
etyczna nie może być utożsamiana z moralnymi prze-
konaniami aktora . Najlepszą ilustracją rozłączności 
tych pojęć jest typ wiedzy etycznej charakterystyczny 
dla firm kładących duży nacisk na formalne mecha-
nizmy zarządzania społeczną odpowiedzialnością or-
ganizacji (Corporate Social Responsibility – CSR) . 
W tym przypadku kluczowe znaczenie ma nie tyle 
zarządzanie zgodne z własnym sumieniem, co zgod-
ność ze sformalizowanym kodeksem firmy . Jak wy-
nika z badań, menedżerowie, którzy pracują w takich 
firmach, często oddzielają moralność prywatną i za-
wodową [Szczupaczyński, 2010] . W wykonywaniu roli 
zawodowej posługują się inną wiedzą etyczną niż ta, 
która jest wykorzystywana w sytuacjach pozazawo-
dowych . 

Poziom grupy 

Wiedzę etyczną na poziomie grupy zdefiniujemy 
jako dominujące przekonania, schematy poznawcze 
i strategie działania, uwspólniane poprzez grupowe 
interakcje, przede wszystkim jako różne formy mo-
ralnego dyskursu i przywództwa . Grupy są nie tylko 
ogniwem pośredniczącym pomiędzy organizacją i jej 
aktorami, lecz także tworzą specyficzne środowiska, 
w których wiedza moralna jest wytwarzana, uzgad-
niana i cyrkulowana . W procesach EUO grupy nie-
formalne dostarczają stymulacji i emocjonalnego 
wsparcia [Reinhard i inni, 2001] . 
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Poziom organizacji 

Wiedza etyczna na poziomie organizacji ma dwa 
wymiary, które można odnieść do rozróżnienia po-
między wiedzą ukrytą (tacit knowledge) i wiedzą do-
stępną, wprowadzonego do filozofii nauki przez 
M . Polanyi’ego, a spopularyzowanego w dziedzinie 
zarządzania przez Nonaka i Takeuchi [Polanyi, 1966; 
Nonaka, Takeuchi, 2000] . Wiedza dostępna to war-
tości i reguły działania, sformalizowane w postaci 
kodeksów etycznych oraz innych elementów zarząd-
czej infrastruktury CSR . Do tego obszaru wiedzy 
zaliczymy także niesformalizowane elementy kultury 
organizacyjnej, które tworzą wystarczająco wyraziste 
wzory percepcji i reakcji w sytuacjach definiowanych 
w kategoriach CSR . Określając wymiar ukryty wie-
dzy etycznej, można posłużyć się analogią z pojęciem 
założeń podstawowych kultury organizacyjnej 
E . Scheina [Schein, 1992] . Są to nieuświadomione 
założenia, które wpływają na etyczny wymiar zacho-
wań organizacji i jej aktorów . 

Poszukując narzędzi bardziej szczegółowej koncep-
tualizacji wiedzy etycznej na poziomie organizacji, 
niektórzy badacze próbują wykorzystać koncepcję 
moralnego rozwoju L . Kohlberga [Kohlberg, 1966] . 
Kohlberg wyróżnił sześć etapów moralnego rozwoju 
jednostek, pogrupowanych jako stadia przedkonwen-
cjonalne, konwencjonalne i postkonwencjonalne . Kon-
cepcja Kohlberga – popularna w psychologii rozwojo-
wej – jest wykorzystywana w celu konstrukcji typologii 
etycznej wiedzy organizacji . Przykładem może być pro-
pozycja Logsdon i Yuthas, które kategorie Kohlberga 
przenoszą z poziomu jednostki na poziom organizacji 
[Logsdon, Yuthas, 1997] . Określając charakterystycz-
ne kryteria ocen i działań, każdy z wymienionych 
typów strukturalizuje wiedzę etyczną organizacji, 
wskazując odrębne „uzasadnienia i motywacje” . 

Poziom sieci organizacyjnych 

Czwartym poziomem uczenia się są populacje 
organizacji działających na określonych rynkach . 

Konkurując między sobą, firmy jednocześnie uczą się 
od siebie, kopiując strategie i rozwiązania struktu-
ralne . Procesy uczenia się od konkurentów są uwa-
runkowane takimi czynnikami, jak: pozycja firmy, 
powszechność imitowanych rozwiązań, poziom nie-
pewności na rynku itp . Wiedzę etyczną na tym po-
ziomie można określić jako wartości i zasady postę-
powania, które są akceptowane w określonej popula-
cji organizacji, mogą być przez nie stosowane, a tak-
że są w ramach populacji w różnych formach komu-
nikowane . 

modele organizacyjnego uczenia się

ajbardziej znaną typologią uczenia się jest 
bez wątpienia propozycja Argyrisa i Schöna, 
którzy rozróżnili trzy rodzaje organizacyjne-

go uczenia się: w pojedynczej pętli (single-loop lear-
ning), w podwójnej pętli (double-loop learning) i me-
tauczenia się (deutero-learning) [Argyris i Schön, 
1978] . Uczenie się w pojedynczej pętli polega na 
wykryciu niezgodności osiąganych i założonych rezul-
tatów i poszukiwaniu sposobów eliminacji tej rozbież-
ności w ramach przyjętych celów, operacyjnych pro-
cedur i kulturowych założeń . Przyczyny niepowodzeń 
są przypisywane nieodpowiednim działaniom, które 
zostały podjęte wewnątrz określonego systemu orga-
nizacyjnego lub też zakłóceniom, których eliminacja 
nie wymaga zakwestionowania podstawowych para-
metrów tego systemu . Z uczeniem się w podwójnej 
pętli mamy do czynienia wówczas, gdy korekta błędu 
pociąga zmianę ogólnych celów i założeń, które w or-
ganizacji wyznaczają ramy poszukiwania rozwiązań . 
Pojęcie metauczenia natomiast odnosi się do procesu 
konstrukcji i instytucjonalizacji metareguł organiza-
cyjnego uczenia się . Zasługa Argyrisa i Schöna pole-
ga na zwróceniu uwagi na różnicę pomiędzy uczeniem 
się bezrefleksyjnym, którego ilustracją jest działanie 
termostatu, a uczeniem się transformatywnym, w wy-
niku którego są kwestionowane istotne założenia 
organizacji . Analizując różne stanowiska w tym za-
kresie, Shrivastava pisze o organizacyjnym uczeniu się 

Tab. 1. Stadia moralnego rozwoju jednostki i typy wiedzy etycznej organizacji według M. Logsdon 
i K. Yuthas 

Kategorie L. Kohlberga Uzasadnienia i motywacje 
jednostek 

Uzasadnienia i motywacje 
w odniesieniu do organizacji 

Poziom przedkonwencjonalny
Stadium I: posłuszeństwo i kara Unikanie przykrych konsekwencji dla 

działającego 
Unikanie przykrych konsekwencji dla 
organizacji 

Stadium II: instrumentalne cele 
i wymiana korzyści 

Kierowanie się własnym interesem Kierowanie się wyłącznie interesem 
organizacji 

Poziom konwencjonalny
Stadium III: konformizm 
interpersonalny, podporządkowanie 
grupowym normom 

Dążenie do spełnienia oczekiwań 
bezpośredniego otoczenia 

Dążenie do spełnienia oczekiwań 
podobnych organizacji, podporządkowania 
się normom branżowym lub normom 
lokalnych wspólnot biznesowych 

Stadium Iv: konformizm społeczny 
i wspieranie systemu społecznego 

Dążenie do spełnienia oczekiwań 
określonych przez prawo 

Dążenie do działania zgodnego z prawem 
i regulacjami 

Poziom postkonwencjonalny
Stadium v: społeczny kontrakt Dążenie do osiągnięcia społecznego 

porozumienia i tolerancja w kwestii 
rozbieżnych wartości i interesów 

Dążenie do osiągnięcia społecznego 
porozumienia w kwestiach, które nie są 
w pełni regulowane przez prawo 

Stadium Iv: uniwersalne zasady 
etyczne 

Dążenie do realizacji wybranych 
przez siebie zasad moralnych 

Dążenie do określenia, komunikowania 
i stosowania uniwersalnych zasad 
etycznych w procesach decyzyjnych 

Źródło: LOGSDON, YUTHAS (1997, s . 1214) .
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rozumianym jako proces adaptacji i organizacyjnym 
uczeniu się rozumianym jako proces tworzenia i prze-
twarzania wspólnych dla członków organizacji norm 
działania, strategii i stojących za nimi poznawczych 
założeń [Shrivastava, 1983] . Rozróżnienie to ma 
kluczowe znaczenie z punktu widzenia konceptuali-
zacji problematyki EUO . 

Perspektywa adaptacyjna może być z powodze-
niem zastosowana do interpretacji procesów uczenia 
się w obszarze zarządzania CSR . W takim przypadku 
nabywanie nowej wiedzy jest związane z dynamiką 
wymogów legitymizacyjnych, których źródła upatry-
wać należy w dominujących w otoczeniu organizacji 
systemach norm, wartościach i kulturowych defini-
cjach, określających treść społecznych oczekiwań 
wobec przedsiębiorstwa . Organizacja uczy się, w jaki 
sposób pozyskiwać akceptację ze strony kluczowych 
interesariuszy . Wiedza tego typu ma charakter in-
strumentalny . 

Drugim typem uczenia się jest uczenie się w po-
dwójnej pętli, czyli weryfikacja podstawowych założeń 
określających postrzeganie, ocenę i reagowanie w od-
niesieniu do zagadnień i sytuacji etycznie nacecho-
wanych . Na poziomie całej organizacji uczenie się 
tego typu prowadzi do zmian istotnych elementów 
kultury organizacyjnej; na poziomie jednostki mamy 
do czynienia ze zmianą standardów, percepcji i ocen 
moralnych . 

Wyróżnimy cztery interpretacyjne modele orga-
nizacyjnego uczenia się (por . tabela 2) . Są one wyni-
kiem skrzyżowania dwóch kryteriów . 

Pierwsze kryterium odnosi nas do źródeł procesu 
uczenia się . Uczenie się może być reakcją na wyma-
gania otoczenia, której celem jest reaktywna lub 
proaktywna adaptacja . Adekwatnym opisem tej rela-
cji jest model organizacji jako systemu otwartego, 
którego warunkiem przetrwania jest – obok pozytyw-
nego bilansu wymiany ze środowiskiem – dostoso-
wanie struktury i sposobów działania do kulturowych 
wymagań otoczenia [Scott, 2003] . Logika uczenia się 
jest określona przez interakcje organizacji z otocze-
niem, bez względu na to, czy mamy do czynienia 
z pojedynczą czy też podwójna pętlą uczenia się . 

Organizacyjne uczenie się może mieć także swoje 
źródło w wewnętrznej dynamice systemu . Ogólnego 
modelu takiego procesu należy poszukiwać w teorii 
systemów samozwrotnych, która kładzie nacisk na 
wewnętrzne źródła uczenia się systemów (systemy 
autopoietyczne reprodukują się w sposób autonomicz-
ny wobec otoczenia) . Pomnażanie organizacyjnej wie-
dzy jest konceptualizowane jako wynik interakcji 
elementów systemu, a nie systemu i otoczenia . W teo-
rii systemów samozwrotnych wiedza organizacyjna 
jest definiowana nie tyle jako podzielane przez akto-
rów reprezentacje zewnętrznego wobec organizacji 
świata, lecz współistniejące, bardziej lub mniej prze-
ciwstawne interpretacje tego świata, których autora-
mi są członkowie organizacji . 

Reprezentatywna dla tego typu rozumienia orga-
nizacyjnego uczenia się jest koncepcja korporacyjnej 
epistemologii von Krogha, Roosa i Slocuma [von 
Krogh i inni, 1994] . Autorzy ci swoją koncepcję wie-
dzy organizacyjnej przeciwstawiają perspektywie ko-
gnitywistycznej, skoncentrowanej na pytaniu, w jaki 
sposób reprezentacje świata są wytwarzane w proce-
sie przetwarzania informacji przez struktury poznaw-
cze jednostki i organizacji . Reprezentacje są przecho-

wywane w strukturach przetwarzających wiedzę or-
ganizacji, a ponieważ mają charakter rekurencyjny, 
przybierają postać skryptów i schematów [von Krogh 
i inni, 1994, s . 57] . Uczenie się w perspektywie ko-
gnitywistycznej oznacza, że uczestnicy organizacji 
uzyskują coraz dokładniejsze reprezentacje świata 
poprzez włączanie do zasobów wiedzy nowych do-
świadczeń różnego typu . Gromadzona wiedza jest 
strukturalizowana przede wszystkim przez praktycz-
ne problemy, z którymi organizacje się zmagają . von 
Krogh, Roos i Slocum rozwijają przeciwstawną do 
perspektywy kognitywistycznej koncepcję wiedzy or-
ganizacyjnej, nawiązującą do socjologicznego kon-
struktywizmu i teoretycznych idei N . Luhmanna . 
Koncepcja korporacyjnej epistemologii zakłada, że 
wiedza organizacyjna jest tworzona w interakcyjnym 
procesie wypracowywania wspólnych znaczeń przez 
członków organizacji . Podstawą tworzenia wiedzy 
organizacyjnej jest prywatna wiedza członków orga-
nizacji, uwspólniana poprzez akty komunikowania . 

Drugim kryterium proponowanego modelu są 
treści (rezultaty) organizacyjnego uczenia się . Wiedza 
oparta na racjonalności technokratycznej dotyczy 
sposobów zarządzania CSR i zachowaniami członków 
organizacji w sytuacjach rozpoznawanych jako etycz-
nie nacechowane . Jest to wiedza oparta na techno-
kratycznej racjonalności, pozwalająca kontrolować 
procesy organizacyjne na różnych poziomach . Jej 
miarą nie są kryteria etyczne, lecz parametry spraw-
nego i skutecznego działania . Innym typem rezulta-
tów uczenia się jest wiedza etyczna organizacji, któ-
rej elementami są wartości, standardy etyczne i za-
łożenia kultury organizacyjnej odnoszące się do za-
kresu i form etycznej odpowiedzialności organizacji 
i jej członków .

typologia etycznego uczenia się organizacji 

roponowana typologia określa cztery inter-
pretacyjne modele uczenia się . 

Uczenie się organizacji jako adaptacja  
instrumentalna 

Wynikiem tego rodzaju uczenia się jest poprawa 
skuteczności zarządzania CSR . Interpretując infor-
macje napływające z otoczenia i zgromadzoną wiedzę 
na temat efektywności stosowanych praktyk, przed-
siębiorstwo poszerza swój repertuar sposobów dzia-
łania, na przykład uczy się skuteczniej komunikować 
z kluczowymi interesariuszami . Organizacyjny proces 
uczenia się może przebiegać w następującej sekwen-
cji: ujawnienie problematycznych z etycznego punktu 
widzenia praktyk organizacji z kryzys wizerunkowy 
organizacji z analiza i poszukiwanie adekwatnej stra-
tegii zarządzania CSR z zmiana strategii i procedur . 
Ten model organizacyjnego uczenia się dominował 
w literaturze przedmiotu do końca lat 80 . ub . w . 

Uczenie się organizacji jako autogeniczne  
doskonalenie narzędzi zarządzania CSR 

Poprawa skuteczności zarządzania etyczną odpo-
wiedzialnością organizacji nie musi mieć charakteru 
adaptacji . Może być interpretowana w kategoriach 
samozwrotnego procesu wytwarzania wiedzy organi-
zacyjnej, opartego na eksperymentowaniu i dążeniu 
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do mistrzostwa [Senge, 1998] . Impulsy ukierunkowu-
jące proces uczenia się są generowane wewnątrz 
systemu organizacyjnego . Jak się wydaje, ten typ 
uczenia się jest najbliższy współczesnym normatyw-
nym wizjom organizacji opartych na wiedzy . Kładzie 
się w nich nacisk na ciągły i samowzbudzający się 
charakter procesu uczenia się . Jako przykład przy-
wołać można koncepcję tworzenia wiedzy I . Nonaka 
[Nonaka i inni, 2001] . Zakłada ona spiralny model 
uczenia się organizacji, oparty na interakcji pomiędzy 
wiedzą ukrytą i wiedzą dostępną . Jak twierdzą auto-
rzy tej koncepcji, pomnażanie wiedzy jest wynikiem 
złożonego procesu „wzajemnego wzbudzania się” 
różnych form wiedzy i podmiotów, które są jej nośni-
kami . Kluczową rolę odgrywają w tym procesie za-
rządzający, którzy tworzą organizacyjną wizję kre-
owania wiedzy, a także system znaczeń, dzięki którym 
zasoby wiedzy mogą być efektywnie wykorzystywane .

Uczenie się organizacji jako adaptacja  
transformacyjna 

W wyniku zewnętrznych presji i oczekiwań zmie-
niają się podstawowe wartości i założenia kultury 
organizacyjnej . Stopniowo zmienia się także sposób 
rozpoznawania, oceny i reakcji pracowników 
– w szczególności kadry zarządzającej – w sytuacjach 
etycznie nacechowanych . Odpowiedzią na impulsy 
płynące ze środowiska jest refleksja etyczna, która 
przybiera zinstytucjonalizowane formy oraz przewar-
tościowanie etycznej filozofii firmy .

Modelowi adaptacji transformacyjnej można przy-
pisać trzy charakterystyczne cechy . Po pierwsze, 
kluczowe znaczenie w rewizji etycznych fundamentów 
kultury organizacyjnej mają postawy i orientacje 
kierowników najwyższego szczebla, którzy kształtują 
strategię pozyskiwania zasobów legitymizacyjnych 
organizacji [Logsdon, Yuthas, 1997; Snell, 2000] . Po 
drugie, w inicjacji procesu uczenia się jako adaptacji 
transformacyjnej istotną rolę może odegrać legitymi-
zacyjny kryzys organizacji [Spitzeck, 2009] . Ponieważ 
gwałtowna krytyka przedsiębiorstwa podważa sku-
teczność stosowanych zabiegów legitymizacyjnych, 

poszukiwanie społecznej akceptacji prowadzi do za-
kwestionowania istotnych wartości kultury organiza-
cyjnej . Trzeba jednak zaznaczyć, że w świetle badań 
barier i niepowodzeń organizacyjnego uczenia się 
związek pomiędzy kryzysem organizacji a efektywno-
ścią procesu uczenia się jest złożony i niejednoznacz-
ny [Antal i inni, 2001; Starbuck, Hedberg, 2001] . Po 
trzecie, adaptacja transformacyjna nie musi prze-
kształcać kultury organizacyjnej na wyższy poziom 
etycznego rozwoju . Snell wskazuje wiele zmiennych 
organizacyjnych i środowiskowych, które w kontek-
ście hierarchii poziomów rozwoju etycznego Kohlberga 
oddziałują regresywnie . Takim czynnikiem jest na 
przykład moralny pesymizm panujący w danej bran-
ży, czyli „anomia, cynizm i rozczarowanie tym, w jaki 
sposób prowadzony jest biznes” [Snell, 2000, s . 277] . 
Istotną determinantą wewnątrzorganizacyjną jest 
sposób zarządzania, a w szczególności to, czy domi-
nujące wzory przywództwa opierają się na zaufaniu, 
współuczestnictwie i otwartej komunikacji . 

Etyczne uczenie się organizacji jako transformacja 
autogeniczna 

Jak już powiedzieliśmy, model uczenia się w sys-
temie autopoietycznym przyciąga uwagę badaczy 
zajmujących się tzw . organizacjami opartymi na wie-
dzy . Chodzi o określenie warunków, w jakich uczenie 
się jest pobudzane przez wewnętrzne środowisko 
organizacji i ma charakter innowacyjny na najbardziej 
fundamentalnym poziomie, tzn . podstawowych celów, 
kulturowych założeń i schematów poznawczych . 
Wskazuje się przy tym na fakt, że wiedza zgroma-
dzona w organizacji w postaci kulturowych założeń 
i mentalnych schematów może być przeszkodą w ucze-
niu się transformacyjnym . Niektórzy badacze powo-
łują się na koncepcję zapominania (unlearning) [Antal 
i inni, 2001] . „Zapominanie” jest niezbędne, ponieważ 
rozwój wiedzy – obok wymiaru inkrementalnej kumu-
lacji – ma także wymiar, który można by określić jako 
transformacyjną negację . Wykorzystywane w organi-
zacjach techniki heurystyczne w coraz większym stop-
niu opierają się na eksplikacji, a następnie odrzucaniu 

Tab. 2. Typy organizacyjnego uczenia się 

Treść (rezultaty) organizacyjnego uczenia się 

Wiedza instrumentalna
(oparta na racjonalności technokratycznej, 
wykorzystywana w zarządzaniu etyczną 

odpowiedzialnością organizacji) 

Wiedza etyczna 
(wartości i założenia kultury organizacyjnej 
odnoszące się do zakresu i form etycznej 

odpowiedzialności organizacji i jej członków) 

Uczenie się 
jako reakcja 

na wymagania 
otoczenia 

(organizacja jako 
system otwarty) 

I. Uczenie się organizacji jako adaptacja 
instrumentalna 

Poprawa skuteczności zarządzania etyczną 
odpowiedzialnością organizacji na podstawie 
analizy doświadczeń i informacji płynących 

z otoczenia organizacji 

III. Uczenie się organizacji jako adaptacja 
transformacyjna 

Rewizja etycznych założeń kultury organizacyjnej 
w wyniku potrzeb legitymizacyjnych (zmiana 

wartości i założeń odnoszących się do etycznej 
odpowiedzialności organizacji i jej członków) 

Uczenie się jako 
proces w systemie 

samozwrotnym 
(organizacja 
jako system 

autopoietyczny)

II. Uczenie się organizacji jako autogeniczne 
doskonalenie narzędzi zarządzania etyczną 

odpowiedzialnością firmy 
Poprawa skuteczności zarządzania etyczną 

odpowiedzialnością organizacji, będąca wynikiem 
samorefleksji, eksperymentowania, dążenia do 

mistrzostwa 

IV. Uczenie się organizacji jako 
autogeniczna transformacja 

Rewizja etycznych założeń kultury organizacyjnej 
w wyniku procesów dyskursywnego ustalania 

znaczeń lub projekcji osobistych wartości 
strategicznego decydenta (zmiana wartości 

i założeń odnoszących się do etycznej 
odpowiedzialności organizacji i jej członków)

Źródło: opracowanie własne . 

,
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wszystkich założeń dotychczas stosowanych sposobów 
rozwiązywania problemów . W podejmowaniu decyzji 
decydująca rola jest przypisywana twórczej wyobraź-
ni i intuicji, a nie racjonalnej analizie warunków 
i możliwości działania . W jednym ze swoich artyku-
łów J .G . March mówi o równowadze pomiędzy eks-
ploatacją wiedzy i kompetencji już zgromadzonych 
a eksploracją nowych jej segmentów, która wymaga 
różnorodności przekonań i orientacji wśród pracow-
ników, odbiegających od dominujących w organizacji 
kanonów myślenia i działania [March, 1991] . Trans-
formacja autogeniczna w odniesieniu do etycznego 
wymiaru kultury organizacyjnej oznacza zakwestio-
nowanie dominującej perspektywy postrzegania CRS 
i związanych z tą perspektywą struktur i praktyk . 

Można wyróżnić dwa ogólne wzory transformacji 
autogenicznej: dyskursywny i przywódczy . Każdy 
z nich określa swoiste schematy uczenia się i inną 
dynamikę zmian . 
 � Wzór dyskursywny zakłada, że podstawowym 

mechanizmem przewartościowania dominujących 
w organizacji ram postrzegania świata jest, mówiąc 
najogólniej, uczenie się członków organizacji w pro-
cesie dyskursywnego ustalania etycznych znaczeń, 
które cechuje znaczny stopień autonomii wobec in-
strumentalnej racjonalności, na której opiera się 
realizacja ekonomicznych celów przedsiębiorstwa . 
Wzór dyskursywny może być interpretowany na grun-
cie bardzo różnych koncepcji teoretycznych . Przywo-
łana została teoria systemów samozwrotnych i kon-
cepcja korporacyjnej epistemologii von Krogha, Roosa 
i Slocuma . Scherer i Palazzo wykorzystują ideę deli-
beratywnej demokracji i idealnej sytuacji komunika-
cyjnej J . Habermasa do budowy modelu korporacyj-
nego dyskursu, opartego na zracjonalizowanym dia-
logu interesariuszy [Scherer, Palazzo, 2007] . 
 � Wzór przywódczy wiąże etyczną transformację 

organizacji z wnoszeniem nowych wartości i orienta-
cji moralnych przez strategicznych decydentów . 

podsumowanie 

rezentowane w artykule modele EUO mają 
status narzędzi analitycznych . Są efektem 
spojrzenia na problematykę zarządzania 

społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa 
z punktu widzenia koncepcji odnoszących się do 
procesów organizacyjnego uczenia się . Podstawę 
zaproponowanej typologii stanowią dwa rozróżnie-
nia . Pierwsze dotyczy lokalizacji źródeł organizacyj-
nego uczenia się: może być ono reakcją na wyma-
gania otoczenia lub procesem samozwrotnym, kon-
ceptualizowanym w obrębie systemu organizacyjne-
go . Drugie rozróżnienie dotyczy dwóch komponen-
tów treściowych uczenia się – wiedzy instrumental-
nej i wiedzy etycznej . Znaczenie tej problematyki 
określa rosnąca rola CSR i sformalizowanych stan-
dardów etycznych . Zainteresowanie zagadnieniami 
organizacyjnego uczenia się wiąże się z rewizją tra-
dycyjnych paradygmatów zarządzania, dominujących 
w okresie industrialnym, która stymuluje poszuki-
wania nowych koncepcji teoretycznych, pozwalają-
cych lepiej opisać i wyjaśnić charakter zachodzących 
przeobrażeń . 

dr Jerzy Szczupaczyński 
Uniwersytet Warszawski 
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Summary
This paper examines the problem of ethical learning in 
organizations . This is conceived as a organizational knowledge 
creation and transformation process, which allows organization 
to cope with ethical environmental expectations in more 
effective way . The organizational learning can be adaptive or 
transformative; the organization can be understood as an open 
system or as an autopoietic system . Taking into account 
content and pattern of organizational learning, four types of 
ethical learning in organizations are distinguished: instrumental 
adaptation, transformative adaptation, autogenic instrumental 
adaptation, and autogenic transformative adaptation . 
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postawy etyczne pracowników 
polskich przedsiębiorstw   
    
Dariusz Turek 

Wprowadzenie 

odejmując próbę zrozumienia zachowań 
etycznych i nieetycznych, jakie prezentują 
pracownicy przedsiębiorstw, warto odnieść 

się do pojęcia „postawy” . Nie tylko dlatego, że spo-
sób zachowania jest często odzwierciedleniem posta-
wy, jaką dana osoba przyjmuje w stosunku do samej 
organizacji, jej strategii, kadry zarządzającej i wyma-
gań etycznych, ale też dlatego, że procesy zarządzania 
w dużej mierze są nakierowane właśnie na kształtowa-
nie postaw . Siła sprawcza postaw wyraża się w mode-
lującym wpływie (pośrednim lub bezpośrednim), jaki 
wywierają na sposób myślenia, odczuwania i postępo-
wania jednostek . Pozytywnym postawom towarzyszą 
działania prospołeczne, aprobujące, etyczne; negatyw-
nym – działania antyspołeczne, nieetyczne . Warto 
jednak też podkreślić, że związek pomiędzy postawą 
etyczną a zachowaniem etycznym nie jest bezpośred-
ni, ale jest uwarunkowany licznymi trudnościami, za-
równo natury teoretycznej, jak i empirycznej1) . 

W niniejszym tekście postawa etyczna definiowa-
na jest jako względnie trwałe moralne wartościowanie 
danego obiektu bądź idei . Definicja ta nawiązuje do 
podejścia typologicznego wskazanego przez Szczupa-
czyńskiego2), w ramach którego proces wartościowa-
nia jest spójnym i trwałym (osadzonym na systemie 
przekonań i wartości) sposobem ustosunkowania się 
podmiotu do zewnętrznych wobec podmiotu sytuacji, 
obiektów czy idei . 

etyczne orientacje jako standardy  
ewaluatywne postaw etycznych 

ypologiczny charakter postaw wskazuje, że 
między ludźmi występują różnice jakościo-
we i ilościowe (nasilenie postaw) wynikają-

ce z odmiennych systemów przekonań, które można 
również określić mianem orientacji etycznych . Orien-
tacje te są zbiorem określonych wartości ułożonych 
hierarchicznie, jak i pewnymi założeniami o cha-
rakterze ontologicznym . Są rezultatem często pod-
świadomego wyboru odpowiedzi na fundamentalne 
kwestie, dotyczące otaczającej rzeczywistości, czło-
wieka i całego świata biznesu . Ossowska wskazuje, 
że prezentowanie danej postawy może być niezależ-
ne od wyznawanych poglądów, osoba nie musi bo-
wiem znać założeń teoretycznych utylitaryzmu, aby 
zgodnie z nimi postępować3) . Orientacje te wyjaśnia-
ją zatem, dlaczego dana osoba uważa, że jedno za-
chowanie jest lepsze z moralnego punktu widzenia, 
a inne gorsze, ponadto wpływają na podejmowanie 
jednostkowych decyzji . 

Etyczne orientacje, wyznaczając kryteria warto-
ściowania, wpływają na wykorzystywane przez pra-
cowników sposoby rozwiązywania konfliktów, opty-
malizowanie funkcjonowania organizacyjnego, jak 
też na działania podejmowane np . na rzecz ochrony 
środowiska4) . Ferrell, Fraedrich, Ferrell stwierdzają, 
że etyczne orientacje stają się przewodnikami w for-
mułowaniu strategii i rozwiązywaniu specyficznych 
etycznych problemów przedsiębiorstwa5) . 

Badacze postaw etycznych wyróżnili kilka typolo-
gii etycznych orientacji6), spośród których na uwagę 
zasługuje konceptualizacja Miesinga i Preble'a . Au-
torzy ci wskazali na pięć dominujących orientacji, 
które nazwali: makiawelizmem, społecznym darwi-
nizmem, relatywizmem, obiektywizmem i uniwersa-
lizmem . 

Orientacja makiawelizmu 

Filozofia makiawelizmu zakłada, że działalność 
biznesowa rządzi się swoimi własnymi zasadami, 
które w zależności od sytuacji można naginać, aby 
osiągnąć wyznaczony cel . W tym ujęciu doraźna 
korzyść może przynieść więcej pożytku niż prze-
strzeganie abstrakcyjnych zasad moralnych, czy 
ogólnoludzkich cnót, chyba że zasady te służą do 
osiągnięcia jakiegoś zamiaru . Przewodnią ideą ma-
kiawelizmu jest zasada, że cel uświęca środki, zatem 
dozwolone są wszelkie metody, które służą skutecz-
nemu działaniu . 

Jak wskazują Miesing i Preble, osoba, która po-
sługuje się w procesie wartościowania tym typem 
orientacji, z zimną krwią i w sposób przebiegły wy-
korzystuje ludzi, lekceważąc tym samym poczucie 
ich godności7) . Dostosowuje się i pochlebia swoim 
przeciwnikom, a w sposób stanowczy postępuje wo-
bec swoich towarzyszy . W zależności od pojawiają-
cych się sytuacji prezentuje zachowania oportuni-
styczne, one najlepiej przekładają się bowiem na 
końcowy sukces . Zakłada bowiem, że ludzie są z na-
tury naiwni i łatwo dają się manipulować .

Orientacja społecznego darwinizmu 

Filozofia określona mianem społecznego darwi-
nizmu oparta jest na poglądach etycznych Spencera, 
Darwina i Smitha . Głównymi cnotami tej orientacji 
są: przeżycie, maksymalizacja zysków, rywalizacja 
i własny interes . Moralne jest więc takie postępo-
wanie, które służy przetrwaniu i rozwojowi . W tym 
rozumieniu etyczni są tylko ci, którzy są silni i do-
brze przygotowani do rywalizacji z konkurencją . Nie-
widzialna ręka rynku eliminuje bowiem najsłabszy ,
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element, który w perspektywie społecznej i bizneso-
wej jest elementem zbędnym . W tym sensie orienta-
cja ta, zdaniem Miesinga i Preble’a, jest amoralna, 
gdyż prawa natury i ewolucji bezwzględnie odrzuca-
ją wszelkie próby pomocy w doskonaleniu się . 

Orientacja obiektywizmu 

Filozofia obiektywizmu, podobnie do makiawe-
lizmu zakłada, że biznes powinien być oparty na 
racjonalnych, praktycznych przesłankach, które pro-
wadzą przedsiębiorców do powiększania własnego 
zysku . Działalność biznesowa i zaangażowanie w po-
mnażanie zysków jest zatem jedynym słusznym mo-
ralnie postępowaniem, ma ona bowiem charakter 
pragmatyczny i oparta jest na racjonalnych i obiek-
tywnych kryteriach finansowych . Choć czynnik ma-
terialny jest podstawowym motywatorem działań, 
to występują też działania nakierowane na dobro 
publiczne, ale tylko wtedy, gdy mogą przyczynić się 
do zwiększenia dochodów . 

Orientacja relatywizmu 

Relatywizm jako system etyczny na pierwszym 
miejscu stawia człowieka, z jego indywidualnymi po-
trzebami i wartościami . Zarazem podmiot ten wrzu-
cony jest w pewien kontekst kulturowy i społeczny, 
w którym obowiązują specyficzne normy moralne . 
Zrozumieć, a tym samym ocenić jego zachowanie 
można jedynie wówczas, gdy bierze się pod uwagę 
uwarunkowania, którym podlega . Dobro/zło moral-
ne zależne jest więc od sytuacji i tylko w określo-
nym kontekście może być rozpatrywane . 

Orientacja uniwersalizmu 

Uniwersalizm jest orientacją o charakterze tele-
ologicznym, która jest nastawiona na wymiar spo-
łeczny . Zakłada ona, że istnieją wspólne kryteria 
służące do ewaluacji wszelkich zachowań ludzkich . 
Zasady te są niezależne od konkretnych ludzi, przed-
siębiorstw czy społeczności, mają bowiem charak-
ter ogólnoludzki . Przyjęcie założenia, że wszystkie 
podmioty (także gospodarcze) należą do jednego 
„my”, warunkuje możliwość określenia podstawo-
wych zasad moralnych regulujących postępowanie . 
Tylko wtedy – jak twierdzą Pichler i DeGeorge – 
gdy oceniamy innych wedle tych samych kryteriów, 
niezależnych od okoliczności, którym „my” jesteśmy 
oceniani, możemy mówić o prawdziwym uniwersali-
zmie moralnym8) . 

Tak rozumiane orientacje etyczne wykorzystywa-
ne są jako kryteria oceny obiektów na dwubiegu-
nowym kontinuum, rozciągającym się od tego, co 

dobre/właściwe, do tego, co złe/niewłaściwe . Przy 
czym to, co jest pozytywnie moralnie wartościowa-
ne, np . w orientacji darwinizmu, w przypadku uni-
wersalizmu może być wartościowane negatywnie . 
Wynika to z przyjmowania odmiennych wartości 
jako kryteriów wartościowania . 

etyczne postawy pracowników polskich 
przedsiębiorstw (analizy empiryczne) 

adaniami objęto 958 pracowników z 29 lo-
sowo wybranych średnich i dużych polskich 
przedsiębiorstw, które znajdują się na liście 

rankingowej „Lista 2000” „Rzeczpospolitej” (badania 
realizowane były między lutym a listopadem 2008 r .) . 
Większość badanych to osoby z wyższym wykształ-
ceniem, zajmujące niższe stanowisko wykonawcze, 
w wieku od 26 do 35 lat i stażem pracy od 5 do 15 
lat . Rozkład badanych ze względu na zmienną płci 
jest prawie proporcjonalny (54% do 46%) . Osoby te 
w większości były zatrudnione w przedsiębiorstwach 
dużych, będących własnością osób prywatnych i zlo-
kalizowanych w miastach powyżej 500 tys . miesz-
kańców . W badaniach zastosowano 30-itemowy kwe-
stionariusz badawczy Miesinga i Preble’a, badający 
etyczne orientacje9), w którym stosowano 5-punkto-
wą skalę Likerta, w której 1 – oznaczało „całkowicie 
nie zgadam się”, a 5 – „całkowicie zgadzam się” . 

Charakterystykę wyników (średnie i odchylenia 
standardowe) dla etycznych postaw badanych pra-
cowników zaprezentowano w tabeli 1 . 

Okazuje się, że badani najsilniej w moralnym 
wartościowaniu wykorzystują postawę obiektywi-
zmu (M = 3,29), czyli taką, wedle której etyczność 
jest utożsamiona z produktywnością i pracą; nie-
etyczność z brakiem działania i lenistwem . Analiza 
poszczególnych stwierdzeń postawy obiektywizmu 
pozwala zauważyć, że zdaniem badanych dobry biz-
nesmen to człowiek sukcesu (M = 3,81) . Niezależnie 
więc od przymiotów natury moralnej, jakimi się on 
charakteryzuje, to jedynym kryterium jego pozytyw-
nej ewaluacji jest ogólnie pojęty sukces . Stosunkowo 
wysoko są również pozytywnie wartościowane idee 
wolnego rynku (M = 3,56) i stwierdzenia o koniecz-
ności uwzględniania podczas decyzji biznesowych 
aspektów finansowych (M = 3,30) . 

Wysokie wyniki dla postawy obiektywizmu mogą 
zastanawiać, biorąc pod uwagę niejednoznaczność 
informacji pochodzących od innych badaczy . Na 
przykład z analiz i badań Dolińskiego z 1995 r . wy-
nika, że obiektywizm (zwany tez etyką produktyw-
ności) nie jest wyznacznikiem ani wartościowania, 
ani postępowania Polaków10) . W Polsce, zdaniem cy-
towanego autora, nie ma kultu i szacunku dla pra-
cy, który mógłby być podstawą dla obiektywizmu .  

Tab. 1. Charakterystyka etycznych postaw pracowników polskich przedsiębiorstw 

N M SD
Makiawelizm 958 2,19 0,501
Obiektywizm 958 3,29 0,543
Relatywizm 958 3,14 0,634
Społeczny darwinizm 958 2,94 0,715
Uniwersalizm 958 3,16 0,637

Źródło: opracowanie własne . 
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Późniejsze badania Wojciszke i Baryły także wskazu-
ją, że etyka produktywności jest najniżej wartościo-
waną domeną sądów moralnych11) . 

Nieco inne światło na stosunek Polaków do pra-
cy rzuca jednak raport CBOS z 2006 r ., według 
którego 92% ankietowanych jest zdania, że praca 
nadaje sens życiu i dlatego warto być pracowitym, 
92% badanych także konstatuje, że należy wykony-
wać obowiązki zawodowe z sercem, nawet jeśli nie 
są one specjalne znaczące . 89% natomiast uważa, że 
pracowitość jest koniecznym warunkiem osiągnięcia 
sukcesów w życiu, a 84% traktuje pracę jako moral-
ny obowiązek wobec siebie i innych12) . 

Zdaniem wielu badaczy wspomniane i wciąż ob-
serwowalne zmiany moralnego wartościowania pra-
cy przez Polaków w ostatnich latach nie są przy-
padkowe13) . Wynikają bowiem z naturalnych prze-
obrażeń inspirowanych procesami modernizacji (np . 
rozwojem gospodarczym, instytucjonalnym, techno-
logicznym) i globalizacji14) . 

Kolejnymi najczęściej wymienianymi etycznymi 
postawami badanych pracowników są uniwersalizm 
(M = 3,16) i relatywizm (M = 3,14) . 

Z badań z 2009 r . realizowanych przez CBOS 
(„Moralność Polaków po dwudziestu latach prze-
mian”) wynika, że relatywizm jako zjawisko charak-
terystyczne dla przemian moralnych we współcze-
snym świecie dość często jest przyjmowany również 
przez Polaków . Należy jednak zaznaczyć, że w sto-
sunku do roku 2005 wzrósł (o 7 punktów, do 45%) 
odsetek osób przeświadczonych o istnieniu całko-
wicie jasnych zasad określających, co jest dobre, 
a co złe, które obowiązują każdego, bez względu na 
okoliczności (uniwersalizm) . Nadal najczęstsze jed-
nak (47% wskazań, o 6 punktów mniej niż cztery 
lata temu) jest przekonanie, że nie można mówić 
o obiektywnym wymiarze istnienia dobra i zła . To, 
czy dane postępowanie jest właściwe czy też nagan-
ne, w znacznym stopniu zależy od okoliczności15) . 

Widocznym i jaskrawym przykładem związanym 
z postawą relatywizmu jest stwierdzenie, że świat 
biznesu rządzi się swoimi zasadami (M = 3,87) . 
Wskazuje to, że badani postrzegają biznes jako sfe-
rę, w której obowiązuje jakaś inna konstelacja war-
tości i norm . Konsekwencje behawioralne takiego 
sądu mogą być wątpliwe moralnie . Skoro biznes 
jest swoistym światem, w którym normy życia spo-
łecznego nie obowiązują (tzw . anomia społeczna), to 
osoba preferująca taki pogląd może (bez odczuwania 
ambiwalencji) odmiennie postępować w środowisku 
zawodowym niż w życiu osobistym . W jednym i dru-
gim przypadku postępuje etycznie, gdyż w jej opinii 
są to sfery od siebie niezależne . 

Analiza poszczególnych stwierdzeń postawy uni-
wersalizmu pozwala natomiast stwierdzić, że badani 
dość mocno podkreślają, że tylko w sposób etyczny 
powinno się zarabiać pieniądze (M = 3,86) i że każ-
de działanie człowieka zajmującego się działalnością 
biznesową odnosi się do zasad moralnych (M = 3,55) . 
Zarazem zauważają, że osoby dobre w biznesie nie-
specjalnie martwią się problemami natury etycznej 
(M = 2,60) i że wartości moralne nie przystają do 
świata biznesu (M = 2,79) . 

Rozbieżność w opiniach na temat uniwersalnych 
zasad w biznesie może wynikać z tego, że chociaż 
wskazuje się na ich istnienie i zaleca ich realizo-
wanie (np . kodeksy etyczne w przedsiębiorstwach), 

to w praktyce gospodarczej wcale się ich nie prze-
strzega . Często doraźny zysk lub nowy kontrakt 
biznesowy okazuje się bowiem więcej wart dla za-
rządzających niż ogólne zasady moralne, które co 
prawda pięknie brzmią, ale pieniędzy nie przynoszą . 
W ten sposób w świadomości pracowników two-
rzą się skrypty mentalne, dotyczące rozdzielności 
świata bytów od świata powinności . Owa dychoto-
mia moralna jest potwierdzeniem spostrzeżeń m .in . 
Skarżyńskiej16) i Kicińskiego17), wedle których w Pol-
sce od dziesięcioleci stwierdza się dużą rozbieżność 
między deklarowanymi wzniosłymi wartościami 
a codzienną praktyką w sferze moralności . 

Kolejną etyczną postawą w porządku otrzyma-
nych wyników jest społeczny darwinizm (M = 2,94) . 
Osoby, które zgodnie z tą filozofią wartościują dzia-
łalność biznesową, uważają, że moralne postępowa-
nie służy przede wszystkim przetrwaniu i rozwojo-
wi . W tym rozumieniu etyczni są tylko ci, którzy 
są silni i dobrze przygotowani do rywalizacji z kon-
kurencją . 

Najwyższe wyniki otrzymano w stwierdzeniu, że 
biznes jest miejscem dla najlepiej przystosowanych 
i że wygrywają zawsze ci, którzy są skuteczni i ego-
istyczni, a nie ci dbający o potrzeby innych (M = 3,37) . 
Rozpowszechnienie takiego przekonania wśród pra-
cowników może być skutecznym inhibitorem pod-
czas pracy zespołowej czy dzielenia się wiedzą . Nie 
jest ono również czynnikiem budującym zaufanie 
organizacyjne i interpersonalne, co w efekcie może 
przyczyniać się do mniejszej efektywności i produk-
tywności, czy innowacyjność przedsiębiorstw . Gdy 
ten sposób wartościowania występuje u kadry za-
rządzającej, może stać się skuteczną przeszkodą na 
drodze wdrażania idei społecznej odpowiedzialności, 
która implicite bazuje na współpracy z interesariu-
szami i wspieraniu otoczenia społecznego . 

Etyczna postawa, która uzyskała najniższe wy-
niki, to makiawelizm (M = 2,19) . Najwyższe wyniki 
w stwierdzeniach tej postawy uzyskało stwierdzenie 
mówiące, że etyka w świecie biznesu jest tylko kon-
cepcją służącą opinii publicznej (M = 2,99) . Pozo-
stałe sformułowania uzyskały istotnie niższe wyni-
ki . Postawa ta explicite przekłada się na nieetyczne 
zachowania, ponieważ zakłada się w tej orientacji, 
że partykularne interesy i cele są ważniejsze niż 
normy i zasady etyczne . 

Prezentacja wyników nie będzie pełna bez po-
dania zmiennych ubocznych kontrolowanych w pro-
cedurze badawczej (płeć, wykształcenie, wiek, staż 
pracy, stanowisko branża, wielkość i lokalizacja 
przedsiębiorstw)18) . Okazało się, że omawiane posta-
wy są silnie zróżnicowane głównie ze względu na 
wiek badanego, stanowisko, a także branżę i wiel-
kość przedsiębiorstwa . 

podsumowanie 

ominacja w przedstawionej typologii po-
staw obiektywistycznych z jednej strony 
zastanawia, biorąc pod uwagę doniesienia 

socjologów i psychologów społecznych, z drugiej 
– nie powinna w zasadzie dziwić, gdyż badanymi 
byli pracownicy przedsiębiorstw, a więc grupa sil-
nie zanurzona w otoczeniu biznesowym . W końcu 
oczekuje się od nich właśnie orientacji prorynko-
wej, konkurencyjnej i nastawienia na efektywność ,
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działań, a nie uniwersalistycznych zasad moralnych . 
W tym sensie efektywność zarządzania i oddziały-
wania na pracowników napawa optymizmem, gdyż 
osoby zatrudnione, wartościując probiznesowo oto-
czenie gospodarcze, będą wykazywać gotowość do 
skutecznego działania i tym samym przyczyniać się 
do wzrostu wartości przedsiębiorstw . 

dr Dariusz Turek 
Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
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Summary 
The article presents the study of ethical attitudes of the 
employees of Polish enterprises . Using a Miesing and Preble 
typology of ethical orientation shows that the most promi-
nent attitudes of respondents are Objectivism, Universalism 
and Relativism, but rarely used evaluative standard is Ma-
chiavellianism . 

Wprowadzenie 

ostatnich latach obserwuje się wzrost zainte-
resowania społeczną odpowiedzialnością przed-
siębiorstw . Coraz więcej przedsiębiorstw infor-

muje o podejmowanych w tym zakresie działaniach . 
Prezentowane informacje mają różną formę, zakres 
i treść, co uniemożliwia ocenę faktycznego stanu . Do 
zapewnienia prawidłowej i przejrzystej realizacji spo-
łecznej odpowiedzialności na różnych poziomach funk-
cjonowania przedsiębiorstw podjęto starania odnośnie 
do normalizacji i niezależnej oceny działań w tym za-
kresie . Przedsiębiorstwa, chcąc sprostać oczekiwaniom 
interesariuszy, wdrażają znormalizowane standardy 
CSR (Corporate Social Responsibility) i poddają się 
audytowi społecznemu . 

Koniec ubiegłego stulecia szczególnie obfitował 
w podejmowanie prób normalizacji w zakresie społecz-
nej odpowiedzialności przedsiębiorstw . W 1998 r . po-
wstał standard SA 8000, którego celem jest weryfika-
cja i doskonalenie warunków pracy zgodnie z zasada-
mi społecznej odpowiedzialności i poszanowaniem 
praw pracowniczych, niezależnie od specyfiki organi-
zacji . Prace nad opracowaniem tego standardu, roz-
poczęte w 1997 r . przez CEPAA (Council on Economic 
Priorites Acreditation Agency), doprowadziły do obec-
nej postaci SA 8000 z 2001 r ., zarejestrowanej jako 
Social Accountability International (SAI) . Podstawą 
SA 8000 są postanowienia międzynarodowych kon-
wencji praw człowieka1) .

Z kolei włączanie interesariuszy w tworzenie pro-
cesów składających się na system społecznej odpowie-
dzialności, a także weryfikację i doskonalenie tych 
działań zawarto w standardzie AA1000 opracowanym 
w 1999 r . w Wielkiej Brytanii przez Institute of Social 
and Ethical AccountAbility . Standard ten, oparty na 
podejściu procesowym i ciągłym doskonaleniu, ułatwia 
przeprowadzenie audytu etycznego i tworzenie z udzia-
łem interesariuszy strategii rozwoju przedsiębiorstwa . 

Niektóre z inicjatyw przyjęły postać standardów 
narzędziowych stanowiących kontynuację i rozwinięcie 
idei CSR zawartych w standardach ISO dotyczących: 
zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania środowi-
skowego (ISO 14001), a także programów i inicjatyw 
dotyczących czystszej produkcji i bezpieczeństwa pracy 
opartych na systemowym podejściu do problemów od-
powiedzialności za produkt, środowisko i warunki pracy . 
Podejmowanie decyzji w zakresie CSR jest oparte na 
analizie porównawczej efektów . Standardy ułatwiają te 
działania, dostarczając założeń i stanowiąc uzasadnienie 
dla interesariuszy, którzy często nie akceptują działań 
w zakresie CSR z uwagi na związane z tym nakłady . 
Należy jednak podkreślić, że standardy te umożliwiają 
na podstawie podejścia procesowego i ciągłego dosko-
nalenia tworzenie i rozwój strategii przedsiębiorstwa, 
analizując jego szanse i zagrożenia . 

audyt społeczny i etyczny  
według standardu aa1000

asady dobrej praktyki we wprowadzaniu spo-
łecznej odpowiedzialności i etyki w zarządza-
niu przedsiębiorstwem, przeprowadzanie au-

dytu etycznego i opracowanie raportu społecznego 
określa standard AA1000 . Charakterystyczne jest tu 
tworzenie korzystnych relacji z interesariuszami i anga-
żowanie ich w proces tworzenia strategii, uwzględniając 
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ideę społecznej odpowiedzialności i etykę biznesu . Ra-
mowe założenia tego standardu zawierają wskazania 
skutecznego reagowania na potrzeby interesariuszy, 
opracowania przejrzystych raportów, a także oceny 
postępów w osiąganiu wyników przez przedsiębiorstwo . 
Standard ten oparty jest na podejściu procesowym 
i ciągłym doskonaleniu . Nie podając poziomu wyników, 
wskazuje procesy, które należy doskonalić, aby osiągać 
założone cele strategiczne . Opierając się na modelu 
składającym się z dwunastu procesów, można dokonać 
diagnozy stanu przedsiębiorstwa i na tej podstawie 
opracować sposób dojścia do założonego celu . Norma 
AA1000 jest standardem narzędziowym, ułatwiającym 
określenie i ocenę osiągania celów strategicznych 
i przeprowadzanie audytu do oceny zgodności z zało-
żeniami . 

Struktura standardu AA1000 obejmuje trzy części2) . 
Część pierwsza – „Założenia ramowe” (Framework) 
wskazują na podstawowe zasady, według których funk-
cjonuje przedsiębiorstwo uznane za odpowiedzialne 
społecznie . Są to: 
 � zasada reagowania – obejmuje odpowiedzialność 

zarówno za działania, jak i za zaniechanie działań, 
prowadzenie procesu decyzyjnego, prowadzenie dialo-
gu z interesariuszami w zakresie realizacji założeń 
strategicznych i spełnienia oczekiwań; 
 � zasada transparentności – wskazuje na konieczność 

ujawniania i przedstawiania w sposób zrozumiały dla 
interesariuszy sprawozdań z podejmowanych działań; 
 � zasada zgodności – polega na prowadzeniu dzia-

łalności, przy przestrzeganiu założeń polityki or-
ganizacyjnej, dobrych praktyk w zakresie raportowania 
i informacji o wynikach . 

Część druga – norma „Zapewnienia” (Assurance 
Standard) jest wykorzystywana w procesie oceny 
i zapewnienia jakości oraz wiarygodności prowadzo-
nych działań, systemów i kompetencji3) . 

Trzecią część AA1000 stanowi norma „Zangażowa-
nie interesariuszy” (Stakeholders Engagement) . Zalece-
nia zawarte w normie wskazują na prawo interesariu-
szy do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie 
funkcjonowania przedsiębiorstwa i ustanowienia zasad 
komunikacji z interesariuszami w celu zapewnienia ich 
udziału w procesie zarządzania, a także reagowania na 
zgłaszane przez nich problemy . 

Z ramowych zasad odpowiedzialności społecznej 
wynikają zasady szczegółowe, których przedsiębior-
stwo powinno przestrzegać, by w sposób odpowiedzial-
ny doskonalić procesy i poddać się audytowi etyczne-
mu4) . W szczególności: 
 � Zasada uczestnictwa – przedsiębiorstwo stwarza 

warunki do uczestnictwa interesariuszy w realizacji 
celów, uwzględniając ich oczekiwania . Realizacja zasady 

uczestnictwa podlega ocenie w ramach społecznego 
raportu i audytu przedsiębiorstwa .
 � Zasada zupełności – wszystkie obszary funkcjono-

wania przedsiębiorstwa podlegają ocenie i audytowi 
w zakresie odpowiedzialności społecznej i etyki . Wy-
łączenie z kompleksowej oceny któregoś z obszarów 
wymaga szczegółowego uzasadnienia . 
 � Zasada wymierności – wszystkie informacje i sfe-

ry działania istotne z punktu widzenia interesariuszy 
powinny być poddawane wymiernej ocenie . Wymaga 
to m .in . zaangażowania interesariuszy w ocenę istot-
ności informacji . 
 � Zasada regularności – polega na przeprowadzaniu 

audytów i opracowaniu raportów na podstawie zaktu-
alizowanych danych, według uprzednio zaplanowanego 
harmonogramu, zgodnie z oczekiwaniami interesariu-
szy i potrzebami przedsiębiorstwa . 
 � Zasada zapewnienia jakości – związana jest z po-

dejściem procesowym do funkcjonowania organizacji . 
Zgodnie z założeniami odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstwo tworzy mapę procesów, które deter-
minują działania o charakterze społecznym i etycznym . 
Monitorując przebieg tych procesów, poddaje się je 
ciągłemu doskonaleniu i okresowo audytom przez 
niezależną akredytowaną jednostkę . Audyt pozwala na 
ocenę realizowanych procesów, systemów informacyj-
nych i komunikacji, a w konsekwencji również potwier-
dzenie wiarygodności działań . 
 � Zasada dostępności – polega na ustaleniu najbar-

dziej skutecznych metod komunikacji, sprawnego prze-
pływu i łatwości dostępu do informacji . Do tego celu 
służą m .in . społeczne i etyczne raporty, audyty trzeciej 
strony i inne formy przekazu . 
 � Zasada porównywalności – związana jest z doko-

nywaniem porównań kolejnych raportów i realizacji 
poprzednio ustalonych celów, a także porównania z in-
nymi przedsiębiorstwami . 
 � Zasada wiarygodności – oznacza rzetelne prowa-

dzenie działań i opracowanie opartych na faktach 
wskaźników, ocen i raportów .
 � Zasada istotności – wskazuje, że informacje prze-

kazywane interesariuszom są bardzo ważne w proce-
sie podejmowania decyzji, a ich przydatność ma istot-
ny wpływ na zaangażowanie interesariuszy w działania 
przedsiębiorstwa .
 � Zasada zrozumiałości – stawia wymagania odnośnie 

do przedstawiania informacji w sposób przystępny dla 
osób bez fachowego przygotowania, co umożliwia im 
udział w ocenie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa . 
 � Zasada osadzenia (embeddedness) – dotyczy stałe-

go umocowania procesów pozyskiwania danych, prze-
prowadzania ocen i prezentowania wyników w system 
strategicznego zarządzania organizacją . 

Działania normalizacyjne w zakresie 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw 
 

Jadwiga Adamczyk

,
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 � Zasada ciągłego doskonalenia – oparta jest na 
cyklu Deminga (PDCA); polega na planowaniu, wdro-
żeniu zmian, weryfikacji wyników działań i wprowa-
dzeniu zalecanych zmian . W odniesieniu do CSR jest 
realizowany ciągły proces planowania nowych celów, 
zadań, monitorowania efektów oraz wprowadzania 
działań korygujących i zapobiegawczych . 

Zasady te stanowią podstawę działań w procesowej 
realizacji założeń standardu AA1000 . Procesy, które 
poddaje się społecznej i etycznej ocenie, raportowaniu 
i audytowi, są zgrupowane w pięciu obszarach5) . 
 � Planowanie obejmuje przegląd i przyjęcie systemu 

wartości oraz opracowanie celów działalności społecz-
nej, realizując procesy: 
 � opracowania procedur zarządzania w celu włącze-

nia interesariuszy w proces, 
 � identyfikacji interesariuszy i określania wzajem-

nych powiązań, 
 � przeglądu wartości oraz misji i wizji rozwoju przed-

siębiorstwa . 
 � Rozliczanie zawiera zdefiniowanie i określenie za-

kresu procesu na podstawie analizy bazy informacyj-
nej, rozwoju celów związanych z wynikami oraz planów 
działań korygujących i usprawnień: 
 � identyfikacja istotnych aspektów relacji z interesa-

riuszami, 
 � określenie zakresu procesu z uwagi na interesariu-

szy, rozmieszczenia jednostek organizacyjnych, a tak-
że zasad przeprowadzania audytu, 
 � identyfikacja etycznych i społecznych wskaźników 

służących ocenie zaangażowania interesariuszy w za-
kresie celów i wartości organizacyjnych, a także ocze-
kiwań społecznych, 
 � zaangażowanie interesariuszy w gromadzenie in-

formacji niezbędnych do określenia zidentyfikowanych 
wskaźników z uwzględnieniem ich aspiracji i potrzeb,
 � analiza uzyskanych informacji w celu przeprowa-

dzenia usprawnień i działań korygujących . 
 � Audyt i raportowanie – proces poddaje się audy-

towi przez niezależną akredytowaną organizację (audyt 
trzeciej strony), a raporty opracowane na podstawie 
uzyskanych wyników i przeprowadzonych audytów są 
przekazywane interesariuszom celem zaopiniowania: 
 � raportowanie obejmuje aspekty etyczne i społeczne 

procesów w określonym przedziale czasowym, uwzględnia-
jąc w celach porównawczych wyniki z poprzednich okresów, 
aby dostarczyć interesariuszom informacje o tendencjach 
zmian . Raport powinien w sposób jasny i bezstronny pre-
zentować związki pomiędzy celami i wartościami a osiąga-
nymi wynikami w aspekcie etycznym i społecznym; 
 � proces audytu wymaga współpracy z zespołem 

audytorów, zwłaszcza w zakresie udostępniania infor-
macji i udzielania wyjaśnień; 
 � przyjęcie raportu o wynikach i raportu z audytu 

pozwala na jego przekazanie wszystkim interesariuszom . 
Na zasadzie sprzężenia zwrotnego należy podjąć dzia-
łania zmierzające do wykorzystania informacji z ra-
portu i audytu celem doskonalenia procesów . 
 � Integracja – wymienionych działań realizowanych 

przez rozliczanie, raportowanie i przeprowadzanie au-
dytu w aspekcie etycznym i społecznym ze strategią 
zarządzania, stosownie do przyjętego systemu wartości . 
 � Zaangażowanie interesariuszy w każdy etap podej-

mowanych działań i tworzenie sprzężeń zwrotnych z or-
ganizacją pozwala na skuteczne realizowanie zasad CSR . 

Audyt etyczny według zasad AA1000 może być 
wykorzystywany w analizie strategicznej organizacji, 

doskonaleniu relacji z interesariuszami, stanowiąc 
podstawę tworzenia i usprawniania komunikacji w ra-
mach „przedsiębiorstwa interesariuszy” (stakeholder 
corporation) . Wdrażanie normy AA1000 ma służyć do 
budowy i wdrażania strategii CSR w organizacji po-
przez tworzenie mapy interesariuszy i dialogu z nimi . 

standard społecznej odpowiedzialności 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi sa 8000

tandard społecznej odpowiedzialności SA 
8000 jest oparty na uniwersalnych warto-
ściach wynikających z międzynarodowych 

konwencji praw człowieka, opracowanych z inicjatywy 
ONZ . Należą do nich: Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka, Konwencja Narodów Zjednoczonych w spra-
wie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
i Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziec-
ka . Pozostałe konwencje, opracowane przez Między-
narodową Organizację Pracy ILO, dotyczą6): 
 � pracy przymusowej lub obowiązkowej (Konwencja 

29 i 105), 
 � pracy chałupniczej (Konwencja 177), 
 � natychmiastowego zniesienia najgorszych form 

pracy dzieci (Konwencja 182), 
 � najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia 

(Konwencja 138 i 146), 
 � bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska pracy (Kon-

wencja 155 i 164), 
 � rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepeł-

nosprawnych (Konwencja 159), 
 � dyskryminacji w zakresie zatrudniania i wykony-

wania zawodu (Konwencja 111), 
 � jednakowego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn 

za pracę jednakowej wartości (Konwencja 100), 
 � prawa organizowania się i rokowań zbiorowych 

(Konwencja 98), 
 � wolności związkowej i ochrony praw związkowych 

(Konwencja 87), 
 � ochrony przedstawicieli pracowników w przedsię-

biorstwach i przyznania im ułatwień (Konwencja 135) . 
Struktura standardu SA 8000 jest zbliżona w ogól-

nym zarysie do normy ISO z zakresu zarządzania jako-
ścią, a wymagania dotyczące systemu społecznej odpo-
wiedzialności wynikają z przedstawionych konwencji . 
Spełnienie wymagań standardu w zakresie odpowiedzial-
ności społecznej jest możliwe przez każdą organizację, 
niezależnie od profilu działania, wielkości i lokalizacji . 

Podejście systemowe do problematyki warunków pracy 
i równości wszystkich zatrudnionych, pracy dzieci i ochrony 
praw związkowych wymaga ustanowienia przez przedsię-
biorstwo stosownej polityki odpowiedzialności społecznej, 
analogicznie jak to się dzieje w przypadku polityki jakości . 
Polityka odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa 
jest dokumentem przedstawianym do publicznej wiado-
mości . Opracowana przez najwyższe kierownictwo przed-
siębiorstwa powinna być napisana w sposób zrozumiały 
dla interesariuszy, nie tylko w sensie merytorycznym, ale 
także dzięki przedstawieniu w odpowiedniej wersji języ-
kowej, co ma istotne znaczenie w przypadku pracowników 
z różnych stref językowych i kulturowych . Szczególną 
uwagę zwraca się na powszechność przekazu informacji, 
nawet w przypadku zatrudnienia osób, które nie umieją 
czytać, wykorzystując metody wizualizacji i prowadząc 
szkolenia . Mimo pewnego stopnia ogólności, polityka 
odpowiedzialności społecznej wymaga odniesienia się do 
każdego z obszarów przedstawionych w standardzie SA 
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8000; wskazują one bowiem na deklarowane sposoby 
postępowania . Dotyczą one: pracy dzieci, pracy przymu-
sowej, zdrowia i bezpieczeństwa, wolności stowarzyszania 
i prawa negocjacji zbiorowych, dyskryminacji, praktyki 
dyscyplinarnej, czasu pracy, wynagradzania, systemów 
zarządzania . 

Najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa wyzna-
cza pełnomocnika ds . odpowiedzialności społecznej, 
natomiast pracowników reprezentuje przedstawiciel 
wybrany w wolnych wyborach, odpowiedzialny za ko-
munikację z kierownictwem . 

System zarządzania według SA 8000 podlega cią-
głemu doskonaleniu opartemu na monitorowaniu pro-
cesów, przeprowadzanych przeglądach i audytach oraz 
działaniach korygujących i zapobiegawczych . Opraco-
wanie i wdrożenie systemu wymagają zaangażowania 
kierownictwa i pracowników w usprawnianie procesów 
komunikowania się . Pozwala to na sprawne reagowa-
nie na postulaty pracowników i załatwianie skarg, 
a także na przekazywanie informacji o funkcjonowaniu 
systemu i uzyskiwanie informacji zwrotnych . Stwier-
dzenie niezgodności z założeniami standardu SA 8000 
stanowi podstawę do opracowania planu i harmono-
gramu działań korygujących i zapobiegawczych . 

Na podstawie specjalnie opracowanych procedur 
monitorowaniu podlegają również dostawcy . Umożliwia 
to stopniową dyfuzję wymagań standardu SA 8000, 
począwszy od dostawców o priorytetowym znaczeniu 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa . Systematyczne 
monitorowanie i dokumentowanie wyników służy pro-
wadzeniu działań korygujących i zapobiegawczych, 
a także dostarcza dowodów realizacji tych działań 
w trakcie przeprowadzania audytów . 

Opracowanie i wdrożenie odpowiedzialnego zarzą-
dzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie według 
standardu SA 8000 obejmuje następujące etapy działań: 
 � diagnozę istniejącego systemu zarządzania kapita-

łem ludzkim, 
 � przeprowadzenie szkolenia kierownictwa w zakre-

sie SA 8000, 
 � opracowanie założeń systemu zarządzania kapita-

łem ludzkim na podstawie analizy porównawczej ist-
niejącego systemu i wymagań standardu SA 8000, 
 � opracowanie i wdrożenie dokumentacji odpowie-

dzialności społecznej według zaleceń SA 8000, 
 � przeprowadzenie szkolenia audytorów wewnętrznych, 
 � audyt wewnętrzny systemu, 
 � przegląd systemu przez kierownictwo i podjęcie 

decyzji o zgłoszeniu systemu do certyfikacji przez 
akredytowaną jednostkę . 

W pracach nad doskonaleniem systemu mogą brać 
udział eksperci zewnętrzni prowadzący szkolenia . Ba-
zuje się również na wynikach audytów . System podle-
ga certyfikacji po przeprowadzeniu audytu przez akre-
dytowaną jednostkę . Akredytację jednostek uprawnio-
nych do przeprowadzania audytów prowadzi SAI . 
Akredytacja wskazuje na uznanie kompetencji i jest 
nadaniem uprawnień na podstawie oceny dokumenta-
cji i audytu organizacji występującej o akredytację oraz 
obserwacji pracy audytorów przez członków panelu 
akredytacyjnego SAI . Akredytacja jest przyznawana 
jednostce na trzy lata . W tym czasie SAI sprawuje 
nadzór nad funkcjonowaniem jednostki akredytowanej . 
Audyty certyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie 
z procedurami SAI i zaleceniami ISO7) . 

Certyfikat systemu według SA 8000 podlega recer-
tyfikacji oraz nadzorowi na podstawie audytów prze-

prowadzonych w odstępach półrocznych, a także w in-
nych terminach, jeżeli stwierdzono niezgodności w cza-
sie audytu lub uzyskano informację o naruszeniu zasad 
odpowiedzialności społecznej objętych systemem . 
Przedmiotem audytu jest w sensie formalnym doku-
mentacja systemu, a także jego funkcjonowanie 
w praktyce . Wymaga to nie tylko analizy zapisów, ale 
również kontaktów z pracownikami i organizacjami 
związkowymi . Szczególną uwagę poświęca się popraw-
nemu tworzeniu sprzężeń zwrotnych służących reali-
zacji ciągłego doskonalenia warunkującego skuteczne 
funkcjonowanie systemu, a wszędzie tam, gdzie jest 
to możliwe, wskazane jest parametryczne przedstawie-
nie stopnia realizacji założeń polityki odpowiedzialno-
ści społecznej . 

standard społecznej odpowiedzialności 
według iso 26000 

race nad standardem ISO 26000 poprzedziło 
studium wykonalności opracowane przez Komi-
tet ds . Polityki Konsumenckiej . Przeprowadzone 

konsultacje w środowisku przedstawicieli interesariuszy, 
reprezentujących ponad 300 instytucji z 69 krajów, po-
zwoliły na określenie statusu tego standardu jako prze-
wodnika w zakresie odpowiedzialności społecznej, zawie-
rającego wytyczne i rekomendacje . Opracowanie standar-
du powierzono grupie roboczej (WD SR), która realizo-
wała prace przy współudziale 450 ekspertów i obserwa-
torów z ponad 90 krajów, reprezentujących grupy intere-
sariuszy: konsumentów, organizacji rządowych i pozarzą-
dowych, przemysłu i usług, pracodawców, jednostek ba-
dawczych i innych, zachowując zasadę transparentności . 
Obok szerokiego udziału różnych grup interesariuszy 
udział wzięły organizacje międzynarodowe i regionalne 
zainteresowane ideą SR (Social Responsibility)8) .

Prace normalizacyjne były prowadzone od 2005 r ., 
a zakończone 12 września 2010 r . pozytywnym przy-
jęciem projektu Normy Międzynarodowej ISO 26000 
Guidance on Social Responsibility9) . Opracowanie nor-
my ISO 26000 miało na celu uzyskanie międzynaro-
dowego porozumienia wszystkich środowisk zaintere-
sowanych SR w zakresie: 
 � definicji i zasad społecznej odpowiedzialności, 
 � identyfikacji kluczowych obszarów i problemów 

społecznej odpowiedzialności, 
 � wytycznych odnośnie do włączenia społecznej od-

powiedzialności w strategię działania organizacji . 
Wdrożenie standardu ISO 26000 nie podlega cer-

tyfikacji, lecz ma ułatwić podejmowanie działań w za-
kresie społecznej odpowiedzialności SR . Wielowymia-
rowy charakter normy ma związek z międzynarodo-
wymi standardami w zakresie: z praw człowieka 
z odpowiedzialności społecznej z ochrony środowiska 
z przeciwdziałania korupcji . Celem nadrzędnym reko-
mendacji społecznej odpowiedzialności zawartych 
w standardzie jest działanie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i dobrobytu społeczeństwa . 

Według ISO 26000 odpowiedzialność za podejmowa-
nie decyzji i prowadzenie działań mających wpływ na 
społeczeństwo i środowisko, realizowanych przez trans-
parentne i etyczne zachowanie, zgodne ze zrównoważo-
nym rozwojem i dobrobytem społecznym, uwzględniając 
oczekiwania interesariuszy, zgodnie z prawem i między-
narodowymi normami zachowań, integrowane przez 
organizację i stosowane w działaniach określa się mianem 
odpowiedzialności społecznej10) . Strukturę czynników ,
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podlegających analizie w procesie tworzenia i oceny spo-
łecznej odpowiedzialności organizacji przedstawiono na 
rysunku 1 . 
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Rys. 1. Obszary tworzenia i oceny odpowiedzial-
ności społecznej w organizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ISO 26000 . 

Norma ISO 26000 ma być stosowana na zasadach 
dobrowolności i nie może służyć do tworzenia barier 
w handlu lub prawnego nacisku na przedsiębiorstwa . 
Jest przeznaczona dla wszystkich organizacji, zarówno 
publicznych, prywatnych, jak i non profit, bez względu 
na wielkość i lokalizację, stanowiąc ułatwienie w in-
terpretacji społecznie odpowiedzialnych zachowań oraz 
realizacji i doskonaleniu strategii SR w praktyce . Może 
być wykorzystywana w całości lub w części, zależnie 
od potrzeb organizacji, a jej stosowanie ma prowadzić 
do zwiększenia świadomości w zakresie społecznej 
odpowiedzialności i jej wdrażania . 

Na strukturę normy ISO 26000 składa się siedem 
rozdziałów, w których zawarto sposób postępowania 
w dochodzeniu do społecznie odpowiedzialnej organizacji: 
Rozdział 1 . Zakres normy – definiuje tematy objęte 
normą oraz wykluczenia i ograniczenia stosowania . 
Rozdział 2 . Terminy i definicje – zdefiniowano 27 
pojęć, które mają fundamentalne znaczenie w zrozu-
mieniu społecznej odpowiedzialności i stosowaniu 
normy . 
Rozdział 3 . Istota społecznej odpowiedzialności – za-
wiera opis warunków i czynników, które w istotny 
sposób wpłynęły na rozwój społecznej odpowiedzial-
ności oraz na jej charakter i praktykę zastosowania . 
Opisano koncepcje SR i sposób jej implementacji oraz 
podano wytyczne stosowania normy w MŚP . 
Rozdział 4 . Zasady społecznej odpowiedzialności – 
wskazano fundamentalne zasady społecznej odpowie-
dzialności, czyli odpowiedzialność za wpływ na społe-
czeństwo i środowisko, przejrzystość decyzji i działań, 
zachowanie etyczne, uwzględnianie oczekiwań intere-
sariuszy, respektowanie prawa i międzynarodowych 
norm zachowań, przestrzeganie praw człowieka . 
Rozdział 5 . Określenie zakresu oddziaływania i iden-
tyfikacja interesariuszy – uznanie społecznej odpowie-
dzialności przez organizację oraz zidentyfikowanie 
interesariuszy w celu nawiązania z nimi dialogu i włą-
czenie w proces zarządzania .
Rozdział 6 . Wytyczne dotyczące kluczowych obszarów 
społecznej odpowiedzialności – został przedstawiony 
przewodnik po działaniach związanych z kluczowymi 
obszarami odpowiedzialności . Jako kluczowe obszary 
SR wskazano: związek SR z zarządzaniem organizacją 
(ład organizacyjny), prawa człowieka, stosunki pracy, 

środowisko, dobre praktyki działania wobec agencji 
rządowych, partnerów biznesowych, dostawców, kon-
kurencji, uczciwe działania na rzecz konsumentów, 
zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności . 
Rozdział 7 . Poradnik wdrażania społecznej odpowie-
dzialności w organizacji – zawiera wskazówki dotyczą-
ce włączenia zagadnień SR w system organizacji . Okreś- 
la procedury związane z komunikacją społecznej odpo-
wiedzialności, podnoszeniem świadomości pracowni-
ków, ocenianiem inicjatyw w ramach SR oraz dosko-
naleniem społecznej odpowiedzialności organizacji . 

Standard ISO 26000 zachęca organizacje do realiza-
cji SR w szerszym zakresie niż obowiązujące normy 
prawne, formułując zasady, które są ogólne w swej na-
turze, wzajemnie zależne i powinny być zastosowane 
w sposób konsekwentny w polityce, podejmowaniu decy-
zji oraz działalności . Ujęcie społecznej odpowiedzialności 
w formie standardu pozwoliło na uzyskanie pewnego 
stopnia uporządkowania w zakresie zasad i problemów . 

Podjęcie przez ISO inicjatywy opracowania stan-
dardu odpowiedzialności społecznej pozwala sądzić, 
że problematyka ta nie tylko zostanie upowszechniona, 
ale dzięki zasięgowi oddziaływania tej międzynarodo-
wej instytucji normalizacyjnej osiągnie popularność 
analogiczną do norm dotyczących systemów zarządza-
nia jakością, zarządzania środowiskowego czy zarzą-
dzania bezpieczeństwem i higieną pracy . Jednocześnie, 
w przeciwieństwie do wymienionych norm, ISO 26000 
nie wymaga certyfikacji, co nie pozwala w sposób 
obiektywny ocenić poziomu wdrożenia zasad CSR . 

prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk 
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
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Summary 
Social responsibility points out that businesses are obliged 
to undertake activities in areas . There are many models and 
approaches for social responsibility in the literature, thus 
leading to arbitrary interpretations . The undertaken standar-
dization actions were aimed at indication of the CSR imple-
mentation process within the organisation . In this paper the 
social responsibility standardisation initiatives are presented . 
The AA 1000 and SA 8000 standards are discussed . The new 
CSR standard – ISO 26000 is also presented . 
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systemowe zarządzanie społeczną 
odpowiedzialnością organizacji 
 

Piotr Jedynak

Wprowadzenie 

arządzanie społeczną odpowiedzialnością 
organizacji, do niedawna wzbudzające jesz-
cze rozmaite wątpliwości, uzyskało obecnie 

status jednej z głównych funkcji realizowanych przez 
kierownictwo . Nic zatem dziwnego, że praktycy za-
rządzania odpowiedzialni za działania w sferze spo-
łecznej odpowiedzialności tworzą realny popyt na 
sprawdzone i efektywne podejścia czy też metody 
zarządzania tą sferą . W przekonaniu autora niniej-
szego tekstu poczesne miejsce wśród referencyjnych 
narzędzi zarządzania społeczną odpowiedzialnością 
zajmuje model systemowego zarządzania ryzykiem 
opracowany przez ISO . Głównym celem tekstu jest 
odwzorowanie i przedstawienie podstawowych zało-
żeń i zasad wymienionego modelu . W strukturze 
tekstu wyodrębniono następujące części: genezę stan-
dardów zarządzania społeczną odpowiedzialnością, 
przesłanki wprowadzania systemu zarządzania spo-
łeczną odpowiedzialnością w organizacjach, elementy 
i zasady systemowego zarządzania społeczną odpo-
wiedzialnością zgodnie ze standardem ISO 26000, 
ukazanie standardu ISO 26000 na tle innych stan-
dardów zarządzania społeczną odpowiedzialnością . 

zarys genezy standardów zarządzania 
społeczną odpowiedzialnością

ajważniejszym motorem napędowym proce-
sów implementacji społecznej odpowiedzial-
ności w organizacjach oraz tworzenia stan-

dardów postępowania w tym zakresie wydają się być 
liczne inicjatywy o charakterze międzynarodowym, 
wśród których najważniejsze to: 
 � opublikowanie w 1969 r . raportu sekretarza gene-

ralnego ONZ o stanie środowiska naturalnego (Ra-
port U’Thanta), w którym wskazano na problemy 
degradacji biosfery; 
 � zdefiniowanie w 1987 r . przez Światową Komisję 

ds . Ochrony Środowiska i Rozwoju przy ONZ pojęcia 
zrównoważonego rozwoju . Definicja ta stała się pod-
stawą do określenia zrównoważonego rozwoju global-
nego biznesu (powinien on być jednocześnie: efek-
tywny ekonomicznie, odpowiedzialny społecznie 
i przyjazny dla środowiska); 
 � ogłoszenie pryncypiów Global Compact ONZ pod-

czas szczytu w Davos w 1999 r . Adresatami tych 
pryncypiów są członkowie społeczności międzynaro-
dowej i globalne korporacje, w stosunku do których 
apeluje się o: przestrzeganie praw człowieka, przestrze-
ganie praw pracowniczych oraz ochronę środowiska . 
Zasady te weszły w życie w lipcu 2000 r ., sygnowane 
przez przedstawicieli 50 firm międzynarodowych . 

Pierwotnie sformułowano 9 takich zasad w ramach 
trzech wymienionych kategorii problemowych . Nato-
miast w 2004 r ., podczas szczytu liderów Global 
Compact, istniejącą listę uzupełniono o 10 . zasadę 
dotyczącą przeciwdziałania korupcji; 
 � ogłoszenie podczas Szczytu Unii Europejskiej 

w Lizbonie w 2000 r . nowego celu strategicznego, 
który przedstawia wizję Europy zdolnej do zrówno-
ważonego rozwoju gospodarczego; 
 � ogłoszenie przez Komisję Europejską w lipcu 

2001 r . „Zielonego Dokumentu” („Green Paper”), 
porządkującego koncepcje odpowiedzialności społecz-
nej przedsiębiorstw na poziomie europejskim . W świe-
tle tego dokumentu wprowadzenie w życie koncepcji 
społecznej odpowiedzialności nie może się ograniczać 
do spełniania wymogów formalnych obowiązujących 
przedsiębiorstwa, ale powinno obejmować także do-
browolne budowanie takich strategii działalności, 
w których znajdzie się miejsce na interesy społeczne, 
ochronę środowiska, a także relacje ze stronami za-
interesowanymi; 
 � opublikowanie w 2000 r . przez „Inicjatywę na rzecz 

raportowania” (Global Reporting Initiative) zalecenia 
sporządzania raportów biznesowych obejmujących trzy 
podstawowe sfery: działalność ekonomiczną, działal-
ność środowiskową i działalność społeczną . Wskutek 
tego wydarzenia np . niemal połowa przedsiębiorstw 
z listy „Fortune 500” publikuje raporty odpowiedzial-
ności społecznej, zgodne z zaleceniami GRI . 

W następstwie oddziaływania wymienionych oraz 
innych czynników możemy powiedzieć, że dzisiaj, 
tj . w drugiej dekadzie XXI wieku społeczna odpowie-
dzialność to nie pusta retoryka mająca na celu wy-
łącznie poprawę wizerunku organizacji, lecz swego 
rodzaju powinność i wyzwanie stające przed kierow-
nictwem tych organizacji . 

Co szczególnie ważne, kierownictwa organizacji, 
które mają zamiar wprowadzić w swojej działalności 
zasady społecznej odpowiedzialności, mogą to uczy-
nić, posługując się wzorcem w postaci standardu . 
Najpopularniejszym obecnie standardem zarządzania 
społeczną odpowiedzialnością organizacji jest ISO 
26000 . Standard ten powstał pod egidą ISO, a do-
kładnie w ramach prac grupy roboczej ISO/WG SR . 
W procesie tworzenia standardu partycypowało kilka 
głównych stron: grupy reprezentujące przemysł, rzą-
dy, organizacje pracownicze, organizacje konsumenc-
kie, a także organizacje usługowe i naukowo-badawcze . 
Potrzeba opracowania standardu została zidentyfiko-
wana w 2001 r . przez komitet ISO/Copolco . W 2003 r . 
grupa wyłoniona przez Technical Management Board 
ISO skompletowała materiał dotyczący wszystkich świa-
towych inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzial-
ności . W 2004 r . z kolei powołano wyżej wymienioną ,
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grupę roboczą ISO/WG SR1) . Powstanie standardu 
poprzedziło ponadto podpisanie memorandum 
z udziałem ISO, a także United Nations Global Com-
pact Office (UNGCO) oraz OECD . Jak odnotowano 
w dokumentach towarzyszących powstaniu standar-
du, jego podstawowym celem było dostarczenie orga-
nizacjom skutecznego narzędzia, za pomocą którego 
mogłyby one „przejść od dobrych intencji do dobrych 
działań” . Wymieniony cel główny wyraża się w na-
stępujących celach cząstkowych2): 
 � budowanie międzynarodowego konsensu co do 

znaczenia społecznej odpowiedzialności oraz zainte-
resowania jej znaczeniem; 
 � dostarczenie wytycznych składających się z czy-

telnych zasad w celu efektywnych działań organizacji; 
 � dyfuzja dobrych praktyk w zakresie społecznej 

odpowiedzialności, które powinny być adaptowane 
i doskonalone; 
 � stworzenie standardu, który eliminowałby niedo-

statki rozproszonych i niejednorodnych praktyk w za-
kresie społecznej odpowiedzialności, jakie stosują 
różne organizacje . 

przesłanki wprowadzenia znormalizowanego 
systemu zarządzania społeczną odpowie-
dzialnością w organizacji 

pierwszej kolejności wyjaśnienia wymaga 
status formalny standardu ISO 26000 . Jak 
twierdzą jego twórcy3), ISO 26000 nie jest 

normą systemu zarządzania, ani nie może być pod-
stawą certyfikacji . Jeśli to drugie spostrzeżenie nie 
budzi zastrzeżeń, to pierwsze jest mocno dyskusyjne . 
Autor niniejszego tekstu stoi na stanowisku, że wy-
korzystując ISO 26000, można z powodzeniem zbudo-
wać system zarządzania . Konstrukcja tego standardu 

jest bowiem w dużym stopniu analogiczna, jak w przy-
padku standardów innych systemów zarządzania . 

Do najważniejszych korzyści wprowadzenia stan-
dardu ISO 26000 w organizacji należy zaliczyć4): 
z wzmocnienie zdolności do budowy przewagi konku-
rencyjnej z poprawę reputacji z wzrost zdolności do 
pozyskiwania i utrzymywania pracowników, klientów, 
dostawców z uzyskanie stanu wysokiego morale pra-
cowników oraz ich zaangażowania i produktywności 
z uwzględnienie oczekiwań inwestorów, właścicieli, 
sponsorów i rynków finansowych z poprawę relacji 
z innymi organizacjami, urzędami, mediami, dostaw-
cami, partnerami, klientami oraz społecznościami 
różnych typów . 

Oprócz wymienionych wyżej cząstkowych uzasad-
nień warto także wskazać argument wynikający z na-
tury realizacji procesów zarządzania w ujęciu syste-
mowym . Podstawową zaletą systemowego zarządza-
nia w dowolnym obszarze działalności organizacji 
jest podejście holistyczne . Jest ono również oczywi-
ście wskazane w zarządzaniu społeczną odpowiedzial-
nością, szczególnie wobec rosnącej wrażliwości wielu 
stron zainteresowanych działalnością organizacji . 

zasady systemowego zarządzania społeczną 
odpowiedzialnością zgodnie ze standardem 
iso 26000 

becnie obowiązuje wersja standardu ISO 26000 
z 2010 r . Standard ten zawiera siedem głów-
nych kwestii dotyczących zarządzania społecz-

ną odpowiedzialnością w organizacji (zob . rysunek 1) . 
Z kolei na rysunku 2 ukazano poszerzoną inter-

pretację filozofii zarządzania społeczną odpowiedzial-
nością w ujęciu standardu ISO 26000 . 

Można zauważyć, że bardzo istotnym wymiarem tej 
kwestii staje się wymiar mentalny, opisujący 
zrozumienie i uznawanie sensu społecznej od-
powiedzialności . Ostatecznym rezultatem dzia-
łań organizacji na rzecz społecznej odpowiedzial-
ności powinno być natomiast wnoszenie stałego 
wkładu w zrównoważony rozwój . 

iso 26000 a inne standardy zarządza-
nia społeczną odpowiedzialnością 

Castka i M .A . Balzarova5) słusznie 
zauważają, że społeczna odpowie-
dzialność jest taką sferą aktywności 

organizacji, wobec której powinna ona zaak-
ceptować imperatyw dążenia do doskonałości . 
Badacze ci są zdania, że nawet jeśli ISO 
26000 nie będzie podstawą budowy samoist-
nego systemu zarządzania społeczną odpo-
wiedzialnością organizacji, to na pewno sta-
nie się podstawą budowy całościowego syste-
mu zarządzania organizacją (zob . rysunek 3) . 

Na rysunku 4 ukazano typologię standar-
dów związanych ze społeczną odpowiedzialno-
ścią organizacji z uwzględnieniem dwóch kry-
teriów: 
 � stopnia kompleksowości (na tej podstawie 

wyróżniono standardy holistyczne oraz wycin-
kowe); 
 � stopnia kontroli (na tej podstawie wyróż-

niono standardy w postaci wytycznych oraz 
standardy certyfikowane) .

6.8. Społeczne 
zaangażowanie 

i rozwój

6.3. Prawa człowieka

6.4. Praktyki 
pracownicze

6.5. Środowisko6.6. Praktyki 
operacyjne

6.7. Kwestie 
konsumenckie

6.2. Władza

ORGANIZACJA

organizacyjna

Podejście holistyczne

Wzajemna zależność

Rys. 1. Kluczowe elementy społecznej odpowiedzial-
ności według standardu ISO 26000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [ISO 26000. Social Re-
sponsibility, International Organization for Standardization, s . 4] . 
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Rys. 2. Ramy konceptualne zarządzania społeczną odpowiedzialnością zgodnie z wytycznymi 
standardu ISO 26000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [ISO 26000. Social Responsibility, International Organization for Standar-
dization, s . 7] . 
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Rys. 3. Dynamiczna ścieżka do doskonałości w zakresie społecznej odpowiedzialności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [P . CASTKA, M .A . BALZAROvA, Adoption of Social Responsibi-
lity through the Expansion of Existing Management Systems, „Industrial Management & Data Systems” 2007, 
no . 11, s . 299] . ,
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Jak widać, standard ISO 26000 na tle innych 
standardów, zachowujących związek z problematyką 
społecznej odpowiedzialności organizacji, jawi się jako 
kompleksowy i niezorientowany na procesy kontrolne . 

podsumowanie 

ystemy zarządzania społeczną odpowiedzial-
nością mogą być budowane w organizacjach 
na podstawie własnych rozwiązań . Pragma-

tycznym podejściem w tej materii jest jednak również 
wykorzystanie modeli referencyjnych zawartych 
w standardach, takich jak m .in . ISO 26000 . Niezbyt 
liczne dotychczas doświadczenia w implementacji 
znormalizowanych systemów zarządzania społeczną 

odpowiedzialnością utrudniają prowadzenie badań 
empirycznych, których celem byłaby ocena skutecz-
ności i efektywności tych systemów . Równocześnie 
jako niezwykle ważny, przyszły problem badawczy 
można wskazać potrzebę dyskusji o możliwościach 
i ograniczeniach certyfikacji omawianych systemów . 
Z punktu widzenia stron zainteresowanych działal-
nością organizacji certyfikacja systemów zarządzania 
społeczną odpowiedzialnością mogłaby prowadzić do 
niezależnego i obiektywnego uwiarygodnienia działań 
podejmowanych w tych organizacjach . 

dr hab. Piotr Jedynak 
Instytut Ekonomii i Zarządzania 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

PRZYPISY 
1) Zob . ISO 26000 Project Overview, International Organization 
for Standardization, 2010, s . 10 . 
2) Ibidem, s . 3 . 
3) 26000. Social Responsibility, International Organization for 
Standardization, 2010, s . 4 . 
4) Ibidem . 
5) P . Castka, M .A . Balzarova, Adoption of Social Responsibility 
through the Expansion of Existing Management Systems, „In-
dustrial Management & Data Systems” 2007, no . 11, s . 299 . 

Summary 
The author illustrates in the article the key principles of 
system social responsibility management, according to recom-
mendations in standard ISO 26000 . Advantages of realization 
social responsibility management processes in the system 
formula were demonstrated too . 
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Rys. 4. Typologia standardów w zakresie spo-
łecznej odpowiedzialności organizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [P . CASTKA, 
M .A . BALZAROvA, Adoption of Social Responsibility thro-
ugh the Expansion of Existing Management Systems, „Indu-
strial Management & Data Systems” 2007, no . 11, s . 235] . 

Oceniana praca jest interesująca i stanowi aktu-
alną pozycję teoretyczno-empiryczną . Powszechnie 
uznaje się, że innowacje należą do podstawowych 
źródeł  uzyskiwania przewagi  konkurencyjej zarów-
no przez przedsiębiorstwa, jak i agregacji regional-
nych . Każda terytorialnie zorientowana sieć, aby 
móc rozwijać się dynamicznie potrzebuje innowacji .

Dorobek autorski pracy wyraża się między in-
nymi w: oryginalnej analizie i opracowaniu ram 
koncepcyjnych dla rozwoju regionalnych systemów 
innowacji w Polsce; przeprowadzeniu weryfikacji 
statystycznej związków przyczynowych określają-
cych dynamizm innowacyjny przemysłu w przekro-
jach regionalnych; interesującym zestawieniu uwa-
runkowań  innowacji w regionalnych systemach 
przemysłowych i zbudowaniu opisów charakterystyk 
przyjętych do badania systemów przemysłowych;  

zidentyfikowaniu obszarów związanych z proce-
sami innowacyjnymi w układach przestrzennych 
dotyczących wzbudzania procesów innowacyjnych 
w systemach regionalnych; zaprezentowaniu autor-
skiej koncepcji horyzontalnych płaszczyzn odnie-
sień – ewolucyjnej, instytucjonalej, przestrzennej 
i industrialnej; sprecyzowaniu wniosków, które 
mogą stanowić przesłankę formułowania polityki 
regionalej i proinnowacyjnych strategii rozwoju 
przemysłu w regionach Polski .

Recenzowana praca oparta jest na bogatej litera-
turze przedmiotu, w tym w znacznej mierze obcoję-
zycznej . Systematyzuje i poszerza wiedzę, wprowa-
dza wątki nieobecne w polskiej litraturze, zawiera 
szereg nowatorskich propozycji, a także rekomenda-
cji o walorach utylitarnych .

 
prof. zw. dr hab. Władysław Janasz 

regionalne systemy innowacji  
w polsce
Arkadiusz Świadek
Difin, Warszawa 2011   
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style kierowania w centralnej 
administracji publicznej na tle 
stylów kierowania w wybranych 
środowiskach organizacyjnych 
 

Janusz T. Hryniewicz, Karol Olejniczak, Łukasz Widła-Domaradzki

Wprowadzenie 

roblematyka stylów kierowania jest wyjątko-
wo popularnym tematem zarówno badań 
naukowych, jak i poradników zarządzania, 

szczególnie w aspekcie dotyczącym charakterystyki 
„liderów” [Goethals i inni (red .), 2004] . Gros badań 
koncentruje się jednak na stylach kierowania w orga-
nizacjach biznesowych . Organizacje publiczne, mimo 
podkreślanej w literaturze specyfiki pracy [Rainey, 
Chun, 2005; Stewart, Ranson, 1994], są dużo rzad-
szym przedmiotem eksploracji [Elgie, 2007, s . 513] . 

Niniejszy artykuł podejmuje próbę porównania 
stylów kierowania obecnych w różnych środowiskach 
organizacyjnych w Polsce . Analiza opiera się na po-
równaniu wyników badania pt . „Ministerstwa Uczące 
Się” przeprowadzonego w 2011 r .1) z rezultatami 
wcześniejszych badań ludności aktywnej zawodowo 
13 polskich miast (2001 r .) oraz z wynikami badań 
zrealizowanych w 2003 r . w 14 firmach usytuowanych 
w różnych regionach Polski . 

teoretyczne źródła doboru wskaźników 
stylów kierowania 

od pojęciem stylu kierowania rozumieć bę-
dziemy zespół intencjonalnych zachowań 
danego kierownika, mających na celu skło-

nienie podległego mu zespołu do realizacji wspólnego 
celu [Northouse, 2006, s . 3] . Zastosowane w bada-
niach typologie i wskaźniki nawiązują do klasycznej 
wiedzy na temat stylów kierowania, operującej prze-
ciwstawieniami: orientacja na podwładnych albo na 
strukturę [Fleishman, Harris, Burt, 1955], nastawie-
nie na grupę albo na zadania, decydowanie dyskre-
cjonalne albo z udziałem zespołu [Tannenbaum, 
Schmidt, 1958] . 

Typologie te dość dobrze korespondują z klasyfi-
kacjami opisującymi sposób kierowania w kategoriach 
autokracji – demokracji (uczestnictwa podwładnych 
w decyzjach) . Orientacje strukturalno-zadaniowe pole-
gają na akcentowaniu dystansu między kierownikiem 
a podwładnymi, dokładnym odgórnym zdefiniowaniu 
zadań i drobiazgowej kontroli ich wykonania . Podwład-
ni nie są informowani o celach zespołu, natomiast 
pytania i sugestie z ich strony są raczej źle widziane . 
Takie zachowania kierownicze są określane także mia-
nem autokratycznych albo autorytarnych . 

Orientacje na podwładnych albo na grupę polega-
ją na przyjęciu założenia, że dobre kierowanie powin-
no uwzględniać potrzeby podwładnych . Ponadto uzna-
je się, że kwalifikacje i umiejętności podwładnych 
powinny być wykorzystane dla dobra organizacji i że 
inicjatywy pracownicze stanowią bardzo ważne źródło 
produktywności i elastyczności organizacyjnej . Pra-
cownicy pytani są o opinie albo wręcz uczestniczą 
w procesie decyzyjnym . Sposób kierowania oparty 
na takich założeniach określa się mianem demokra-
tycznego stylu kierowania . Podobne typologie 
spotykamy u polskich klasyków badań tej problema-
tyki, np . podział na styl instruktażowy i zadaniowy 
[Kieżun, Kwiatkowski, 1977], albo wprowadzone przez 
T . Kotarbińskiego rozróżnienie na kierownictwo spo-
legliwe i niespolegliwe . 

Dość duży wkład w wiedzę o stylach kierowania 
wniosła klasyfikacja Likerta, operująca dwoma po-
ziomami kierowania autokratycznego i dwoma demo-
kratycznego [Likert, 1967] . Styl autorytarny podzie-
lono na opresyjny i paternalistyczny . Pierwszy z nich 
polega na całkowitym podporządkowaniu pracownika 
dyskrecjonalnej władzy kierownika . Drugi polega na 
dostrzeganiu pewnych potrzeb pracowniczych, głów-
nie materialnych i dbałości o nie . Natomiast branie 
pod uwagę opinii pracowników jest uznawane za 
zbędne . Styl demokratyczny ma dwa poziomy: kon-
sultacyjny i uczestniczący . Konsultacyjny styl kiero-
wania polega na dostrzeganiu konieczności wykorzy-
stania kwalifikacji pracowników . Pracownicy są py-
tani o zdanie, jak również mogą sami zgłaszać własne 
propozycje . Jednakże nie muszą one być uwzględnia-
ne – ostateczne decyzje podejmuje kierownik . Styl 
uczestniczący, zwany także stylem demokratycz-
nym, polega na przyjęciu założenia, że w danym 
zespole wszyscy są ekspertami w swojej dziedzinie 
i decyzje powinny być podejmowane zespołowo . Po-
dobną typologię zastosowano w międzynarodowych 
badaniach nad stylem kierowania w siedmiu pań-
stwach, w tym dwu wschodnioeuropejskich (Polska 
i Czechy) . Wyróżniono tu dwa style autokratyczne, 
dwa konsultacyjne i styl grupowy [Mączyński, 1998] . 

Uwzględniono także typologie nastawione na syn-
tezę dbałości o zadania i troski o podwładnych . Przed-
miotem tych typologii jest ustalenie, w jaki sposób 
kierownicy godzą ze sobą te odmienne tendencje . Wy-
raźna dominacja orientacji na zadania z brakiem troski 
o podwładnych jest równoznaczna z autorytarnym ,
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stylem kierowania . Minimalny nacisk na zadania 
i brak troski o ludzi oznaczają kierowanie zubożone 
– zwane niekiedy anarchicznym . Silne nastawienia 
na ludzi i dość niski nacisk na zadania daje klubowy 
styl kierowania . Z kolei kierowanie zrównoważone 
spotykamy wtedy, gdy przeciętny poziom troski o lu-
dzi idzie w parze z podobnie intensywnym naciskiem 
na zadania . Ideałem stylu kierowania jest połączenie 
dużej troski o ludzi z równie silnym naciskiem na 
zadania, podzielanym przez podwładnych – jest to 
kierowanie zespołowe [Blake, Mouton, 1981] . 

Może się zdarzyć, że autokracja przybiera postać 
samouwielbienia i neurotycznego zapotrzebowania 
na osiąganie sukcesów, wyróżnianie się in plus na 
podstawie własnych i niekoniecznie podzielanych 
przez innych kryteriach . Kierowników takich określa 
się mianem narcystycznych [Macoby, 2000; Penc, 
1998, s . 47 i nast .] . 

Obecnie na gruncie teorii zarządzania zasobami 
ludzkimi uważa się, że w wielu przypadkach pracow-
nicy są w zasadzie ekspertami w zakresie zadań 
składających się na ich rolę zawodową . Efektywne 
kierowanie pracownikami wysoko wykwalifikowanymi 
nie wymaga dużego nacisku na koordynację i polega 
na sprawowaniu „przywództwa ukrytego” [Mintzberg, 
1998] . Wynika to stąd, że każdy ze specjalistów 
pracuje oddzielnie, a kierownik ma za zadanie dbać 
o to, czy efekty tych prac są dobrze scalane w efekt 
ogólny . 

Styl kierowania może być identyfikowany przez 
dwie grupy wskaźników . Pierwsza grupa to wskaźni-
ki definicyjne; opisują one sposób podejmowania 
decyzji – z udziałem pracowników lub bez . Drugą 
grupę tworzą wskaźniki określające codzienne relacje 
między kierownikiem a podwładnymi, pośrednio zwią-
zane ze sposobem decydowania, np . sposób trakto-
wania, dystans społeczny, zachęcanie, zniechęcanie 
etc . Rozróżnienie obu tych grup czynników ma cha-
rakter analityczny, w praktyce zarządzania są one 
bowiem niezwykle silnie powiązane . Wychodząc 
z tych przesłanek, na podstawie analizy treści opisa-
nych wyżej podejść badawczych autorzy dobrali 15 
wskaźników stylów kierowania odnoszących się za-
równo do sposobu podejmowania decyzji, jak i do 
towarzyszących temu zachowań . Styl kierowania okreś- 
lać będziemy na podstawie opinii podwładnych o tym, 
w jaki sposób zachowują się ich przełożeni . 

Wyniki badań nad zachowaniami kierowniczy-
mi w różnych środowiskach organizacyjnych 

ezultaty badań zrealizowanych w admini-
stracji centralnej przeprowadzone w 2011 r . 
(populacja urzędników czterech ministerstw: 

n=3394, stopa zwrotu: 51,3%)2) porównamy z wyni-
kami badań ludności aktywnej zawodowo zrealizo-
wanych w 2001 r . (próba reprezentatywna dla ak-
tywnej zawodowo, poza rolnictwem ludności 13 
miast) oraz z wynikami badań zrealizowanych 
w 2003 r . w 14 firmach usytuowanych w różnych 
regionach Polski . We wszystkich badaniach zastoso-
wano te same wskaźniki stylu kierowania, z tym 
jednak, że w badaniach w administracji centralnej 
zastosowano skale 5-stopniowe, a w pozostałych dwu 
badaniach skale 4-stopniowe . Porównania tego typu 
zwykle budzą wątpliwości co do statusu poznawcze-
go ewentualnych różnic . Można bowiem twierdzić, 

że badania wykonane w różnych punktach czasowych 
w ramach jednej, polskiej kultury organizacyjnej 
odzwierciedlają raczej zmiany ewolucyjne polskiej 
kultury organizacyjnej niż różnice środowiskowe . 
Wstępna analiza innych niepublikowanych tu (z po-
wodu braku miejsca) czynników, takich jak: cechy 
pracowników, cechy pracy czy poziom wykształcenia 
upoważnia do analizy wyników badań w kategoriach 
różnic środowiskowych . Chcieliśmy przy tym zazna-
czyć, że nie wykluczamy możliwości zmian ewolucyj-
nych, uważamy jednak, że różnice środowiskowe, 
statystycznie rzecz ujmując, znacznie lepiej tłumaczą 
uzyskane rezultaty badań . W tabeli 1, z uwagi na 
przejrzystość wizerunku stylów kierowania, zamie-
ściliśmy informacje o częstości wskazań na najwyż-
szy poziom zastosowanych skal . 

W odniesieniu do administracji centralnej wyni-
ki badań rozbiliśmy na dwie grupy . Pierwsza zawie-
ra informacje o stylu kierowania naczelników wy-
działów w opinii ich podwładnych, a druga opinie 
naczelników na temat metod kierowania dyrektorów 
departamentów . Zrobiliśmy tak po to, żeby spraw-
dzić, czy potwierdzi się zaobserwowane w przedsię-
biorstwach prywatnych swoiste pęknięcie stylu kie-
rowania, polegające na tym, że w grupie kierowników 
dominuje styl demokratyczny, natomiast wobec sze-
regowych pracowników realizowany jest styl auto-
kratyczny [Hryniewicz, 2007, s . 184] . Taki stan rze-
czy można interpretować jako wskaźnik zróżnicowa-
nia kultury danej firmy i jej podziału na subkulturę 
pracowniczą i subkulturę kierowników . Obserwacja 
ta nie znalazła potwierdzenia w administracji cen-
tralnej . Styl kierowania jest dość ujednolicony i nie 
można stwierdzić, że wobec pracowników stosuje się 
odmienne metody postępowania niż wewnątrz grupy 
kierowniczej . 

W tabeli 1 zostały wytłuszczone wskaźniki defi-
nicyjne demokratycznego i autokratycznego stylu 
kierowania . Patrząc na badaną problematykę z mię-
dzynarodowej perspektywy, warto zauważyć, że w fir-
mach państw wschodnioeuropejskich (Polska, Czechy) 
dominuje styl autokratyczny, podczas gdy na zacho-
dzie Europy bardziej ugruntowane są uczestniczące 
metody kierowania [Mączyński, 1998] . Wyniki badań 
zrealizowane w 13 miastach i 14 przedsiębiorstwach 
potwierdzają tę opinię . Natomiast wyniki badań w ad-
ministracji centralnej trochę odbiegają od tej prawi-
dłowości . W administracji centralnej mamy do czy-
nienia z częstszym stosowaniem stylu uczestniczące-
go i relatywnie rzadko stosowanym stylem autokra-
tycznym . Czytelnik zechce nam wybaczyć, że w tym 
artykule nie podejmiemy się wyjaśnienia tej ważnej 
prawidłowości . Wymaga to bowiem co najmniej kilku 
tabel, których nie jesteśmy w stanie zmieścić w ra-
mach krótkiego artykułu . 

Spójrzmy teraz na wyniki badań pod kątem przy-
wództwa transgresyjnego i organizacji uczących się . 
Problematyki tej dotyczą wskaźniki mówiące o tym, 
że kierownik inspiruje do dyskusji, skłania do prze-
myśleń i można się od niego wiele nauczyć . Także 
i w tym przypadku w administracji centralnej sytu-
acja wygląda relatywnie najbardziej korzystnie . Kon-
kludując, stwierdzić należy, że w administracji cen-
tralnej mamy do czynienia z relatywnie największym 
natężeniem uczestniczących metod kierowania zgod-
nych z logiką nowoczesnego zarządzania wiedzą i wy-
mogami organizacji uczących się . 
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modele stylów kierowania 

trakcie dalszych rozważań spróbujemy za-
stanowić się nad tym, czy kierownik zacho-
wujący się w sposób A podejmie także za-

chowania B, C, i D i raczej nie podejmie zachowań 
E, F, G . I odwrotnie, kierownik podejmujący działanie 
G, podejmie też F i E, ale nie zachowa się w sposób 
A, B, C, D . Poszukiwać będziemy wyodrębnionych 
grup wskaźników relatywnie silnie pozytywnie sko-
relowanych i wyraźnie odrębnych od innej grupy lub 
grup wskaźników . Takie grupy wskaźników nazwiemy 
modelami stylów kierowania . Przyjmiemy, że mode-
le stylów kierowania cechuje statystycznie istotna 
moc rozdzielcza . Akceptowany poziom mocy rozdziel-
czej uzyskujemy wtedy, gdy wskaźniki wartościowane 
wysoko w jednym modelu w innych modelach są 
wartościowane nisko . W celu wykrycia modeli stylów 
kierowania posłużymy się analizą czynnikową . 

Wskaźnikami definicyjnymi stylów kierowania są: 
 � styl demokratyczny (styl zespołowy, zwany tak-

że uczestniczącym) – kierownik skłania do dyskusji 
grupowych i wdraża rozwiązania przyjęte przez grupę, 

 � styl autokratyczny – kierownik kieruje się wy-
łącznie własnym uznaniem, wydaje polecenia, co i jak 
ma być zrobione, ale ich nie uzasadnia,
 � styl biurokratyczny – kierownik odwołuje się 

do przepisów, planów i zarządzeń wyższych szczebli . 
Jak wynika z analizy ładunków czynnikowych, 

stylowi autokratycznemu towarzyszy demonstra-
cyjne i mało uzasadnione podkreślanie własnej 
władczej pozycji oraz, negatywnie oceniany, brak 
zrozumienia dla trudności w realizacji zadań przez 
pracowników . Bardzo wyraźnym korelatem auto-
kratycznego stylu kierowania jest takie oddziały-
wanie na pracowników, że czują się oni zniechęca-
ni do poszukiwania lepszych metod i wysuwania 
własnych pomysłów . Mniej istotne, ale wyraźne 
cechy tego stylu kierowania wiążą się ze skłonno-
ściami biurokratycznymi – odwoływanie się do 
przepisów i terminów . 

Wskaźniki, którym towarzyszą znaki ujemne, mó-
wią o tym, że im większe jest natężenie danego stylu 
kierowania, tym większa skłonność do oceny danego 
wskaźnika jako nigdy się nie zdarzającego . I tak au-
tokratyczny styl kierowania idzie w parze z brakiem 

Tab. 1. Opinie respondentów na temat stylu kierowania realizowanego przez ich przełożonych, 
w trzech próbach badawczych, w % odpowiedzi „bardzo często” lub „zdecydowanie tak” 

Wskaźniki stylów kierowania i związanych z nimi 
zachowań 13 miast 14 firm Administracja 

Naczelnicy 

Administracja 
Dyrektorzy 

Departamentów 

Dba wyłącznie o realizację zadań i nie interesuje go, jakim 
kosztem jest ono przez pracowników wykonywane 27,3 24,4 6,2 11,2

Odwołuje się do przepisów, planów i zarządzeń 
wyższych szczebli 25,5 28,5 16,2 17,5

Jest dobrym reprezentantem interesów kierowanego przez 
siebie zespołu wobec kierownictwa wyższego szczebla 25,5 29,9 31,0 31,3

Kieruje się wyłącznie własnym zdaniem, wydaje 
polecenia, ale ich nie uzasadnia 23,8 17,2 6,1 6,6

Respektuje samodzielność pracowników 22,0 19,6 33,0 28,0

Okazuje swoją władczą pozycję częściej niż to jest konieczne 21,8 15,2 6,8 8,5

Dba o to, aby pracownicy byli informowani o celach 
zespołu i jego roli w zakładzie pracy 20,3 20,0 25,6 24,7

Nie ingeruje w działania poszczególnych pracowników, 
a jedynie scala wyniki ich pracy 19,4 20,8 8,7 10,2

Traktuje wszystkich jednakowo – opierając się na 
przepisach i regulaminach 19,2 26,0 19,4 19,9

Koordynuje pracę przez uzgadnianie i odwoływanie się 
tylko do terminów 17,4 20,3 7,6 9,5

Umie rozładować powstające w zespole napięcia 
i nieporozumienia 14,1 24,8 25,4 19,1

Skłania pracowników do wysuwania własnych pomysłów 14,0 14,7 29,2 28,6

Skłania do dyskusji grupowych i wdraża 
rozwiązania przyjęte przez grupę 13,2 15,4 20,8 19,6

Zniechęca do poszukiwania lepszych metod wykonywania 
pracy i wysuwania własnych pomysłów 12,6 7,3 8,2 10,1

Jest źródłem nowych idei, skłania do przemyśleń; można 
się od niego wiele nauczyć 9,8 19,7 23,5 27,4

N= 912 440 1360 287

Źródła: wyniki badań dla 13 miast [HRYNIEWICZ, 2007, s . 107], wyniki dla 14 firm opublikowane w postaci przetwo-
rzonej w: [HRYNIEWICZ, 2007, rozdz . 6, 7, 8] . 

,
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umiejętności rozładowania napięć i nieporozumień 
wewnątrz zespołu . Mimo wspomnianych wcześniej 
biurokratycznych skłonności, kierownik autokratycz-
ny przejawia silną tendencję do nierespektowania 
samodzielności pracowników, z czym wiąże się nie-
jednakowe traktowanie pracowników . Bardzo silnym 
negatywnie ocenianym korelatem stylu autokratycz-
nego jest brak postawy wskazującej na dbałość o in-
teresy zespołu wobec władz wyższych . 

Odwrotnością stylu autokratycznego jest styl 
uczestniczący (demokratyczny) . Mamy tu do czy-
nienia z bardzo silnie eksponowanym dążeniem do 
tego, aby pracownicy byli informowani o celach ze-
społu i jego roli w zakładzie pracy . Jest to bardzo 
ważne dlatego, że nie sposób sobie wyobrazić dobre-
go uczestnictwa pracowników w decydowaniu, jeżeli 
nie mają oni wiedzy o tym, w jaki sposób praca ze-
społu może być wyprowadzona z celów ogólnych i za-
razem do nich dopasowana . 

Dość dobrze wyeksponowaną cechą sposobu peł-
nienia roli kierowniczej przez kierownika demokra-
tycznego jest nakłanianie pracowników do wysuwania 
własnych pomysłów . Ten styl kierowania zawiera w so-
bie dość wyraźne elementy organizacji uczących się oraz 
kierowania transgresyjnego, co wyraża się m .in . 
w tym, że kierownik – demokrata jest dla pracowników 

źródłem nowych idei i można się od niego wiele 
nauczyć . Spośród trzech omawianych stylów kiero-
wania demokracie jest przypisywany najwyższy po-
ziom umiejętności rozładowywania napięć i konflik-
tów powstających w zespole i najwyższy poziom 
dbałości o interesy zespołu wobec władz wyższych 
szczebli organizacyjnych . 

Silnym wyróżnikiem biurokratycznego stylu 
kierowania jest eksponowanie terminów i jak moż-
na domniemywać ich egzekwowanie . Biurokratyczny 
sposób pełnienia roli kierowniczej w relatywnie naj-
wyższym stopniu łączy się z jednakowym traktowa-
niem pracowników – brakiem zarówno faworytów, 
jak i ofiar . Można domniemywać, że kierownik – biu-
rokrata dość wyraźnie respektuje podział pracy 
i w jego ramach autonomię pracowników, nie inge-
ruje w działania i respektuje samodzielność; są do-
strzegane także umiejętności kierowników biurokra-
tycznych w zakresie rozładowywania napięć i niepo-
rozumień . Kierownik biurokratyczny tworzy stabilne 
i dość sformalizowane struktury współdziałania . Ce-
chuje je duży stopień bezosobowości i sprawiedliwości 
codziennej . Struktury te są w głównej mierze nasta-
wione na to, co należy zrobić i na trwanie; niemniej 
jednak zawierają one również pewne elementy pro-
rozwojowe . 

Tab. 2. Modele stylów kierowania w centralnej administracji publicznej – naczelnicy wydziałów. 
Analiza czynnikowa głównych składowych z rotacją varimax 

Naczelnik mojego wydziału:
Style kierowania 

Uczestniczący Autokratyczny Biurokratyczny

Skłania do dyskusji grupowych i wdraża rozwiązania przyjęte przez 
grupę

0,832 -0,139 0,104

Skłania pracowników do wysuwania własnych pomysłów 0,854 -0,140 0,104

Dba o to, aby pracownicy byli informowani o celach zespołu i jego roli 
w jednostce 

0,868 -0,157 0,091

Jest źródłem nowych idei, skłania do przemyśleń, można się od niego 
wiele nauczyć 

0,860 -0,205 0,093

Respektuje samodzielność pracowników 0,737 -0,281 0,226

Umie rozładować powstające w zespole napięcia i nieporozumienia 0,790 -0,331 0,175

Jest dobrym reprezentantem interesów kierowanego przez siebie 
zespołu wobec kierownictwa wyższego szczebla 

0,813 -0,231 0,082

Kieruje się wyłącznie własnym zdaniem, wydaje polecenia, ale ich nie 
uzasadnia 

-0,357 0,577 0,272

Traktuje wszystkich jednakowo – opierając się na przepisach 
i regulaminach 

0,439 -0,327 0,485

Nie ingeruje w działania poszczególnych pracowników, a jedynie scala 
wyniki ich pracy 

0,209 -0,136 0,734

Koordynuje pracę przez uzgadnianie i odwoływanie się tylko do 
terminów 

-0,136 0,248 0,749

Odwołuje się do przepisów, planów i zarządzeń wyższych szczebli 0,325 0,112 0,520

Zniechęca do poszukiwania lepszych metod wykonywania pracy 
i wysuwania własnych pomysłów

0,32 0,702 -0,085

Okazuje swoją władczą pozycję częściej niż to jest konieczne -0,415 0,750 0,042

Dba wyłącznie o realizację zadań i nie interesuje go, jakim kosztem są 
one wykonywane przez pracowników 

-0,385 0,736 0,081

Źródło: badania własne .
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Z innych badań wynika, że demokratyczny styl 
kierowania idzie w parze z: z większym zaufaniem 
między podwładnymi i kierownikami z korzystnym 
nastawieniem do innowacji, z lepszym wykorzysta-
niem kwalifikacji oraz z niższym natężeniem frustra-
cji pracowniczych [Hryniewicz, 2007] . Nie oznacza 
to jednak, że skłonni jesteśmy sugerować szybką 
zmianę stylów kierowania w kierunku demokratycz-
nym . Z naciskiem trzeba podkreślić, że styl kierowa-
nia musi być dopasowany do cech podwładnych i są 
takie sytuacje, gdzie odgórny styl kierowania jest 
zgodny z oczekiwaniami podwładnych i daje lepsze 
rezultaty . 

Należy zwrócić uwagę, że takie same (jak w tabe-
li 2) modele stylów kierowania uzyskano w populacji 
aktywnej zawodowo ludności 13 miast . Wyniki obu 
badań pokazują, że w polskich warunkach największe 
znaczenie ma podział na autokratyczny i demokra-
tyczny (uczestniczący) styl kierowania . Wyróżniony 
przez nas trzeci styl kierowania – biurokratyczny, 
nie ma analogii w literaturze światowej . Można sfor-
mułować dwie hipotezy . 

Hipoteza 1: w skali makro styl biurokratyczny jest 
wyrazem specyfiki polskiej, a może i wschodnioeuro-
pejskiej kultury organizacyjnej, o historycznie ukształ-
towanym prymacie biurokracji nad rynkiem i prze-
pisu nad nieformalną umową . 

Hipoteza 2: w skali mikro obecność stylu biuro-
kratycznego jest efektem procesu adaptacji się jed-
nostek i organizacji do swojego otoczenia . Jeśli jest 
się zanurzonym w silnie zbiurokratyzowanym syste-
mie, to w końcu przekłada się to na styl zarządzania . 

Hipotezy te otwierają pole do dalszych badań 
wyjaśniających fenomen stylów kierowania obecnych 
w polskich instytucjach . 

prof. dr hab. Janusz T. Hryniewicz
EUROREG – Centrum Europejskich 

Studiów Regionalnych i Lokalnych
Uniwersytet Warszawski

dr Karol Olejniczak
Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej  
EEUROREG – Centrum Europejskich 

Studiów Regionalnych i Lokalnych
Uniwersytet Warszawski

Łukasz Widła-Domaradzki 
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PRZYPISY 
1) Projekt „Ministerstwa Uczące Się – zestaw narzędzi 
diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego ucze-
nia się, kluczowych dla polityk publicznych opartych 
na dowodach .” (www .mus .edu .pl) był współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet „Dobre Rządzenie” . Projekt był 
zrealizowany przez zespół naukowców trzech instytucji: 
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych 
(EUROREG) – Uniwersytet Warszawski, Zakład Nauki 
Administracji – Uniwersytet Warszawski oraz Małopol-
ską Szkołę Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie . 
2) W badaniu wzięły udział cztery ministerstwa: Minister-
stwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji . Autorzy pragną wyrazić 

wdzięczność kierownictwu i pracownikom tych instytucji 
za wsparcie projektu i aktywny udział w badaniu .
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Summary 
Article aims at comparison of management styles in dif-
ferent organizational environment in Poland – that is 
institutions of central administration and private sector 
organizations . Based on literature review we selected 
fifteen indicators of management styles . Firstly, we had 
compared the results from survey conducted in 13 towns 
with results of 2011 research in central public administra-
tion (N=1718) . We found out that indicator of demo-
cratic style of management was higher in central public 
administration than in professionally active population 
of 13 towns, whereas autocratic management style was 
more intensive in population of 13 towns . Secondly, we 
concentrated on models of management styles in central 
public administration . Factor analysis revealed three 
styles: democratic, autocratic and bureaucratic . We con-
cluded by formulating further explanatory hypotheses on 
the factors that led to popularity of bureaucratic style 
in Poland .
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sześć sposobów na usprawnienie 
procesów realizacji usług 
administracyjnych 
 

Marek Bugdol

Wprowadzenie 

Polsce wdrożono już ponad 300 systemów 
zarządzania jakością w administracji publicz-
nej – samorządowej i rządowej różnych szcze-

bli (głównie według normy ISO 9001: 2008) . Trwają 
kolejne projekty, a część urzędów stara się wdrożyć 
metodykę samooceny (zgodnej z modelem CAF – Com-
mon Assessment Framework) . Badania wykonane 
w 2010 r . przez Zakład Zarządzania Jakością Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego wykazały, że zaledwie 20% 
wszystkich certyfikowanych urzędów osiąga zadowa-
lające wyniki z tytułu stosowania systemów zarządza-
nia jakością . Klienci urzędów nie są w pełni zadowo-
leni ze świadczonych usług . Oznacza to, że systemy 
jakości tylko w niewielkim stopniu wpływają na popra-
wę jakości usług . 

Jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy . Jedną z nich 
jest istniejący system prawa, który sprawia, że pracow-
nicy urzędów nie są w stanie sami projektować usług . 
Drugą przyczyną jest mała świadomość znaczenia au-
dytów jakości przeprowadzanych w układzie proceso-
wym, z uwzględnieniem realnych potrzeb klientów . 

Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie kilku spo-
sobów doskonalenia procesów realizacji usług admini-
stracyjnych . Powstał na podstawie badań własnych 
autora – audytów jakości przeprowadzonych w urzę-
dach administracji samorządowej w latach 2010–2011 
(ogółem 20 audytów) .Opisywane rozwiązania są sto-
sowane w praktyce przez część urzędów . 

podstawy teoretyczne proponowanych 
usprawnień 

stnieją dwie podstawowe grupy badań, które 
można wykorzystywać w doskonaleniu proce-
sów realizacji usług w administracji publicz-

nej . Pierwsza dotyczy ogólnej koncepcji łańcucha jako-
ści, druga możliwości stosowania różnych usprawnień 
organizacyjnych w administracji publicznej . 

Klasycy zajmujący się jakością twierdzą, że właści-
we zrozumienie idei wewnętrznych i zewnętrznych 
klientów oraz dostawców jest kluczem do doskonalenia 
jakości [Oakland, 1995], dlatego w różnych badaniach 
są podejmowane próby systemowej analizy powiązań 
występujących w łańcuchu [Batson, McGough, 2007; 
Azar, Kahnali, Taghavi, 2010] . Zgodnie z koncepcją 
łańcucha jakości o jakości finalnej decyduje jakość 
pracy i współdziałania wszystkich uczestników łańcu-
cha . Nie mniejsze znaczenie ma jakość powiązań łań-
cucha . Jedno słabe ogniwo sprawia, że cały układ 
staje się nieefektywny (stąd nazwa: „łańcuch”) . Kla-
syczna koncepcja łańcucha jakości jest bardzo podobna 

do koncepcji łańcucha dostaw . W praktyce pomiędzy 
zarządzaniem jakością a zarządzaniem łańcuchem do-
staw musi zachodzić synergia [Flynn, Flynn, 2005] . 
Jednak, aby zaprojektować, a później monitorować 
procesy realizacji usług należy dobrze poznać potrzeby 
klientów [Katch, Morse, 2009] . 

Druga grupa badań dotyczy stosowania usprawnień 
organizacyjnych związanych z różnicowaniem wejścia 
procesu obsługi klienta [Dale, 2001] oraz szerzej – ze 
stosowaniem one-stop-shopów [Shah, 2001] oraz cen-
trów usługowych [Caillier, 2009] . 

pierwszy sposób – wykorzystanie idei  
łańcucha jakości 

ykorzystanie idei łańcucha jakości pozwala 
na identyfikację tych czynności, zdarzeń i sy-
tuacji, które zachodzą poza organizacją, ale 

mają istotny wpływ na jakość ostateczną oferowanych 
usług administracyjnych . 

W starostwie powiatowym w X jedną z realizowa-
nych usług administracyjnych jest wydawanie decyzji 
z zakresu ochrony środowiska . Jest ona świadczona 
przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Le-
śnictwa i Gospodarki Wodnej . Osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, która powoduje powstawanie 
odpadów, muszą uzyskiwać decyzje dotyczące ich od-
bioru i zagospodarowania . Wykonany audyt jakości 
wykazał, że na osoby prowadzące taką działalność 
nakładane są bardzo często kary . Okazało się, że nie 
zawsze miały one wiedzę o istniejących wymaganiach 
prawnych . Problem był na tyle złożony, że ewidencją 
działalności gospodarczej zajmował się inny urząd 
miasta . Postanowiono więc wprowadzić bardzo proste 
działania doskonalące . Osoby chcące prowadzić dzia-
łalność gospodarczą już podczas jej rejestracji otrzy-
mywały komplet informacji o konieczności uzyskiwania 
decyzji administracyjnych . Liczba kar spadła . 

Drugi sposób – eliminacja barier  
organizacyjnych 

rzeprowadzanie audytów w układzie proceso-
wym pozwala na identyfikację wejścia proce-
su (np . złożenie wniosku), jego przebiegu oraz 

wyjścia (np . odbiór decyzji, postanowienia) . 
Czasami w trosce o jakość usług są wprowadzane 

dodatkowe elementy realizacji usług, na przykład takie, 
jak: biura obsługi klienta czy system kolejkowy (nu-
meryczny) . W tym pierwszym przypadku klienci kon-
taktują się z pracownikami merytorycznymi za pośred-
nictwem biura obsługi, a w tym drugim – uzyskiwane 
numerki kolejkowe mają na celu rzekome usprawnienie 
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,

realizacji usług . Problem w tym, że w biurach obsługi 
klienta nie zawsze są zatrudniani pracownicy meryto-
ryczni, a w związku z tym po złożeniu wniosków bar-
dzo często klienci są wzywani do jego uzupełnień . 
Powodem jest to, że wniosek pod względem meryto-
rycznym zostaje sprawdzony dopiero w dziale zajmu-
jącym się wydawaniem decyzji administracyjnych . 
Pewnym rozwiązaniem tej sytuacji – nie zawsze sku-
tecznym – jest przeszkolenie pracowników biura ob-
sługi lub delegowanie do biur pracowników, którzy 
mają odpowiednie doświadczenie zawodowe . 

Z przydziałem numerków kolejkowych wiążą się 
dwa utrudnienia . Mimo faktu, że czasami nie ma ko-
lejki, to jest ona tworzona niejako automatycznie . 
Wydrukowanie numerków jest jedną z barier organi-
zacyjnych, ale zdarza się też, że numerki kolejkowe 
stają się przedmiotem handlu . Są one drukowane 
w nadmiarze i sprzedawane tym, którzy nie chcą 
oczekiwać w kolejkach . 

trzeci sposób – wykorzystanie informacji 
zewnętrznych po złożeniu wniosku 

zisiejsza procedura ewidencji działalności go-
spodarczej jest tak zaprojektowana, że unie-
możliwia uzyskiwanie wpisu do ewidencji 

tym, którzy nie mają doświadczenia w zakresie pro-
wadzenia działalności . Wniosek został tak skonstru-
owany, że klienci muszą zaznaczać, w jakiej formie 
będą się rozliczać z urzędem skarbowym . W punkcie 
18 . wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji należy 
zaznaczyć, w jakiej formie będzie płacony podatek . 
Urzędy, w których realizowana jest ta usługa, najczę-
ściej pomagają wpisywać dane do wniosku, zdarza się, 
że współpracują z urzędami skarbowymi i telefonicznie 
ściągają informacje o formie opodatkowania, ale zdarza 
się i tak, że klienci są odsyłani do urzędu skarbowego . 
W rzeczywistości usługa nie zaczyna się w urzędzie 
miasta, lecz w urzędzie skarbowym . 

W niewielkiej części urzędów problem ten posta-
nowiono rozwiązać nieco inaczej – wniosek jest przyj-
mowany do realizacji, a dopiero później klienci (już po 
wizytach w urzędach skarbowych) przekazują braku-
jące informacje osobiście albo telefonicznie . 

czwarty sposób – delegowanie uprawnień 
decyzyjnych 

oniżej zamieszczono przykłady z dwóch róż-
nych urzędów świadczących usługi wydawania 
decyzji środowiskowych . 

Urząd A – klienci składają wniosek dotyczący wy-
dania decyzji środowiskowej w biurze podawczym . 
Wniosek jest rejestrowany i dekretowany przez bur-
mistrza . Z sekretariatu burmistrza jest przekazywany 
pocztą do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa . 
Tam szef przekazuje wniosek pracownikowi meryto-
rycznemu, który w ciągu kilku dni stara się przygoto-
wać projekt decyzji (zgodnie z KPA, po niezbędnych 
konsultacjach z instytucjami zewnętrznymi, np . Regio-
nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska) . Po sporządzeniu 
projektu decyzji trafia na biurko szefa wydziału, który 
przekazuje całość dokumentacji burmistrzowi . Dopie-
ro, kiedy decyzja jest podpisana przez burmistrza, 
trafia do wydziału, a tam pracownicy powiadamiają 
klienta o możliwości jej odbioru . 

W praktyce jednak po złożeniu wniosku okazuje 
się, że czegoś brakuje . Pracownicy biura podawczego, 
zwanego biurem obsługi klienta, nie mają wiedzy 

o podstawach prawnych i zasadach wypełniania wnio-
sków . Klienci/petenci są więc wzywani do usunięcia 
braków . Zgłaszają się na pocztę po odbiór wezwania, 
stają w kolejce, powracają do urzędu nieraz kilkakrotnie . 

Urząd B – wniosek trafia bezpośrednio do kierow-
nika wydziału lub do uprawomocnionego pracownika, 
który odpowiada za przygotowanie decyzji . Po otrzy-
maniu stosownych opinii pracownik podpisuje decyzję . 
Klienci są powiadamiani za pomocą SMS-ów o tym, 
że można odebrać decyzję . Klienci tego samego dnia 
otrzymują zaświadczenie, wypis . Burmistrz otrzymuje 
raz w kwartale zestawienie podjętych decyzji . Cała 
procedura obsługi klienta trwa kilkanaście dni krócej 
niż w urzędzie A . 

Takich przykładów jest więcej . Wszędzie tam, gdzie 
decyzję podejmują pracownicy, którzy są daleko od 
klienta, marnotrawi się środki finansowe . 

piąty sposób – tworzenie namiastek  
one-stop-shopów 

worzenie namiastek one-stop-shopów jest moż-
liwe tam, gdzie jedną usługę administracyjną 
wykonuje kilka podmiotów . Z taką sytuacją 

można spotkać się w obsłudze administracyjnej dzia-
łalności gospodarczej . Zawieszenie czy zarejestrowanie 
działalności wymaga współdziałania kilku urzędów 
(w uproszczeniu: skarbowego, miejskiego, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, banku, Wojewódzkiego Urzę-
du Statystycznego) . Niektórzy prezydenci miast, bur-
mistrzowie zorganizowali w swoich urzędach specjalne 
pomieszczenia – biura dla pracowników tych wszyst-
kich podmiotów, które uczestniczą w realizacji usługi . 
Spowodowało to, że w jednym pomieszczeniu klienci 
mogą szybko załatwić formalności będące w kompe-
tencjach urzędów miast, skarbowych, ZUS . 

szósty sposób – integracja baz danych 

ntegracja baz danych jest możliwa wszędzie 
tam, gdzie podczas realizacji usługi urzęd-
nicy muszą korzystać z zewnętrznych baz 

danych . Przykładem takiej usługi jest uzyskanie do-
wodu osobistego . Szczegółowy tryb postępowania zwią-
zany z uzyskaniem dowodu osobistego reguluje Roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r . 
w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu po-
stępowania w sprawach wydawania dowodów osobi-
stych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utra-
ty (Dz . U . 2009, nr 47, poz . 384) . Po wypisaniu 
wniosku przez klienta pracownik urzędu musi po-
twierdzić zgodność danych z aktem urodzenia (mał-
żeństwa) . Istnieje więc konieczność wykorzystania 
danych gromadzonych przez Urzędy Stanu Cywilne-
go . Procedura potwierdzania danych polega albo na 
złożeniu przez pracownika przyjmującego wniosek 
wizyty w USC, albo na sprawdzeniu informacji 
w komputerowej bazie danych (dane z USC są do 
wglądu w Wydziale Spraw Obywatelskich) . W tym 
drugim przypadku czas nie jest marnowany, a samo 
przekazanie wniosku do Centrum Personalizacji Do-
kumentów odbywa się znacznie szybciej . 

Na takiej samej zasadzie oparte są pomysły zwią-
zane z usprawnieniem przebiegu procesu wydawania 
zgodny na budowę . Następuje tam przekazanie w for-
mie cyfrowej miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego . Klienci nie są więc proszeni o uzyski-
wanie tych wyciągów osobiście z urzędów miast (de-
cyzję o budowie podejmuje starosta) . 
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ograniczenia proponowanych rozwiązań. 
podsumowanie 

łównym ograniczeniem proponowanych roz-
wiązań jest brak skłonności pracowników do 
przejmowania odpowiedzialności za podejmo-

wane decyzje . Dodatkowo sytuację komplikuje koniecz-
ność publikacji oświadczeń podatkowych przez osoby 
podejmujące decyzje administracyjne . 

Drugim ograniczeniem są koszty społeczne, jakie 
ponoszą pracownicy, którzy starają się pomóc klien-
tom . Często pomoc ta odkupiona jest dużym stresem 
(nie do końca wiadomo, czy klienci potwierdzą dane 
wpisane w wniosku) . Trzecim ograniczeniem są kosz-
ty proponowanych rozwiązań . Nie każdy urząd stać 
na to, aby tworzyć namiastki one-stop-shopów . 

Niestety istniejące rozporządzenia, ustawy regulu-
jące przebieg procesów realizacji usług administracyj-
nych są dalekie od efektywności . 

Dodatkową barierą utrudniającą wykorzystanie 
tych pomysłów w praktyce jest brak wiedzy i porów-
nawczych metod badawczych . Urzędy nie uczą się od 
siebie wzajemnie, a istniejące bazy benchmarkingowe 
są nieliczne . Należy wyraźnie podkreślić, że e-usługi 
nie są w stanie poprawić jakości usług, tak długo, jak 
długo będzie pokutować brak zaufania (składanie wnio-
sków pocztą jest fikcją; podpis pod wnioskiem musi 
być bowiem potwierdzony notarialnie, o czym infor-
mują nie wszystkie urzędy) i konieczność składania 
wielu załączników do wniosków . 

dr hab. Marek Bugdol, prof. UJ 
Instytut Ekonomii i Zarządzania 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
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Summary 
The article presents six methods of improving the processes 
of providing administrative services . The currently applied 
solutions include the following: the idea of a quality chain, the 
elimination of organizational barriers, the use of external in-
formation after submitting an application, the delegation of 
decision-making authority, the establishment of one-stop-shops, 
and the integration of databases . 

Wprowadzenie 

siągnięcie sukcesu w zarządzaniu przedsię-
biorstwem zależy przede wszystkim od jako-
ści podejmowanych decyzji . Decyzja to świa-

domy i racjonalny wybór określonego rozwiązania 
(działania) ze zbioru rozważań (działań) możliwych do 
realizacji . W przypadku decyzji inwestycyjnych będzie 
to świadomy i racjonalny wybór określonego projektu 
inwestycyjnego ze zbioru efektywnych możliwości in-
westycyjnych, przy czym mogą one dotyczyć: � inwe-
stycji nowych � inwestycji odtworzeniowych (odnowa) 
� dywestycji (likwidacja części aktywów trwałych) . 

Do dokonania takiego wyboru jest konieczne po-
równanie wszystkich korzyści i niekorzyści wyrażo-
nych w postaci przepływów pieniężnych netto, zwią-
zanych z realizacją danego projektu inwestycyjnego . 
Można to zrobić w dwojaki sposób: 
 � dokonując porównania przepływów pieniężnych 

netto w ramach analizowanego projektu inwestycyj-
nego lub 
 � dokonując porównania przepływów pieniężnych 

netto analizowanego projektu w stosunku do roz-
wiązania alternatywnego . 

W pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z oceną wewnętrzną (bezwzględną), w drugim zaś – 
z oceną zewnętrzną (względną) . 

Istotną rolę w ocenie względnej odgrywa baza od-
niesienia . Funkcję tę mogą spełniać przepływy pienięż-
ne w przypadku niepodjęcia dodatkowych inwestycji . 
Dotyczy to zarówno funkcjonujących przedsiębiorstw, 
jak również nowo powstających firm . W tym ostatnim 
przypadku bazą odniesienia będzie rozwiązanie zerowe 
(zerowe przepływy pieniężne netto) . Właściwą dla obu 
przypadków bazę odniesienia nazwiemy bazowymi prze-
pływami pieniężnymi netto . Zatem każdy analizowany 
projekt inwestycyjny będzie scharakteryzowany przez 
przyrost przepływów pieniężnych netto w stosunku 
do przepływów bazowych . Nazwiemy je podstawowymi 
przepływami pieniężnymi netto . W uszeregowanym we-
dług rosnącej wartości nakładów inwestycyjnych ciągu 
projektów, różnice między podstawowymi przepływami 
pieniężnymi netto sąsiadujących projektów będą stano-
wić dodatkowe przepływy pieniężne netto . 

Zauważmy także, że bezwzględna ocena projek-
tów inwestycyjnych pozornie jest tylko oceną we-
wnętrzną . W rzeczywistości jest to również ocena 
względna, przy czym w tym przypadku bazą odnie-
sienia jest rozwiązanie zerowe . 

Można więc sformułować wniosek, że rachunek 
efektywności projektów inwestycyjnych jest w swej 
istocie rachunkiem względnym efektywności inwe-
stycji, a rachunek bezwzględnej efektywności inwe-
stycji jest jedynie jego szczególnym przypadkiem . 

Przepływy pieniężne netto projektów inwestycyj-
nych w zbiorze rozwiązań dopuszczalnych są wyrażane 
w wartościach nominalnych . Oznacza to, że nie mogą 
być sumowane dla danych projektów ani porównywane 
z przepływami pieniężnymi alternatywnych projektów 
ze względu na nierównocenność jednostek pieniężnych 
odnoszących się do różnych punktów czasaowych . Ta 
nierównocenność jednostek pieniężnych, a więc także 
traktowanie wartości przepływów pieniężnych netto 
jako funkcji czasu jest wynikiem inflacji oraz utraco-
nych korzyści (kosztów alternatywnych) wynikających 
z ograniczoności środków, jakie można w danym czasie 
przeznaczyć na cele inwestycyjne w stosunku do możli-
wości ich efektywnego wykorzystania . 

Jeśli więc, dezagregując przepływy pieniężne net-
to, mamy dwie jednostki wydatków lub wpływów, 
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o względnej ocenie efektywności 
projektów inwestycyjnych  
 

Czesław Sułkowski

z których każda jest ponoszona lub uzyskiwana w in-
nym punkcie czasowym, to należy doprowadzić do 
ekwiwalentności, przekształcając dzielący je odcinek 
czasu na jednostki pieniężne . Takie przekształcanie 
odcinków czasowych na jednostki pieniężne nazywa-
my ujęciem czynnika czasu [Sułkowski, 1978] . 

Rezultatem ujęcia czynnika czasu będzie określe-
nie wartości czasu, która będzie wyrażona w postaci 
rynkowej stopy aktualizacji (wymaganej stopy zwro-
tu) . Stopa aktualizacji może być określona dwojako: 
� jako wartość korzyści uzyskanych z tytułu opóź-
nienia wydatków lub przyspieszenia wpływów o jed-
nostkę czasu oraz � jako wartość strat ponoszonych 
wskutek opóźnienia wpływów lub przyspieszenia wy-
datków o jednostkę czasu .  

Wprowadzenie rynkowej stopy aktualizacji, która 
jest sumą stopy inflacji oraz stopy utraconych korzy-
ści, pozwoli na zdefiniowanie warunku ekwiwalent-
ności przepływów pieniężnych netto odnoszących 
się do różnych punktów czasowych, a więc także na 
przekształcenie nominalnych w ekwiwalentne prze-
pływy pieniężne netto . Powiemy, że przepływy pie-
niężne netto są względem siebie ekwiwalentne, jeśli, 
przy danej rynkowej stopie aktualizacji oraz danej 
formule aktualizacji, są równocenne bez względu na 
moment ich realizacji . 

Przyjmując, co można łatwo udowodnić, że wybór 
momentu aktualizacji nie wpływa na wyniki rachun-
ku ekonomicznego, przekształcanie nominalnych 
w ekwiwalentne przepływy pieniężne netto można 
dokonać w dwojaki sposób: � wykorzystując liniową 
formułę aktualizacji lub � wykorzystując potęgową 
formułę aktualizacji . 

W pierwszym przypadku mamy: 

  (1), 
w drugim zaś: 

(2), 
gdzie:

 – ekwiwalentne przepływy pieniężne netto w mo-
mencie aktualizacji, 

 – nominalne przepływy pieniężne netto w końcu 
okresu t (t = 0, 1, 2…N), 
R – stopa aktualizacji, 
T – moment aktualizacji, 
N – okres rachunku . 

Aktualizując jednostki pieniężne zarówno we-
dług formuły (1), jak i formuły (2), przyjmuje się, 
że wcześniejsze uzyskiwanie wpływów lub opóźnie-
nie wydatków umożliwi dokonanie dodatkowych in-
westycji . Różnica polega na tym, że w przypadku 
formuły (2) zakłada się, że efekt tych dodatkowych 
inwestycji jest w całości reinwestowany, zaś w przy-
padku formuły (1) – w całości konsumowany . Wybór 
określonej formuły aktualizacji lub ich kombinacji 
zależy zatem od oceny poprawności tych założeń 
przez inwestora . 

Określenie rynkowej stopy aktualizacji oraz przyję-
cie danej formuły aktualizacji umożliwia sformułowanie 

podstawowych mierników ekonomicznej oceny projek-
tów inwestycyjnych . Dla potęgowej formuły aktualizacji 
mamy: 

(3),

gdzie: 

 – wartość zaktualizowana netto w dowol-
nym momencie okresu rachunku, 
 – dowolny moment aktualizacji Nt ≤≤



0( ), 
r – rynkowa stopa aktualizacji (stopa dyskontowa 
lub stopa kapitalizacji) . 

Zauważmy, że dla =0 otrzymamy miernik warto-
ści początkowej netto (NPV), zaś dla =N – miernik 
wartości końcowej netto (NTV) . Jako kryterium wy-
boru przyjmuje się NV >0 . Zerowa wartość tego 
miernika powinna być raczej traktowana jako gra-
nica oddzielająca projekty przyjęte od odrzuconych, 
a nie jako akceptowalny przez inwestora poziom 
efektywności projektu . 

W mierniku NV , ze względu na przyjęcie potęgo-
wej formuły aktualizacji, zakłada się milcząco, że cała 
nadwyżka finansowa jest reinwestowana . Gdyby jednak 
to założenie nie było w pełni prawdziwe, to w mier-
niku (3) przekształcanie nominalnych w ekwiwalent-
ne przepływy pieniężne netto powinno się dokonywać 
z uwzględnieniem także liniowej formuły aktualizacji . 

Stopa aktualizacji w mierniku (3) może, ale nie 
musi być uzupełniona o premię za ryzyko . Istot-
nie, dwie jednostki pieniężne, różnie datowane, nie 
będą równocenne, jeśli ich realizacja jest związana 
z różnym poziomem ryzyka . Problem ten może być 
jednak rozwiązywany w ramach względnej oceny 
konkurencyjnych projektów o różnym poziomie ry-
zyka, podobnie jak w przypadku na przykład różnic 
w okresach eksploatacji [Levy, Sarnat, 1994] . W ta-
kim przypadku nie będzie potrzeby modyfikacji ryn-
kowej stopy aktualizacji, ponieważ rynkowa wartość 
utraconych korzyści będzie określana na podstawie 
rentowności inwestycji bez ryzyka . 

W mierniku NV  przekształcanie nominalnych 
w ekwiwalentne przepływy pieniężne netto dokonuje 
się przy danej z zewnątrz rynkowej stopie aktualiza-
cji . Przyjęcie stałej stopy aktualizacji nie jest jednak 
konieczne . Jeśli w analizowanym okresie będą prze-
widywane zmiany stopy inflacji i (lub) stopy utraco-
nych korzyści, to zmiana rynkowej stopy aktualizacji 
może być uwzględniona w mierniku (3) . 

Innym proponowanym rozwiązaniem jest poszu-
kiwanie takiej wartości stopy aktualizacji, dla której 
spełniony jest warunek: 

(4),
 

gdzie:
  – wartość wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) . 

Zauważmy, że w równaniu (4) ujęcie czynnika 
czasu polega na przyjęciu potęgowej formuły aktu-
alizacji, dowolnego momentu aktualizacji oraz stopy 

finanse

,

po 12   39 16/12/2011   09:59



40 przeglàd

aktualizacji na poziomie wewnętrznej stopy zwrotu . 
Przyjęcie stopy aktualizacji na poziomie IRR 

oznacza, że reinwestowanie przepływów pieniężnych 
netto zapewnia rentowność na poziomie wewnętrz-
nej stopy zwrotu . Pogląd ten jest powszechnie kryty-
kowany w literaturze i to nie dlatego, że IRR nie jest 
właściwą stopą dyskontową lub stopą kapitalizacji, 
lecz dlatego, że zakładana rentowność reinwestycji 
jest często, dla wybranych projektów, zbyt wysoka 
w stosunku do istniejących możliwości rynkowych . 

Podobnie stosunkowo powszechnie proponuje się 
rozwiązanie tego problemu, poprzez wykorzystanie, 
jako podstawy wyboru, miernika zmodyfikowanej 
wewnętrznej stopy zwrotu (MIRR) . 

Można znaleźć w literaturze różne propozycje 
modyfikacji miernika IRR (Shull, 1993) . Przyjmie-
my, że MIRR w zależności od przyjętego momentu 
aktualizacji jest wyliczona z równania:

 
(5)

 

lub z jego przekształconej postaci: 

(5’), 

gdzie: 
W(-) – ujemne przepływy pieniężne netto, 
W(+) – dodatnie przepływy pieniężne netto . 

W równaniach (5) oraz (5’) wykorzystano potę-
gową formułę aktualizacji, początkowy lub końcowy 
moment aktualizacji oraz w odróżnieniu od równania 
(4) – dwie stopy aktualizacji: wymaganą stopę zwro-
tu oraz zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu . 

Istnieje także koncepcja dalszego różnicowania, 
w równaniach (5) oraz (5’), stopy aktualizacji dla do-
datnich i ujemnych przepływów pieniężnych netto . 

Ze sposobu określania wartości wewnętrznej 
stopy zwrotu i zmodyfikowanej wewnętrznej sto-
py zwrotu wynika, że miernikom tym przypisuje 
się równocześnie dwie potencjalnie sprzeczne role . 
Z jednej strony mają służyć przekształcaniu nomi-
nalnych w ekwiwalentne przepływy pieniężne netto, 
z drugiej zaś – mają wyznaczać taki poziom rentow-
ności reinwestycji, przy którym zdyskontowane lub 
skapitalizowane dodatnie przepływy pieniężne netto 
zrównają się z odpowiednio zaktualizowanymi ujem-
nymi przepływami pieniężnymi netto . 

Wspomniana sprzeczność nie występuje jedynie, 
gdy IRR = r oraz MIRR = r . W pozostałych przy-
padkach, a więc dla IRR > r i MIRR > r oraz IRR 
< r i MIRR < r, czyli w sytuacji, gdy na podstawie 
tych kryteriów należy przyjąć lub odrzucić analizo-
wany projekt inwestycyjny, traktowanie wewnętrznej 
stopy zwrotu lub zmodyfikowanej wewnętrznej stopy 
zwrotu jako stopy aktualizacji może powodować od-
powiednio: zawyżanie lub zaniżanie wartości prze-
pływów pieniężnych netto z okresów wcześniejszych, 
w stosunku do wartości przepływów pieniężnych net-
to z okresów późniejszych . 

Dokonywanie wyborów projektów inwestycyjnych 
na podstawie kryteriów opartych na miernikach 
IRR lub MIRR jest stosunkowo popularne wśród 
inwestorów . Poprawność dokonywanego w taki spo-
sób rachunku ekonomicznego nie jest dyskusyjna 
tylko wtedy, jeśli wybory projektów, dokonywane na 
podstawie tych kryteriów, są zbieżne z teoretycznie 
poprawnym kryterium wartości zaktualizowanej net-
to . Tę zbieżność można zapewnić przy spełnieniu 
następujących warunków [Sułkowski, 1999]: 

 � oceny projektów inwestycyjnych dokonuje się 
metodą względną (zewnętrzną), a to oznacza, że 
projekty inwestycyjne są oceniane nie na podstawie 
podstawowych przepływów pieniężnych netto, lecz 
na podstawie dodatkowych przepływów pieniężnych 
netto1), będących wynikiem dodatkowych nakładów 
inwestycyjnych lub dodatkowego poziomu ryzyka; 
 � projekty inwestycyjne charakteryzują się stan-

dardowymi przepływami pieniężnymi netto . 
Spełnienie pierwszego warunku jest, jak można 

sądzić, konieczne do zapewnienia poprawności ra-
chunku efektywności inwestycji . Drugi warunek – 
przy wykorzystaniu kryterium IRR – wymaga speł-
nienia następujących nierówności:

  dla t = 0,1…n      

 dla t = n + 1, n + 2… N, 

 (6)

 

gdzie: 
Wt – nominalne przepływy pieniężne netto w koń-
cu okresu t, 
N – długość okresu rachunku . 

W przypadku, gdy nie są spełnione warunki stan-
dardowego rozkładu przepływów pieniężnych netto 
(6), zapewnienie zbieżności wyborów dokonywanych 
na podstawie mierników NV  oraz IRR  można 
zapewnić poprzez standaryzację przepływów pienięż-
nych netto analizowanego projektu . Standaryzacja po-
lega na odpowiednim zdyskontowaniu ujemnych prze-
pływów pieniężnych netto, niespełniających warunku 
(6), na początek okresu rachunku i połączeniu z prze-
pływami pieniężnymi okresu zerowego2) . Jako stopę 
dyskontową przyjmuje się rynkową stopę aktualizacji . 

prof. dr hab. Czesław Sułkowski 
Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Inżynierskiej 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie 

PRZYPISY
1) Dla projektów o najniższych nakładach inwestycyjnych pod-
stawowe przepływy pieniężne netto są równocześnie dodatko-
wymi przepływami pieniężnymi netto . 
2) Szczególną formą standaryzacji jest tzw . agregacja .  
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[3] SUŁKOWSKI C ., The Time Factor in Calculation of the 
Economic Efficiency of Investment, „Eastern European Econo-
mics” 1978, vol . XvI, no . 4 . 
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Summary 
The basis for selection of investment projects should be the 
account of the relative efficiency of investment . The account of 
the absolute efficiency of investment is merely a special case of 
the account of the relative efficiency of investment . The analysis 
of methods for converting the nominal net cash flows in the 
equivalent net cash flows shows the hidden assumption and 
weaknesses of different ways to approach the time factor in the 
basic criteria of selection of investment projects . For this reason, 
we can justify the need and give the method of standardizing 
of choices made   on the basis of internal rate of return and 
modified internal rate of return with theoretically correct net 
present value criterion . 

finanse
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przesłanki i korzyści stosowania 
narzędzi zarządzania jakością  
w przedsiębiorstwie górniczym 
  
 
Bożena Skotnicka-Zasadzień

Wprowadzenie

przemyśle górniczym, podobnie jak 
w innych gałęziach gospodarki narodowej, 
bardzo istotne jest zastosowanie narzędzi 

służących do zbierania i przetwarzania informacji 
o całym cyklu produkcyjnym – począwszy od projek-
towania poprzez eksploatację aż do kontroli jakości 
po zakończonym procesie produkcyjnym . Na świecie 
już co najmniej od 20 lat wdraża się w przemyśle 
górniczym nowoczesne metody zarządzania . Do naj-
popularniejszych elementów zalicza się TQM – kom-
pleksowe zarządzanie jakością . Jest to zarządzanie 
organizacją koncentrujące się na jakości i opierające 
się na udziale wszystkich członków organizacji 
w działaniach na rzecz zadowolenia klienta . W prze-
myśle górniczym stosuje się także benchmarking, 
który jest używany np . do szacowania zasobów, 
w procedurze zarządzania finansami lub w zarządza-
niu kadrami i w działach BHP . Kolejną popularną 
metodą jest zarządzanie wiedzą . Wykorzystuje się je 
w procesie kreowania i poprawy efektywności dzia-
łań organizacji . 

Oprócz wyżej wymienionych metod często w prze-
myśle górniczym stosuje się również narzędzia zarzą-
dzania jakością, takie jak karty kontrolne Shewharta 
czy diagram Pareto-Lorenza .

Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania 
jakością w polskim przemyśle górniczym 

etody i narzędzia zarządzania jakością na 
świecie stosuje się do całego procesu pro-
dukcyjnego . Wykorzystywane są one naj-

częściej do monitorowania poszczególnych elemen-
tów cyklu produkcyjnego . Na podstawie analizy 
dostępnej literatury krajowej można zauważyć, że 
w polskich przedsiębiorstwach mało popularne jest 
wdrażanie zasad projakościowych i rachunków kosz-
tów jakości (tabela 1) . 

Powyższe czynniki (bariery) mają także zasto-
sowanie w górnictwie; ich eliminacja znacznie 
poprawiłaby możliwość stosowania zarówno zasady 
ciągłego doskonalenia, jak i narzędzi i metod 

zarządzania jakością pozwalających monitorować 
cały cykl produkcyjny, usprawniłyby również funk-
cjonowanie organizacji we wszystkich jej płaszczy-
znach (ekonomicznej, technicznej, organizacyjnej 
i w aspekcie ludzkim) . 

Większość kopalni ma zintegrowany system 
zarządzania jakością i tylko w ramach oceny funk-
cjonowania systemu zarządzania jakością stosuje 
czasami narzędzia zarządzania jakością narzucone 
przez dokumentację systemu zarządzania jakością, 
a służącą do oceny doskonalenia jakości w przed-
siębiorstwie . Nie wykorzystuje się natomiast 
metod i narzędzi zarządzania jakością powszech-
nie stosowanych w innych gałęziach przemysłu już 
od fazy projektowania, np .: FEMA, QFD poprzez 
fazę eksploatacji arkusze kontrolne, schematy blo-
kowe itp . aż do kontroli po zakończonym procesie 
produkcyjnym . 

Analizując literaturę z omawianego obszaru 
można zauważyć, że najczęściej w publikacjach poja-
wiają się dwa narzędzia stosowane w polskim górnic-
twie, a mianowicie: karty kontrolne Shewharta i dia-
gram Pareto-Lorenza . 

Karty kontrolne Shewharta w każdym procesie 
produkcyjnym są wykorzystywane do wykrywania 
przyczyn zmienności wyników analizowanego pro-
cesu produkcyjnego . W polskim górnictwie węgla 
kamiennego karty kontrolne znalazły zastosowanie 
w badaniu jakości wykonania wyrobisk korytarzo-
wych . W tym przypadku stopień bezpieczeństwa 
ludzi pracujących w tym wyrobisku zależy od jakości 
wykonania wyłomu wyrobiska oraz od jakości wyko-
nania obudowy wyrobiska [Chudy, 1986; Duży, 2007] . 
Jak widać, zastosowanie narzędzi zarządzania jako-
ścią w górnictwie ma nie tylko znaczenie w monito-
rowaniu procesu produkcyjnego, ale także w ocenie 
bezpieczeństwa osób pracujących w danym wyrobi-
sku korytarzowym . 

Na rysunku 1 przedstawiono przykładową kartę 
kontrolną do monitorowania i kontrolowania jakości 
wykonania wyrobiska korytarzowego . 

Kolejnym narzędziem zarządzania jakością sto-
sowanym w przemyśle górniczym jest diagram 
Pareto-Lorenza . Diagram ten jest stosowany do ,
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Tab. 1. Czynniki utrudniające wdrażanie w polskich przedsiębiorstwach nowych zasad gospoda-
rowania w obszarze jakości i jej kosztów 

Czynnik Bariery wdrażania w polskich przedsiębiorstwach 

Czynniki 
psychologiczne

Brak powiązań i zależności między systemami motywacji przedsiębiorstwa a jakością 
Opór pracowników przed zmianami . Wszystko to, co nie jest powszechnie uznawane za standard, 
jest źle postrzegane 
Brak ciągłego zaangażowania naczelnego kierownictwa w problematykę jakości 

Czynniki techniczne

Postrzeganie jakości jako problemu technicznego, a nie problemu zarządzania 
Skupienie uwagi na sferze produkcyjnej i powstających w niej brakach naprawialnych 
i nienaprawialnych . Przewaga działań kontrolnych nad prewencyjnymi 
Znikoma liczba badań ocen zachowania się produktu na rynku 
Powszechny brak procedur wycofania niebezpiecznie wadliwego produktu na rynku 

Czynniki finansowe

Brak informacji o korzyściach z wprowadzenia rozwiązań projakościowych 
Postrzeganie opracowania i wdrożenia rachunku kosztów jakości jako czegoś bardzo 
pracochłonnego i kosztownego 
Przeznaczenie niewielkich środków na szkolenia 
Nagromadzenie środków na działania związane z wycofaniem wadliwego produktu z rynku 
Stosowanie zbyt małej liczby wskaźników ujmujących wpływ wartości kosztów związanych 
z jakością na wymiar finansowy 

Czynniki organizacyjne

Brak procesowego spojrzenia na przepływ informacji o jakości i jej kosztach 
Niedopracowanie zakresu uprawnień i odpowiedzialności za jakość 
Niedopracowanie dokumentacji systemowej . Zbyt hasłowa polityka jakości, niejasne instrukcje 
i zasady postępowania 
Trudności z identyfikowaniem wewnętrznych klientów i ze sprecyzowaniem ich wymagań 
Przestarzałe zasady rozliczania kosztów, w małym stopniu uwzględniające działania tworzące 
wartość dodaną 
Brak powszechnie uznanych wzorców klasyfikowania kosztów jakości i sporadyczne ich 
analizowanie 
Traktowanie kosztów jakości jako instrumentu stosowanego w zarządzaniu operacyjnym, a nie 
strategicznym 

Źródło: Z . ZYMONIK, Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 
Wrocław 2003 . 

Rys. 1. Karta kontrolna wyrobiska korytarzowego 
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analizy procesu produkcyjnego, w którym można 
wskazać, że około 20–30% określonych przyczyn 
powoduje aż 70–80% negatywnych skutków . Do kon-
strukcji tego diagramu wykorzystuje się wyniki 
monitorowania czynności lub procesów . W przemy-
śle górniczym diagram Pareto-Lorenza może zna-
leźć zastosowanie do wykrywania wad w urządze-
niach górniczych, a także do wykrywania częstotli-
wości występowania określonych odchyleń od war-
tości planowanych . Rysunek 2 przedstawia diagram 
Pareto-Lorenza, na którym pokazano częstość 
występowania wad w stojaku stosowanym w prze-
myśle górniczym . 

podsumowanie 

opalnie węgla kamiennego powinny poszu-
kiwać instrumentów zarządzania jakością, 
które umożliwiałyby jednoczesną realizację 

kilku aspektów istotnych w całym procesie wydobyw-
czym w górnictwie . Po pierwsze, pozwoliłyby moni-
torować i kontrolować poszczególne etapy procesu 
produkcyjnego, a także eliminować wady powstałe 
w maszynach i urządzenia górniczych . Oprócz narzę-
dzi zarządzania jakością istotne jest także stosowanie 
w przedsiębiorstwach górniczych elementów zarzą-
dzania jakością, takich jak TQM oraz benchmarking, 
a także zarządzanie wiedzą . Pozwoli to na lepsze 
zarządzanie całą kopalnią . 

dr inż. Bożena Skotnicka-Zasadzień 
Instytut Inżynierii Produkcji 

Wydział Organizacji i Zarządzania 
Politechniki Śląskiej 
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Summary 
The article presents information on the application of 
quality management elements and tools in the mining 
industry . Polish hard coal mines usually make use of TQM 
and quality management tools, such as: Pareto-Lorenz 
diagram and Shewhart control cards . They have been used 
for the control and monitoring of mining machines as well 
as monitoring of the whole production process . 
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Rys. 2. Diagram Pareto-Lorenza – procentowy udział poszczególnych wad 
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W dniach 13–15 października br. w Ustro-
niu Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kie-
rownictwa – Oddział w Katowicach zorgani-
zowało wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicz-
nym w Katowicach oraz Wydziałem Organi-
zacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 
Międzynarodową Konferencję Naukową „No-
woczesność przemysłu i usług” pod hasłem 
„Nowatorskie koncepcje zarządzania organi-
zacjami”. Konferencja ta tradycyjnie stanowi 
główną imprezę Śląskich Dni Organizacji, 
obchodzonych w tym roku po raz trzydziesty 
trzeci. 

W tegorocznym forum naukowców i praktyków 
zarządzania (za jakie uznajemy naszą konferencję) 
wzięło udział ponad 100 osób . Wśród nich byli 
reprezentanci niemal wszystkich krajowych ośrod-
ków akademickich oraz naukowcy z Ukrainy, Czech 
i Słowacji . Tak jak i w latach poprzednich, obecni 
byli także przedstawiciele śląskiego biznesu oraz 
organizacji samorządowych . Aktywne uczestnictwo 
przedstawicieli nauki i gospodarki stworzyło bar-
dzo dobry klimat do wymiany poglądów i doświad-
czeń oraz żywej, interesującej dyskusji . Proble-
matyka tegorocznej konferencji koncentrowa-
ła się wokół dwóch obszarów tematycznych. 
Pierwszy z nich obejmował zagadnienia dy-
namiki zmian w polskim przemyśle i usłu-
gach, drugi zaś był poświęcony koncepcjom, 
metodom i narzędziom współczesnego zarzą-
dzania. Obrady prowadzono w ośmiu sesjach ple-
narnych . 

Tematem przewodnim sesji rozpoczynającej kon-
ferencję był „Proces transformacji przemysłu 
i usług. Uwarunkowania i rezultaty”, a prze-
wodniczył jej prof. dr hab. Ryszard Borowiecki. 
Analiza procesów transformacji korporacji energe-
tycznych stanowiła podstawę treści referatu „Inte-
gracja wewnętrzna w procesie porządkowania 
struktur korporacyjnych polskich grup elektroener-
getycznych” wygłoszonego przez W . Szymlę . Bada-
nia dotyczące tendencji zmian struktury przycho-
dów w małych, średnich i dużych przedsiębiorstw 
w latach 2007–2011 przedstawił w swoim wystą-
pieniu K . Kolegowicz . W przedstawionej przez J . 
Pykę prezentacji „Ekonomiczno-społeczne uwarun-
kowania rozwoju gospodarki zeroemisyjnej w per-
spektywie roku 2050” autor skoncentrował się na 
wynikach badań (prowadzonych w ramach projek-
tu foresight) opinii społecznej na temat zmian 
w technologiach produkcji i wykorzystywania ener-
gii . Zakończeniem tej sesji było wystąpienie  
S . Tokarskiego „Przemiany polskiej energetyki – 
Tauron . Wytwarzanie, rozwój i dywersyfikacja 
mocy wytwórczych”, poświęcone strategii jednej 
z największych polskich grup energetycznych . Dys-
kusja koncentrowała się na zagadnieniach wprowa-
dzania konkurencji na rynki energii oraz zmianom 
w systemach zarządzania spowodowanych wdraża-
niem nowej polityki energetycznej . 

Teoretyczne i praktyczne aspekty budo-
wy sieci, charakterystyka jej komponentów 
oraz korzyści jej aplikacji były tematem 
drugiej sesji „Sieci współpracy. Stymulatory 

i ograniczenia” prowadzonej przez prof. dr. 
hab. J. Stachowicza . Problematykę bliskości 
organizacyjnej w ujęciu krytycznego przeglądu 
literatury jako źródła inspiracji badawczych 
w tym obszarze przedstawiła P . Klimas . Z kolei 
A . Karpacz-Wójcik skoncentrowała się na zagad-
nieniach powiązań międzyorganizacyjnych, pre-
zentując je w referacie „Więzi międzyoperacyjne 
jako środek do osiągania celów strategicznych . 
Studium przypadku” . W wystąpieniu W . Czakona 
(„Strategia koopetycji w kontekście ewolucji 
przemysłu”) znalazły się rozważania na temat 
koopetycji, ujmujące jej cechy konstytutywne 
oraz kontekst ewolucji przemysłu jako czynnik 
rozwoju tej formy koncepcji zarządzania ozna-
czającej jednoczesne konkurowanie i współpracę . 
Następna prezentacja, którą wygłosiła L . Knop, 
była poświęcona bardzo aktualnej problematyce 
współpracy przedsiębiorstw, jakim są klastry . 
Jej autorka przedstawiła wyniki prowadzonych 
przez nią wieloletnich, pogłębionych badań nad 
dynamiką rozwoju klastrów w województwie ślą-
skim . Ostatnie wystąpienie tej sesji (M . Kral) 
zatytułowano „Transakcje handlowe a zarządza-
nie ryzykiem walutowym”, a było poświęcone 
współpracy różnych podmiotów na rynkach towa-
rowych i finansowych w celu ograniczania róż-
nych rodzajów ryzyk, w tym głównie walutowego . 

Tematykę sesji trzeciej prowadzonej przez 
prof. dr. hab. inż. S. Marciniaka zatytuło-
wano „Zasobowy kontekst funkcjonowania 
i rozwoju organizacji”. Rozpoczął ją referat J . 
Bendkowskiego poświęcony zagadnieniom zasto-
sowania analizy sieci społecznych (SNA) do bada-
nia wirtualnych wspólnot działań . Autor podkreślił 
przydatność tej metody do badania złożonych 
układów relacyjnych . Z kolei Cz . Zając przedstawił 
znaczenie i uwarunkowania aplikacyjne różnych 
teorii przedsiębiorstwa do tworzenia grup kapita-
łowych . W referacie W . Dyducha i I . Kozłowskiej 
zaprezentowano rolę interesariuszy w rozwoju 
przedsiębiorstwa z perspektywy zasobowej . Tema-
tykę zasobów globalnych w aspekcie integracji 
komponentów strategii przedsiębiorstwa między-
narodowego przedstawiła w swoim referacie A . 
Dziubińska . Strategiczne uwarunkowania doboru 
i rozwoju pracowników w warunkach produkcji 
jednostkowej i małoseryjnej były przedmiotem 
badań M . Baron-Puda . Autorka przedstawiła me-
todę doboru i rozwoju zasobów znajdującą zasto-
sowanie w praktyce . 

Sesja czwarta została poświęcona proble-
matyce społecznej odpowiedzialności organi-
zacji. Prowadził ją prof. dr hab. Cz. Zając . 
W Polsce coraz więcej przedsiębiorstw uwzględnia 
w swojej strategii i działalności operacyjnej zarów-
no aspekty społeczne, jak i środowiskowe, dostrze-
gając w nich możliwości wzrostu wartości . Zagad-
nienia dotyczące przesłanek i uwarunkowań wdra-
żania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
w Polsce przedstawiono w artykule opracowanym 
przez A . Wojtynek-Hochuł i A . Losę-Jonczyk . Z ko-
lei relację pomiędzy społeczną odpowiedzialnością 
a nadzorem korporacyjnym przedstawił w swoim 
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wystąpieniu A . Samborski . Tematem referatu  
K . Szymaniec było „Podejmowanie decyzji mene-
dżerskich: interesariusze – zasoby” . Autorka wska-
zała na różnice, jakie występują w podejmowaniu 
tego typu decyzji w organizacjach prywatnych i pu-
blicznych . Prezentacje w tej sesji zakończyło wy-
stąpienie poświęcone zagadnieniom wpływu kapi-
tału społecznego na konkurencyjność . Wyniki pro-
wadzonych badań w sektorze opakowań przedstawił 
D . Lizak, akcentując rolę wymiaru strukturalnego 
kapitału społecznego . 

Sesja piąta, zatytułowana „Współczesne 
koncepcje, metody i narzędzia zarządzania”, 
została podzielona na dwie części. Pierwszą 
część prowadził prof. dr hab. inż. J. Matuszek, 
koncentrując uwagę przede wszystkim na 
problematyce zarządzania projektami. W se-
sji tej A . Karbownik wraz z K . Wodarskim przed-
stawili wprowadzany na uczelni system zarządza-
nia projektami jako jedno z pierwszych tego typu 
przedsięwzięć w Polsce . Problematykę zarządzania 
projektami na poziomie przedsiębiorstw kontynu-
owano w następnych wystąpieniach: „Identyfikacja 
czynników wpływających na skuteczność realizacji 
projektów” (Z . Zając), „Wielostanowe opcje realne 
i ich wykorzystanie w zarządzaniu projektami (K . 
Targiel) . Znaczna część dyskusji była poświęcona 
zagadnieniom zarządzania projektami, szczególnie 
w organizacjach, które realizują kilkadziesiąt czy 
kilkaset projektów . Wypracowanie skutecznych 
narzędzi w tym obszarze staje się wyzwaniem 
zarówno dla praktyków, jak i badaczy . Drugą 
część sesji prowadził prof. dr hab. J. Pyka; 
był to zbiór prezentacji różnych koncepcji 
i narzędzi zarządzania oraz ich zastosowania 
w praktyce. Sesję rozpoczął J . Pasieczny refera-
tem „Kryzys jako katalizator restrukturyzacji . 
Perspektywa przedsiębiorstw” . Kolejne wystąpie-
nia omawiały zagadnienia outsourcingu, New Pu-
blic Management i BSC . W efekcie zaprezentowa-
no 3 artykuły: „Przesłanki outsourcingu usług . 
Case research” (B . Nogalski, J . Karpacz), „Zasto-
sowanie New Public Management w jednostkach 
samorządu terytorialnego (G . Tobor), „Zastosowa-
nie BSC jako instrumentu zarządzania w innowa-
cyjnej gospodarce” (J . Brzóska) . Na uwagę zasłu-
guje fakt, że po raz kolejny dyskusje na temat 
nowoczesnych koncepcji zarządzania nie dotyczą 
tylko organizacji biznesowych . Rozwój koncepcji 
zarządzania organizacjami publicznymi rodzi wie-
le wspólnych problemów, dla których rozwiązań 
należy szukać, budując platformy, także takie, jak 
Śląskie Dni Organizacji, gdzie mamy okazję do 
wymiany poglądów pomiędzy tymi środowiskami . 

Kolejna sesja konferencji zatytułowana 
„Doskonalenie zarządzania procesami pro-
dukcyjnymi” koncentrowała się na trendach 
i nowoczesnych metodach zarządzania  

produkcją. Sesję prowadził prof. dr hab. Woj-
ciech Dyduch. Artykuł wprowadzający „Tenden-
cje rozwoju metod i technik zarządzania produk-
cją” przedstawił prof . J . Matuszek (współautorzy 
G . Milan, D . Kurczyk) . Kolejne prezentacje ściśle 
związane z tematem sesji dotyczyły: „Wybranych 
problemów zarządzania innowacjami w obszarze przy-
gotowania i uruchamiania produkcji” (K . Pałucha), 
„Zastosowania nowoczesnych metod zarządzania 
produkcją na przykładzie firmy Tenneco Automo-
tive Polska sp . z o .o .” (G . Głód, G . Pawlak), „Wa-
riantowego szacowania kosztów produkcji” (D . 
Więcek), „Logistyki zaopatrzenia jako integratora 
szczupłej i wydajnej produkcji” (M . Tyslik) . W wy-
stąpieniach podkreślano znaczenie rozwoju zagad-
nień związanych z procesami zarządzania produk-
cją, które stanowią kluczowe wyzwanie dla inno-
wacyjnych przedsiębiorstw . Poszukiwanie klucza 
sukcesu jest identyfikowane przez nowe techno-
logie, produkty czy nowoczesne systemy produk-
cyjne . To wymaga od przedsiębiorstw rozumienia 
innowacji zarówno na poziomie strategicznym, jak 
i operacyjnym . 

Ostatniej sesji przewodniczył prof. dr hab. 
A. Samborski. W sesji zatytułowanej „Wiedza, 
kapitał, innowacje” zaprezentowano 4 referaty, 
koncentrujące się przede wszystkim na problema-
tyce innowacyjności i konkurencyjności: „Mapowa-
nie wiedzy w klastrze jako usługa proinnowacyjna” 
(S . Olko), „Ożywianie innowacyjności w organiza-
cjach – podstawy teoretyczne, wyniki badań oraz 
praktyczne zalecenia dla przedsiębiorstw” (W . 
Dyduch, B . Wnęk), „Kultury naukowe a problemy 
rozwoju przedsiębiorczości” (M . Krannich), „Model 
otwartej innowacji” (J . Pyka, A . Janiszewski) . 
W ostatniej części konferencji rozwinięto dyskusję 
o innowacjach na poziomie strategicznym, wskazu-
jąc z jednej strony na procesy ożywiania innowacji, 
a z drugiej na nowe wyzwania, które dotyczą inno-
wacyjnego rozwoju organizacji . Podkreślano przy 
tym, że praktyka zarządzania szybciej reaguje na 
zmiany i oczekuje od badaczy ciągle nowych idei 
i rozwiązań . 

Pełne teksty referatów zostały opublikowane 
w dwóch odrębnych tematycznie tomach pod red . 
J . Pyki, zatytułowanych: Nowoczesność przemysłu 
i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usłu-
gach oraz Nowoczesność przemysłu i usług. Koncep-
cje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania 
(Wydawnictwo TNOiK, Oddział w Katowicach 
2011) . 

dr hab. inż. Jan Brzóska, 
prof. Politechniki Śląskiej 

dr inż. Lilla Knop 
Politechnika Śląska 
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JONAThAN PUGh, L. JAY 
BOURGEOIS, „Doing” Strategy, 
„Journal of Strategy and Ma- 
nagement” 2011, vol. 4, no. 2,  
s. 172–179. 

Jonathan Pugh ukończył Darden 
School w Atlancie w 2010 r. i obec-
nie pracuje jako konsultant w jednej 
z głównych firm doradczych w za-
kresie doradztwa strategicznego. 
L. Jay Bourgeois jest profeso-
rem strategii w Darden School of 
Business, University of Virginia 
z 24-letnim doświadczeniem dy-
daktycznym. Pełnił funkcję dzie-
kana ds. współpracy z zagranicą 
i opracował strategię globali-
zacji uczelni. Wcześniej uczył 
w Stanford Business School. Poza 
pracą naukowo-badawczą od 30 
lat prowadzi doradztwo w zakresie 
strategii dla przedsiębiorstw, rzą-
dów i akcji pozarządowych. 

Strategia jest złożonym, cią-
głym procesem realizowanym we-
wnątrz przedsiębiorstwa . Jest to 
proces rozumienia i pojmowania 
prowadzonego biznesu, analizowa-
nia jego mocnych i słabych stron 
oraz bieżącego monitorowania 
szans pojawiających się w oto-
czeniu rynkowym . Strategia nie 
jest zatem rzeczą, spotkaniem, 
raportem czy prezentacją w po-
werpoincie ani statycznym obra-
zem organizacji . Biorąc pod uwagę 
dotychczasowy dorobek z zakresu 
formułowania i realizowania stra-
tegii, zarówno w odniesieniu do 
praktyki doradztwa strategiczne-
go, jak i przeglądu bogatej litera-
tury przedmiotu, należy uznać, 
że strategia nie jest czymś, co 
organizacja ma . Strategia jest 
natomiast czymś, w co zarządzają-
cy ciągle się angażują, podejmują 
wysiłki, co wykonują, by zapewnić 
organizacji ciągły rozwój . 

Niniejszy artykuł ma charak-
ter koncepcyjny i ma na celu do-
konanie przeglądu literatury z za-
kresu zarządzania strategicznego . 
W opracowaniu mniej miejsca 
poświęcono efektom końcowym 
myślenia strategicznego, a uwagę 
zwrócono na proces formułowania 
i budowania strategii w przedsię-
biorstwie . Ponadto artykuł ma za 
zadanie skonfrontowanie wyzwań 
formułowania strategii z dostęp-
nymi współcześnie narzędzia-
mi wspomagającymi ten proces 
w przedsiębiorstwie . Efektem 
prowadzonej dyskusji jest opraco-
wany model integrujący dostępne 
narzędzia i podejścia do procesu 
formułowania strategii . 

ramy teoretyczne 

ciągu ostatnich trzy-
dziestu lat dorobek za-
rządzania strategiczne-

go stworzył ramy teoretyczne 
do budowy i realizacji strategii 
oraz jednocześnie przyczynił się 
do rozwoju prowadzonej w li-
teraturze przedmiotu dyskusji 
zwolenników i przeciwników po-
szczególnych rozwiązań . Ewolucja 
zarządzania strategicznego obję-
ła m .in . tak kluczowe koncepcje, 
jak analizę pięciu sił [Porter, 
1979], centra zysków [Slywotzky 
i Morrison, 2002], strategię błękit-
nego oceanu [Kim i Mauborgne, 
2005], podejście zasobowe [Collis 
i Montgomery, 2008], opcje stra-
tegiczne [Williamson, 1999; 
Beinhocker, 1999], zwrotną ar-
gumentację [Sarasvathy, 2008] 
i macierze BCG czy McKinseya 
[Bourgeois, 1997] . Wszystkie te 
koncepcje mają na celu odpowiedź 
na kluczowe pytania, które pomo-
gą w procesie formułowania pro-
duktywnej i efektywnej strategii 
zapewniającej odpowiedni poziom 

zyskowności przedsiębiorstwa . 
Jednak nie sposób nie zauważyć, 
że w czasie dyskusji nad procesem 
formułowania strategii i analiza-
mi przydatności poszczególnych 
narzędzi badacze stracili z oczu 
główny jej cel . W efekcie w trakcie 
toczącej się debaty traktowanie 
kolejnych podejść jako osobnych, 
wydzielonych koncepcji oznacza 
utratę istoty strategii . Choć na 
potrzeby analizy czy artykułów 
naukowych poszczególne watki 
i podejścia do formułowania i re-
alizacji strategii są bowiem oma-
wiane oddzielnie, wszystkie one 
stanowią elementy całego procesu 
zarządzania strategicznego i mu-
szą być brane pod uwagę łącznie . 
Należy mieć na uwadze, że te 
różne perspektywy przedstawiają 
różne strony tej samej monety, 
ukazując złożoność analizowanych 
zjawisk . Warto także zauważyć, 
że wielość zagadnień czy narzę-
dzi analizy strategicznej i budo-
wania strategii ukazuje kolejne 
etapy i szczeble zarządzania stra-
tegicznego Wyróżnienie kolejnych 
warstw strategii odpowiada zasa-
dzie niepewności Heisenberga – 
analiza strategii organizacji przy 
wykorzystaniu tylko jednej per-
spektywy zwiększa ryzyko utraty 
całościowego obrazu i zrozumie-
nia kierunku sformułowanej stra-
tegii . Problem ten jest związany 
z kolejną cechą charakteryzującą 
proces budowania strategii – 
większość planów strategicznych 
ma charakter wyłaniających się 
(emergent) i jest efektem ewolucji, 
a nie rezultatem świadomych i ra-
cjonalnych zaplanowanych działań 
(intendend) . W efekcie, jak zauwa-
ża Mintzberg (1978), strategia jest 
tym, co organizacja robi, a nie 
tym, co organizacja zaplanowała . 

Przyjęcie holistycznego podej-
ścia do procesu budowania strategii 

„Journal of Strategy and Management” 

Formułowanie i realizacja strategii 
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każe postawić pytanie o celowość 
wyróżniania poszczególnych per-
spektyw, skoro i tak bierze się 
pod uwagę różne podejścia i wąt-
ki . Jednak wyodrębnienie różnych 
perspektyw analizy strategii poma-
ga przy kodyfikacji całego procesu, 
uwzględniając kolejne działania . 
Warto przy tym podkreślić, że ko-
dyfikacja pomaga zrozumieć cały 
proces, choć dla wielu pozostaje on 
zbiorem działań intuicyjnych bez 
nazywania i planowania poszcze-
gólnych podejmowanych kroków . 
Na przykład trudno oczekiwać, by 
osoby takie, jak Warren Buffett, 
Bill Gates czy Jack Welch budzi-
ły się co rano z gotowym planem 
działań określonych w drodze ra-
cjonalnego planowania i chłodnej 
analizy uwzględniającej zyskow-
ność podejmowanych działań . Są 
to osoby wybitne, nietuzinkowe, 
często działające spontanicznie . 
Dla większości jednak zarządza-
jących i przedsiębiorców brak do-
robku zarządzania strategiczne-
go oznaczałby znacznie większe 
trudności w funkcjonowaniu na 
rynku i zapewne przełożył się na 
znacznie większą liczbę bankructw 
firm . Dostępne narzędzia i analizy 
z zakresu formułowania strategii 
pomagają określić priorytety i wy-
znaczyć kierunek działania przed-
siębiorstwa . 

strategiczne kontinuum 

zerpanie z bogatego do-
robku zarządzania stra-
tegicznego pozwala na 

uporządkowanie poszczególnych 
narzędzi pod kątem wybranych 
kryteriów . Na potrzeby niniejszej 
dyskusji wyróżniono 7 głównych 
podejść wspomagających proces 
formułowania strategii, które 
obejmują: z analizę sektorową 
z budowę macierzy z koncepcję 
zasobową z strategię błękitnego 
oceanu z zwrotną argumentację 
z opcje strategiczne oraz z in-
tuicyjne pojmowanie strategii . 
Krótką charakterystykę tych po-
dejść przedstawiono w tabeli 1 . 

Analizując podejścia do za-
rządzania strategicznego scha-
rakteryzowane w tabeli 1 warto 
chwilę poświęcić na przybliżenie 
koncepcji zwrotnej argumentacji 
(effectual reasoning) i intuicyjnego 
pojmowania strategii . Pozostałe 
koncepcje są bowiem dość po-
wszechnie znane . Koncepcja 
zwrotnej argumentacji opracowa-
na przez Saras Sarasvathy (2006) 
stoi w opozycji do dominującego 
sposobu podejmowania decyzji we 
współczesnym biznesie, czyli ar-
gumentacji wynikowej (casual re-
asoning) . Powszechnie stosowana 
argumentacja wynikowa oznacza 

podejmowanie decyzji w odniesie-
niu do określonego wcześniej celu . 
Z kolei argumentacja zwrotna po-
lega na analizowaniu dostępnych 
zasobów i zbiorów możliwości, któ-
re następnie określają cel i sposo-
by jego realizacji . Sarasvathy uwa-
ża, że zwrotna argumentacja jest 
chętniej wykorzystywana przez 
przedsiębiorców oraz małe i śred-
nie firmy, podczas gdy stosowanie 
argumentacji wynikowej częściej 
spotyka się w bardziej sformali-
zowanych dużych korporacjach . 
Jednocześnie duże przedsiębior-
stwa mają możliwości i potencjał 
wdrożenia bardziej elastycznej 
koncepcji argumentacji zwrotnej . 

Termin intuicyjnego pojmowania 
strategii został opracowany przez 
Williama Duggana (2007) jako pró-
ba wyjaśnienia i skodyfikowania 
procesu myślenia charaktery-
stycznego dla wybitnych przed-
siębiorców i menedżerów, którzy 
dokonują przełomowych działań 
w biznesie . Intuicyjne pojmowanie 
strategii stoi w opozycji do wyko-
rzystywania doświadczenia, naby-
tej wiedzy czy racjonalnej analizy 
i oznacza integrowanie faktów, 
danych i informacji w procesie po-
dejmowania decyzji strategicznych . 
Stanowi ono nowatorskie podej-
ście do rozwiązywania problemów 
biznesowych i jest bardzo trudne 

Tab. 1. Koncepcje zarządzania strategicznego 

Podejście do 
formułowania 

strategii
Główne założenia 

Analiza sektorowa Wykorzystuje głównie analizę pięciu sił Portera, każe zadać firmie pytanie o strukturę i dynamikę 
sektora, w którym działa i ich wpływ na formułowaną strategię 

Macierze BCG / 
McKinseya

Pozycjonowanie poszczególnych spółek wchodzących w skład portfela w ramach formułowania stra-
tegii na poziomie przedsiębiorstwa . Pozycjonowania dokonuje się, opierając się na dwóch kluczo-
wych kryteriach, czyli atrakcyjności sektora (np . tempo wzrostu rynku) i pozycji konkurencyjnej 
organizacji (np . udział w rynku) . Choć w literaturze przedmiotu pojawiło się wiele wersji macierzy, 
wszystkie bazują na zbliżonej metodyce 

Podejście zasobowe 
Główne założenie przyjmuje kluczowe znaczenie zasobów i umiejętności organizacji w procesie kon-
kurowania na rynku, gdyż przekładają się one na rozwijanie strategicznej przewagi i kompetencji 
wyróżniającej 

Strategia błękitnego 
oceanu

Głównym założeniem jest unikanie konkurencji poprzez czynienie jej nieistotną . Przedsiębiorstwa 
mogą tego dokonywać dzięki stworzeniu nowego, nieistniejącego rynku i kreowaniu popytu przez 
tak zwane innowacje wartości . Jest to możliwe poprzez dokładne rozpoznanie i realizację wciąż 
niezaspokojonych potrzeb klientów 

Zwrotna 
argumentacja 
(effectual reasoning)

Nawiązująca do podejścia zasobowego zwrotna argumentacja koncentruje się na bieżących zaso-
bach organizacji i ich optymalnym wykorzystywaniu przy podejmowaniu nieplanowanych działań 
w celu minimalizacji ryzyka . Kluczowym wyróżnikiem jest sposób podejmowania decyzji 

Opcje strategiczne 
Podejście to zakłada, że skuteczne planowanie w warunkach niepewności wymaga tworzenia wielu 
opcji (zakładów) różnych działań czy decyzji . Wielość opcji umożliwia podjęcie optymalnych decyzji 
dzięki uwzględnieniu bardzo różnorodnych kwestii i wariantów rozwoju sytuacji 

Intuicyjne 
pojmowanie strategii 

Podstawowym założeniem jest traktowanie każdego problemu organizacyjnego jako unikalnego, jedy-
nego w swoim rodzaju oraz konieczność wykorzystywania różnorodnej wiedzy i informacji w procesie 
innowacyjnego rozwiązywania problemów . Intuicyjne pojmowanie strategii najlepiej sprawdza się 
w przypadku problemów dotyczących najwyższego szczebla zarządzania (np . J . Welch), w procesie 
budowania firmy (np . B . Gates) lub na niższych szczeblach zarządzania (niezaprogramowane decyzje) 
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do zwerbalizowania i opisania . 
Trudno także przewidywać, że 
sposób intuicyjnego podejścia do 
strategii mógłby być stosowany 
przez inne osoby, które chciałyby 
się nauczyć takiego postępowania . 
Intuicyjne pojmowanie strategii to 
także coś więcej niż zwykłe prze-
czucie, które często towarzyszy 
ludziom na co dzień . Nie wyni-
ka ono także ze zdobytego wcze-
śniej doświadczenia . Intuicyjne 
pojmowanie strategii odnosi się 
do procesów kognitywnych oraz 
sposobów przyswajania i przecho-
wywania przez mózg różnych in-
formacji i danych historycznych . 

W celu sformułowania kom-
pleksowego podejścia do formuło-
wania strategii wyodrębniono dwa 
podstawowe wymiary pozwalające 
na scharakteryzowanie przedsta-
wionych w tabeli 1 koncepcji za-
rządzania strategicznego . 

Pierwszy wymiar dotyczy orien-
tacji przytoczonych koncepcji pod 
względem ich wartości dla prowa-
dzonej analizy vs . wartości zasto-
sowania w konkretnym działaniu . 
Na przykład analiza pięciu sił 
Portera ma bardzo dużą wartość 
analityczną i pozwala na ocenę 
poziomu natężenia konkurencji 
w wybranych pięciu obszarach, lecz 
nie przedstawia znacznej wartości  

z punktu widzenia rekomendowa-
nych dla organizacji działań . 

Drugi wymiar opracowywane-
go modelu odnosi się do perspek-
tywy czasowej dominującej przy 
stosowaniu określonych narzędzi . 
Kwestia czasu jest jednak proble-
mem bardzo złożonym w zarządza-
niu strategicznym . Wykorzystując 
poszczególne narzędzia, wielu 
zarządzających koncentruje się 
głównie na sytuacji bieżącej lub 
danych historycznych (ze względu 
na dostępność danych i sprawoz-
dawczość), a nie koncentruje się 
na stanie przyszłym (ze względu na 
trudności w dostępnie do danych 
i trudność w przewidywaniu rozwo-
ju sytuacji w przyszłości) . W efek-
cie budowana strategia opiera się 
na ekstrapolacji zjawisk i trendów 
zaobserwowanych w przeszłości, 
które wcale nie muszą się powtó-
rzyć . Tymczasem rozwój sytuacji 
w przyszłości jest kluczową kwe-
stią w budowaniu strategii, gdyż 
odniesienie do siebie dwóch sta-
nów – przyszłego i obecnego – po-
zwala na sformułowanie efektyw-
nej strategii odpowiadającej na 
wymagania rynku . Na przykład 
omawiane wcześniej narzędzie 
pięciu sił Portera spełnia to zało-
żenie – umożliwia uwzględnienie 
tych dwóch przedziałów czaso-
wych . W tabeli 2 przedstawiono 
omówienie wybranych podejść do 
formułowania strategii pod kątem 
dwóch kryteriów . 

Jak przedstawiono to w tabeli 2, 
różna orientacja wyróżnionych po-
dejść z podziałem na analizę lub 
działanie odpowiada poszczegól-
nym etapom procesu zarządzania 

strategicznego . Ponadto w celu ca-
łościowego przedstawienia opraco-
wanego modelu można posłużyć 
się podejściem strategicznej intu-
icji jako koncepcji łączącej poszcze-
gólne obszary zarządzania strate-
gicznego . Ten całościowy model 
przedstawiono na rysunku 1 . 

Jak przedstawiono na rysun-
ku 1, zgodnie z wymaganiami 
efektywnych strategii proces ich 
formułowania musi uwzględniać 
zarówno różne wymiary orienta-
cji czasowej (odniesienie do stanu 
obecnego oraz perspektywy roz-
woju w przyszłości) oraz uwzględ-
nienie analizy i rekomendacji 
działań . Model przedstawiony na 
rysunku 1 proponuje zatem ca-
łościowe, holistyczne spojrzenie 
na proces formułowania strategii, 
którego fundamentem jest intu-
icyjne jej pojmowanie . 

strategia całego  
przedsiębiorstwa 

aproponowany model nie-
wątpliwie porządkuje do-
robek zarządzania stra-

tegicznego na podstawie dwóch 
przyjętych wymiarów . Jednakże 
jest on niewystarczający z punk-
tu widzenia efektywności imple-
mentacji strategii . Dodatkową 
kwestią wymagającą omówienia 
jest bowiem określenie autorów 
realizacji poszczególnych etapów 
formułowania strategii . Oznacza 
to określenie zaangażowania 
różnych działów i pracowników 
na różnych szczeblach organiza-
cyjnych w budowanie strategii, 
a nie ograniczenie tych działań 
jedynie do najwyższej kadry za-
rządzającej . Uwzględnienie całego 
przedsiębiorstwa nie tylko nada-
je prowadzonej dyskusji bardziej 
praktyczny charakter, ale jedno-
cześnie podkreśla znaczenie orien-
tacji długoterminowej . 

Idea włączenia całego przedsię-
biorstwa w proces formułowania 
strategii wywodzi się z modelu wzro-
stu (crescive model) zaproponowa-
nego przez Bourgeoisa i Brodwina 
(1984), który dokonuje redefinicji 
zadań CEO w organizacji . Prezes 
zarządu nie powinien wyłącznie 
koncentrować się na aspektach kon-
cepcyjnych (tradycyjne podejście 
góra – dół), ale powinien również 
pełnić funkcje strategicznego me-
diatora, dokonując wyborów spośród 
opcji strategicznych . CEO powinien 
także angażować się w strategicz-
ne zarządzanie zasobami, w tym 

Tab. 2. Wybrane podejścia do formułowania strategii pod wzglę-
dem dwóch kryteriów 

Podejście do 
formułowania 

strategii

Wymiar:
analiza vs. działanie 

Orientacja: 
teraźniejszość vs. 

przyszłość 
Analiza sektorowa Silna orientacja na analizę Teraźniejszość / 

przyszłość 
Macierze BCG / 
McKinseya

Silna orientacja na analizę Teraźniejszość 

Podejście zasobowe 
Podejście opisowe 
Podejście normatywne 

Lekka orientacja na analizę 
Lekka orientacja na działanie 

Teraźniejszość 
Przyszłość 

Strategia błękitnego 
oceanu 

Średnia orientacja na 
działanie 

Raczej teraźniejszość 

Efektywna 
argumentacja 

Silna orientacja na działanie Raczej teraźniejszość 

Strategia jako opcje Silna orientacja na działanie Przyszłość 
Strategiczna intuicja Analiza i działanie Przyszłość 
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w rozwój kapitału intelektualnego . 
W celu graficznego przedstawienia 
modelu formułowania strategii ca-
łego przedsiębiorstwa wprowadzono 
dodatkowy wymiar odnoszący się do 
kontinuum szczebli zarządzania – od 
najwyższego (strategicznego) po naj-
niższy (operacyjny, zwany też front 
line) . Model całościowego podejścia 
do formułowania strategii uwzględ-
niający rolę różnych szczebli zarzą-
dzania przedstawiono na rysunku 2 . 

Jak przedstawiono na rysunku 
2, pracownicy front line wykorzy-
stują więcej narzędzi zarządzania 
strategicznego nastawionych na 
konkretne działanie (zgodnie z opi-
sem z tabeli 2), takich jak: zwrotna 
argumentacja czy opcje strategicz-
ne . Poruszając się w górę struktury 
organizacyjnej w kierunku szczebli 
strategicznych wykorzystywane 
narzędzia mają charakter bardziej 
analitycznych, nastawionych na 
badanie pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa w porównaniu do 
rywali rynkowych . Znów, podobnie 
jak miało to miejsce w przypadku 
pierwszej wersji modelu, intuicyjne 
pojmowanie strategii spaja wszyst-
kie narzędzia i szczeble organizacyj-
ne w strukturze przedsiębiorstwa . 

Kontinuum szczebli zarządzania 
zwraca także uwagę na mocne 
strony i atuty poszczególnych grup 
pracowników . Warto jednocześnie 
podkreślić, że założenia modelu 
wzrostu opierają się na innym po-
dejściu do formułowania strategii . 
W modelu tym wskazuje się na zna-
czenie aktywnego podejścia do stra-
tegii, aktywnego udziału pracow-
ników w procesie jej formułowania 
oraz ciągłego eksperymentowania 
w poszukiwaniu najlepszych roz-
wiązań . W efekcie model wzrostu 
uznaje za lepsze podejście od dołu 
do góry (bottom – up), wskazując na 
kluczową rolę pracowników szczebla 
operacyjnego i bieżącej współpracy 
z innymi grupami pracowników . 

podsumowanie 

yskusja obecnego dorobku 
zarządzania strategiczne-
go pozwala na uporząd-

kowanie poszczególnych koncepcji 
i narzędzi, wskazując jednocześnie 
na role i zadania, jakie te podejścia 
mają spełniać . Przedstawiony model 
całościowego podejścia do procesu 
formułowania strategii wskazuje 
na dwa zasadnicze wyzwania – za-

pewnienie wnikliwej analizy i reko-
mendowanie określonych działań 
strategicznych przy uwzględnieniu 
obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej . 
Dostępny dorobek analityczny powi-
nien zapewnić organizacji optymal-
ne spozycjonowanie swojej obecności 
na rynku i wyznaczenie najlepszych 
kierunków rozwoju w przyszłości . 
Zaproponowany model ma także za-
pewnić większe bezpieczeństwo pla-
nowania strategicznego, wskazując 
na możliwe potencjalne źródła orga-
nizacyjnych porażek . Wykorzystując 
dobrodziejstwo narzędzi i koncepcji 
zarządzania strategicznego, przed-
siębiorstwa mogą znacząco poprawić 
swoje wyniki i zwiększyć szanse na 
sukces rynkowy . 

Opr. dr hab. Maria Aluchna 
Katedra Teorii Zarządzania 
Szkoły Głównej Handlowej 
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 Adamczyk Jadwiga
 –  Działania normalizacyjne w zakresie społecznej  

odpowiedzialności przedsiębiorstw  12 22

Bieszk-Stolorz Beata
 –  Aktywność gospodarcza osób bezrobotnych w Szczecinie  

w latach 2007–2009  3 48

Bondos Ilona
 –  Kryzysowe public relations    10 40
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Brzeziński Marek 
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 –  Dylematy teorii innowacji  11 7

Bugdol Marek
 –  System zarządzania jakością a system społeczny organizacji  3 62
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usług administracyjnych  12 36

Chrabański Karol
 –  Relacje pomiędzy zarządzaniem jakością a wiedzą  

w organizacjach wytwarzających oprogramowanie    7–8 40

Cierniak-Emerych Anna, Gableta Małgorzata 
 –  Wytyczne Unii Europejskiej źródłem przełomu  

w obszarze zarządzania ludźmi  3 30

Ciesielski Marek 
 –  Model rozprawy habilitacyjnej w naukach o zarządzaniu 10 3
 –  Kolokwia habilitacyjne w naukach o zarządzaniu   12 3

Cyfert Szymon, Mielcarek Paweł
 –  Modele realizacji działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa   4 20

Cygler Joanna
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Głodziński Eryk
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Jabłoński Adam 
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 –  Geometria strategii a procesy kreacji wartości  
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 –  Paradygmat efektywności w zarządzaniu   4 3
 –  Orientacja na wartość w zarządzaniu przedsiębiorstwem  9 13

Jarecki Wojciech
 –  Wynagrodzenie absolwentów studiów ekonomicznych  7–8 62

Jedynak Piotr
 –  Systemowe zarządzanie społeczną odpowiedzialnością  
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Johann Maria
 –  Rynkowe czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw  5 12
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 –  Przedsiębiorstwa w okresie kryzysu . Retrospektywna  

analiza zmian stopnia zagrożenia  10 27

Kamiński Robert, Hopej-Kamińska Magdalena 
 –  Przywództwo a bezpieczeństwo   5 20

Karaszewski Włodzimierz, Szałucka Małgorzata
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 –  Kreatywność przedsiębiorców jako determinanta  

poszukiwania szans  1 8

Kauf Sabina
 –  Znaczenie logistyki a jej organizacyjne wkomponowanie  

w strukturę przedsiębiorstwa – w świetle badań empirycznych   5 39

Kazibudzki Paweł
 –  Psychologiczno-społeczne aspekty skuteczności w biznesie   9 23

Kiełtyka Leszek
 –  Informatyczne przemiany zarządzania technologiami  
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 –  Wymiary bliskości w sieciach innowacji  4 16
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