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model rozprawy habilitacyjnej  
w naukach o zarządzaniu   
 
Marek Ciesielski

Wprowadzenie 

est wiele dobrych poradników dla doktoran-
tów i habilitantów, a książek z metodologii 
nauk ekonomicznych jeszcze więcej . Mimo to 

przyglądając się pracom doktorskim i habilitacyjnym, 
można dostrzec: 
zz po pierwsze – słabość metodologiczną wielu badań 

i rozpraw, 
zz po drugie – dziewiczą skromność doktorantów 

i habilitantów w wypowiedziach na temat metodo-
logii, 
zz po trzecie – hołdowanie przez doktorantów i habi-

litantów pewnym – nigdzie niespisanym – zasadom . 
Bez wątpienia potrzebna jest refleksja nad tymi zja-

wiskami . Nie może ona jednak odwoływać się do obiego-
wych poglądów, a w tym do utyskiwań na pracę dokto-
rantów i habilitantów . Trzeba dotrzeć do tego, co bywa 
nazywane sednem . W tym opracowaniu zajęto się roz-
prawami habilitacyjnymi w naukach o zarządzaniu . 
Wydaje się jednak, że wiele rozważań można odnieść do 
całych nauk ekonomicznych . Głównym przedmiotem zain-
teresowania są wspomniane „zasady” . Ich przestrzega-
nie prowadzi do powstawania rozpraw zgodnych z opisa-
nym dalej modelem . 

Poziom rozpraw naukowych na stopień ma duże 
znaczenie w każdej dyscyplinie naukowej . Prace habi-
litacyjne można traktować jako wizytówkę danej 
gałęzi nauki . Dlatego celowe jest podejmowanie tej 
kwestii w różnych ujęciach i dla różnych zakresów 
nauk ekonomicznych . Niżej zaprezentowano model 
dysertacji, „wypracowany” przez rady naukowe 
zarządzania w Polsce . Powstał on w pewnym stopniu 
niezależnie od intencji osób, które go tworzyły . 
Słowo „model” odnosi się tu do odtworzenia najważ-
niejszych rzeczywistych cech obiektu . Jednakże dla 
każdego kolejnego habilitanta stanowi on wzorzec 
– bo kandydaci do stopnia doktora habilitowanego, 
chcąc osiągnąć sukces, wzorują się na pracach, które 
znalazły już uznanie rad naukowych, czyli wzorują 
się na modelu . Taki proces może prowadzić do polep-
szenia lub pogorszenia dorobku habilitacyjnego . Aby 
poznać kierunek zmian, trzeba koniecznie przyjąć 
zarówno atrybucję zewnętrzną, jak i wewnętrzną . 
Jak się wydaje, często w dyskusjach na temat habi-
litacji przypisuje się nadmierne znaczenie zachowa-
niu habilitantów, a umniejsza się rolę czynników 
zewnętrznych, czyli popełnia się podstawowy błąd 
atrybucji . Zaproponowane tu podejście wskazuje 
głównie na oddziaływanie zewnętrzne . Nie jest to 
jednak prosta implikacja typu „czynnik zewnętrzny 
– habilitant” . Mamy tu splot oddziaływań i sprzężeń 
zwrotnych . 

model 

arto taki model odtworzyć, szukając optymal-
nej relacji między stopniem ogólności a stop-
niem uzasadnienia . Ten ostatni nie może być 

wysoki, choćby z uwagi na wspomniany splot zależności 
oraz ograniczoność obserwacji . Trzeba koniecznie 
pamiętać, że to opracowanie może być traktowane 
tylko jako zachęta do dyskusji i do ewentualnych dal-
szych działań . Jedna osoba nie może bowiem sformu-
łować dobrego modelu odnoszącego się do setek 
zdarzeń . Gdyby udało się ulepszyć model poprzez 
krytykę i uzupełnienia – byłby to ogromny sukces . 
W dość syntetycznej formie można przyjąć, że model 
jest rezultatem przestrzegania dziesięciu zasad: 
1 . Minimum 250 stron, najlepiej 350 (to tylko tak się 
mówi, że praca powinna być krótka) . 
2 . Obowiązuje pełna zgodność z obecnym paradygma-
tem naukowym (a najlepiej z tym sprzed 30 lat) . 
3 . Praca może, a nawet powinna być wąskim, zamknię-
tym i wyizolowanym przedsięwzięciem badawczym (nic 
nie szkodzi, że wynik można przewidzieć z góry, 
a obszar badań jest za mały, aby coś sensownego 
odkryć) . 
4 . Praca musi dowodzić pomysłowości i umiejętności 
stosowania metod (zasady 2, 3 i 4 gwarantują, że praca 
będzie rozwiązywaniem łamigłówki w rozumieniu T .S . 
Kuhna) . 
5 . Postawa badawcza: indukcjonizm (uogólnianie pod-
stawową metodą; tak pisze się także wtedy, gdy niczego 
się nie uogólnia) . 
6 . Muszą być hipotezy, które mogą pojawiać się znikąd 
(cel albo pytania badawcze – nawet najambitniejsze – 
nie wystarczą) . 
7 . Hipotezy (im więcej, tym lepiej) mogłyby być różnie 
uzasadniane, ale mówi się zawsze o weryfikacji . 
8 . Rozprawa nie może niczego falsyfikować (jeśli to 
bezwzględnie konieczne – mówi się o wykluczeniu 
hipotezy) . 
9 . Nie należy stosować innych form sprawdzania (np . 
koroboracji, refutacji i zgodności z innymi teoriami – 
tego ostatniego mimo punktu nr 2!) . 
10 . Nie stosuje się pojęcia weryfikacji probabilistycz-
nej, ani tym bardziej pojęcia stopnia sfalsyfikowania 
lub koroboracji (ale można twierdzić, że hipotezy 
zostały częściowo, a nawet w dużym stopniu, zwery-
fikowane) . 

Analizując model, warto przyjąć punkt widzenia 
habilitanta, starającego się odpowiedzieć samemu sobie 
na pytanie: co mam zrobić, by rezultat mojej pracy 
został uznany za dobre dzieło naukowe . W warunkach 
działania modelu najlepszą strategią jest upodobnienie 
własnej rozprawy habilitacyjnej do dziesiątek innych, ,
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które już się sprawdziły . Wyjście poza model nie 
oznacza automatycznie przegranej . Oznacza albo 
sukces, albo przegraną . Zależy to od bardzo wielu oko-
liczności . Trochę żartując, można powiedzieć, że 
zarówno analiza bayesowska, jak i zdrowy rozsądek 
wskazują tu jednoznacznie na wybór strategii mimikry . 

Model ten powstawał przez wiele lat . Jest on oczy-
wiście w dużym stopniu fragmentem szerszego modelu: 
modelu badań w naukach o zarządzaniu w Polsce . 
Odwzorowanie tego ostatniego jest trudne, wymaga-
łoby bowiem wielkiego wysiłku wielu osób, ale można 
przyjąć, że model tu prezentowany jest w jakimś 
stopniu podobny do modelu badań naukowych w obsza-
rze nauk o zarządzaniu w Polsce . 

Poszczególne (negatywne i pozytywne) elementy 
modelu rozprawy habilitacyjnej nawarstwiały się, wcho-
dząc w relacje z wcześniejszymi . Przenosiły się poprzez 
recenzje, kolokwia habilitacyjne i lekturę rozpraw habi-
litacyjnych . Wiąże się to z najgorszą cechą tego modelu 
– zaraźliwością (w rozumieniu zbliżonym do elemen-
tów teorii tłumu Gustawa Le Bona) . Zaraźliwość 
dotyczy wzajemnego oddziaływania członków poszcze-
gólnych rad naukowych oraz wzajemnego oddziaływa-
nia różnych rad naukowych i kandydatów do stopnia 
doktora habilitowanego . 

Jak już wspomniano, model jest bliski koncepcji „roz-
wiązywania łamigłówek” T .S . Kuhna . Odwołanie się do 
tej koncepcji doskonale oddaje największą wadę modelo-
wych rozpraw habilitacyjnych: bezpłodność . Nadto wyja-
śnia pozory poprawności metodologicznej modelu, 
a w każdym razie jego fragmentów . Ma to związek z tym, 
że są podejmowane problemy wyizolowane, wąskie; 
występują pozory uogólniania, a hipotezy to truizmy . 

Znaczenie niektórych zasad zależy od tego, czy oce-
niający je traktuje naukę o zarządzaniu jako dyscyplinę 
stricte normatywną, czy też – choćby w niewielkim 
stopniu – także poznawczo-teoretyczną . 

Z powstaniem tego modelu wiąże się zjawisko nie-
przestrzegania kolejności czynności w badaniach nauko-
wych (ustalenie problemu badawczego, tezy, hipotez, 
przeprowadzenie badania etc .), co niekiedy przyjmuje 
nawet formę ustalania problemu badawczego i hipotez 
po napisaniu pracy . Wiąże się to z trudnościami w zna-
lezieniu i określeniu rozwiązywalnego problemu badaw-
czego w naukach o zarządzaniu . Może należałoby na wzór 
KPZK publikować listy aktualnych problemów badaw-
czych . Czasami też nie ma środków na ważny problem 
badawczy, więc habilitant łapie cokolwiek . Badania zwią-
zane z pracą habilitacyjną mają określoną datę zakończe-
nia . Pojawiają się więc pośpiech i markowanie pracy 
naukowej, a to wymaga wzoru – jak każda imitacja . 
Zaprezentowany model jest bowiem w istocie przepisem 
na imitację, dekalogiem habilitanta: jak spokojnie 
i szybko napisać rozprawę habilitacyjną . Paradoksalnie 
tłem tych działań jest ogromna liczba problemów badaw-
czych stojących przed naukami o zarządzaniu . 

Model jest oczywiście całkowicie sprzeczny z zale-
ceniami formułowanymi przez poważne gremia 
naukowe . Wynika stąd coś na kształt dysonansu 
poznawczego (z frustracją habilitanta włącznie) .Trzeba 
więc dokładnie opisać sytuację: habilitanci starają się 
z jednej strony przełożyć ogólne zalecenia i wytyczne 
na sposób prowadzenia badań i rozważań, a z drugiej 
strony wzorują się na poprzednich rozprawach habili-
tacyjnych, przy czym wpływ owego wzorowania się jest 
oczywiście większy . 

Zgodnie z tym modelem pisane jest 80% prac habi-
litacyjnych (pozostałe 20% to prace jeszcze gorsze i prace 
oryginalne, w których autorzy nie podporządkowali się 

modelowi, za co zostali – jak już wcześniej wskazano 
– albo ukarani, albo nagrodzeni) . W tej sytuacji nie 
można uzyskać podniesienia poziomu prac habilitacyj-
nych (i dorobku habilitacyjnego) poprzez intensyfikację 
(nawet najbardziej słusznych i wartościowych) zaleceń . 
Potrzebne jest rzeczowe działanie, które spowoduje, że 
osoby ubiegające się o stopień doktora habilitowanego 
będą stopniowo zmieniać swe wyobrażenie o tym, czego 
się od nich oczekuje i poczują się ośmielone do stawiania 
trudnych celów i stosowania oryginalnych dróg do ich 
realizacji . Trzeba nagradzać za śmiałość i niebanalność, 
nawet jeśli rezultat jest niewielki (model „gwarantuje” 
bowiem brak wartościowych rezultatów, chociaż wiele 
rozpraw habilitacyjnych dodaje „coś” do wiedzy o zarzą-
dzaniu) . Nadto każda zmiana, w tym dokonujące się 
obecnie przekształcenia formy habilitacji, które prze-
niosą omawiane tu problemy na dorobek habilitanta, 
musi odnosić się do tego modelu – zmiany formy nic tu 
nie rozwiążą . Zresztą zmiany formy habilitacji są rezul-
tatem wnioskowania, w którym przesłankami są obie-
gowe poglądy . Te z kolei całkowicie pomijają omawiane 
tu kwestie . 

W tym opracowaniu pominięto problemy metodo-
logii „wysokiej” . Nie odwołano się zdecydowanie ani do 
paradygmatu Kuhna, ani do falsyfikacjonizmu Poppera, 
ani do metodologii programów badawczych Lakatosa 
i Zahara, chociaż korzystano z elementów tych frag-
mentów (i innych) filozofii nauki . To raczej ten tekst 
jest drobnym wkładem do dyskusji o zasadniczych pro-
blemach metodologicznych nauk o zarządzaniu . Odnosi 
się do obecnego podejścia w rozprawach habilitacyj-
nych, czyli do królestwa indukcjonizmu z wiarą w wery-
fikację, okruchami innych metodologii – ze szczegól-
nym wyróżnieniem krzywej Gaussa . Zmiana realnej 
metodologii nauk o zarządzaniu pociągnęłaby oczywi-
ście za sobą odpowiednie zmiany w modelu i prawdo-
podobnie zdezaktualizowałaby go w dużej części . Z kolei 
zmiana modelu mogłaby spowodować wzbogacenie 
podstaw metodologicznych nauk o zarządzaniu . 

poprawa 

ierwszym krokiem w kierunku poprawy i pod-
niesienia poziomu rozpraw habilitacyjnych 
powinna być dyskusja nad sformułowanym 

modelem i jego ulepszenie tak, by możliwie dokładnie 
odwzorowywał rzeczywistość (tu zamieszczono jedynie 
autorską propozycję, tak więc byłoby dziwne, gdyby 
model dokładnie odtwarzał rzeczywistość) . Dopiero 
potem można zastanowić się nad jego zmianą („przeni-
cowaniem”) . Oczywiście refleksja powinna objąć doce-
lowo wszelkie badania w obszarze nauk o zarządzaniu . 
Najważniejsze to zachowanie kolejności: odwzorowanie 
– przenicowanie . Powyższy postulat w odniesieniu do 
habilitacji (a tym bardziej całych nauk o zarządzaniu) 
jest dziś bez wątpienia nierealny, a sformułowane w tym 
opracowaniu postulaty grzeszą naiwnością . Trzeba 
jednak podejmować próby i czekać na moment, 
w którym pełne włączenie polskich nauk o zarządzaniu 
w nurt nauki światowej wymusi zmiany omawianego tu 
–  chyba jednak szkodliwego – modelu .  To zagadnienie 
wykracza poza zakres tego tekstu . To nie jest rozprawa 
o metodologii nauk o zarządzaniu . Wystarczy więc 
wspomnieć, że postęp w tej metodologii i w jej komu-
nikatywności sam z siebie ulepszyłby model . 

Krokiem pośrednim między budową modelu a sfor-
mułowaniem pozytywnego wzorca rozprawy habilita-
cyjnej może być wstępny wzorzec, zbudowany poprzez 
odwrócenie zasad . 
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Wyglądałby on tak: 
  1  – krótka, 
  2  – krytyczna, 
  3  – odważna, 
  4  – pomysłowa, z dobrymi metodami, 
  5  – wychodząca poza indukcję, 
  6  –  z hipotezami lub tylko z celem, lub lepiej z pyta-

niem badawczym, 
  7  – wychodząca poza weryfikację, 
  8  – z elementami falsyfikacji i refutacji, 
  9  – ze sprawdzaniem zgodności z teorią, 
10 –  uwzględniająca prawdopodobieństwo weryfikacji 

i falsyfikacji . 
Trzeba ów wzorzec skonfrontować z wymogami 

formułowanymi bez pośrednictwa modelu . Ułatwi to 
wspomniane „przenicowanie” modelu . 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na inną kwestię . Cechą 
charakterystyczną rozpraw jest wyolbrzymianie wyjąt-
kowości obecnych czasów . Towarzyszy temu lekceważe-
nie starego dorobku . Stąd biorą się liczne przypadki 
wyważania drzwi nie tyle otwartych, co dawno już 
wyrwanych z zawiasów . Jest to zresztą cecha całych 
nauk o zarządzaniu . W starych książkach (np . Webera 
czy Sombarta) można znaleźć zalecenia, które promuje 
się niekiedy jako nowości . 

Trzeba zastanowić się nad tym, czy jedna, nawet 
bardzo zdolna, osoba może w wyznaczonym czasie (np . 
5 lat) wnieść znaczny wkład do dyscypliny (chciałoby 
się dodać – która według wielu autorytetów w ogóle 
nie istnieje) . Pomijając tę ostatnią sprawę, chociaż 
wiąże się ona z dodatkową trudnością – określaniem 
dyscypliny dla habilitacji w ramach nauk ekonomicz-
nych, należy szukać nowych rozwiązań formalnych . 
Gdyby każda habilitacja w ramach nauk o zarządzaniu 
spełniała wymogi ustawowe, nie byłoby już dziś nic do 
zbadania . A może tak jest i trzeba na wzór postmoder-
nistów ogłosić koniec nauk o zarządzaniu . 

Nasuwa się pytanie, czy rozprawa habilitacyjna nie 
mogłaby być na przykład zwiadem badawczym?  Skoro: 
zz nie ma dziś przeszkód w studiowaniu i wykorzysta-

niu dorobku teoretycznego oraz wyników badań nauki 
światowej, a habilitanci mają kompetencje do korzysta-
nia z niego; 
zz wybór modelowego pytania badawczego napotyka na 

barierę wykonalności; to są idealne warunki do takiego 
wykorzystania habilitacji . Wyniki owych zwiadów 
mogłyby być podstawą uruchamiania programów badaw-
czych o szerszym zakresie . Rozwiązanie to byłoby lepsze 
od obecnego modelu, bo habilitant musiałby: 

 9 szukać sensownego i odważnego pytania badaw-
czego, a nie szukać banału, który odpowiednio podany 
może uchodzić za problem naukowy; 

 9 doskonale opanować dorobek teoretyczny i jasno 
wskazać – co z niego wynika dla pytania badawczego, 
a nie opisywać wybrane teorie; 

 9 ocenić rozstrzygalność pytania badawczego i przy-
datność różnych metod do jego rozwiązania, a nie pozo-
stawiać niedomówień w tym zakresie; 

 9 przeprowadzić wąskie, ale ściśle ukierunkowane 
badania, które z założenia nie mają prowadzić do sfor-
mułowania twierdzeń lub generalizacji o wysokim stopniu 
uzasadnienia, a nie unikać jednoznacznego  określenia 
ogólności i  stopnia uzasadnienia rezultatów rozprawy . 

Co do zasady mówiącej o zgodności rozprawy habi-
litacyjnej z paradygmatem, to najczęściej jest to zgod-
ność „kierunkowa” – habilitant nie określa paradyg-
matu i nie wskazuje miejsca jego badań w paradygma-
cie . Nadto ów paradygmat ma nie tyle lokalne nalecia-
łości, co się z nich w dużej części składa . Dlatego też 

można mówić o modelu w Polsce . O wiele więcej 
pożytku dałaby tu rezygnacja z, w gruncie rzeczy pozor-
nej, oryginalności i podejmowanie zadań służących 
przeniesieniu najlepszej wiedzy światowej i metod 
badawczych do polskich nauk o zarządzaniu . 

Mówiąc o wkładzie do dyscypliny nauk o zarządza-
niu, jaki ma stanowić rozprawa habilitacyjna, mamy naj-
częściej na myśli nowe generalizacje lub twierdzenia, 
nowe lub ulepszone metody, wiedzę normatywną itd . 
Warto jednak przemyśleć celowość pisania prac habili-
tacyjnych nastawionych na przykład na: 
zz formułowanie i ocenę rozstrzygalności wybranych 

pytań badawczych, 
zz badanie zakresu stosowalności twierdzeń i teorii, 
zz zwiększenie poziomu uzasadnienia, 
zz falsyfikację (choćby częściową), 
zz koroborację, 
zz refutację, 
zz tworzenie i krytyczny przegląd generalizacji (histo-

rycznych) . 
Habilitant stawiałby sobie wówczas jeden z powyż-

szych celów, ich kombinację lub traktowałby jeden 
z powyższych celów jako cel równoległy do innych wła-
snych celów . Prace zwiadowcze i porządkujące wnio-
słyby do nauk o zarządzaniu nieco ożywienia . Nadto 
wzrosłaby przydatność rozpraw habilitacyjnych . Dlatego 
warto przeanalizować zasadność stawiania takich celów 
i rozwinąć powyższą listę o inne cele . Oczywiście 
wówczas ocena rozprawy powinna uwzględniać w więk-
szym stopniu proces, a w mniejszym rezultat . 

Nie można powiedzieć, że nie ma prac habilitacyj-
nych zmierzających do generalizacji . Umieszczono tu 
jednak ostatni z wymienionych postulat, bo jest ich za 
mało . Mimo że nauki ekonomiczne są często określane 
jako historyczne, to w małym stopniu wykorzystują one 
postdykcję i retrodykcję . 

Nadto można by podejmować prace związane z kwe-
stiami metodologicznymi . Byłyby one bardzo ciekawe 
(na przykład pytanie badawcze mogłoby brzmieć – czy 
w naukach o zarządzaniu można zaobserwować zjawi-
ska odpowiadające naukowemu programowi badaw-
czemu Lakatosa i Zahara lub paradygmatowi Kuhna?) . 

Te propozycje nie podważają oczywiście sensu 
podejmowania badań związanych z instrumentami 
zarządzania (technologią nauk ekonomicznych) i pro-
jektami (ustawa wyraźnie dopuszcza nadawanie stopni 
na tej podstawie) . 

prof. dr hab. Marek Ciesielski 
Wydział Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

Summary 
In the management studies in Poland has developed a set of prin-
ciples related to the publications of higher doctoral students . The 
principles in these publications are called the model of publications 
of higher doctoral students . The principles are related first of all to 
the methodological issues and to the theory of knowledge . In this 
model dominates the method of induction and the method of shallow 
verification . The model of publications of higher doctoral students 
should be precisely described and it should be changed . Its present 
form has a negative influence on the management studies and the 
researches on management studies are being slowed down . So we 
should think it over and we should ask ourselves some questions . 
First, what is the aim of treating the publications like a pilot survey? 
Second, what is the aim of writing the publications, which are mostly 
concentrated on formulating and evaluation of chosen research 
questions, on the research on the field of application of statements 
and theories or which are concentrated on the growth of the justi-
fication level? Third, what is the aim of writing the publications, 
which are mostly concentrated on the concepts of methodology 
procedures, which aim is to prove or to refute theories? 
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6 przeglàd

natura poznania w naukach  
o zarządzaniu 
  
Łukasz Sułkowski

Wprowadzenie 

rocesy organizacji i zarządzania towarzyszą 
ludzkości od jej zarania . Przywództwo, podział 
pracy i tworzenie się hierarchii stanowią część 

dziedzictwa ewolucyjnego naszego gatunku . Tworzenie 
się organizacji, rozumianych jako sformalizowane i ce-
lowe grupy społeczne, datuje się począwszy od narodzin 
cywilizacji, w których powstały stuktury organizacyjne 
o charakterze religijnym i militarnym . Praktyka zarzą-
dzania jest częścią dorobku wszystkich kultur, a reflek-
sję teoretyczną na temat organizowania podejmowali 
już filozofowie greccy . Jednak powstanie nauk o zarzą-
dzaniu jest związane z rozwojem społeczeństwa indu-
strialnego i nastąpiło dopiero na początku XX wieku . 
Refleksja naukowa na temat zarządzania jest uprawiane 
przez ponad wiek, co zobowiązuje badaczy do postawie-
nia podstawowych pytań poznawczych dotyczących funk-
cjonowania własnej dyscypliny . 

W związku z dyskusją nad tożsamością nauk o za-
rządzaniu pojawiającą się w literaturze polskiej i świa-
towej można sformułować kilka pytań natury episte-
mologicznej . 
z� Jakie są relacje pomiędzy teorią a praktyką w na-

ukach o zarządzaniu? 
z� Jaki jest status teorii naukowej? 
z� Jakie są kryteria wartości naukowej w zarządzaniu? 

teoria versus praktyka zarządzania 

iększość badaczy w naszej dyscyplinie wyka-
zuje ambicje organizatorskie, co przekłada 
się na dążenie do aplikowalności rezultatów 

badań w praktyce zarządzania . Ów pragmatyzm sytu-
uje nauki o zarządzaniu w grupie nauk praktycznych1), 
w których znaczącym, choć nie jedynym, kryterium 
wartości naukowej jest jej przydatność . Jednakże, jak 
wskazuje wiele badań, drogi teorii i praktyki zarzą-
dzania coraz bardziej się rozchodzą2) . Tworzenie teorii 
na całym świecie stało się wyspecjalizowaną działal-
nością akademicką, w której prestiż i awans związane 
są przede wszystkim z dorobkiem w postaci publikacji 
w czasopismach naukowych, a osiągnięcia praktyczne 
są mniej doceniane . W miarę pogłębiania się specja-
lizacji i profesjonalizacji nauki o zarządzaniu nie-
uchronnie stają się bardziej hermetyczne, a więc po-
sługują się językiem, systemem pojęć i wartości dla 
laika trudnym do interpretacji . Pojawia się zatem 
miejsce dla popularyzacji nauki, która powinna przy-
bliżyć ważniejsze rezultaty badań społeczeństwu oraz 
umożliwić osobom zainteresowanym selekcję koncep-
cji wartych głębszego poznania i zastosowania w or-
ganizacji . 

Idąc wzorem przyrodoznawstwa, można przybliżać 
zainteresowanym nawet bardzo złożone koncepcje, 
które dzięki temu zakorzenią się w świadomości spo-
łecznej . Niestety dość cienka jest granica między po-
pularyzacją a wulgaryzacją nauki, a więc pomiędzy 
wiernym, choć uproszczonym oddawaniem istoty opi-
sywanej teorii a wypaczaniem jej najważniejszych wąt-
ków i rezultatów . Wydaje się niestety, że w przypadku 
publikacji z zarządzania ta granica jest dość często 
przekraczana . Na rynku wydawniczym i w cyberprze-
strzeni najbardziej popularne są poradniki, które nie 
przekazują rzetelnej wiedzy z zakresu zarządzania . 
Często ich autorami są „guru zarządzania”, którzy 
koncentrują się na marketingu własnej osoby na rynku 
wydawniczym . Nawiązują zresztą do chlubnej tradycji 
pierwszych „guru zarządzania”, np . Petera Druckera, 
Philipa Kotlera czy Igora Ansoffa, którzy umiejętnie 
łączyli popularyzację z rzetelną teorią . Z drugiej stro-
ny jednak, pomiędzy sektorami biznesowymi i innymi 
organizacjami a szkołami biznesu wyrósł sektor dorad-
czy, który w niewielkim stopniu wykorzystuje dorobek 
i badania akademickie, co pogłębia rozłam między 
teorią a praktyką zarządzania . Promowane konsultin-
gowo koncepcje do celów marketingowych są przedsta-
wiane w sposób bezkrytyczny, co w dłuższej perspek-
tywie obniża autorytet nauk o zarządzaniu . Na przy-
kład bezrefleksyjne podejście do reengeneeringu, zarzą-
dzania wartościami i kulturą organizacyjną i nieudane 
zastosowania tych koncepcji wzbudziły nieufność wie-
lu menedżerów, oddaliły ich od środowiska badaczy3) . 
Zatem relacje pomiędzy teorią a praktyką zarządzania 
są złożone i wielopoziomowe, co wymaga wypracowa-
nia skutecznych metod transferu wiedzy do praktyki 
zarządzania, ale również kształcenia i popularyzacji . 

status teorii naukowej 

nauce „nie ma nic bardziej praktycznego niż 
dobra teoria”4), a zatem trudno wyobrazić 
sobie porzucenie badań podstawowych i prób 

generalizacji naukowych na wyższym poziomie . Nie-
wątpliwie nauki o zarządzaniu dążą do stworzenia 
teorii, którą można aplikować w organizacji . Powstaje 
jednak problem, czy powinna to być teoria podstawo-
wa, czy teoria średniego zasięgu5) . 

Teorie podstawowe stanowią najszersze, sprawdzone 
uogólnienia naukowe pozwalające na wyjaśnianie względ-
nie dużego obszaru rzeczywistości . Przykładami takich 
teorii o dużym zasięgu, wykraczającym daleko poza 
jedną dyscyplinę naukową, są: teoria ewolucji lub mecha-
nika kwantowa . Wyjaśnienia ewolucyjne są wykorzysty-
wane w naukach przyrodniczych, np . biologii, ale również 
w dyscyplinach społecznych, tj . psychologii ewolucyjnej, 
antropologii ewolucyjnej, socjobiologii oraz ekonomii  
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behawioralnej6) . W naukach społecznych trudno jedno-
znacznie wskazać na falsyfikowalne teorie naukowe ma-
jące zasięg porównywalny ze wskazanymi przykładami 
z przyrodoznawstwa . Dobrym kandydatem na taką kon-
cepcję może być „teoria systemowa”, wyrastająca z nauk 
biologicznych i stanowiąca podejście interdyscyplinarne 
również w naukach społecznych, w tym w naukach o za-
rządzaniu . 

Podejście systemowe zastosowane do świata organi-
zacji przez R .L . Ackoffa i innych autorów pozwala wydo-
być kilka własności organizacji, takich jak emergencja 
oraz współzależności podsystemów7) . Umożliwia to two-
rzenie modeli systemowych, które zostały zaproponowa-
ne przez wielu teoretyków organizacji, np . M .J . Leavitta, 
G . Morgana, J .L . Krzyżanowskiego, M . Bielskiego oraz 
Ł . Sułkowskiego8) . Problem polega jednak na braku moż-
liwości falsyfikacji teorii i modeli systemowych, a więc 
wskazania kryteriów i warunków przeprowadzenia badań 
pozwalających na odrzucenie koncepcji jako nieprawdzi-
wej . A zatem w rozumieniu popperowskim status poznaw-
czy teorii systemowej organizacji w naukach o zarządza-
niu jest podobny do psychoanalizy w psychologii9) . Przy-
równałbym proponowane modele organizacji raczej do 
metafor niż teorii, stanowią one bowiem przenośną ilu-
strację procesów zachodzących w organizacji, która ma 
jednak charakter konwencjonalny . 

Teoria systemowa organizacji prawdopodobnie wy-
czerpała swoje możliwości, metafora została bowiem 
wyeksploatowana . Obecnie znaleźć można jednak au-
torów, którzy w ramy teorii systemowej próbują wpi-
sywać również inne nurty teorii organizacji, takie jak: 
podejście interpretatywno-symboliczne czy postmoder-
nistyczne10) . Teoria systemowa organizacji stanowi 
więc dobrą ilustrację tezy o trudności stworzenia uni-
wersalnej teorii w naukach o zarządzaniu . Wielu au-
torów zalicza nauki o zarządzaniu do grupy nauk 
idiograficznych, a więc opisujących i interpretujących 
rzeczywistość, a nie formułujących uniwersalne pra-
wa, jak nauki przyrodnicze11) . Nauki o zarządzaniu 
tworzą wiedzę nieuniwersalną, uwarunkowaną histo-
rycznie, przybliżoną i niepewną . „Moc predyktywna” 
teorii zarządzania, podobnie zresztą jak teorii w in-
nych naukach społecznych, jest niewielka . Zatem do 
ambicji tworzenia „wielkiej teorii” organizacji i zarzą-
dzania możemy podchodzić z uzasadnioną rezerwą12) . 

Dotychczasowe doświadczenia zarządzania i innych 
nauk społecznych podtrzymują opinię A . Koźmińskiego, 
że takowej nie ma i być nie może13) . Z drugiej strony 
jednak wydaje się, że w naukach społecznych nie mo-
żemy być też zbyt kategoryczni . Być może natura rze-
czywistości społecznej wcale nie jest całkowicie odmien-
na od istoty przyrodoznawstwa, a jedynie stopień zło-
żoności organizacji, społeczeństwa i kultury utrudnia 
jej ujęcie w ramy teoretyczne . Zatem być może nie jest 
to problem ontologicznej, permanentnej odmienności 
świata przyrody od świata społecznego, a jedynie re-
zultat niedojrzałości nauk społecznych i złożoności ba-
danej rzeczywistości . Przyjmując arbitralnie brak moż-
liwości tworzenia uniwersalnej teorii organizacji 
i w ogóle nauk społecznych, opowiadamy się po stronie 
dualizmu ontologicznego . Począwszy od Platona przez 
Kartezjusza aż do Husserla i Heideggera filozofowie 
dokonywali rozdziału świata materii od świata ducha, 
wskazując, że są one całkowicie odmienne . F . Tönnies, 
W . Dilthey, M . Weber, wychodząc z dualizmu ontolo-
gicznego, postulowali rozwój nauk humanistycznych 
opartych na własnych „rozumiejących” metodach, róż-
niących je od metody naukowej przyrodoznawstwa14) . 

Wydaje się, że inaczej się rzecz ma z teoriami śred-
niego zasięgu w rozumieniu mertonowskim . W na-
ukach o zarządzaniu dysponujemy pewnymi uogólnie-
niami, które próbujemy stosować nie tylko jednostko-
wo, lecz do całych grup organizacji i praktyk zarządza-
nia . Oczywiście podobnie jak w przypadku „wielkiej 
teorii”, tak i tutaj są to uogólnienia historyczne, nie-
uniwersalne i niecałkowicie pewne16) . Niemniej z ogra-
niczoną możliwością zastosowania oraz wykorzystując 
kategorie stochastyczne w miejsce pewności, możemy 
je aplikować, a nawet przekładać na „teorie krótkiego 
zasięgu”, umożliwiające jeszcze bardziej ograniczone 
zastosowania praktyczne uogólnień . Przykładami ta-
kich teorii „średniego zasięgu” mogą być strategie 
konkurencji M .E . Portera czy ekologia populacji H . 
Aldricha, M . Hannana i J . Freemana . Mianem „teorii 
krótkiego zasięgu” można by określić konwencjonalne 
modele poznawcze, o niskim stopniu uogólnienia, po-
zwalające na lepsze zrozumienie procesów organizacyj-
nych . Na tym poziomie można by ulokować na przykład: 
koncepcje marketingu, takie jak marketing relacji, mar-
keting-mix, segmentację i targeting, model sita i kapitału 
ludzkiego w zarządzaniu zasobami ludzkimi, koncepcje 
zarządzania jakością, takie jak TQM, kanban, kaizen . 

Oczywiście rozdział na teorie „wielkie”, „średniego” 
i „krótkiego zasięgu” jest umowny . Kryterium jest tutaj 
stopień uogólniania . „Wielka teoria” pretenduje do 
wysokiego stopnia ogólności, podczas gdy „teoria śred-
niego” i „krótkiego zasięgu” jedynie do ograniczonego, 
historycznego, sytuacyjnego prawdopodobieństwa . Wy-
daje się jednak, że w naukach o zarządzaniu nie warto 
porzucać całkowicie ambicji teoretycznych . Jeśli rozwój 
nauki nie pozwala na tworzenie na obecnym etapie 
(a może nigdy) ogólniejszych teorii, to warto rozwijać 
próby generalizacji na niższym szczeblu, które tkwią 
w określonym paradygmacie nauk społecznych . W in-
nym razie porzucamy dążenia do generalizacji i utrwa-
lamy status nauki skupionej wyłącznie na jednostko-
wych studiach organizacyjnych, przypominających 
studia kulturowe w humanistyce, które zrywają z kon-
wencją dyskursu naukowego17) . 

kryteria oceny wartości poznawczej  
w naukach o zarządzaniu 

dżungli teorii organizacji bogatej wielością 
niewspółmiernych, a czasem sprzecznych pa-
radygmatów, teorii i metod, kluczowym pro-

blemem pozostaje określenie wartości naukowej „pro-
dukcji akademickiej” . Różne paradygmaty posługują 
się różnymi filozofiami poznawczymi, co powoduje, że 
trudno zaproponować uzgodnione propozycje wyzna-
czania wartości poznawczej . A jednak w naszej prak-
tyce naukowej jest to podstawowe zadanie . Czytając 
książkę czy artykuł, interpretując wynik badań czy 
przygotowując własne projekty badawcze, posługujemy 
się explicite lub implicite kryteriami oceny wartości 
poznawczej . Nie mamy tutaj jednego „wzorca metra” 
i najczęściej operujemy heurystycznymi kategoriami 
poznawczymi charakterystycznymi dla danego para-
dygmatu . Kategorii uniwersalnych wartości poznaw-
czej jest niewiele i można do nich zaliczyć intuicyjnie 
zrozumiałe: uczciwość i nowość produktu naukowego . 
Jednak to trochę za mało z punktu widzenia oceny 
i porównania wartości poznawczej . Potrzebne byłoby 
kryterium wiarygodności, a więc na ile dana koncepcja 
odzwierciedla rzeczywistość, przy założeniu korespon-
dencyjnej teorii prawdy . W przypadku paradygmatów 
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przyjmujących założenia 
konstruktywizmu społecz-
nego, a więc koherencyj-
ną lub inne definicje 
prawdy, ważniejsze będzie 
kryterium pragmatycznej 
skuteczności oraz intersu-
biektywnego konsensu . 

Proponuję zatem zróż-
nicować kryteria wartości 
poznawczej w naukach 
o zarządzaniu (naukach 
społecznych) w zależności 
od przyjmowanego para-
dygmatu . Odwołując się do 
wcześniejszych analiz, pro-
ponuję, idąc za inspiracją 
G . Burrellem i G . Morga-
nem, wyodrębnienie trzech 
paradygmatów, a mianowi-
cie: neopozytywistyczno- 
-funkcjonalistyczno-systemowego, interpretatywno-sym-
bolicznego oraz krytycznego . Z rozważań nieco arbitral-
nie usunąłem postmodernizm w wydaniu radykalnym, 
uznając jego postulaty skrajnego relatywizmu epistemo-
logicznego za niepozwalające na konstrukcję paradyg-
matu i uprawianie nauki . 

Dominujący paradygmat neopozytywizmu propono-
wałbym oprzeć na klasycznych kryteriach wartości na-
ukowej, zaczerpniętych z przyrodoznawstwa, to jest: 
możliwości weryfikacji (falsyfikacji), wiarygodności po-
znawczej, rzetelności poznawczej, spójności z wynikami 
badań . Interpretatywizm jest mniej ortodoksyjny w kwe-
stii weryfikacjonizmu, natomiast kładzie większy nacisk 
na pragmatyzm i koherencję . A zatem kluczowymi kry-
teriami wartości poznawczej byłyby: wiarygodność po-
znawcza, spójność z wynikami badań, skuteczność 
w kształtowaniu rzeczywistości organizacyjnej, interper-
sonalny konsens środowiska naukowego . W odniesieniu 
do oceny wartości dzieła naukowego dla nurtu krytycz-
nego kluczowe są: skuteczność w odkrywaniu ukrytych 
relacji władzy i opresji oraz skuteczność w dokonywaniu 
emancypacyjnych zmian (zbliżona do założenia interpre-
tatywizmu), a dopiero w następnej kolejności pojawiają 
się: wiarygodność poznawcza oraz spójność z wynikami 
badań . Zestawienie kryteriów zawiera tabela 1 . 

podsumowanie 

yzwania stojące przed naukami o zarządzaniu 
można traktować jako dylematy poznawcze, 
które towarzyszą rozwojowi naszej dyscypliny 

i nie znajdują prostego rozwiązania . Wydaje się, że na 
obecnym etapie rozwoju tej nauki powinniśmy przyjąć 
postawę otwartą i dopuścić do ścierania się teorii  
i metod wywodzących się z różnych paradygmatów, 
perspektyw i szkół naukowych . Pluralizm metodologicz-
ny nie oznacza jednak rezygnacji z kryteriów oceny 
wartości naukowej rezultatów badań . Wręcz przeciwnie, 
kluczowym wyzwaniem pozostaje jakość twórczości na-
ukowej, nawet jeśli brakuje uniwersalnych kryteriów 
oceny . 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski 
Społeczna Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości i Zarządzania 
Uniwersytet Jagielloński 
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Summary 
In connection with the debate over the identity of management 
science that appears in the Polish and world literature can be drawn 
from a number of dilemmas concerning the epistemological nature: 
the relationship between theory and practice in the sciences of 
management, the status of scientific theory and criteria of scien-
tific value . It seems that at this stage of development of this science 
should adopt an open attitude and prevent abrasion of the theories 
and methods from different paradigms, perspectives and scientific 
schools . Methodological pluralism does not mean the abandonment 
of scientific criteria for assessing the value of research results .  

Tab. 1. Kryteria wartości poznawczej w trzech paradygmatach nauk  
o zarządzaniu 

Paradygmat 
Kryterium 

Neopozytywistyczno- 
-funkcjonalistyczno- 

-systemowy 
Interpretatywno- 

-symboliczny Krytyczny 

Możliwości weryfikacji lub 
falsyfikacji Tak Nie Nie

Wiarygodność poznawcza Tak Tak Tak
Rzetelność poznawcza Tak Nie Nie
Spójność z wynikami badań Tak Tak Tak
Skuteczność w kształtowaniu 
rzeczywistości organizacyjnej Nie Tak Tak

Skuteczność w odkrywaniu  
relacji władzy Nie Nie Tak

Nowatorstwo dzieła Tak Tak Tak
Uczciwość w prezentacji 
rezultatów Tak Tak Tak

źródło: opracowanie własne . 
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koncepcje zarządzania  
– próba klasyfikacji 
 
Agnieszka A. Szpitter

Wprowadzenie 

ostulat uporządkowania i stworzenia 
matrycy dyscyplinarnej1) nauk o organizacji 
i zarządzaniu ma już swoją długą historię . 

Wiąże się on z kategoryzacją wielu pojęć związanych 
z kluczowym pojęciem „koncepcje zarządzania” . 
Stworzenie przejrzystej klasyfikacji nie jest prostym 
zadaniem, zważywszy na interdyscyplinarny charak-
ter nauk o organizacji i zarządzaniu . Tak złożone 
przedsięwzięcie naukowe wymaga wieloletnich badań 
historycznych . Jednakże można podjąć próbę znale-
zienia wspólnych cech i dominujących tendencji . 

Celem artykułu jest próba zdefiniowania pojęcia 
koncepcji zarządzania oraz ich uporządkowania i kla-
syfikacji . Zagadnienie to wpisuje się w problem onto-
logii pojęć w ramach nauki o organizacji i zarządza-
niu, które jest związane ze zdefiniowaniem takich 
kategorii, jak: koncepcja, metoda, technika . 
Problematykę klasyfikacji metod i koncepcji zarzą-
dzania podejmowało wielu polskich badaczy; wymie-
nić w tym miejscu można między innymi: 
Z . Martyniaka2), Z . Mikołajczyk3), J . Lichtarskiego4), 
M . Romanowską5), A . Stabryłę6), K . Zimniewicza7) . 
W niniejszym artykule, zgodnie z podanym wyżej 
celem, w pierwszej części zaproponowano usystema-
tyzowanie pojęć „technika” i „metoda” . W drugiej 
części zaproponowano zdefiniowanie pojęcia koncep-
cji zarządzania oraz przedstawiono ich hierarchię 
i klasyfikację . Artykuł ten nie aspiruje do swego 
rodzaju zamkniętej czy kategorycznej propozycji, jest 
raczej tylko krokiem do dalszego rozwoju . 

metody oraz techniki organizacji i zarządzania 

łowo „metoda” ma swoje korzenie w języku 
łacińskim (Methodus) i oznacza „świadomie 
i konsekwentnie stosowany sposób postępo-

wania dla osiągnięcia określonego celu; drogę dojścia, 
sposób poznania”8) . Według polskiego prakseologa 
T . Kotarbińskiego metoda to „sposób systematycznie 
stosowany, przy czym sposób oznacza tok jakiegoś 
działania, a więc skład i układ jego stadiów”9) . 
Natomiast H . Mreła definiuje metodę w następujący 
sposób: „(…) to systematycznie stosowany sposób 
postępowania, mający na celu osiągnięcie pożąda-
nego rezultatu, jakim jest rozwiązanie konkretnego 
problemu organizacyjnego w odniesieniu do sytuacji 
istniejącej”10) . Jak wynika z powyższych definicji, 
metoda jest określona jako świadomy i powtarzalny 
sposób postępowania, wyróżniający się pewną 
sekwencją działania i chęcią rozwiązania problemu . 

Technika natomiast jest uszczegółowieniem 
metody . Zgodnie z definicją The Encyclopedia of 
Management „(…) techniki są częścią składową 
metody, są zatem składającymi się na nią sposobami 
postępowania przeznaczonymi do specjalnego celu, 
elementu (części) lub okresu”11) . Z . Mikołajczyk przez 
techniki rozumie pewne „wzorce postępowania skła-
dające się z dwóch podstawowych elementów: z instru-
mentu badawczego w postaci modelu (np .: graficz-
nego lub fizycznego albo matematycznego, bądź przy-
rządów specjalistycznych) oraz ze sposobów wykorzy-
stania tego instrumentu w celu realizacji założeń 
metody . Sposób ten określają przyjęte konwencje 
postępowania ustalone na podstawie długoletnich 
doświadczeń”12) . H . Mreła podobnie podkreśla węższy 
zakres techniki względem metody, definiując technikę 
jako „zrutynizowany, szczegółowy sposób postępowa-
nia dający się ująć w ścisły program, algorytm (pro-
cedurę), służący z reguły pośrednio realizacji celu, 
jakim jest rozwiązanie konkretnego problemu organi-
zacyjnego, dotyczącego sytuacji istniejącej lub przewi-
dywanej . (…) Każda z metod posługuje się pewną 
liczbą technik, które często mogą być wykorzysty-
wane w rozmaitych metodach”13) . 

A zatem „metoda” jest pojęciem ogólniejszym 
w stosunku do techniki . Metoda dotyczy sposobu 
działania i realizacji celu, a technika raczej wykona-
nia konkretnych czynności . Metoda zakreśla pewne 
ogólne ramy, sprawdzone reguły i zasady, natomiast 
technika to konkretna procedura postępowania 
zawierająca przepis, co po kolei należy wykonać . 
Metody obejmują szersze zagadnienia, natomiast 
techniki rozwiązują szczegółowe problemy . 

teoria rozwoju koncepcji zarządzania 
– próba klasyfikacji 

ak wynika z przytoczonych powyżej definicji 
pojęć „metoda” i „technika”, panuje zgod-
ność co do tego, że mianem technik określa 

się specyficzny podzbiór metod . Natomiast zaprezen-
towana na rysunku 1 piramida hierarchiczna kon-
cepcji zarządzania zakłada, że metody i techniki skła-
dają się na koncepcje zarządzania . Przedstawiony na 
rysunku układ trzech pojęć „koncepcja” – „metody” 
– „techniki” (KMT) prezentuje strukturę hierar-
chiczną koncepcji zarządzania według poziomu szcze-
gółowości . U podstawy piramidy są umieszczone 
techniki, które stanowią poziom najbardziej szczegó-
łowy; nad technikami znajdują się metody, które cha-
rakteryzują się średnim poziomem szczegółowości, 
natomiast nad metodami są usytuowane koncepcje ,
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reprezentujące poziom najmniej szczegółowy, czyli 
w zaprezentowanej hierarchii zajmują pozycję o naj-
wyższym poziomie ogólności w stosunku do metod 
czy technik . 

Skoro koncepcje zarządzania mają strukturę hierar-
chiczną (piramida KMT), to znaczy, że elementy niż-
szego rzędu zawierają się w tych wyższego rzędu, co 
prezentuje rysunek 2 . A zatem techniki są podzbiorem 
metod, a metody są podzbiorem koncepcji . Według 
H . Jagody koncepcja zarządzania jest systemem 
stopnia pierwszego, a metody oraz techniki odpowia-
dają stopniom odpowiednio drugiemu i trzeciemu . 

Próbując zdefiniować pojęcie koncepcji zarządza-
nia, najpierw należy rozpocząć od określenia pojęcia 
samej koncepcji . Według słownika języka polskiego 
pojęcie koncepcji jest rozumiane jako pomysł, myśl, 
idea, koncept, np .: koncepcja prototypu, wstępna kon-
cepcja14) . Według autorki koncepcję zarządzania nale-
żałoby rozumieć w następujący sposób . Koncepcja 
zarządzania – to idea, która kształtowała się ewolu-
cyjnie wokół jednego zagadnienia biznesowego (np . 
orientacja na jakość, orientacja na eliminowanie mar-
notrawstwa, orientacja na klienta, projekt, proces, 
uczenie się od najlepszych etc .), stając się spójnym 
i kompleksowym podejściem do rozwiązania problemu 
zarządczo-organizacyjnego (np . problemu jakości, pro-
blemu marnotrawstwa etc .) poprzez tworzenie wła-
snych metod i technik, a także poprzez korzystanie 
z już istniejących . Na przykład koncepcja Lean 
Management kształtowała się wokół idei eliminowania 

marnotrawstwa, koncepcja kaizen wokół idei ciągłej 
zmiany, koncepcja TQM wokół idei jakości, koncepcja 
outsourcingu wokół idei specjalizacji . A zatem koncep-
cje zarządzania odkrywają i pozwalają ujawniać 
i poznawać prawdy organizacyjne i zarządcze . Istnienie 
tak wielu koncepcji zarządzania świadczy o złożono-
ści problemów organizacyjno-zarządczych, których nie 
można rozwiązać jedną koncepcją . Do głównych cech 
koncepcji zarządzania można zaliczyć: 
zz sposób myślenia – kształtujący się wokół jednego 

zagadnienia (np . jakości, klienta); 
zz posiadanie cech wzrostu – co oznacza, że rozwija 

się w miarę upływu czasu; 
zz spójność – rozumiana jako zbiór elementów two-

rzących jednolitą zharmonizowaną całość; 
zz kompleksowość – która składa się z wielu elemen-

tów powiązanych ze sobą . 
Koncepcja zarządzania ma cechy wzrostu, co 

dowodzi tezie, że ma charakter kumulatywny . 
Spójność w przypadku koncepcji zarządzania oznacza 
wzajemne dopasowanie i uzupełnianie się elementów, 
a kompleksowość odzwierciedla złożoność powiązań 
pomiędzy elementami . 

Koncepcja zarządzania nie powstaje nagle, tylko 
wyłania się stopniowo z zalążkowej idei skupionej 
wokół jednego zagadnienia i z biegiem czasu doj-
rzewa do formy bardziej rozwiniętej, spójnej i kom-
pleksowej . Sposób myślenia kształtuje się pod 
wpływem odkrywania i uczenia się, a także czerpa-
nia z dorobku poprzedników . Cecha wzrostu jest 
widoczna w cyklu życia koncepcji zarządzania i jej 
stopniowym rozwoju oraz dojrzewaniu (rysunek 3) . 

W dyscyplinie „organizacja i zarządzanie” nauka 
rozwija się w sposób kumulatywny . Jej obecne osiągnię-
cia są skutkiem stopniowego wzrostu wiedzy i rozwoju 
różnych koncepcji . Współczesny model biznesowy firmy 
McDonald’s i wielu innych podobnych firm: Pizza Hut, 
Burger King powstawał i rozwijał się w wyniku wyko-
rzystania dorobku klasyków: koncepcji Taylora, Forda 
i Webera oraz przyrostu nowej wiedzy z obszaru np . 
zarządzania jakością, zarządzania procesami czy mar-
ketingu . Próbę obalenia założenia, sformułowanego 
przez I . Newtona o kumulatywnym rozwoju nauki, 
podjął Th . Kuhn15) . W przeciwieństwie do I . Newtona, 
który był zwolennikiem ewolucyjnie dokonujących się 
zmian w nauce, Th . Kuhn twierdził, że wielkie zmiany 
zachodzą w wyniku rewolucji . Teoria wielkich zmian 
w nauce zakłada, że w danym momencie historycznym 
dominuje określony paradygmat . W wyniku kumulowa-
nia się wiedzy wokół obowiązującego paradygmatu 
dochodzi stopniowo do sytuacji, w której nie można 
wyjaśnić wielu zjawisk . Wówczas następuje rewolucja, 
w rezultacie której zostaje obalony stary paradygmat, 
a jego miejsce zajmuje nowy paradygmat . 

W takim razie należałoby zadać pytanie, czy 
zmiana paradygmatu w naukach o organizacji i zarzą-
dzaniu ma charakter wielkiego przełomu zaprzecza-
jącego dotychczasowym osiągnięciom . Odpowiedź 
brzmi – nie, ponieważ korzystanie przez współcze-
sny świat biznesu z osiągnięć klasyków teorii orga-
nizacji i zarządzania temu przeczy . Ze względu na 
poznawczy charakter nauki o organizacji i zarządza-
niu bliżej jest jej do założeń o kumulatywnym rozwoju 
nauki I . Newtona niż założeń o rewolucyjnym 
rozwoju nauki Th . Kuhna . Jednakże w innych dzie-
dzinach naukowych rzeczywiście można częściowo 
przychylić się do poglądu Th . Kuhna i za przykład 

 

 

 

  Techniki

Koncepcja 
zarządzania

Metody 

Rys. 1. Piramida hierarchiczna koncepcji zarzą-
dzania (piramida KMT) 

źródło: opracowanie własne . 

Techniki

Metody

Koncepcja zarządzania

Rys. 2. Podzbiory koncepcji zarządzania 

źródło: opracowanie własne . 
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wskazać kilka takich punktów przełomowych w dzie-
jach ludzkości, które zaprzeczyły dotychczasowym 
paradygmatom i całkowicie je obaliły: teoria helio-
centryczna M . Kopernika, prawo powszechnego cią-
żenia I . Newtona, teoria względności A . Einsteina 
bądź odkrycie mikrobiologii . 

Nie bez znaczenia jest tu oddziaływanie mody, 
która występuje w wielu dziedzinach i przenika również 
do nauki, stąd też ma znaczenie w rozwoju nauki 
i rozwoju koncepcji zarządzania (rysunek 3) . Koncepcje 
zarządzania ulegają pewnym modom, które pojawiają 
się w danym momencie, przechodząc przez klasyczny 
cykl życia składający się z czterech podstawowych faz . 
Na przykład koncepcja benchmarkingu jest koncepcją, 
która przeszła przez wszystkie cztery fazy rozwoju 
i choć znajduje się w ostatniej fazie cyklu życia, to jej 
pozycja i znaczenie nie maleją, tylko są cały czas utrzy-
mywane . W stosunku do koncepcji benchmarkingu kon-
cepcja zarządzania wiedzą znajduje się w fazie wzrostu 
i jest w trakcie kształtowania się i rozwoju tak samej 
koncepcji, jak i metod oraz technik . 

Stopniowo kształtująca się idea rozumiana jest jako 
jedna koncepcja lub zbiór kilku koncepcji, dzięki 
którym ukształtowała się koncepcja zarządzania, często 
pod wpływem wielu badaczy (np . koncepcja TQM – do 
jej rozwoju przyczyniły się między innymi koncepcje 
poszczególnych autorów: Deminga, Shewharta, Jurana, 
Ishikawy, Takeuchiego, Crosby’ego) . H . Jagoda 
i J . Lichtarski16), a także Z . Martyniak17) uważają, że 
niekiedy koncepcja zarządzania może przekształcić się 
w metodę (według autorki przykładem takim może być 
Just in Time: JiT stanowi metodę w koncepcji Lean 
Management, JiT jako metoda jest wykorzystywana 
w procesach logistycznych przedsiębiorstwa) . Ponadto 
różne metody i techniki mogą być wykorzystywane 
przez dwie różne koncepcje zarządzania, na przykład 
metody heurystyczne . 

Aplikacyjność danej koncepcji zarządzania zależy od: 
zz wielkości organizacji (w miarę wzrostu organiza-

cja różnicuje się); 
zz stopnia zróżnicowania wewnętrznego organizacji 

(liczba i jakość procesów, liczba wytwarzanych pro-
duktów); 
zz poziomu skomplikowania organizacji (wzajemna 

zależność części do siebie i do złożonej całości); 
zz wyodrębnionych funkcji (marketing, kadry, 

produkcja, finanse itd .) . 

Przechodząc do próby 
sklasyfikowania koncep-
cji zarządzania, należa-
łoby w tym miejscu 
wspomnieć o kilku pro-
pozyc jach podz ia łu 
według innych autorów . 
J . Lichtarski zapropono-
wał klasyfikację koncep-
cji zarządzania według 
kryterium realizowanych 
funkcji przedsiębior -
stwa, a zatem są to: kon-
cepcja marketingu, kon-
cepcja zarządzania zaso-
bami ludzkimi, koncepcja 
zarządzania produkcją, 
koncepcja zarządzania 
finansami itd . Jednakże 
Z . Martyniak nie zgadzał 

się z tym podziałem, uważał bowiem, że „(…) mar-
keting czy zarządzanie zasobami ludzkimi stanowią 
w większym stopniu funkcje przedsiębiorstwa”18), 
a zatem funkcja marketingu, funkcja zarządzania 
zasobami ludzkimi, funkcja produkcji, funkcja 
finansów itd . W takim razie koncepcje zarządzania 
nie powinny być utożsamiane z funkcjami przedsię-
biorstwa . 

Koncepcje zarządzania opisują różnorodne 
problemy przedsiębiorstwa z różnych obszarów 
i proponują różne rozwiązania dla przedsiębior-
stwa, np . koncepcja outsourcingu czy koncepcja 
benchmarkingu bądź koncepcja kaizen lub koncep-
cja zarządzania projektami . Koncepcje zarządza-
nia nie zawsze pokrywają się z funkcjami przed-
siębiorstwa, dlatego też powinny być raczej 
odróżnione od funkcji przedsiębiorstwa . W tabeli 
1 przedstawiono strukturę hierarchiczną KMT 
wybranych koncepcji zarządzania, metod 
i technik . 

Inny autor, T . Sobczak19) w koncepcji benchmar-
kingu proponuje wyodrębnić na poziomie metod 
benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny . Trudno się 
z tym zgodzić, zważywszy na definicję metody . 
Benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny wynika 
z podziału według kryterium obiektu porównania, 
czyli podmiotu stanowiącego wzorcowy punkt odnie-
sienia . W przypadku koncepcji benchmarkingu 
można wskazać na poziomie metody np . metodę 
analizy funkcji; natomiast na poziomie technik 
zaproponować np . technikę tabeli współzależności, 
technikę diagramu kosztów, technikę porównywania 
parami . 

Dokonując dalszego podziału koncepcji zarządza-
nia, można je pogrupować, według stopnia złożoności 
samej koncepcji, na: 
zz proste: np . koncepcja benchmarkingu, koncepcja 

outsourcingu, 
zz złożone: np . koncepcja Lean Management, koncep-

cja TQM . 
Natomiast według typologii możliwości rozwoju 

koncepcji zarządzania można je pogrupować biegu-
nowo na koncepcje: 
zz rozwinięte, np . koncepcja benchmarkingu, koncep-

cja Lean Management, 
zz rozwijające się, np . koncepcja zarządzania wiedzą, 

koncepcja zarządzania projektami . 

Faza narodzin Faza wzrostu Faza dojrzałości Faza schyłku

Koncepcja benchmarkingu Koncepcja zarządzania wiedzą
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Rys. 3. Cykl życia koncepcji zarządzania 

źródło: opracowanie własne . 
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podsumowanie 

utorka artykułu we wstępie wyznaczyła cel, 
który został osiągnięty poprzez zdefiniowanie 
pojęcia koncepcji zarządzania oraz ich upo-

rządkowanie i sklasyfikowanie . Zaproponowano usys-
tematyzowanie pojęć „technika”, „metoda” i „koncep-
cja”, przedstawiając piramidę hierarchiczną koncepcji 
zarządzania – KMT oraz podzbiory koncepcji zarzą-
dzania . Zdefiniowano pojęcie „koncepcja zarządzania” 
oraz omówiono jego cechy . Odniesiono się do tezy 
o kumulatywnym charakterze rozwoju koncepcji zarzą-
dzania w stosunku do teorii wielkich zmian . Cechę 
wzrostu koncepcji zarządzania zademonstrowano 
w cyklu życia koncepcji zarządzania, podkreślając 
wpływ mody na rozwój koncepcji zarządzania, a także 
wskazując możliwości przekształcenia się koncepcji 
zarządzania w metodę . Następnie zostały wymienione 
warunki aplikacyjności danej koncepcji zarządzania, 
między innymi wskazano, że aplikacyjność określonej 
koncepcji zarządzania zależy od wyodrębnionych 
funkcji w przedsiębiorstwie, koncepcje zarządzania 
służą bowiem rozwiązywaniu różnych problemów orga-
nizacyjno-zarządczych z różnych obszarów organizacji 

i dotyczą różnych aspektów . Podkreślono 
przy tym, że „funkcja” i „koncepcja” nie 
są pojęciami tożsamymi . Na koniec przed-
stawiono klasyfikację wybranych koncepcji 
zarządzania w układzie piramidy hierar-
chicznej koncepcji zarządzania – KMT 
oraz dokonano typologii koncepcji zarzą-
dzania według wybranych kryteriów . 
Dalsze prace nad tak złożonym zagadnie-
niem, jakim jest klasyfikacji koncepcji 
zarządzania, wymagają współpracy zespołu 
specjalistów z różnych obszarów zarządza-
nia . 

dr Agnieszka A. Szpitter 
Instytut Organizacji i Zarządzania 

Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego 
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Summary 
This article presents generic terms like technique, method, con-
ception and defines them . Also systematizes the knowledge about 
a connection between three different terms (CMT), their classi-
fication and hierarchy . Then it takes up an issue of the knowledge 
accumulation nature in the context of the conception of manage-
ment and in comparison with theory changes (paradigms-theory) . 

Tab. 1. Klasyfikacja wybranych koncepcji zarządzania 
według struktury hierarchicznej (KMT) 

Koncepcje 
zarządzania Metody Techniki 

Lean Management 
zbudowane wokół 
idei eliminowania 
marnotrawstwa 

Just in Time 
Kanban 
Jidoko 

SMED
Lista pytań 
Tablica weryfikacyjna 
Próba funkcjonowania 

TQM zbudowane 
wokół idei jakości 

Quality 
Function 
Deployment 
(QFD)

voC 
Macierze HoQ 
Priorytetyzacja macierzy 
Parametry krytyczne 
Parametry techniczne produktu 

Kontrola 
jakości 

Wykres Ishikawy 
Arkusz kontrolny 
Flowchart
Wykres Pareto 

Statystyczna 
kontrola 
jakości 

Karta wartości średniej (X) 
i rozstępu (R) lub karta wartości 
średniej (X) i odchylenia 
standardowego (S) 
Karta pojedynczych obserwacji (x) 
i ruchomego rozstępu (R) 
Karta mediany (M) i rozstępu (R) 
Karta sum skumulowanych 
Karta frakcji jednostek niezgodnych 
(p) lub karta liczby jednostek 
niezgodnych (np .) 
Karta liczby niezgodności (c) lub 
liczby niezgodności na jednostkę (u) 

Kaizen zbudowane 
wokół idei ciągłej 
zmiany

5S 

5W1H 
Lista kontrolna 4M 
Standaryzacja 
Eliminacja muda 

Benchmarking 
zbudowany wokół 
idei uczenia się  
od najlepszych 

Analiza 
funkcji 

Technika tabeli współzależności 
Technika porównywania parami 
Technika diagramu kosztów 

źródło: opracowanie własne . 
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pożądane kompetencje członków 
zespołu zadaniowego  
    
Janusz Marek Lichtarski

Wprowadzenie 

espoły zadaniowe (projektowe, problemowe, 
doraźne) stają się coraz bardziej powszech-
nym składnikiem struktur organizacyjnych 

współczesnych przedsiębiorstw i realizują wiele róż-
norodnych zadań w ramach działalności podstawo-
wej, rozwojowej, wdrożeniowej i naprawczej1) . Wzrost 
zainteresowania zespołami zadaniowymi w praktyce 
zarządzania wynika przede wszystkim z rosnącej 
dynamiki otoczenia i wynikającej z tego potrzeby 
uelastycznienia struktury organizacyjnej . 

Praca w zespole zadaniowym ma określoną specy-
fikę, która w dużym stopniu wynika z cech projektu, 
m .in . takich, jak: precyzyjnie określone cele, ściśle 
określone ramy czasowe i budżetowe przedsięwzięcia, 
jego niepowtarzalny charakter (co skutkuje brakiem 
wcześniejszych doświadczeń i wypracowanych 
wzorców działania), złożoność i skomplikowanie pro-
jektu oraz wysokie ryzyka niepowodzenia [Strategor, 
1997, s . 365; Trocki, Grucza, Ogonek, 2003, s . 17] . 
Przywołane właściwości jednorazowych przedsię-
wzięć, realizowanych przez zespoły zadaniowe, powo-
dują zmianę wymagań wobec wykonujących je osób, 
tj . kierownika i członków zespołu zadaniowego [Lewis, 
2007, s . 7–8; Pawlak, 2006, s . 218–219] . 

Pożądany profil kompetencyjny uczestników 
zespołu zadaniowego jest więc inny niż w przypadku 
osób zatrudnionych w trwale wyodrębnionych komór-
kach organizacyjnych (w działach, sekcjach czy na 
samodzielnych stanowiskach) . Aby zespół zadaniowy 
był skuteczny, jego członkowie powinni mieć pewne 
specyficzne kompetencje . 

Kompetencje są w tym przypadku rozumiane jako 
kombinacja cech osobowościowych, postaw, umiejętno-
ści, wiedzy i doświadczenia zawodowego [Rakowska, 
Sitko-Lutek, 2000, s . 18; Kubicka-Daab, 2001, s 25; 
Louart, 1995, s . 230] . Tak pojmowane kompetencje są 
utożsamiane z pojęciem kwalifikacji, czyli indywidual-
nych zasobów, jakie powinien mieć pracownik, aby wła-
ściwie wykonywać powierzone mu zadania . Zalicza się 
do nich m .in . umiejętności, cechy psychologiczne (inte-
lekt, temperament, osobowość), wiedzę, doświadcze-
nie (przebieg kariery, obycie ze środowiskiem pracy) 
i formalną edukację (ukończone szkoły, kursy, licencje, 
uprawnienia) [Listwan, 2002, ss . 83, 107] . 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
pożądanych kompetencji członków zespołów zadanio-
wych w ujęciu literaturowym i w świetle wyników 
badań empirycznych . W tekście zestawiono propozy-
cje pożądanych kompetencji członków zespołu,  

przedstawiane w krajowym i zagranicznym piśmien-
nictwie z zakresu zarządzania projektami, ze wskaza-
niami kierowników zespołów zadaniowych działają-
cych w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych . 

metodyka badań i opis próby badawczej 

warstwie empirycznej podstawą prezentowa-
nych rozważań są badania ankietowe prze-
prowadzone w latach 2009–2010 w przedsię-

biorstwach w kraju i za granicą . Respondentami 
w tych badaniach byli m .in . kierownicy zespołów 
zadaniowych2) . Podstawowym obiektem badawczym 
w prezentowanym materiale są zatem zespoły zada-
niowe w przedsiębiorstwach krajowych (n = 126) 
i zagranicznych (n = 64) . 

Fragment kwestionariusza badawczego poświę-
cono zadaniom i pożądanym kompetencjom członków 
zespołu projektowego . Ankietowani kierownicy zespo-
łów zadaniowych proszeni byli m .in . o wskazanie 
kilku najważniejszych i najbardziej pożądanych cech, 
postaw i umiejętności, jakie powinni mieć członko-
wie zespołu zadaniowego3) . 

Badania były częścią szerszego projektu badaw-
czego, finansowanego ze środków na naukę w latach 
2009–2011 jako projekt badawczy pt . „Własności 
i uwarunkowania struktur zadaniowych” nr 2636/B/
H03/2009/36 . 

 
pożądane kompetencje członków  
zespołów zadaniowych w świetle  
literatury przedmiotu 

iteratura z dziedziny zarządzania projektami 
dostarcza wielu rozmaitych zestawów pożą-
danych cech, umiejętności, postaw oraz 

zasobów wiedzy i doświadczenia, jakie powinni mieć 
kierownicy zespołów projektowych [Kerzner, 2006, 
s . 148–151; Choudhury, 2008, s . 32–33; Lock, 2009, 
s . 81–84; Chrościcki, 2001, s 57–58; Wachowiak 
i inni, 2004, s . 27–42] . Nieco rzadziej są przedsta-
wiane pożądane kompetencje członków zespołu zada-
niowego . Wynika to z faktu, że są one w większym 
stopniu determinowane specyfiką zadania, a różno-
rodność zadań realizowanych przez zespoły projek-
towe jest niezmiernie duża . Mimo że na nieco 
wyższym poziomie ogólności jest możliwe wskazanie 
zestawu pożądanych cech, umiejętności, postaw 
i zasobów wiedzy, jakie powinny mieć członkowie 
zespołu zadaniowego . Do najczęściej przedstawianych 
i opisywanych w literaturze kompetencji członków ,
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zespołu zadaniowego zaliczyć możemy m .in . takie 
elementy, jak [Trocki, Grucza, Ogonek, 2003, s . 96; 
Heldman, 2007, s . 340; Frame, 2001, s . 54; Duarte, 
Snyder, 2006, s . 22–23; Wachowiak i inni, 2004, 
s . 64; Lock, 2009, s . 74]: 

 z wiedza i umiejętności specjalistyczne, pozwalające 
na wykonywanie trudnych, niestandardowych zadań 
i rozwiązywanie nietypowych problemów; 

 z umiejętność pracy zespołowej, rozumiana jako umie-
jętność pracy w heterogenicznej grupie, współdziałania 
z osobami o odmiennych kwalifikacjach i poglądach; 

 z zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, prze-
jawiające się poświęcaniem czasu i energii na wyko-
nanie danego zadania, dyspozycyjnością i gotowością 
do wyrzeczeń dla dobra projektu; 

 z otwartość i kreatywność, umożliwiające wycho-
dzenie poza utarte schematy i rozwiązywanie proble-
mów w sposób twórczy; 

 z komunikatywność, pozwalająca na swobodną 
wymianę informacji i wzajemne zrozumienie pomię-
dzy uczestnikami projektu; 

 z inicjatywa i samodzielność w wykonywaniu zadań, 
połączone jednak z odpowiednim podporządkowa-
niem kierownictwu projektu; 

 z doświadczenie w realizacji podobnych projektów 
(lub projektów w ogóle); 

 z znajomość metod plano-
wania i organizacji pracy, 
w tym narzędzi zarzą-
dzania projektami (har-
monogramowanie, CPM, 
PERT itp .); 

 z orientacja na rozwiązy-
wanie problemów i na 
rezultaty (efekty); 

 z umiejętności negocja-
cyjne, pozwalające poszu-
kiwać rozwiązań zadowala-
jących wszystkich uczestni-
ków zadania; 

 z całościowe spojrzenie na 
projekt (understanding the 
big picture), przejawiające 
się dostrzeganiem i właści-
wym rozumieniem wszyst-
kich aspektów i etapów 
realizowanego przedsię-
wzięcia; 

 z ugodowość, rozumiana 
jako chęć i umiejętność 
dążenia do kompromisu, 
potrzebnego z punktu 
widzenia możliwości reali-
zacji zadania jako całości; 

 z wiedza ogólna, doty-
cząca zarówno przedsiębior-
stwa realizującego projekt 
i jego otoczenia (ekonomicz-
nego, technologicznego, 
społecznego i polityczno- 
-prawnego), jak również 
innych, czasami niezwiąza-
nych z projektem, obszarów 
nauki i praktyki . 

Ponadto, szczególnie 
w tzw . zespołach wirtual-
nych, charakteryzujących 

się rozproszeniem geograficznym uczestników 
i wykorzystywaniem do komunikacji i współpracy 
przede wszystkim nowoczesnych technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych (ICT), kluczowe jest posiada-
nie umiejętności efektywnego wykorzystania tych 
technologii [Duarte, Snyder, 2006, s . 23] . 

Wyniki badań empirycznych

pierając się na literaturze przedmiotu, opraco-
wano zestaw szeroko rozumianych kompetencji 
członków zespołów zadaniowych, obejmujący 

cechy osobowości, umiejętności, postawy, zasoby wiedzy 
oraz doświadczenie . Następnie, w kwestionariuszu 
badawczym adresowanym do kierowników zespołów 
zadaniowych, poproszono respondentów o zaznaczenie 
pożądanych kompetencji, będących jednocześnie wyko-
rzystywanymi przez nich kryteriami doboru członków 
zespołów zadaniowych . Wyniki przedstawia rysunek 1 . 

Z badań wynika, że kierownicy zespołów zadanio-
wych w przedsiębiorstwach, funkcjonujących na terenie 
naszego kraju, wśród pożądanych kompetencji członków 
zespołu zadaniowego najczęściej wskazywali: wiedzę 
i umiejętności specjalistyczne (89,7%), doświadczenie 
w realizacji zbliżonych zadań (73,0%), umiejętność pracy 
zespołowej (60,3%), kreatywność (50,8%) oraz rzetelność 
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Rys. 1. Pożądane kompetencje członków zespołu zadaniowego w opinii 
respondentów 
źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań . 
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w wykonywaniu zadań (49,2%) . Najrzadziej natomiast 
wskazywano takie kompetencje, jak ugodowość, rozu-
mianą jako dążenie do kompromisu (0,8%), umiejętno-
ści negocjacyjne (10,3%) i elastyczność (11,1%) . 

Natomiast kierownicy zespołów zadaniowych, 
działających w przedsiębiorstwach zagranicznych, do 
grupy pożądanych kompetencji najczęściej zaliczali: 
wiedzę i umiejętności specjalistyczne (81,3%), umie-
jętność pracy zespołowej (76,6%), kreatywność 
(65,6%), komunikatywność (54,7%) oraz doświadcze-
nie w realizacji zbliżonych zadań (50,0%) . Najrzadziej 
zaznaczanymi przez tę grupę respondentów kompe-
tencjami były umiejętności negocjacyjne (21,9%), 
samodzielność i wiedza ogólna (28,1%) . 

Porównując liczbę zaznaczeń (ankietowani mieli 
możliwość zaznaczania dowolnej liczby cech i umie-
jętności ujętych w zestawieniu), można wnioskować, 
że kierownicy zespołów zadaniowych działających za 
granicą stawiają członkom zespołu nieco większe 
wymagania (więcej wskazań – zob . rysunek 1) . 
Częściej korzystali również z możliwości uzupełnie-
nia listy pożądanych kompetencji o własne propozy-
cje (9,4% w porównaniu do 0,8%), podkreślając m .in . 
potrzebę poświęcenia celów jednostki dla dobra pro-
jektu, umiejętność całościowego spojrzenia na 
zadanie, umiejętność rozwiązywania konfliktów 
w zespole, odpowiedzialność czy poczucie humoru . 

Porównanie odpowiedzi udzielonych przez respon-
dentów krajowych i zagranicznych pozwala zauważyć 
pewne podobieństwa i różnice . Do podobieństw zali-
czyć można przede wszystkim bardzo silną orienta-
cję kierowników obydwu badanych grup na potrzebę 
posiadania wiedzy i umiejętności specjalistycznych, 
umiejętności pracy w zespole i rzetelności w wyko-
nywaniu powierzonych zadań . 

Analizując różnice, należy m .in . podkreślić, że kie-
rownicy zespołów zadaniowych działających za granicą 
większą uwagę przywiązywali do takich elementów 
sylwetki uczestnika zespołu zadaniowego, jak elastycz-
ność, dążenie do kompromisu, komunikatywność, 
podczas gdy kierownicy zespołów działających w rodzi-
mych przedsiębiorstwach, częściej niż ich zagraniczni 
odpowiednicy, sygnalizowali potrzebę posiadania 
doświadczenia w realizacji podobnych zadań i samo-
dzielności członków zespołu zadaniowego . 

Uwagi końcowe 

iteratura z zakresu zarządzania projektami 
prezentuje przede wszystkim charaktery-
stykę pożądanych kompetencji kierownika 

projektu, mniejszą wagę przywiązując do cech osobo-
wości, postaw, umiejętności i zasobów wiedzy, jakie 
powinni mieć członkowie zespołu zadaniowego . 
Można jednak odnaleźć ciekawe propozycje, przed-
stawiające sylwetki idealnego członka zespołu zada-
niowego . Opisywane w tych propozycjach kompeten-
cje członków zespołu zadaniowego nawiązują do 
przedstawionych wcześniej cech charakterystycznych 
projektu i dotyczą takich umiejętności, postaw 
i zasobów wiedzy, które umożliwiają efektywne funk-
cjonowanie w środowisku projektowym, np . wiedza 
i umiejętności specjalistyczne, umiejętność pracy 
zespołowej, zdolność całościowego postrzegania pro-
jektu, orientacja na rozwiazywanie problemów i na 
rezultaty czy zaangażowanie w realizację przedsię-
wzięcia . 

Przedstawione wyniki badań wskazują, że kierow-
nicy zespołów zadaniowych do grupy pożądanych 
kompetencji członków zespołu zadaniowego zaliczają 
przede wszystkim wiedzę i umiejętności specjali-
styczne, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, 
rzetelność oraz doświadczenie w realizacji podobnych 
zadań (szczególnie w polskich przedsiębiorstwach) . 
Rzadziej wskazywane były takie elementy, jak: samo-
dzielność, wiedza ogólna, konsekwencja w działaniu, 
elastyczność, umiejętności negocjacyjne czy znajo-
mość metod planowania i organizacji pracy . 

Ciekawe jest porównanie wyników w przekroju 
międzynarodowym, ukazuje ono bowiem pewną spe-
cyfikę kierowania zespołami zadaniowymi (i zarzą-
dzania projektami w ogóle) w krajowych przedsię-
biorstwach . W świetle badań kierownicy projektów 
w przedsiębiorstwach zagranicznych stawiają na peł-
niejsze wykorzystanie potencjału członków zespołu . 
świadczą o tym m .in . częstsze wskazania, dotyczące 
potrzeby komunikatywności, ugodowości i elastycz-
ności członków zespołu, a także umiejętności nego-
cjacyjnych . Takie kompetencje potrzebne są wówczas, 
gdy od członków zespołu zadaniowego oczekuje się 
nie tylko realizacji powierzonych czynności, ale 
również inicjatywy, pomysłowości oraz prowadzenia 
dialogu z kierownictwem projektu i przedstawicie-
lami otoczenia . 

W polskich przedsiębiorstwach kierownicy 
w większym stopniu stawiają na wykorzystanie człon-
ków zespołu jako wykonawców, dlatego kluczowe zna-
czenie mają dla nich umiejętności specjalistyczne 
członków zespołu, doświadczenie w podobnych pro-
jektach i rzetelne wykonywanie powierzonych obo-
wiązków . Mniejszą wagę przypisują natomiast takim 
elementom, jak: komunikatywność, kreatywność, ela-
styczność czy umiejętności negocjacyjne4) . 

Problem odpowiednich kompetencji członków 
zespołu zadaniowego wydaje się aktualny ze względu 
na rosnącą popularność tego typu form organizacji 
działań, zarówno w podmiotach gospodarczych, jak 
również w jednostkach sektora publicznego . 

Potwierdzeniem ważności poruszanej problematyki 
są wypowiedzi kilkunastu kierowników projektów, 
z którymi autor przeprowadził wywiady w ramach 
badań pogłębionych . Menedżerowie projektów zgodnie 
podkreślali, że czynnikiem obniżającym skuteczność 
realizowanych przedsięwzięć i jedną z głównych barier 
rozwoju podejścia projektowego w praktyce zarządza-
nia jest brak odpowiednich umiejętności i postaw, 
pozwalających na swobodne i efektywne funkcjonowa-
nie członków zespołu zadaniowego w specyficznym 
i wymagającym środowisku projektowym . 

Należy jednocześnie pamiętać, że oprócz przed-
stawionych wcześniej kompetencji uczestników, nie-
zwykle ważnym czynnikiem, wpływającym na sku-
teczność zespołu zadaniowego, jest odpowiednie 
zgranie zespołu, umożliwiające generowanie pozytyw-
nej synergii . Niekiedy zespół złożony z osób o mniej-
szych kompetencjach okazuje się bardziej skuteczny 
niż zespół jednostek o większym potencjale5) . Równie 
ważne, jak kompetencje pojedynczych uczestników, 
są bowiem wzajemne zrozumienie, zaufanie i współ-
działanie członków zespołu zadaniowego . 

dr Janusz Marek Lichtarski 
Katedra Strategii i Metod Zarządzania 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ,
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PRZYPISY
1) Autor utożsamia pojęcia zespołu zadaniowego, projektowego, 
problemowego, doraźnego itd . Szerzej na temat pojmowania 
struktur i zespołów zadaniowych, ich powszechności w przedsię-
biorstwach krajowych i zagranicznych, a także metodyki badań 
i charakterystyki próby badawczej zob . [LICHTARSKI, 2010 (a), 
s . 3–7; LICHTARSKI, 2010 (b), s . 19–23] . 
2) Kwestionariusz badawczy miał budowę dwupoziomową: pierw-
sza część zawierała ogólne pytania dotyczące występowania zespo-
łów zadaniowych w strukturze organizacyjnej i była adresowana 
do naczelnego kierownictwa firmy; druga część kwestionariusza 
zawierała bardziej szczegółowe pytania i była adresowana do kie-
rowników zespołów zadaniowych . Fragmenty wyników z tej 
właśnie części ankiety są przedstawiane w niniejszym tekście . 
3) Respondenci dokonywali wielokrotnego wyboru spośród 
zestawu przygotowanego na podstawie analizy literatury 
i wywiadów z menedżerami projektów, mając również możliwość 
dodawania własnych propozycji . 
4) Przedstawione wnioski są zbieżne i uzupełniają się z innymi 
spostrzeżeniami dotyczącymi specyfiki zarządzania projektami 
w krajowych podmiotach, np . w przedsiębiorstwach zagranicz-
nych występowały bardziej równorzędne (partnerskie) relacje 
pomiędzy kierownikiem a członkami zespołu, stosowany styl 
kierowania był w większym stopniu zbliżony do stylu demokra-
tycznego i częściej wykorzystywano do motywowania bodźce 
o charakterze pozamaterialnym . 
5) Analogiczne zjawisko możemy zaobserwować w sportach 
zespołowych, gdzie drużyny skupiające słabszych zawodników 
niejednokrotnie wygrywają z zespołami złożonymi z gwiazd 
danej dyscypliny .
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Summary 
Task forces and project teams are becoming increasingly 
popular in the organizational structures of modern enterprises . 
Working as a member of the project team is difficult and requi- 
res having a set of specific competencies . The goal of the article 
is to provide desired personality traits, attitudes, hard and soft 
skills, knowledge and experience, which project team members 
should possess . The article is based on studies of literature and 
the author’s own questionnaire research . 

Wprowadzenie 

aufanie jest coraz częściej przedmiotem 
dociekań naukowych z punktu widzenia 
różnych perspektyw i w odniesieniu do 

różnych zjawisk . W literaturze ciągle mało znajdu-
jemy dowodów na związki pomiędzy zaufaniem 
a umowami formalnymi . Istnieje jednak często powta-
rzane przypuszczenie, że umowy formalne i zaufanie 
wykluczają się nawzajem, jako że te pierwsze są 
narzędziem nadzoru . A nadzór jako wyraz kontroli 
jest postrzegany jako ograniczenie autonomii, która 
jest ściśle powiązana z zaufaniem . Coraz częściej 
sugeruje się jednak, że wiele umów, a nawet szczegó-
łów umów, jest kierowanych przez zaufanie [Hardin, 
2008] . Celem niniejszego artykułu jest zgłębienie tej 
problematyki poprzez wskazanie zależności pomiędzy 
kontraktami formalnymi a zaufaniem w relacjach 
międzyorganizacyjnych . Tematyka ta jest interesu-
jąca nie tylko ze względów teoretycznych, ale również 
praktycznych . Umowy i zaufanie stanowią nieod-
łączną część współczesnego życia gospodarczego . 
Aktualnie w literaturze brakuje jeszcze dyskusji 
w tym obszarze . 

zaufanie interorganizacyjne 

aufanie to bardzo złożony koncept teore-
tyczny, który doczekał się już wielu definicji . 
Nie ma jednak wspólnego stanowiska co do 

znaczenia tego terminu . Analogicznie rzecz ma się 
w przypadku zaufania interorganizacyjnego . Na przy-
kład Sako i Helper rozumieją je jako „oczekiwanie 
agenta, że partner transakcji zachowa się we wzajem-
nie akceptowalny sposób” [Sako i Helper, 1998] . 

W sytuacjach biznesowych można więc przyjąć, że 
odnosi się ono do dobrowolnej gotowości polegania na 
drugiej stronie transakcji, kiedy istnieje ryzyko działań 
oportunistycznych tejże strony . Ta gotowość wynika 
z określonego pozytywnego osądu co do kompetencji, 
rzetelności oraz dobrej woli partnera biznesowego 
w określonym kontekście . We współpracy z innymi 
organizacjami współtworzy ona kapitał relacyjny danej 
organizacji [Grudzewski, Hejduk i inni, 2009] . 

Należy zauważyć, że zaufanie czy nieufność są 
pojęciami odrębnymi [Luhmann, 1979], które trudno 
zmierzyć na jednym kontinuum skali . Te dyspozycje 
mają różne przejawy i konotacje . Tak więc wniosków 
dotyczących zaufania i formalnych umów nie można 
wprost uogólnić w odniesieniu do nieufności . 

zaufanie a formalne umowy 

ydaje się, że jest słuszne stwierdzenie, że 
zarówno zaufanie, nieufność czy też brak 
zaufania określają poziom formalności sto-

sunków . Część autorów zestawia umowy formalne 
i zaufanie na zasadzie przeciwieństwa . Na przykład 
M . Najda-Janoszka przy pomiarze zaufania wykorzy-
stała formalizację [Najda-Janoszka, 2010] . Tymcza-
sem są to odrębne konstrukty . Zaufanie może bowiem 
współwystępować nawet przy obecności formalizacji . 
Zależy to między innymi od tradycji współpracy 
występującej w danym sektorze, ale nie tylko . Wydaje 
się, że pewien poziom zaufania w ogóle jest potrzebny, 
aby strony były gotowe wejść we wzajemne relacje 
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kontraktowe . Co więcej, umowa we współpracy 
opartej na zaufaniu pełni funkcje uzupełniające 
relację poprzez dookreślenie kształtu współpracy . 
Takie ramy ułatwiają wzajemne stosunki, gdyż sta-
nowią pewien punkt odniesienia oraz precyzują 
wyraźnie oczekiwania i obowiązki stron . 

Inną kwestią jest oczywiście sprawa szczegółowości 
umów formalnych . Można spodziewać się, że w stosun-
kach opartych na zaufaniu poziom szczegółowości umów 
nie musi być tak wysoki, jak w relacjach bez zaufania, 
czy też opartych na nieufności, gdzie strony traktują 
umowę jako zabezpieczenie na okoliczność oportuni-
stycznych działań partnera biznesowego . Również 
w takich przypadkach musi zaistnieć pewien rodzaj 
zaufania, tzw . zaufanie instytucjonalne [Ardichvili, Page 
i inni, 2003], które zapewnia, że istniejące struktury 
umożliwią egzekucję praw stron w sytuacjach konflikto-
wych . Brenkert określa taki typ zaufania, w którym 
strony używają umów, aby chronić swoje interesy i usta-
nawiać sankcję za nadużycia, zaufaniem obwarowanym 
[Brenkert, 2000] . Bez jego istnienia nawet najbardziej 
szczegółowe umowy formalne tracą sens . 

Można również zauważyć, że poziom zaufania 
wpływa na przebieg procesu kontraktowania . W prak-
tyce gospodarczej odróżnienie łatwowierności (naiw-
ności) od racjonalnej ufności oraz uzasadnionej nie-
ufności od kompulsywnego braku zaufania jest pod-
stawą racjonalnego wyboru strategii postępowania 
[Klimczak, 2003] w sytuacjach biznesowych . Percep-
cja partnera biznesowego, której rezultatem jest okre-
ślony poziom zaufania, wpływa na ostateczny kształt 
umowy i zawartej w niej postanowień, szczególnie 
w przypadku umów o charakterze niestandardowym . 
Należy dodać, że proces ten jest uwarunkowany także 
łatwością sprowadzenia warunków interakcji do formy 
umowy pisemnej . Przez to wyróżniamy twarde 
i miękkie kontraktowanie [Williamson i Ouchi, 1981] . 
Twarde kontraktowanie wiąże się z próbami uściśle-
nia wszelkich detali w umowach formalnych, aczkol-
wiek nie zawsze jest możliwe ze względu na złożoność 
relacji współpracy i trudności w dookreśleniu różnych 
wariantów przyszłości w warunkach ograniczonej 
informacji i niepewności . Niejednokrotnie informacja 
jest dostępna, ale czas i koszt jej pozyskania są nie-
uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego . 
Zwykle strategia twardego kontraktowania ma 
miejsce, gdy między stronami transakcji występują 
nieufność lub przynajmniej brak zaufania, albo gdy 
opis warunków transakcji jest prosty . Możliwa jest 
też sytuacja, w której ocena wiarygodności potencjal-
nego partnera biznesowego, jak również otoczenie 
instytucjonalne, są niezadowalające, wtedy nawet 
twarde kontraktowanie nie ma miejsca . 

Miękkie kontraktowanie pojawia się zwykle 
w sytuacjach niejednoznacznych, kiedy działania, cele 
do osiągnięcia są trudno osiągalne, a możliwości 

rozwoju sytuacji wiele . W takich warunkach interor-
ganizacyjne zaufanie jest niezwykle konieczne do 
rozpoczęcia procesu kontraktowania i jego finalizacji . 
Z drugiej strony istnienie zaufania pozwala stronom 
na przyjęcie strategii miękkiego kontraktowania we 
współpracy, czyli zastosowania większej rezerwy 
wobec ustaleń nieformalnych, które upraszczają 
proces uzgadniania warunków . Covey podaje przy-
kład akwizycji McLane Distribution przez Wal-Mart 
w wyniku dwugodzinnego spotkania jako rezultatu 
atmosfery zaufania [Covey i Merrill, 2006] . 

Obszar rozważań dotyczący kontraktowania 
wpisuje się w dyskurs teorii kosztów transakcyjnych 
[Coase, 1937; Williamson, 1985], w którym egzem-
plifikuje się koszty związane z zawieraniem transak-
cji . Wśród nich wymienia się koszty związane z kon-
traktowaniem . Im bardziej szczegółowe umowy, 
mające odstraszać partnera od zachowań i zanie-
chań niepożądanych, tym większe zasoby są zuży-
wane w tym procesie . Zaufanie zmniejsza te koszty 
dzięki m .in . skróceniu czasu kontraktowania, ale nie 
jest tożsame z całkowitym odejściem od umów for-
malnych . 

Na podstawie przeprowadzonej dyskusji można 
stwierdzić, że występowanie formalizacji w kontrak-
tach nie jest jednoznaczne z brakiem zaufania . Nie-
mniej jednak w literaturze brakuje analiz empirycz-
nych tego zagadnienia . W dalszej części artykułu 
opisano badania empiryczne, które podejmują tę 
problematykę . Na podstawie przeprowadzonej dysku-
sji możemy wysunąć następujące propozycje doty-
czące relacji międzyorganizacyjnych: 
zz istnienie zaufania nie jest jednoznaczne z brakiem 

istnienia kontraktów formalnych regulujących współ-
pracę; 
zz zaufaniu towarzyszy pewien poziom regulacji sto-

sunków przy pomocy umów formalnych . 
Aby sfalsyfikować pojawiające się w literaturze 

twierdzenie o wzajemnym wykluczaniu się formali-
zacji i zaufania, zmierzono zarówno poziom zaufania 
oraz poziom braku formalizacji i zaangażowania kon-
traktowego, a następnie zbadano relacje pomiędzy 
nimi . 

metoda 

oziom stosowania ogólnych umów formalnych 
w relacjach z partnerami biznesowymi zmie-
rzono przy pomocy stwierdzenia: „W kontrak-

tach ustalamy tylko ogólne warunki umowy, natomiast 
szczegóły ich realizacji uzgadniamy z kooperantami” . 
Brak formalnych procedur oszacowany został poprzez 
pozycję: „We współpracy z kooperantami działamy bez 
formalnych kontraktów” . Zaufanie interorganizacyjne 
określono poprzez stwierdzenie: „Jesteśmy gotowi 
zaufać kooperantom w nowych sytuacjach” . 

zaufanie a umowy formalne   
    
Anna Sankowska

,
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Dane zebrano ze 108 przedsiębiorstw polskich 
w roku 2007 z listy najbardziej innowacyjnych 
o różnym profilu działalności . 

Wyniki 

celu empirycznej analizy zależności pomię-
dzy zaufaniem interorganizacyjnym 
a umowami formalnymi obliczono współ-

czynniki korelacji liniowej Pearsona, co prezentuje 
tabela 1 . Z danych empirycznych wynika, że inter-
organizacyjne zaufanie jest pozytywnie skorelowane 
z tendencją do wykorzystywania ogólnych warunków 
umów (współczynnik korelacji Pearsona 0,287 na 
poziomie istotności p < 0,01) . Jednocześnie nie wystę-
puje jednak współzależność braku kontraktów formal-
nych z zaufaniem interorganizacyjnym . Potwierdza 
to wysunięte przypuszczenie, że interorganizacyjne 
zaufanie nie jest jednoznaczne z brakiem umów for-
malnych oraz że pewien poziom ogólnych umów jest 
związany z interorganizacyjnym zaufaniem . 

Z uzyskanych wyników wynika bardzo ważne ogra-
niczenie w zastosowaniu miernika nieufności w postaci 
oceny rozbudowania procedury formalnej do oceny 
stopnia zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami . Trud-
ności może budzić m .in . interpretacja braku formal-
nych kontraktów w kategoriach zaufania . Jednocze-
śnie pewien poziom formalizmu w relacji nie może być 
także traktowany jako przejaw nieufności, wręcz 
odwrotnie skojarzony jest z interorganizacyjnym 
zaufaniem . 

Wnioski 

rtykuł prezentuje nowe spojrzenie na relacje 
interorganizacyjnego zaufania oraz umów 
formalnych . Poprzez wyniki badań empi-

rycznych wskazuje na niesłuszność przeciwstawiania 
zaufania oraz umów formalnych z zastrzeżeniem 
jednak, że rozważania te są słuszne przy rozważaniu 
kontraktów o pewnym stopniu ogólności . Jest to 
wniosek będący bardzo ważnym wkładem w teorię 
zaufania . Należy jednak wskazać, że skrajna nieuf-
ność czy też brak zaufania, uzasadnione lub nieuza-
sadnione, mogą skłaniać do nadmiernego uciekania 
do instytucji prawnych . Relacje pomiędzy zaufaniem, 
nieufnością, brakiem zaufania a umowami formal-
nymi są więc bardzo złożone . Ze względu na ich duże 
znaczenie w codziennej działalności biznesowej 

zasługują na dalsze pogłębione badania teoretyczno- 
-empiryczne .

 dr inż. Anna Sankowska 
Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych 

Wydział Inżynierii Produkcji 
Politechniki Warszawskiej 
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Summary 
The paper investigates the complex relations between trust and 
formal agreements . It explains why it is not correct to equalize 
trust with the lack of formal contracts . It also discuss the role 
of general formal agreements in business transactions based 
on trust . The discussion is supported with the findings coming 
from the empirical research of Polish enterprises . 

Tab. 1. Korelacja Pearsona pomiędzy zaufaniem interorganizacyjnym a zmiennymi opisującymi 
zastosowanie ogólnych umów formalnych i brak umów we współpracy 

Pozycja Miara 

Pozycja: Jesteśmy 
gotowi zaufać 
kooperantom 

w nowych sytuacjach 
W kontraktach ustalamy tylko ogólne warunki umowy, natomiast 
szczegóły ich realizacji uzgadniamy z kooperantami ustnie 

Korelacja Pearsona   0,287**

Istotność (dwustronna) 0,003

We współpracy z kooperantami działamy bez kontraktów 
formalnych 

Korelacja Pearsona 0,135

Istotność (dwustronna) 0,164

** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronnie) 
N = 108
źródło: opracowanie własne . 
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inspiracje nielinearne w uppsalskiej 
koncepcji internacjonalizacji 
przedsiębiorstwa 
     
Zofia Patora-Wysocka

Wprowadzenie 

zkoła nordycka, lansująca inkrementalną logikę 
wyjaśniania procesu internacjonalizacji przed-
siębiorstw, wywarła istotny wpływ na rozwój 

teoretycznego i badawczego dorobku tej problematyki . 
Model uppsalski jest wciąż zasadniczym odniesieniem 
dla prac empirycznych, często stanowiąc przyczynek do 
krytyki założeń uppsalskich w kontekście badań empi-
rycznych, podejmujących problematykę umiędzynarada-
wiania przedsiębiorstw . Refleksja nad rozwojem koncep-
cji internacjonalizacji na gruncie zarządzania prowokuje 
do wzmocnienia jej elementów dynamicznych oraz do 
uwikłania jej w kontekst orientacji nielinearnej . 

organizacja w orientacji nielinearnej 

oncepcja złożoności organizacyjnej lokuje przed-
siębiorstwo wokół wielokierunkowych związków 
i relacji . Relacje i związki ulegają ciągłym prze-

kształceniom . W ten sposób poziom złożoności systemu 
rośnie i powstają nowe elementy struktury, która się 
zmienia (rozwija) . Dzieje się to jednak w sposób nieline-
arny i trudny do przewidzenia . Teoria łączy to ze zjawi-
skiem wrażliwości na warunki początkowe1) . Swoistym 
przedłużeniem koncepcji złożoności jest m .in . pojęcie 
systemów samoorganizujących się czy podejście sieciowe 
(sieci społeczne, przedsiębiorstwa wirtualne) . 

Inspiracja złożonością organizacyjną pociąga za sobą 
pretensje do reinterpretacji internacjonalizacji . 
Umiędzynaradawianie przedsiębiorstw jest procesem 
niejednostajnym, często skokowym i wielokierunkowym . 
Ewolucyjne, etapowe ideały szkoły uppsalskiej nie do 
końca odpowiadają logice dzisiejszej rzeczywistości . 
Mogą być wybiórczo potraktowaną inspiracją; mogą 
fragmentarycznie tłumaczyć jakiś element procesu 
internacjonalizacji przedsiębiorstwa . Nie mogą być już 
jednak uważane za pełną perspektywę interpretacyjną . 
Zwłaszcza, jeżeli proces internacjonalizacji ma być ana-
lizowany w dłuższym okresie . 

Celem artykułu jest próba wskazania wątków spój-
nych z koncepcją nielinearności w jednym z najczęściej 
przywoływanych modeli w problematyce internacjona-
lizacji przedsiębiorstw, jakim jest model uppsalski . 

model uppsalski – główne założenia  
i inspiracje 

edną z fundamentalnych inspiracji dla pracy 
J . Johansona i J .E . vahlne była obserwacja 
S . Carlsona: „(…) nie jest w naturze ludzkiej 

rozwijanie biznesu za granicą”2) . S . Carlson porównywał 
internacjonalizację przedsiębiorstwa do stawiania 
ostrożnych kroków na nieznanym terytorium3) . 
Podważono w ten sposób ideę racjonalnego podejmowania 

decyzji, co stało się ważnym przyczynkiem dla J . 
Johansona i J .E . vahnle, by zwrócić się w stronę beha-
wioralnej teorii firmy R .M . Cyerta i J . Marcha i prze-
nieść na grunt internacjonalizacji przedsiębiorstwa zało-
żenie o ograniczonej racjonalności (bounded rationality) . 

Neoklasyczne teorie przedsiębiorstwa zakładały moż-
liwość identyfikacji, wyboru i wdrożenia optymalnej alter-
natywy . Podejście behawioralne dąży do upraszczania 
problemu decyzyjnego poprzez ustanawianie celów 
i monitorowania działalności ze względu na te cele . Dzieje 
się to raczej sekwencyjnie niż zbieżnie . Obok rozumienia 
procesu decyzyjnego jako sumy następstw, J . Johansona 
i J .E . vahnle inspirowała również behawioralna koncepcja 
unikania niepewności . Czerpali też z założeń teorii 
wzrostu firmy oraz kognitywnej koncepcji przedsiębior-
stwa E . Penrose, według której menedżerów charaktery-
zuje odmienny poziom percepcji i rozumienia .  

Jak podkreślają J . Johanson i J .E .vahnle to głównie 
logika tych koncepcji zainspirowała ich do wprowadze-
nia mechanizmów zmiany w etapowym modelu inter-
nacjonalizacji (rysunek 1)4) . 

Statyczne elementy modelu to zaangażowanie 
rynkowe (na które składają się liczba zaangażowanych 
zasobów oraz stopień ich zaangażowania) oraz wiedza 
o rynku (tj . wiedza o popycie, strukturze konkurencji, 
kanałach dystrybucji, warunkach płatności, specyfice 
danego kraju etc .) . Mechanizmy zmiany ujawniają dyna-
miczne elementy modelu i czerpią z konceptu uczenia 
się przez doświadczenie zdobywane na rynkach zagra-
nicznych, a także z behawioralnej idei sekwencyjnego 
wytyczania celów i podejmowania decyzji . 

Ważną inspiracją były dla J . Johansona i J .E .vahnle 
ogólna tematyka i wyniki prac badawczych prowadzo-
nych w latach 60 . ub . w . na Uniwersytecie Uppsala . Otóż 
z empirycznego punktu widzenia eksport okazywał się 
zazwyczaj nieuniknionym, wstępnym elementem inter-
nacjonalizacji . Autorzy modelu uppsalskiego czerpali 
w tym czasie z badań m .in . Carlsona, Forsgrena, 
Wiedersheim-Paula, Nellbecka5) . Obserwacje te stały się 
punktem wyjścia do wyprowadzenia koncepcji etapo-
wego ewoluowania struktur organizacyjnego zaangażo-
wania za granicą (establishment chain)6) . W końcu inspi-
racja hymerowskim konceptem tzw . ciężaru obcokrajo-
wości (liability of foreignness)7) stała się dobrą przesłanką 
do ukształtowania na gruncie zarządzania koncepcji 
odległości psychicznej (psychic distance) . 

J . Johanson i J .E . vahnle utrzymują stanowisko, że 
ich model opisuje przedsiębiorstwo z perspektywy sys-
temów luźno powiązanych (loosely coupled systems) . 
Wydaje się jednak, że w modelu uppsalskim trudno 
znaleźć konsekwentne i mocne argumenty na rzecz 
tego typu wyjaśniania8) . Także analiza literatury kry-
tycznej nie wskazuje, aby koncepcja organizacji luźno 
powiązanej była dosłownie i często podejmowanym 
tematem w kontekście uppsalskim . Winno się jednak ,
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przyznać, że przyjęcie tego typu założenia jest suge-
stywną inspiracją do konceptualnej modyfikacji modelu . 

Wyzwania i wpływy krytyczne 

wocem przyjęcia logiki podejścia relacyjnego 
(sieciowego) był zwrot koncepcji uppsalskiej 
w kierunku problematyki uczenia się od innych 

uczestników rynku . Inspiracje badaniami m .in . H . 
Hakanssona, P . Turnbulla i J . valla poprzedziły uwzględ-
nienie w zrewidowanej koncepcji uppsalskiej warunku 
wzajemnego zaangażowania partnerów9) . Ważną inspi-
racją był też w tym sensie sieciowy model internacjona-
lizacji rozwinięty w 1988 r . przez J . Johansona i L .G . 
Mattssona . Bezpośrednio przyczynił się bowiem do uwi-
kłania uppsalskich mechanizmów internacjonalizacji 
w kontekst zachodzenia procesu na poziomie sieci10) . 

Przyjęcie stanowiska o konieczności wzajemności 
relacji koncepcyjnie zbliża z kolei model do pojęcia 
zaufania i wzmacnia znaczenie oportunizmu . Sądzę też, 
że taki sens analizy skłania do myślenia o internacjo-
nalizacji przez pryzmat założeń kooperencji (tj . konku-
rowaniu połączonym ze współpracą) . Dość truistycznie 
bowiem można tu wnioskować, że (ograniczone) zaufa-
nie jest koniecznym elementem kooperatywnym, 
a postawy oportunistyczne sprzyjają konkurencji . 

Autorzy modelu uppsalskiego przyznają, że inspiro-
wali się bezpośrednio pracami I .M . Kirznera i A . 
Madhoka . Założyli więc, że zaufanie jest bezpośrednio 
związane z procesem uczenia się, budowania i wzmac-
niania relacji w sieci, z kolei uczenie się ma przełożenie 
na nabywanie wiedzy . Jeżeli przywoła się w tym miejscu 
einsteinowskie stwierdzenie, że „wiedza to doświadcze-
nie, wszystko inne to informacja”11), dojdzie się do 
konieczności logicznej zaakceptowania uppsalskiej idei 
uczenia się przez doświadczenie . 

Koncept wiedzy i uczenia się przez doświadczenie 
(experimental knowledge) lansowany we wczesnej formie 
modelu spotkał się jednak z szeroką krytyką . Po pierw-
sze, O . Andersen zauważył, że model jest zbyt ogólny, 
stąd nie może tłumaczyć zjawisk specyficznych (rozpa-
trywanych na różnych poziomach, np . kraju, etapu, 
firmy)12) . Także późniejsze badania krytyczne dowiodły 
istnienia zarówno innych niż rynkowe (market know-
ledge) typów wiedzy, np . wiedza odzwierciedlana w zaso-
bach, wiedza ogólna, jak i różnych form uczenia się13) . 
Po drugie, modelowi zarzucany był determinizm . Można 
jednak tu zaryzykować stwierdzenie, że zarzuty doty-
czące deterministycznej natury modelu nie mają racji 
bytu, jeżeli tylko decyzje o zaangażowaniu (będące skut-

kiem uczenia się) potraktujemy nielinearnie i upraw-
nimy występowanie progresywnych oraz wstecznych 
etapów procesu internacjonalizacji (tj . re- i deinterna-
cjonalizacji), przenosząc ciężar analizy na poziom 
sekwencyjności, a nie klasycznie rozumianej etapowości . 

W tym kontekście nasuwa się kolejny, mocny nurt 
krytyczny podejmujący problematykę tzw . przeskakiwa-
nia etapów (leapfrogging) oraz pojawienia się koncepcji 
firm globalnych od urodzenia (born-globals, internatio-
nal new ventures, start-ups) . Obrona szkoły uppsalskiej 
przebiegała w tym sensie kilkutorowo, a mianowicie: 
z� W istocie istnieje niewiele firm rzeczywiście global-

nych; większość born global to firmy umiędzynarodo-
wione regionalnie . 
z� Fenomen firm globalnych od urodzenia może okazać 

się utopią, jeśli weźmie się pod uwagę indywidualne 
doświadczenie i wiedzę menedżerów, zdobyte we wcze-
śniejszych przedsiębiorstwach, w życiu, w ramach oso-
bistych doświadczeń zdobytych za granicą14) . 

Kontekst krytyczny idei establishment chain winno 
się uzupełnić nurtem podejmującym dyskusję nad kon-
ceptem dystansu psychicznego (psychic distance) . 
Koncepcja dystansu jest praktycznie istotnym elemen-
tem idei uppsalskiej . C . Graves i J . Thomas stawiają ją 
jako determinantę czterech fundamentalnych elementów 
teorii uppsalskiej, tj . inkrementalności, etapowego ewo-
luowania struktur organizacyjnego zaangażowania za 
granicą (establishment chain), formy wejścia (mode of 
entry) i wyboru rynku docelowego15) . Klasyczna wersja 
modelu dystans psychiczny postrzegała jako odpowied-
nik niepewności i ryzyka wynikających z różnic w oto-
czeniu zewnętrznym, z różnic generowanych przez odle-
głości fizyczne i kulturowe . 

W latach 90 . ub . w . w ramach interpretatywnie nace-
chowanej koncepcji paradoksu odległości próbowano 
wyjaśniać, w jaki sposób dystans wpływa na percepcję 
(subiektywne interpretowanie) różnic i odległości kultu-
rowo-biznesowych16) . Badania wskazały na zjawisko złu-
dzenia uczenia się i niewłaściwej interpretacji otoczenia 
nawet w paradoksalnie bliskich kulturowo i geograficznie 
krajach . Ważną rolę odgrywał w tym sensie kontekst 
relacyjny i sieciowy . Lata 90 . to jednak również okres 
przyspieszonego rozwoju sieci wirtualnych . W tym sensie 
wykrystalizował się radykalny odłam dyskusji lansujący 
tezę o śmierci odległości (death of distance)17) w kontek-
ście firm działających w sieciach zdigitalizowanych . 

Uważam, że istotną zasługą nurtu krytycznego nad 
koncepcją odległości psychicznych jest też podjęcie 
problematyki pewnej niewspółmierności w kontekście 
przedmiotowym badań . Otóż, jak wskazują m .in . 
F .J Contractor, S .K Kundu i inni rosnącemu zaanga-
żowaniu na rynkach zagranicznych wcale nie musi 
towarzyszyć zwiększający się we wszystkich fazach 
internacjonalizacji wzrost wyników ekonomicznych18), 
co jest spójne z logiką nielinearności . Badania F .J . 
Contractora poszerzają perspektywę analizy internacjo-
nalizacji o inną kategorię (teorię kosztów transakcyj-
nych) i empirycznie podejmują wątek niewspółmierno-
ści modelu w przypadku sektorowych różnic w bada-
nych podmiotach, nie koncentrując się bezpośrednio na 
koncepcji dystansów .  

Myślę, że wielokierunkowo rozwinięty wątek kry-
tyczny szkoły uppsalskiej świadczy o dużym potencjale 
poznawczym poruszanej na jego gruncie problematyki . 
Winno się podkreślić, że polski dorobek naukowy jest 
w tym kontekście znaczny i w sposób twórczy, często 
nowatorski, podejmuje problematykę internacjonalizacji . 
Dobrym przykładem są w tym sensie badania zmian 
strukturalno-właścicielskich polskich grup kapitałowych 
w kontekście internacjonalizacji przeprowadzone pod 

Rys. 1. Podstawowe mechanizmy internacjonali-
zacji: aspekty statyczne i aspekty zmiany 
źródło: J . JOHANSON, J .E .vAHNLE, The Internationalization 
Process of the Firm – A Model of Knowledge Development 
and Increasing Foreign Market Commitments, „Journal of 
International Business Studies” 1977, vol . 8, no . 1, s . 26 . 
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kierunkiem M . Romanowskiej . Ujęcie wyników badań 
z punku widzenia założeń etapowego angażowania dzia-
łalności za granicą przedstawia perspektywę dwubiegu-
nową . Otóż badane podmioty rozwijają działalność naj-
pierw na rynku krajowym, potem na rynkach sąsiednich, 
następnie unijnych, czasem angażują się na odległych 
rynkach amerykańskich i rzadko azjatyckich . Ujawniono 
jednocześnie grupę firm reprezentujących strategie wcze-
snej internacjonalizacji . Ogólnie badania wskazują na 
niski stopnień internacjonalizacji polskich grup kapitało-
wych . Bardzo ciekawy odłam badań podejmował proble-
matykę dekompozycji łańcucha wartości pod wpływem 
procesu internacjonalizacji (wyniki wskazują na pozy-
tywny związek między wyższym stopniem umiędzynaro-
dowienia a wyższym stopniem dekompozycji)19) . 

model uppsalski  
– konceptualna autokrytyka 

onsekwencją zmian, jakie zaszły w ramach 
teorii i praktyki od czasu pojawienia się 
modelu, jest nowa postać koncepcji uppsalskiej . 

Można nabrać przekonania, że współcześnie J . Johanson 
i J .E . vahnle zwracają się w kierunku podejścia siecio-
wego . Otóż statyczne elementy wiedzy i zaangażowania 
zostały odpowiednio zastąpione przez koncepcję możli-
wości i pozycji w sieci (rysunek 2) . W tym sensie relacje 
zostają operacjonalizowane na poziomie (nieliniowego) 
podziału wiedzy, zaufania, zaangażowania . Z kolei 

mechanizmy zmiany zostały uzupeł-
nione o koncepcję bieżącego uczenia 
się, tworzenia i budowania zaufania, 
a także o ideę podejmowania decyzji 
opartą na tworzonych relacjach 
z innymi graczami rynku20) 

Autorzy, inspirowani problema-
tyką globalizacji, m .in . myślą M .E . 
Portera na temat strategii globalnej 
firmy umiędzynarodowionej, koncep-
cji zglobalizowanego łańcucha warto-
ści, koordynacji i konfiguracji global-
nie skonstruowanego systemu, rozwi-
nęli dalej model w kierunku tzw . 
modelu procesu globalizacji . 
J .E . vahlne, I . Ivarsson i J . Johanson 
wyszli z założenia, że firma jest „mię-
dzyorganizacyjną siecią”, w której 
istotnym elementem jest kontrola klu-
czowych zasobów21) . Pod wpływem 
klasycznej koncepcji miękkich i twar-

dych mechanizmów kontroli i koordynacji według J . 
Martineza i J . Jarillo22) autorzy zwracają uwagę, że zarzą-
dzanie w ramach globalnego łańcucha wartości, 
w którym władza formalna jest zastępowana posiada-
niem kontroli nad zasobami i umiejętnościami globalnie 
strategicznymi, jest zbliżone do koncepcji zarządzania 
w ramach sieciowo zorganizowanego przedsiębiorstwa . 
Hierarchicznie pozycjonowane środki kontroli są wypie-
rane przez narzędzia miękkie i nieformalne . Koncepcja 
własności ma nowe znaczenie; własność strukturalno- 
-organizacyjna nie jest już konieczna, aby mieć kontrolę 
nad takim systemem . 

W sensie zarządzania kluczowe stają się konfigura-
cja i koordynacja w ramach globalnie zorganizowanego 
systemu . Konfiguracja odzwierciedla faktyczny układ 
sił w ramach łańcucha wartości . Rekonfiguracja umoż-
liwia alokację działalności tam, gdzie są najlepsze 
warunki do osiągnięcia wyższej efektywności w ramach 
systemu globalnego . Dlatego rekonfiguracja wymaga 
koordynacji . W tym sensie szczególnej mocy wyjaśnia-
jącej nabierają wspomniane już miękkie mechanizmy 
koordynacji wysunięte przez J . Martineza i J . Jarillo . 
Model takiego systemu ma kształt amebowy . 

Ze względu na to, że zdaniem autorów powyższe 
procesy są czasochłonne23) i w krótkim terminie trudno 
zauważalne, inkrementalizm nabiera sens nielinearnej 
ewolucji w długim terminie . 

motywy nielinearne w modelu uppsalskim 

oncepcja internacjonalizacji przedsiębiorstwa 
w zrewidowanym modelu uppsalskim czerpie 
zatem z założeń nielinearnych . Model może 

być więc współcześnie uprawnioną formą inspiracji 
badawczej, bowiem: 
z� Przyrostowa struktura modelu odnoszona może być 

nie do fizycznego zaangażowania liczby zasobów, ale do 
procesu uczenia się . Wtedy etapowość nie jest sprzeczna 
z nielinearną postawą re- lub deinternacjonalizacji . 
z� Uprawnienie podejścia sieciowego zbliża koncepcyjnie 

model do współczesnych założeń dotyczących złożoności 
organizacyjnej, organizacji sieciowej, uczącej się, amebo-
wej, autopojetycznej (metafory biologiczne), w których 
ważnym elementem są mechanizmy koordynacji24), co 
może mieć szczególne implikacje dla praktyki zarządzania . 
z� Nawet w pierwotnej wersji model uppsalski nie 

określa czasu, w jakim przebiegać ma etapowo proces 
internacjonalizacji . Model nie narzuca też formy tego 
zaangażowania, wobec czego nie nakłada konfliktu na 

Tab. 1. Wybrane inspiracje teoretyczne w modelu uppsalskim 

Inspiracje Element w modelu 
Teoria wzrostu firmy E . Penrose (1959, 1995), np . 
koncepcja wiedzy w przedsiębiorstwie; zmiany; be-
hawioralna teoria R .M . Cyerta i J . Marcha (1963, 
1992), np . koncepcja ograniczonej racjonalności (bo-
unded rationality), unikania niepewności, sekwencyj-
nego wyznaczania celów; y . Aharoni (1966) adapta-
cja teorii R .M . Cyerta i J . Marcha do internacjonali-
zacji przedsiębiorstwa                                        è 

Mechanizmy zmiany: wiedza 
o rynku zdobywana przez 
doświadczenie; zachodzenie 
zmian poprzez podejmowa-
nie decyzji o zaangażowaniu 
za granicą 

S . Carlson (1951) i inni – eksport we wczesnej fazie 
internacjonalizacji                                                     è 

Koncepcja etapowego ewo-
luowania struktur organiza-
cyjnego zaangażowania za 
granicą (establishment chain) 

S . Hymer (1960) – firmy wchodzące na zagra-
niczne rynki napotykają na pewne niekorzyści                                 
è 

Koncepcja odległości psy-
chicznej 

K . Weick – koncepcja systemów luźno powiązanych 
(loosely coupled systems)                                               è 

Interpretowanie zdobywanej 
wiedzy (niejasne w modelu?) 

źródło: opracowanie własne . 

,

Rys. 2. Model sieciowy biznesu w procesie inter-
nacjonalizacji 
źródło: J . JOHANSON, J .E . vAHNLE, The Uppsala 
Internationalization Process Model Revisited: From Liability 
of Foreignness to Liability of Outsidership, „Journal of 
International Business Studies” 2009, vol . 40, s . 1424 .
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koncepcję re- i deinternacjonalizacji . J . Johanson i J .E . 
vahnle jasno wskazują, że dzięki temu też ich podejście 
nie stoi w opozycji do koncepcji firm wcześnie umię-
dzynarodowionych (born globals)25) . 

podsumowanie 

przywołanych w tym artykule wątków inspi-
racji nielinearnością w internacjonalizacji 
wyłania się sens przedsiębiorstwa będącego 

w permanentnym procesie zmian . Przyrostowy 
i liniowy model umiędzynarodowienia okazuje się tylko 
jedną z możliwych ścieżek internacjonalizacji . Re- 
i deinternacjonalizacja mogą być w tym znaczeniu dość 
przewrotnym synonimem ewolucji i etapowości . 
Współczesna inkrementalność łączy się bowiem raczej 
z nabywaniem wiedzy i doświadczenia, podczas gdy 
równoległe fizyczne angażowanie zasobów może pod-
legać okresowym wahaniom . Ukazana ewolucja modelu 
uppsalskiego prowokuje do dyskusji nad kierunkiem 
dalszych badań podejmujących wątek internacjonaliza-
cji . Uważam, że najmocniejszym elementem modelu 
jest koncepcja uczenia się . We wczesnej propozycji 
modelu było to uczenie się przez doświadczenie . 
Wskutek przyjęcia podejścia sieciowego idea uppsalska 
ewoluowała w kierunku założeń organizacji uczącej się . 

Wydaje się, że obecnie model leży na skrzyżowaniu 
dyskursu relacyjnego z koncepcją zarządzania na 
poziomie łańcucha wartości . Ciężar analizy przesuwa 
się w stronę problematyki funkcji koordynacyjnych 
i kontrolnych . Przedłużeniem tak rozumianej interna-
cjonalizacji może być przedsiębiorstwo kooperencyjne, 
tj . takie, które rozwija się przez nabywanie umiejęt-
ności współpracy z konkurentami . Wobec wyników 
badań, jakie zostały już przeprowadzone na temat 
internacjonalizacji w Polsce, koncepcja uczenia się 
przez nawiązywanie relacji z innymi aktorami rynku 
(partnerami, konkurentami, klientami) może 
w pewnym sensie przewartościować znaczenie trady-
cyjnie rozumianych zasobów wewnętrznych, przynaj-
mniej w początkowej fazie internacjonalizacji przed-
siębiorstwa . 

Myślę, że analiza ewolucji modelu prowokuje też do 
odwrócenia problematyki uczenia się i podjęcia próby 
odpowiedzi na pytanie o przyczynki barier uczenia się, 
zwłaszcza w obliczu względnie niskiego stopnia zaan-
gażowania polskich firm za granicą . Sądzę, że w tym 
sensie otwartą kwestią pozostaje ujawnienie czynników 
stojących za re- i deinternacjonalizacją działalności 
przedsiębiorstw . Zapewne wątpliwości te należy roz-
strzygać na poziomie badania czynników natury sekto-
rowej . Uważam jednocześnie, że przyczyn re- i deinter-
nacjonalizacji przedsiębiorstwa należy szukać wewnątrz 
struktury organizacyjnej; na bazie konceptu sztywno-
ści, będącego odwróceniem, a raczej przedłużeniem 
problematyki elastyczności przedsiębiorstwa26) . 

dr Zofia Patora-Wysocka 
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 

i Zarządzania w Łodzi 
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Summary
Reflecting on the development of the concept of enterprise inter-
nationalization provokes to strengthen its dynamic elements . The 
article attempts to identify topics that are consistent with the 
concept of nonlinearity in the Uppsala model . From such a per-
spective, re- and de-internationalization of the company is a quite 
perverse synonym of evolution and development . Linear model of 
internationalization turns out to be only one of possible paths of 
internationalization .
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mikrouwarunkowania tworzenia 
własnej działalności gospodarczej  
    
Jarosław Korpysa

Wprowadzenie 

spółczesna literatura wyróżnia wiele podzia-
łów determinant warunkujących proces two-
rzenia własnej działalności gospodarczej . Do 

najbardziej rozpowszechnionych zalicza się podział 
czynników opartych na trzech poziomach, tj . makro, 
mezo i mikro1) . Analiza mikrouwarunkowań jest 
nastawiona na wyjaśnienie czynników wpływających 
na motywację, jak również na proces podejmowania 
decyzji o samozatrudnieniu przez daną jednostkę . Na 
tym poziomie bardzo ważne jest pozyskanie wiedzy 
na temat psychologicznych cech osobowościowych 
jednostki, wykształcenia i doświadczenia zawodo-
wego oraz wysokości wynagrodzenia, za jakie samo-
zatrudniający jest w stanie utworzyć własną działal-
ność gospodarczą . Badanie poziomu przedsiębiorczo-
ści w skali mezo oparte jest na danym sektorze prze-
mysłu, w którym jednostka planuje rozpocząć dzia-
łalność . Analizie poddany jest głównie stopień kon-
kurencyjności i zyskowności danego sektora . Na 
poziomie makro analizuje się uwarunkowania ekono-
miczne, demograficzne, instytucjonalne, technolo-
giczne i kulturowe2) . Z uwagi na założony cel arty-
kułu w sposób szczegółowy w dalszej części zostaną 
omówione mikrouwarunkowania . 

Badając determinanty założenia własnego biznesu 
na poziomie mikro, należy szczególną uwagę zwrócić 
na cechy osobowościowe jednostki, które są nieroz-
łącznym elementem modelu kształtowania intencji 
przedsiębiorczej3) . Obecnie dzięki właściwościom cha-
rakteru i usposobieniu konkretnego człowieka coraz 
częściej nauka wyjaśnia przyczyny jego zachowań 
w dążeniu do realizacji danego przedsięwzięcia, 
w tym do tworzenia własnej działalności gospodar-
czej . Wyróżnia się pięć podstawowych cech ludzkich, 
warunkujących działania przedsiębiorcze jednostki: 

ekstrawersyjność, neurotyczność, zgodność, skrupu-
latność, otwartość na doświadczenia4) . Pierwszy 
rodzaj przedstawia osoby, które odznaczają się opty-
mizmem, łatwością nawiązywania kontaktów . Drugi 
analizuje jednostki charakteryzujące się dość dużą 
zmiennością nastrojów . Trzeci opisuje ludzi mających 
łatwość dopasowania do pozostałej części społeczeń-
stwa . Czwarty obrazuje przestrzeganie istniejących 
praw i regulacji przez aktywnie działające jednostki . 
Ostatni przedstawia otwartość istoty ludzkiej na 
naukę płynącą z doświadczeń, a następnie jej wyko-
rzystanie w sposobach rozwiązywania problemów . 
Każda z zaprezentowanych cech osobowościowych 
wpływa na różnorodność zachowań przedsiębiorców, 
a w szczególności na umiejętność ponoszenia ryzyka, 
osiągnięcia motywacji oraz umiejscowienia wewnętrz-
nej kontroli5) . 

Obok powyższego podziału C .M . van Praag przed-
stawiła kompleksowe i syntetyczne ujęcie umiejętno-
ści i cech charakteru przedsiębiorczej istoty ludzkiej, 
warunkujących rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(tabela 1) . 

Przedstawione cechy wynikają z koncepcji postrze-
gania aktywności jednostki ludzkiej przez twórców 
teorii przedsiębiorczości, począwszy od Cantillona, 
a skończywszy na Kirznerze . 

Kolejną ważną determinantą warunkującą tworze-
nie własnej działalności jest otrzymywane wynagro-
dzenie . Wpływ wynagrodzeń na działania przedsię-
biorcze zauważony został w teorii maksymalizacji 
użyteczności . Według niej człowiek zawsze będzie 
dążyć do wyboru najatrakcyjniejszej alternatywy, 
z której będzie czerpać największe zadowolenie 
i zyski . W przypadku działań przedsiębiorczych 
atrakcyjność ta będzie uzależniona od wynagrodze-
nia otrzymywanego za daną pracę . Zgodnie z klasycz-
nym założeniem teorii ekonomicznych, że człowiek 

,

Tab. 1. Umiejętności i cechy charakteru warunkujące założenie przedsiębiorstwa 

 Czynniki warunkujące rozpoczęcie działań przedsiębiorczych 

Cantillon Umiejętność przewidywania i zdolność ponoszenia ryzyka 
Say Zdolność ponoszenia ryzyka 
Schumpeter Przywództwo 
Knight Zdolność do przezwyciężenia niepewności, pewność siebie, umiejętność przewidywania 
Kirzner Kreatywność, przywództwo, zdolność do wykorzystywania pojawiających się szans 

źródło: opracowanie własne na podstawie C .M . vAN PRAAG, Successful Entrepreneurship: Confronting Economic 
Theory With Empirical Practice, Elgar, Northampton 2005 , s . 115–130 . 
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zawsze dąży do maksymalizacji swoich przychodów6), 
utworzenie własnego przedsiębiorstwa będzie uzależ-
nione od relacji wynagrodzeń możliwych do otrzyma-
nia z poszczególnych form aktywności zawodowej . 
Powyższą zależność potwierdzają liczne badania, 
których wyniki świadczą o tym, że zarobek stanowi 
główną determinantę wyboru między podejmowa-
niem pracy najemnej, tworzeniem własnej działalno-
ści gospodarczej a zaprzestaniem wszelkiej aktywno-
ści zawodowej przez daną jednostkę . Na podstawie 
rezultatów tychże badań należy stwierdzić, że możli-
wość otrzymania wyższego wynagrodzenia we własnej 
firmie niż w czyjejś warunkuje decyzję o założeniu 
działalności7) . 

Istotnym uwarunkowaniem tworzenia własnego 
biznesu jest także doświadczenie i wykształcenia . 
Wcześniejsze doświadczenia wpływają na zwiększe-
nie efektywności podejmowanych działań przedsię-
biorczych, a także warunkują zainicjowanie procesu 
przedsiębiorczości, odzwierciedlonego w tworzeniu 
nowej działalności gospodarczej8) . Rozwijają także 
posiadane umiejętności i wiedzę przedsiębiorcy . 
Ponadto jednostka mająca doświadczenie zawodowe 
jest w stanie szybciej dostrzec i wykorzystać istnie-
jące w otoczeniu możliwości, gdyż jej aktywność jest 
ukierunkowana na wzrost zysków wynikających 
z realizacji przedsięwzięć, a także na poprawę warun-
ków życia i pracy . Ważne z punktu widzenia rozwa-
żań jest także wykształcenie . Rezultaty badań wska-
zują, że wyższe wykształcenie świadczy o większych 
możliwościach menedżerskich, przydatnych w proce-
sie tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwem, co 
jest odzwierciedlone w większym przyroście zysku 
danej firmy oraz szerszej skali działania9) . 

Reasumując dotychczasowe rozważania, należy 
stwierdzić, że wszystkie wymienione uwarunkowania 
wpływają w sposób istotny na proces tworzenia własnego 
przedsiębiorstwa . Ponadto determinują także postrzega-
nie przez przedsiębiorczą jednostkę istniejącego  

ryzyka i korzyści wynikających z samozatrudnienia . 
Wobec powyższych zależności zasadne jest zbadanie, 
w jaki sposób czynniki te wpłynęły na tworzenie wła-
snego biznesu wśród polskich przedsiębiorców . 

Wyniki badań 

adania dotyczące mikrouwarunkowań two-
rzenia własnej działalności gospodarczej 
zostały przeprowadzone w roku 2010 wśród 

112 właścicieli mikroprzedsiębiorstw w województwie 
zachodniopomorskim . Wybór obszaru badawczego 
był podyktowany przede wszystkim faktem, że woje-
wództwo zachodniopomorskie na koniec roku 2009 
było na pierwszym miejscu w kraju pod względem 
liczby aktywnych firm sektora MśP przypadających 
na 1000 mieszkańców10) . Jednocześnie wskaźnik 
struktury podmiotowej przedsiębiorstw aktywnych 
w województwie zachodniopomorskim, liczony według 
liczby pracujących, wynosił odpowiednio dla mikro-
przedsiębiorstw – 96%, małych przedsiębiorstw 
– 3,24%, średnich przedsiębiorstw – 0,66% oraz 
dużych przedsiębiorstw – 0,08%11) . 

Na wstępie dokonano charakterystyki badanej 
populacji . 72,3% przedsiębiorstw utworzyli mężczyzn, 
a 27,7% kobiety . Przeciętny przedsiębiorca miał 38 lat, 
miał wykształcenie wyższe oraz prowadził przedsię-
biorstwo od dwóch i pół lat w sektorze usługowym . 

Po określeniu głównych cech badanej populacji 
w dalszym etapie procesu badawczego poproszono 
przedsiębiorców o określenie powodów, dla których 
postanowili założyć własną działalność gospodarczą . 
Wyniki zostały zaprezentowane na wykresie 1 . 

Głównym powodem utworzenia własnego przed-
siębiorstwa była większa możliwość samorealizacji 
i satysfakcji z pracy (13,99%) oraz wyższe zarobki 
(12,59%) . W dalszej kolejności respondenci wymie-
nili dążenie do samodzielności (10,49%), nienormo-
wany czas pracy, jak również pewność zatrudnienia 
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Pewność zatrudnienia 

Nienormowany czas pracy 

Dążenie do samodzielności 

Wyższe zarobki  

Większa możliwość samorealizacji  

Wykres 1. Motywy utworzenia własnego biznesu 

źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych .
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(7,69%) . Niezwykle interesujący jest fakt, że tylko 
0,7% badanych określiło wymóg pracodawcy jako 
główny motyw założenia firmy . 

Otrzymane rezultaty są zbieżne z wynikami ogól-
nopolskich badań przeprowadzonych przez TaxCare 
w czerwcu 2011 r . wśród 1018 przedsiębiorców . 
Zgodnie z nim co czwarty badany (24,27%) założył 
firmę z chęci otrzymania wyższych zarobków . Wśród 
innych powodów najczęściej były wymieniane możli-
wości decydowania o swoim biznesie (18,24%), dobry 
pomysł (12,67%) oraz nielimitowany czas pracy 
(11,52%) . Najmniejszą liczbę wskazań uzyskały odpo-
wiedzi: „chęć zapewnienia pracy rodzinie i znajo-
mym” (2,67%) oraz „dotychczasowy pracodawca 
namówił mnie na utworzenie własnej firmy” (3,45%)12) . 

Jeśli wyższe zarobki były wymieniane jako główny 
powód utworzenia własnej działalności gospodarczej, 
to zasadne było określenie ich wysokości . W tym celu 
zadano respondentom pytanie dotyczące wysokości 
miesięcznego zarobku netto, który skłonił ich do 
założenia własnego przedsiębiorstwa . Dla ponad 
połowy (53,43%) właścicieli firm, zarobek mieścił się 
w granicach 2001–4000 PLN . Jednakże należy zazna-
czyć, że w grupie badanej populacji co piąty (22,83%) 
zadeklarował satysfakcjonujący zarobek w przedziale 
4001–6000 PLN, a co szósty (16,77%) wskazał ponad 
6000 PLN . Niewielu respondentów (6,97%) wskazało 
zarobek w przedziale 1001–2000 PLN . Co ważne, 
zarobek poniżej 1000 PLN nie skłonił, według uzy-
skanych deklaracji, żadnego z przedsiębiorców do 
utworzenia własnej firmy . 

Znając już wysokość zarobku, który wpłynął na 
założenie własnego przedsiębiorstwa, w dalszym pro-
cesie badawczym zadano pytanie dotyczące okresu, 
w jakim pojawił się pierwszy zarobek . 42,3% przed-
siębiorców uzyskało pierwszy zarobek po sześciu mie-
siącach, 34,5% stwierdziło, że po pierwszym roku 
działalności, a dla 23,2% zarobek pojawił się w pierw-
szym kwartale działalności . Wynik ten może świad-
czyć o tym, że większość przedsiębiorców, którzy 
zakładają działalność gospodarczą, musi mieć własne 
oszczędności lub też możliwość pozyskania zewnętrz-
nego źródła finansowania na tworzenie i funkcjonowa-
nie firmy . W tym kontekście interesująco przedstawia 
się struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu 
pozyskania pieniędzy na start i funkcjonowanie  

firmy . Prawie połowa badanych przedsiębiorców 
(48,5%) przeznaczyła swoje oszczędności, 39,2% poży-
czyła pieniądze od znajomych i rodziny, a tylko 12,3% 
otrzymała dotację unijną lub też budżetową . Powyższa 
tendencja z pewnością w dalszych latach funkcjono-
wania może determinować małą skłonność przedsię-
biorców do ubiegania się o dotacje unijne lub też 
fundusze pożyczkowe . Prawidłowość powyższej tezy 
zdają się potwierdzać wyniki badań tendencji rozwo-
jowych sektora MśP w ocenie przedsiębiorców 
w drugiej połowie 2010 roku przeprowadzonych przez 
Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa 
Gospodarki . Wynika z nich, że ponad połowa ankie-
towanych przedsiębiorców nie zetknęła się z infor-
macjami dotyczącymi funduszy unijnych i pożyczko-
wych . Jedynie 2,5% przedsiębiorców stwierdziło, że 
w początkowym okresie działalności, tj . przez pierw-
sze 24 miesiące korzystało z takiej formy finansowa-
nia swojej działalności13) . 

Kolejnym istotnym czynnikiem mikrouwarunko-
wań założenia własnej działalności gospodarczej są 
doświadczenie oraz wiedza i wykształcenie . W celu 
zdiagnozowania tychże determinant respondentom 
zadano dwa kolejne pytania dotyczące tego, w jakim 
stopniu umiejętności i kwalifikacje, które przedsię-
biorca nabył podczas nauki, przydają się w prowadze-
niu własnej działalności gospodarczej oraz czy doświad-
czenie zdobyte podczas praktyk/staży/pracy w innych 
przedsiębiorstwach jest wykorzystywane w zarządza-
niu własną firmą . Większość respondentów (59,3%) 
uznało, że ukończenie szkoły zagwarantowało im otrzy-
manie tylko i wyłącznie dyplomu, co piąty przedsię-
biorca (28,2%) stwierdził, że podczas nauki zdobył 
niezbędną i praktyczną wiedzę, a 12,5% nie było 
w stanie określić wpływu posiadanego wykształcenia 
na prowadzenie własnej działalności gospodarczej . 

W tym miejscu warto zauważyć, że brak wystar-
czającej wiedzy był obok braku kapitału wskazywany 
przez przedsiębiorców jako jeden z głównych proble-
mów związanych z tworzeniem firmy . W szczegól-
ności przedsiębiorcy wskazywali na brak wiedzy 
dotyczącej wyboru odpowiedniej formy prawnej pro-
wadzenia działalności (35,8%) oraz wiedzy dotyczą-
cej wyboru formy opodatkowania (29%) . 

Analizując odpowiedzi dotyczące doświadczenia, 
należy stwierdzić, że 69,8% przedsiębiorców przed 

,

Tab. 2. Cechy przedsiębiorców 

Cechy charakteru Średnia ranga 

Pracowitość 4,12

Łatwość nawiązywania kontaktów 4,02

Chęć zdobywania wiedzy 3,74

Determinacja do osiągania założonych celów 3,74

Sumienność 3,57

Gotowość do podejmowania ryzyka 3,56

Kreatywność 3,54

Umiejętność przewidywania 3,49

Intuicja 2,48

Odporność na stres 2,32

Uczciwość 2,13

źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych . 
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podjęciem własnej działalności gospodarczej praco-
wało w innych przedsiębiorstwach, 21,4% odbywało 
staże lub praktyki, zaś 8,8% przed założeniem własnej 
firmy nie miało żadnego doświadczenia . Jednak 
w przeciwieństwie do rezultatów dotyczących przy-
datności wykształcenia w prowadzeniu własnej firmy 
91,6% przedsiębiorców zdecydowanie stwierdziło, że 
nabyte doświadczenie podczas praktyk/staży/pracy 
w innych przedsiębiorstwach jest wykorzystywane 
w kierowaniu własnym biznesem . Przeciwnego 
zdania było tylko 6,3% badanych . Jednocześnie przed-
siębiorcy podkreślali, że cenne jest również doświad-
czenie zdobyte w okresie funkcjonowania własnej 
działalności gospodarczej . 

W ostatnim etapie badawczym proszono respon-
dentów o określenie cech przedsiębiorcy, jakie uła-
twiły im utworzenie i zarządzanie własną działalno-
ści gospodarczą . W celu przejrzystego zobrazowania 
otrzymanych wyników dokonano analizy istotności 
odpowiedzi przy wykorzystaniu średnich rang w skali 
od 1 (cecha mało istotna) do 5 (cecha bardzo istotna) . 

Jednymi z najczęściej wymienianych cech charak-
teru były pracowitość oraz łatwość nawiązywania 
kontaktów . W dalszej kolejności respondenci wska-
zali na chęć zdobywania wiedzy, determinację do 
osiągania założonych celów czy też sumienność . 
Najmniejszą liczbą wskazań charakteryzowały się 
intuicja, odporność na stres oraz uczciwość . Ciekawy 
z punktu wiedzenia rozważań jest fakt, że gotowość 
do podejmowania ryzyka, kreatywność oraz umiejęt-
ność przewidywania zostały wymienione przez przed-
siębiorców na dalszych miejscach . Taka struktura 
odpowiedzi może być uwarunkowana tym, że goto-
wość do podejmowania ryzyka i kreatywność dla 
mikroprzedsiębiorców jest związana z poniesieniem 
dodatkowych kosztów, których nie są w stanie 
ponieść z uwagi na małą skalę działania . Ponadto 
większość przedsiębiorców prowadziła działalność 
w sektorze usług i tym samym najważniejsze było dla 
nich pozyskanie klienta m .in . poprzez łatwość nawią-
zywania kontaktów oraz pracowitość . 

podsumowanie 

easumując, należy stwierdzić, że mikro-
czynniki determinują decyzję przedsiębior-
ców o utworzeniu własnej działalności 

gospodarczej . Wśród głównych motywów założenia 
własnej firmy przedsiębiorcy wymieniają większą 
możliwość samorealizacji, wyższe zarobki niż 
z pracy w czyjejś firmie czy też dążenie do samo-
dzielności . Istotne w tym miejscu jest podkreślenie 
faktu, że wyższy zarobek mieści się w granicach 
2001–4000 PLN i w przypadku większości respon-
dentów pojawił się po pierwszym półroczu działal-
ności . Ponadto przedsiębiorcy uważają, że zdobyte 
doświadczenie podczas pracy, staży lub też praktyk 
w czyjejś firmie jest pomocne w tworzeniu i zarzą-
dzaniu własną firmą . Cenią sobie także pracowi-
tość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz chęć 
zdobywania wiedzy jako cechy warunkujące sukces 
swojej działalności . Nie może także dziwić, że dla 
większości z nich wiedza zdobyta podczas nauki jest 
mało przydatna w prowadzeniu firmy . Rezultat ten 
uwidacznia potrzebę zacieśnienia współpracy świata 
nauki i biznesu . Możliwe jest to m .in . dzięki budo-
waniu trójkąta wiedzy, który oznacza silne powiązanie 

między przedsiębiorcami, badaniami naukowymi 
oraz innowacjami . 

Z całą pewnością można stwierdzić, że wymie-
nione uwarunkowania determinują postrzeganie 
przez przedsiębiorcę szans i możliwości rozwoju oso-
bistego, ale także własnej firmy, co w konsekwencji 
przyczynia się do wzrostu konkurencyjności zarzą-
dzanego przedsiębiorstwa . 

dr Jarosław Korpysa 
Katedra Mikroekonomii 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
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Summary 
The main goal of this article is to present impact of micro- 
determinants on creation own business . At the first was 
presented the theoretical, which were the basis for empirical 
analysis . These considerations were the basis for presenting 
the results of a survey conducted among entrepreneurs . 
Based on the results of the survey presents impact of per-
sonal characteristics, salary and qualifications and experience 
of the entrepreneurs to establish their own business . 
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przedsiębiorstwa w okresie kryzysu 
retrospektywna analiza zmian stopnia zagrożenia 
    
Jarosław Kaczmarek

Wprowadzenie 

becna sytuacja kryzysu gospodarczego wpływa 
na uwypuklenie różnorakich zagrożeń tkwią-
cych w gospodarce i jej podmiotach, a jednym 

z nich są zbudowane silne powiązania kooperacyjne 
i mogący pojawić się efekt domina . Związane jest to 
z rozwijaniem modelu gospodarki, w którym działają 
liczne, powiązane ze sobą podmioty sfery realnej, 
a dalszy rozwój powoduje naturalne narastanie tych 
powiązań i współzależności . W takiej sytuacji problemy 
jednego ogniwa systemu mogą szybko przełożyć się na 
wywołanie sytuacji zagrożenia w całym łańcuchu, 
a w ostateczności wzbudzić zakłócenia w całej branży 
czy dziale gospodarki . 

Jednym z efektów występowania takich zdarzeń, co 
jest specyficzne dla okresu turbulencji w globalnym, 
regionalnym i narodowym systemie ekonomicznym, 
jest podnoszenie kwestii określonego reagowania na 
negatywne zjawiska w gospodarce – tworzenie narzędzi 
stałej analizy kondycji ekonomiczno-finansowej przed-
siębiorstw . Wynikiem ocen budowanych na podstawie 
tak przeprowadzanych analiz może być podejmowanie 
działań wspierających procesy restrukturyzacji przed-
siębiorstw . Skutecznie i w odpowiednim momencie 
przeprowadzona restrukturyzacja może bowiem urato-
wać przedsiębiorstwo jako samodzielny byt ekono-
miczny, a nakłady państwa na te działania są zdecydo-
wanie mniejsze niż koszty ekonomiczne i społeczne 
spowodowane upadkiem przedsiębiorstw1) . 

Obecna sytuacja kryzysowa, a zwłaszcza nieko-
rzystne przewidywania jej dalszego trwania, a nawet 
rozwoju, dają asumpt do dyskusji i działań podkreśla-
jących konieczność tworzenia systemów wczesnego 
ostrzegania na poziomie poszczególnych krajów czy 
nawet w kontekście międzynarodowym, które będą 
ostrzegać przed takimi zjawiskami, jak kryzysy gospo-
darcze, ale także wyposażą rządy w zestaw instrumen-
tów pozwalających na szybką reakcję i ograniczenie 
ich negatywnych skutków . Istotnym uwarunkowaniem 
staje się jednak określenie siły i zakresu ingerencji 
państwa w gospodarkę2) . 

istota systemów wczesnego ostrzegania 

ystemy wczesnego ostrzegania (SWO) stano-
wią ważny obszar analizy sytuacji ekono-
miczno-finansowej przedsiębiorstw . Ich zasto-

sowanie jest wskazane w sytuacji objęcia systematycz-
nym badaniem licznej ich zbiorowości, a zatem 
w sytuacji ograniczonych warunków wykorzystania 
innych metod i narzędzi analizy . SWO są sytuowane 
w grupie metod zarządzania ryzykiem (obszar zarządzania 

strategicznego), a ich podstawowy cel to możliwie 
wczesne ujawnienie oznak zagrożenia upadłością, 
a szerzej – pogarszającej się sytuacji ekonomiczno- 
-finansowej . 

Warunki sprzyjające wykorzystaniu SWO niewąt-
pliwie pojawiają się w okresach silnych turbulencji 
w gospodarce . Wówczas podstawowe znaczenie ma 
kwestia szybkości rozpoznawania pojawiających się 
zmian w funkcjonowaniu podmiotów sfery realnej . 
Rozpoznanie to powinno odbywać się w sposób zorga-
nizowany, systematyczny i obejmujący szeroki zbiór 
przedsiębiorstw . Taka sytuacja występuje obecnie, skła-
niając do korzystania z narzędzi obszaru statystyczno- 
-matematycznego . Mają one relatywnie wysoki stopień 
predykcji w zakresie identyfikacji pojawiających się 
nieprawidłowości i zagrożeń obszaru ekonomiczno- 
-finansowego funkcjonowania przedsiębiorstw . 

W praktyce funkcjonowania gospodarek trudno 
jest wskazać na zbudowane rozwiązanie o charakterze 
całościowym, systemowym – a zatem od analizy, 
wykrycia stanów i obszarów zagrożenia do interwen-
cji . Istotny stopień zaawansowania charakteryzuje 
projekty w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Francji, 
Niemczech czy zwłaszcza w Austrii . Podawany często 
przykład Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
(jako rozwiązania ponadnarodowego), który stosuje 
kilka modeli SWO, wymaga wyjaśnienia . Modele te 
monitorują stany gospodarek na podstawie węzłowych 
wskaźników, ze szczególnym uwzględnieniem tylko 
kwestii monetarnych i walutowych3) . Stąd uznaje się, 
że modele te mogą spełniać jedynie funkcję pomocni-
czą w prowadzeniu analiz i prognozowaniu, natomiast 
ich sprawność jest zbyt niska, aby stanowiły samo-
istne narzędzie przewidywania zdarzeń krytycznych . 

W Polsce są prowadzone z różną intensywnością 
badania nad problematyką wykorzystania narzędzi 
statystyczno-matematycznych w modelowaniu i pre-
dykcji upadłości4), a w sposób najbardziej systema-
tyczny przez INE PAN5) . 

estymacja modelu logistycznego 

imo stosunkowo wolnego rozwoju samej 
teorii bankructwa6), nurt ukierunkowany na 
kreowanie ilościowych modeli predykcji upa-

dłości jest bardzo aktywny . Powodem jest z pewnością 
postęp w zakresie tworzenia programów informatycz-
nych . Niewątpliwie E . Altman to prekursor przejścia 
od jednowymiarowych do wielowymiarowych staty-
stycznych metod analizy dyskryminacyjnej jako narzę-
dzia predykcji upadłości . Jego prace dały nie tylko 
impuls do rozwoju tej grupy metod, ale przyniosły 
efekt w postaci poszukiwania nowych rozwiązań (np . ,
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badania nad zastosowaniami modeli logitowych, wyko-
rzystanie sieci neuronowych czy sztucznej inteligencji) . 

Klasycznym narzędziem służącym do predykcji upa-
dłości spotykanym w literaturze przedmiotu jest model 
dyskryminacyjny . Niemniej jednak w prowadzonych 
autorskich badaniach uwagę zwrócono w kierunku 
wykorzystania modeli regresji logistycznej . Treści szcze-
gółowe ich kompozycji i prowadzonego wnioskowania 
zostały w tym tekście pominięte, a pozostawiona ich 
ogólna charakterystyka7) . Analiza empiryczna wykazała 
niemal całkowity brak różnic w zdolnościach predykcyj-
nych obu klas modeli, natomiast za modelem regresji 
logistycznej przemawia bardzo ważny brak założeń 
w odniesieniu do probabilistycznej natury zmiennych 
objaśniających oraz bardziej naturalna interpretacja 
ocen parametrów modelu . 

Modele regresji logistycznej umożliwiają określe-
nie wpływu zmian kluczowych mierników kondycji 
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw (zmienne 
objaśniające) na szansę ich upadłości, gdzie szansa 
jest definiowana jako stosunek prawdopodobieństwa 
wystąpienia upadłości do prawdopodobieństwa nie-
wystąpienia upadłości . Warunki tworzenia zbioru 
uczącego powodują, że uzyskany wynik jest miarą 
stopnia zagrożenia upadłością8) . Pozwala ona 
w sposób ilościowy opisywać skalę zmian badanego 
zjawiska upadłości z okresu na okres . Zatem pozwala 
stwierdzić, czy zjawisko upadłości nasila się lub 
słabnie, jak również jak bardzo . Ponadto pozwala 
porównywać stopień zagrożenia pomiędzy różnymi 
klasami i grupami przedsiębiorstw . 

Dokonane oszacowanie na rozległej próbie modeli 
regresji logistycznej oraz zastosowanie innowacyjnych 
metod i technik szczegółowych powodują, że modele 
te są unikatowe i zapewniają zdecydowanie wyższą 
jakość przewidywania zmiany stopnia zagrożenia upa-
dłością przedsiębiorstw w stosunku do modeli dotych-
czas stosowanych . 

Do prezentowanych powszechnie w literaturze 
wyników zastosowania modeli dyskryminacyjnych 
należy bowiem podchodzić z dużą dozą ostrożności, gdyż 
wskazywane przez autorów poszczególnych modeli ich 
wysokie zdolności predykcyjne mogą być znacznie prze-
szacowane, czego powodem są małe próby badawcze11) . 

Natomiast w przypadku opracowanych modeli regre-
sji logistycznej wysoką wartość dodaną stanowi właśnie 
ich zbiór uczący – spośród ponad 2 tys . podmiotów 
upadłych oraz blisko 15 tys . nieupadłych wyłoniono 
zbiór przetworzony w strukturę panelową, stanowiący 
podstawę estymacji tych modeli, liczący 530 przedsię-
biorstw upadłych oraz 2650 przedsiębiorstw nieupa-
dłych . Jest to zbiór znakomicie, wielokrotnie liczebnie 
przekraczający wszystkie zbiory, jakie znalazły dotych-
czas zastosowanie w budowie modeli dyskryminacyj-
nych . Stąd opracowane modele regresji logistycznej 
wraz z wynikami ich zastosowania są pierwszymi tego 
rodzaju w wymiarze nie tylko krajowym . 

zmiany stopnia zagrożenia upadłością 

ykorzystanie modeli regresji logistycznej 
w predykcji upadłości przedsiębiorstw może 
przybierać różne wymiary – podstawowy, 

w którym wartość miary jest oszacowaniem obecnego 
prawdopodobieństwa zmiany (wystąpienia) stanu 
zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (osłabienia ich 
kondycji), w perspektywie jednego roku, od bieżącego 
okresu analizy . 

Szerokie, wieloprzekrojowe badania zachowań 
przedsiębiorstw w latach 2007–201012) pozwalają na 
prezentację jednego z wycinków tej analizy . Jest nim 
zarysowanie zmian w ogólnej sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw i sposobie ich zachowania się jako 
odpowiedzi na istotną zmianę uwarunkowań i wpływ 
czynników charakterystycznych dla okresu kryzysu . 
Analiza retrospektywna prowadzona była na zbioro-
wości przedsiębiorstw13) z wyróżnionymi ich klasami 
(wielkość) i grupami (rodzaj działalności)14) . 

Analizując kształtowanie się zmian stopnia zagro-
żenia upadłością przedsiębiorstw produkcyjnych 
w okresie 1 . połowa 2007 r . – 2 . połowa 2010 r . 
widoczny jest przede wszystkim ogólnie niski poziom 
wartości tej miary (średni poziom – 15,14%) . Pozwala 
to na sformułowanie wniosku, że wielkości te wska-
zują na przeprowadzanie oceny w wymiarze pogarsza-
nia się lub osłabiania ogólnej kondycji przedsiębiorstw, 
odległej od poziomów realnego zagrożenia upadłością . 
Ponadto występuje istotne zróżnicowanie pomiędzy 

Tab. 1. ogólna charakterystyka estymowanych modeli regresji logistycznej „4K1” 

Element konstrukcyjny opis zastosowanego podejścia 

Zbiór uczący  z 530 przedsiębiorstw upadłych oraz 2650 nieupadłych (produkcyjne, handlowe i usługowe) 
Metoda dobierania 
przedsiębiorstw

 z Technika case-control – do każdego przedsiębiorstwa upadłego dobrano pięć nieupadłych 

Analiza jednowymiarowych 
rozkładów zmiennych 
objaśniających 

 z 24 mierniki kondycji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw, wykorzystanie 
wykresów typu „ramka – wąsy” oraz tabel z wybranymi percentylami rozkładu (osobno dla 
przedsiębiorstw upadłych oraz nieupadłych) 

Analiza współzależności  z Badanie korelacji mierników kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w podziale 
na grupy przedsiębiorstw (ogółem, produkcyjne, handlowe, usługowe) 

Model predykcyjny  z Model regresji logistycznej (z wyprzedzeniem jednorocznym oceny stopnia zagrożenia 
upadłością) 

Ocena parametrów modelu  z Metoda największej wiarygodności (MNW) oraz model regresji logistycznej Firtha 
Określenie zbioru 
zmiennych objaśniających 

 z Krokowe metody doboru zmiennych oraz metoda najlepszego podzbioru . Za kryterium oceny 
dopasowania modelu regresji logistycznej do danych przyjęto miarę AIC (Akaike Information Criterion) 

Rodzaje opracowanych 
modeli 

 z Cztery modele stopnia zagrożenia upadłością: dla przedsiębiorstw ogółem, produkcyjnych, 
handlowych i usługowych 

Zdefiniowanie klas 
zagrożenia upadłością 

 z Wyznaczenie optymalnego punktu odcięcia za pomocą krzywej ROC (Receiver Operating 
Characteristic) 

Zdolności predykcyjne  z Zmierzone za pomocą odsetka poprawnych klasyfikacji, czułości (odsetek upadłych uznanych 
za upadłych) oraz specyficzności (odsetek nieupadłych uznanych za nieupadłych)19) . Dodatkowo 
jakość modeli zmierzono za pomocą pola pod krzywą ROC (AUC – Area Under Curve) 

źródło: opracowanie własne10) . 

PO 10 2011.indb   28 14/10/2011   13:44



organizacji 10/2011 29

wartościami charakteryzującymi 
przedsiębiorstwa zaliczane do odpo-
wiednich sekcji PKD w ramach dzia-
łalności produkcyjnej oraz różna jest 
reakcja przedsiębiorstw na zmiany 
warunków prowadzenia działalności, 
wyrażająca się także w jej przesunię-
ciu w czasie . 

Przedsiębiorstwa prowadzące działal-
ność w zakresie usług zareagowały 
w sposób zróżnicowany, niedający jedno-
znacznych wskazań dla całej grupy . 
Poziom stopnia zagrożenia upadłością 
wzrastał (z wahaniami) od 1 . połowy 
2007 r . do maksimum osiągniętego dla 
1 . połowy 2010 r . (25,43%) . Ogólnym 
wnioskiem sformułowanym dla grupy 
przedsiębiorstw działalności usługowej 
jest osiąganie najwyższych wartości ana-
lizowanej miary spośród trzech analizo-
wanych grup (przedsiębiorstwa produk-
cyjne, usługowe, handlowe), przy odchy-
leniu od średniej in plus o ponad jedną 
czwartą na koniec analizowanego 
okresu . 

Przedsiębiorstwa handlu hurto-
wego i detalicznego charakteryzuje 
zdecydowanie odmienny sposób 
reakcji, jak również jej zakres, w sto-
sunku do dwóch poprzednich grup 
przedsiębiorstw . Znaczna amplituda 
wahań, wynikająca w głównej mierze 
z wpływu czynnika sezonowości, do 
celów oceny może być zniwelowana 
poprzez wyznaczenie linii trendu, 
który jednoznacznie wskazuje na 
szybki wzrost stopnia zagrożenia 
upadłością do 1 . połowy 2009 r ., 
a następnie na spowolnienie tego 
wzrostu, aż do obniżenia w 2 . połowie 
2010 r . 

Analizując zmiany stopnia zagroże-
nia upadłością w całej zbiorowości 
przedsiębiorstw15), można także 
potwierdzić przyjęte do realizacji celu 
prowadzonych badań kryterium 
podziału przedsiębiorstw z punktu 
widzenia ich wielkości . Niewątpliwie 
inaczej – w innym zakresie i w innym 
horyzoncie czasu, zareagowały na 
występujące w otoczeniu zmiany przed-
siębiorstwa małe, średnie oraz duże . 

Przedsiębiorstwa małe wykazały 
się różnokierunkowymi, naprzemien-
nymi zmianami z okresu na okres, 
a jednocześnie na koniec 1 . połowy 
2010 r . osiągnęły najwyższy stopień 
zagrożenia upadłością (23,39%), blisko 
o 20% wyższy od średniej dla wszyst-
kich przedsiębiorstw . Z kolei poziom 
osiągnięty w 2 . połowie 2010 r . jest 
zdecydowanie niższy, zbliżony do 
wyniku 2 . połowy 2008 r . Wyniki 
analizy wskazują, że przedsiębiorstwa małe są wysoce 
podatne na niekorzystne zmiany w otoczeniu – ich 
reakcja nie jest najbardziej elastyczna (co mogło być 
oczekiwane) ze wszystkich analizowanych klas przedsię-
biorstw . 

Przedsiębiorstwa średnie wykazują stały, w miarę 
równomierny wzrost analizowanej miary . Jednocześnie 
przebieg krzywej, opisującej zmiany stopnia zagrożenia 
upadłością, jest najbardziej zbliżony do przebiegu krzywej 
reprezentującej ogół przedsiębiorstw . ,

Rys. 2. Zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością przed-
siębiorstw w okresie: 1. połowa 2007 r. – 2. połowa 2010 r. 
według rodzaju prowadzonej działalności 

źródło: opracowanie własne . 

Rys. 1. Zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością przed-
siębiorstw w okresie: 1. połowa 2007 r. – 2. połowa 2010 r. 
według klas ich wielkości 

źródło: opracowanie własne . 

Rys. 3. Zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością przed-
siębiorstw w okresie: 1. kwartał 2007 r. – 4. kwartał 2010 r. 
według rodzaju prowadzonej działalności – przedsiębiorstwa 
małe 

źródło: opracowanie własne . 
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Najbardziej czytelne, a jednocześnie wskazujące na 
silną mobilizację potencjału restrukturyzacji, było zacho-
wanie się przedsiębiorstw dużych . W 1 . połowie 2009 r . 
wykazały one najwyższy stopień zagrożenia upadłością 
(wzrost blisko o 38% względem poprzedniego okresu), 
który już w następnym okresie obniżył się o około 13%, 
a zmniejszenie tego poziomu kontynuowane było dalej 
przez 1 . połowę 2010 r . i 2 . połowę 2010 r . Zatem przed-
siębiorstwa duże, silnie reagując na zmianę o charakte-
rze kryzysowym, najszybciej wyszły z tego zagrożenia . 

W zakresie rodzaju prowadzonej działalności 
podstawową różnicą jest wysoki, zdecydowanie 
wyższy od przeciętnego, poziom prawdopodobień-
stwa upadłości w przypadku przedsiębiorstw usłu-
gowych oraz handlowych . Przebieg krzywych warto-
ści analizowanej miary – chociaż z podobną tenden-
cją wzrostową – jest dla obu grup silnie zróżnicowany . 
Przedsiębiorstwa handlowe cechuje bowiem zdecy-
dowanie wyższa amplituda zmian w stosunku do 
przedsiębiorstw usługowych oraz niższy poziom 
bezwzględny w 2 . połowie 2010 r . w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego . 

Przedsiębiorstwa produkcyjne wykazały się najniż-
szymi wartościami stopnia zagrożenia upadłością . Ich 
reakcja była wyraźna, ale nastąpiła z pewnym opóźnie-
niem (2 . połowa 2008 r .) względem przedsiębiorstw 

usługowych i handlowych . Z kolei 
przedsiębiorstwa produkcyjne szyb-
ciej osiągnęły niższe poziomy anali-
zowanej miary (tendencja spad-
kowa), wykazując pewien przyrost 
w 1 . połowie 2010 r . 

Przedsiębiorstwa przemysłowe 
dominują w grupie przedsiębiorstw 
produkcyjnych (w zakresie poten-
cjału i efektów jego wykorzystania), 
ale wyniki analizy wskazały równo-
cześnie, że stopień zagrożenia upa-
dłością, kształtujący się według zbli-
żonych co do kształtu krzywych, dla 
przedsiębiorstw przemysłowych jest 
wyższy niż dla przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych . 

Wyróżnione struktury przedsię-
biorstw względem klas ich wielkości 
mogą być przedmiotem dalszej, 
pogłębionej, analizy w ramach grup 
wyłonionych pod względem rodzaju 
prowadzonej działalności . 

W przedsiębiorstwach małych 
wyższy stopień zagrożenia upadło-
ścią wykazują przedsiębiorstwa 
usługowe, produkcyjne oraz prze-
mysłowe niż handlowe . Te ostatnie 
zareagowały z opóźnieniem, ale 
z większą dynamiką . Wyraźnie są 
widoczne naprzemienny wzrost 
i obniżanie się poziomu zagroże-
nia w ostatnich czterech okre-
sach . W klasie przedsiębiorstw 
średnich wyższe stany zagrożenia 
wykazują przedsiębiorstwa han-
dlowe i usługowe o znacznie więk-
szej amplitudzie zmian niż 
w przypadku przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych i przemysłowych 
(stopniowy wzrost) . Podobna 
sytuacja wystąpiła w przedsię-

biorstwach dużych (niższa amplituda), natomiast 
produkcję i przemysł cechują gwałtowny wzrost 
stopnia zagrożenia upadłością oraz systematyczne 
obniżanie się (ponowny wzrost w ostatnim okresie) . 

podsumowanie 

yniki prowadzonej szerokiej, wieloprzekrojo-
wej analizy zmian strukturalnych oraz zmian 
potencjału i wyników ekonomiczno-finanso-

wych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2010 
wskazywały na konieczność odrębnego podejścia do 
grup i klas przedsiębiorstw wyróżnionych w ich zbio-
rowości . Ocena uzyskanych wyników w zakresie kształ-
towania się stopnia zagrożenia upadłością z wykorzy-
staniem modeli regresji logistycznej potwierdziła fakt 
zróżnicowanego zachowania się rodzajowo wyróżnio-
nych przedsiębiorstw względem klas ich wielkości, 
a równocześnie niepokrywający się z nim obraz zmian 
analizowanych według tego samego rodzaju prowadzo-
nej działalności w ramach różnych klas wielkości 
przedsiębiorstw . 

Prowadzona w tych dwóch kierunkach analiza retro-
spektywna, wzbogacona o podstawowy walor poznawczy 
modeli regresji logistycznej, a dotyczący oczekiwanych 
zmian stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstw, 

Rys. 4. Zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością przedsię-
biorstw w okresie: 1. kwartał 2007 r. – 4. kwartał 2010 r. 
według rodzaju prowadzonej działalności – przedsiębiorstwa 
średnie 

źródło: opracowanie własne . 

Rys. 5. Zróżnicowanie stopnia zagrożenia upadłością przedsię-
biorstw w okresie: 1. kwartał 2007 r. – 4. kwartał 2010 r. według 
rodzaju prowadzonej działalności – przedsiębiorstwa duże 

źródło: opracowanie własne . 
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pozwala na stworzenie swoistej mapy rozpoznanych 
zmian w intensywności badanego zjawiska – pogorsze-
nia się (osłabienia) kondycji ekonomiczno-finansowej 
przedsiębiorstw aż do wyróżnienia stanów możliwego 
zagrożenia upadłością . 

Zasadne jest w tym miejscu zwrócenie uwagi, że 
skuteczność czy też jakość modeli mających informo-
wać i ostrzegać przed pojawieniem się sytuacji zagro-
żenia nie są określane jednak poprzez poprawność 
klasyfikowania przedsiębiorstw jako zagrożone i nie-
zagrożone . Taką miarą oceny może być analiza porów-
nawcza podmiotów, które wskutek rozpoznanego 
sygnału ostrzegawczego opracowały i zrealizowały 
plan restrukturyzacji (głównie naprawczej)16), a dzięki 
temu nie weszły w stan wysokiego zagrożenia upa-
dłością (w stan upadłości) . 

dr Jarosław Kaczmarek 
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

PRZYPISY
1) Kwestie nieuchronności likwidacji podmiotów nieefektyw-
nych, łańcucha upadłości, zdolności udziału w konkurencji 
rynkowej i stwarzania możliwości działań restrukturyzacyjnych 
– por . E . MąCZyńSKA, M . ZAWADZKI, Dyskryminacyjne 
modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista” nr 
2/2006 . 
2) Zagadnienia te odnieść można szczególnie do bezpośredniej 
i pośredniej polityki strukturalnej – por . m .in . A . LINDBECK, 
Industrial Policy as an Issue in the Economic Environment, 
„World Economy” 1981, no . 4, s . 25 . 
3) A . BERG, E . BORNSZTEIN, C . PATTILLO, Assessing Early 
Warning Systems: How Have They Worked in practice?, 
International Monetary Fund 2004 . 
4) Wskazać należy między innymi prace takich autorów, jak E . 
MąCZyńSKA i  M . ZAWADZKI, B . HAMROL, B . PRUSAK, 
A . HOŁDA . 
5) Prace te są prowadzone pod kierunkiem E . Mączyńskiej, 
a ich wyniki były wielokrotnie publikowane – por . 
E . MąCZyńSKA, Termometr dla gospodarki – modele wcze-
snego ostrzegania przed bankructwem, „Academia” nr 1/2006 . 
6) Por . A . SCHWARTZ, Normative Theory of Business 
Bankruptcy, yale University, Paper no . 32/2004 . 
7) Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z budową 
modeli na potrzeby prowadzonych badań zawiera opracowanie 
Metody i narzędzia monitorowania gospodarki w komponencie 
mikroekonomicznym, MSAP UEK, Kraków 2011 (maszynopis 
powielony) . 
8) Gdyby zostało spełnione ponadto krytyczne założenie, że 
proporcje przedsiębiorstw upadłych i nieupadłych w zbiorze 
uczącym modeli predykcji upadłości pochodziły z całej popula-
cji przedsiębiorstw, wówczas uzyskane z zastosowania oszaco-
wanych modeli prawdopodobieństwo oznaczałoby prognozo-
waną stopę upadłości . 
9) Zdolności predykcyjne estymowanych modeli logistycznych: 
czułość 82,4–86,3%, specyficzność 80,0–84,5%, AUC 0,890–0,918 . 
10) Pierwotnym źródłem są badania przeprowadzone na potrze-
by opracowania założeń Instrumentu Szybkiego Reagowania 
– por . Metody i narzędzia monitorowania gospodarki…, op. cit . 
11) Z reguły nie więcej jak kilkadziesiąt przedsiębiorstw . 
Ponadto uwagę zwraca woluntarystyczne traktowanie wyma-
ganych w analizie dyskryminacyjnej założeń dotyczących 
normalności rozkładów mierników, odróżniających przedsię-
biorstwa zagrożone od niezagrożonych upadłością oraz sam 
dobór przedsiębiorstw (w tym ich parowanie) . 
12) Artykuł jest pierwszą, wąską tematycznie, prezentacją wyników 
szeroko prowadzonych badań przedsiębiorstw w zakresie ich 
zachowań w okresie kryzysu oraz przeszłych i oczekiwanych 
zmian poziomu zagrożenia wynikających z oddziaływania sytuacji 

kryzysowej . Por . Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw 
upadłością – komponent mikroekonomiczny, MSAP UEK, Kraków 
2011 (maszynopis powielony) . 
13) Podlegające analizie wyniki oszacowania stopnia zagrożenia 
upadłością zostały obliczone na wielkościach zagregowanych dla 
zbioru przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących od 
10 osób (48 835 podmiotów na koniec 4 kwartału 2010 roku) . 
14) Jako grupy przedsiębiorstw wyróżniono: przedsiębiorstwa 
produkcyjne, przemysłowe, handlowe i usługowe . Klasy wielko-
ści objęły: przedsiębiorstwa małe (liczba pracujących 10–49 
osób), średnie (50–249 osób) oraz duże (250 i więcej osób) . 
Periodyzacja półroczna badań dotyczy przedsiębiorstw małych, 
natomiast kwartalna – przedsiębiorstw średnich i dużych . 
15) W zakresie prowadzonej szczegółowej analizy i na tej pod-
stawie formułowanych ocen należy wskazać, że przebiegają 
one w środowisku dopasowania modelu predykcji upadłości 
względem zróżnicowania rodzajowego działalności przedsię-
biorstw . Zbudowane i wykorzystane zostały – oprócz modelu 
ogólnego – modele specyficzne, właściwe dla czterech podsta-
wowych grup przedsiębiorstw . 
16) B . PRUSAK, Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia 
finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005, s . 65 .
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Summary 
The application of early warning systems is recommended in 
situations when a large number of companies are subjected to 
systematic investigation, which implies that the application of 
other analytical tools and methods is limited . They are included 
in the group of risk management methods (the strategic man-
agement area) and perform anticipatory functions . A classical 
bankruptcy prediction model, commonly cited in literatures, is 
the discrimination model . However, the construed solutions 
focus on the application of logistic regression solutions . A large-
scale and multi-dimensional analysis of corporate behaviour, 
conducted in 2007–2010 and based on such models, facilitate 
presentation of the selected areas of the analysis . They outline 
changes to companies’ general financial standing and different 
behaviour profiles resulting from the significant changes to 
business conditions and the impact of crisis-related factors . 
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zarządzanie relacjami z klientami 
w procesie kształtowania wartości 
zakładów ubezpieczeń 
    
Andrzej Grzebieniak

Wprowadzenie 

arządzanie przez wartość jest koncepcją funk-
cjonowania przedsiębiorstwa, która wyróżnia 
czynniki wartościotwórcze przedsiębiorstwa 

oraz wszelkie podejmowane przez niego przedsięwzięcia 
poprzez pryzmat ich wpływu na te czynniki, pod kątem 
zarówno ich pozytywnego, jak i negatywnego oddziały-
wania . 

Niniejszy artykuł ma na celu prezentację empirycz-
nie zbadanych niektórych związków jednego z takich 
czynników, czyli metody zarządzania relacjami z klien-
tami, z kształtowaniem się wartości zakładów ubezpie-
czeń . Badania były prowadzone w roku 2010 oraz 
w pierwszej połowie roku 2011 i objęły wszystkie zakła-
dy ubezpieczeń działające na rynku polskim w tym 
czasie . Przygotowana w tym celu ankieta badawcza 
została skierowana do zakładów ubezpieczeń oraz naj-
większych oddziałów terenowych tych zakładów . Ankie-
ty były wypełniane najczęściej przez dyrektorów (kie-
rowników) działów marketingu lub działów sprzedaży . 
Przedstawione wyniki badań dotyczą pierwszej grupy 
badanych zakładów ubezpieczeń, tj . dziesięciu zakładów 
świadczących ubezpieczenia życiowe i dziesięciu zakła-
dów świadczących ubezpieczenia majątkowe . 

koncepcja zarządzania wartością  
przedsiębiorstwa 

dea kreowania wartości przedsiębiorstwa dla 
jego właścicieli nabrała znaczenia w XX wieku 
– od końca lat 80 . w Stanach Zjednoczonych 

i od połowy lat 90 . w Europie . Odnosi się ona do dłu-
gofalowej strategii organizacji i oparta jest na dążeniu 
do równowagi pomiędzy zadowoleniem klientów, pra-
cowników oraz na efektywności przepływów finanso-
wych . Szczególną rolę przypisuje się klientom, gdyż „cel 
biznesu możemy określić tylko w jeden poprawny spo-
sób: przedsiębiorstwo istnieje, aby przysparzać sobie 
klientów”1) . Obecnie dla firmy klienci stanowią najcen-
niejszy zasób oraz główne źródło wartości, tylko klienci 
generują bowiem zyski, które są warunkiem egzystencji 
i rozwoju firmy oraz umożliwiają realizację celów wszyst-
kich interesariuszy firmy (właścicieli, pracowników, 
dostawców, pożyczkodawców, budżetu państwa itd .) . 
Obecnie strategia firmy musi koncentrować się na po-
większaniu kapitału i wartości klienta oraz podporząd-
kowaniu marketingu zarządzaniu relacjami z klientami . 
Klienci firmy stanowią kluczowe aktywa finansowe 
i zarządzanie nimi jest nie mniej ważne od zarządzania 
finansami . System, który daje podstawy budowania 

przedsiębiorstwa poprzez najbardziej efektywną konty-
nuację jego misji, jest nazywany zarządzaniem wartością 
przedsiębiorstwa (value based management – vBM) . 
Uważa się, że jest to filozofia prowadzenia działalności 
gospodarczej i system zarządzania, który umożliwia 
skuteczne konkurowanie na globalnych rynkach2) . 

zarządzanie wartością zakładów  
ubezpieczeń 

oncepcją zarządzania wartością firmy zaintere-
sowały się również zakłady ubezpieczeń, a do 
głównych powodów tego zainteresowania moż-

na zaliczyć wzrost znaczenia rynków kapitałowych dla 
branży ubezpieczeniowej oraz brak realizacji odpowied-
nich przychodów dla akcjonariuszy zakładów ubezpie-
czeń3) . W Polsce decydujące znaczenie ma na razie ten 
drugi czynnik, gdyż tylko dwa zakłady ubezpieczeń bez-
pośrednio uczestniczą w rynku kapitałowym (są notowa-
ne na giełdzie), tj . Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA 
oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA4) . Nie można 
jednak w zupełności pomijać czynnika pierwszego 
w przypadku zakładów ubezpieczeń nieuczestniczących 
w rynku kapitałowym ze względu na często prowadzo-
ne szacunki wartości niektórych spółek ubezpieczenio-
wych działających w Polsce (np . Allianz, StuErgoHestia, 
Compensa, Europa, Generali, Warta) dla całkowitej 
wyceny danej grupy ubezpieczeniowej na rynkach mię-
dzynarodowych . 

Znajomość czynników wpływających na wzrost war-
tości zakładów ubezpieczeń pozwala ocenić każdą ich 
działalność pod kątem wpływu na kształtowanie się tej 
wartości na podstawie wzrostów lub spadków wielkości 
tych czynników . Ta zasada dotyczy m .in . wpływu zarzą-
dzania relacjami z klientami na proces kształtowania 
wartości zakładów ubezpieczeń, a dokładniej wpływu 
kilku wybranych wskaźników tego zarządzania . Dlatego 
ważne jest do oceny znaczenia tej kategorii działalności 
wyodrębnienie w zakładach ubezpieczeń czynników war-
tościujących . Wartość zakładu ubezpieczeń składa się 
z trzech poziomów5) . Pierwszy poziom tworzy aktualna 
wartość księgowa firmy (adjusted net asset value), czyli 
różnica między aktywami a zobowiązaniami (nie licząc 
wartości niematerialnych i prawnych) . Drugi poziom 
dotyczy wartości spodziewanych przyszłych dochodów 
netto z obecnych interesów, czyli polis czynnych w chwi-
li obecnej (embedded value) i obejmuje głównie ubezpie-
czenia na życie z uwagi na ich długoterminowość . Trze-
ci poziom związany jest z wartością spodziewanych 
przyszłych dochodów netto z planowanych interesów, 
czyli polis zawartych w przyszłości dzięki renomie  
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danego zakładu (goodwill) . Wartość zakładu ubezpieczeń 
wynikająca ze wszystkich trzech składników nosi angiel-
ską nazwę appraisal value (wycena wartości) . 

Stosując z kolei metodę zarządzania wartością przed-
siębiorstwa vBM w odniesieniu do zakładów ubezpie-
czeń, można zidentyfikować główne czynniki decydujące 
o wzroście wartości, na które powinien mieć wpływ za-
rząd zakładu ubezpieczeń . Do jednych z najważniejszych 
elementów koncepcji vBM należy ustalanie celów na 
poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej6), 
która jest jednym z ogniw łańcucha wartości ubezpieczy-
ciela, gdzie funkcja marketingowa nabiera szczególnego 
znaczenia i ma zdecydowanie szerszy zasięg niż jej tra-
dycyjne ujęcie7) . Przede wszystkim odnosi się to do trak-
towania usługi nie tylko jako produktu, który skupia 
w sobie wszystko to, co może być zaoferowane na rynku 
do zaspokojenia potrzeb czy chęci konsumentów8), ale 
również do korzyści kreowanych przez określonego ro-
dzaju działania czy wykonywane pewne czynności . 

Jeśli świadczenie ochrony ubezpieczeniowej jest 
rozumiane jako pozostawianie w gotowości przejęcia 
przez zakład ubezpieczeń materialnych skutków zda-
rzeń losowych9), to kluczowym produktem ubezpiecze-
niowym jest sama gotowość zakładu ubezpieczeń do 
spełnienia świadczenia w razie realizacji zdarzenia 
losowego będącego przedmiotem ubezpieczenia . Można 
jednak wskazać też na dwie kolejne warstwy produktu 
ubezpieczeniowego, czyli na świadczenie podstawowe 
i świadczenie rozszerzone10) . świadczenie podstawowe 
obejmuje w szczególności doradztwo w rozwiązywaniu 
problemów potencjalnego lub aktualnego klienta 
w związku z jego chęcią zabezpieczenia się lub rozsze-
rzenia ubezpieczenia na wypadek strat losowych, na-
tomiast świadczenie rozszerzone jest uznawane za 
kluczowe w warunkach konkurencji w celu utrzymania 
pozycji ubezpieczyciela na rynku i obejmuje różne 
powiązania usługi ubezpieczeniowej z innymi usługami 
finansowymi . Polegać one mogą na ofercie dodatkowej 
w ramach pogłębiania usługi ubezpieczeniowej, która 
obejmuje np . świadczenia zdrowotne, szpitalne, eme-
rytalne, ale również na ofercie dodatkowej w ramach 
poziomego rozszerzania produktu ubezpieczeniowego, 
np . możliwość nabywania jednostek ubezpieczeniowych 
funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emery-
talnych itd . Wymaga to od zakładu ubezpieczeń pozy-
skania dostępności takich świadczeń poprzez nawiąza-
nie kontaktu z odpowiednimi świadczeniodawcami lub 
osiągnięcia specjalizacji własnych jednostek zależnych 
w świadczeniu tego rodzaju usług . Wszystkie te dzia-
łania zwiększają także nacisk na zakład ubezpieczeń, 
aby ten nawiązywał ściślej współpracę z samymi klien-
tami, gdyż przede wszystkim długofalowość takiej 
współpracy gwarantuje sukces i utrzymanie lub zwięk-
szanie udziału w rynku . Kluczowymi elementami tej 
współpracy stają się m .in . następujące czynniki: 
zz innowacyjne produkty, 
zz innowacyjne wartości dla klientów, 
zz systemy motywacyjne zakładów ubezpieczeń, 

w których dużą rolę przypisuje się właściwemu 
kształtowaniu relacji z klientami, 
zz nowe zasady zarządzania relacjami z klientami 

(customer relationship management – CRM) . 
Specyficzną cechą sektora ubezpieczeniowego jako 

świadczeniodawcy określonej usługi jest to, że łączy on 
w czasie (w pewnym okresie) produkcję usługi z jej 
konsumpcją . Ze strony ubezpieczonego powstają wów-
czas określone oczekiwania, którym musi sprostać ubez-
pieczyciel . Dotyczy to m .in . administrowania zawartymi  

umowami ubezpieczenia, utrzymywania stanu gotowo-
ści finansowej do wypłaty ewentualnego świadczenia . 
Administrowanie zawartymi umowami ubezpieczenia 
oznacza przede wszystkim utrzymywanie kontaktu 
z ubezpieczonym w celu rozpoznawania jego dalszych 
oczekiwań wobec ubezpieczyciela (poza typowymi pro-
cedurami związanymi np . z indeksacją składek i świad-
czeń, monitorowaniem ubezpieczonego ryzyka z punk-
tu widzenia wysokości składki ubezpieczeniowej itd .), 
klient powinien bowiem być traktowany jak inwestycja, 
która jest źródłem długofalowych korzyści dla przedsię-
biorstwa11) i która jest jedną z podstawowych funkcji 
ubezpieczeniowych12) . 

Do wyceny wartości zakładów ubezpieczeń można 
też przyjąć tzw . mieszane metody wyceny, które opiera-
ją się m .in . na aktywach i kapitale13), tj . na zwrocie na 
aktywach i zwrocie na kapitale (rentowność aktywów 
i kapitałów), na stopniu pokrycia rezerw aktywami, 
stopniu pokrycia marginesu wypłacalności środkami 
własnymi oraz na nominalnym wzroście przypisu skład-
ki . Kształtowanie się wartości tych wskaźników przyję-
to w artykule za kryterium kształtowania się wartości 
badanych zakładów ubezpieczeń . 

Wyniki badania empirycznego 

aprezentowane w niniejszym artykule wy-
niki badań dotyczą: 
zzpoziomu orientacji menedżerów na potrze-

bę kształcenia się w zakresie zarządzania relacjami 
z klientami, 
zz poziomu orientacji zakładów ubezpieczeń w trzech 

następujących zakresach związanych z zarządzaniem 
relacjami z klientami w procesie kształtowania warto-
ści zakładów ubezpieczeń: 

 9 poziomu orientacji w zakresie pozyskiwania danych 
i informacji rynkowych dotyczących sposobów zarzą-
dzania relacjami z klientami, 

 9 poziomu orientacji na tworzenie nowej wiedzy i jej 
upowszechniania w zakładzie ubezpieczeń w zakresie 
zarządzania relacjami z klientami, 

 9 poziomu orientacji w zakresie wykorzystania 
i transferu wiedzy poza zakład ubezpieczeń w procesie 
zarządzania relacjami z klientami . 

Zidentyfikowanie orientacji kierownictwa zakładów 
ubezpieczeń na potrzebę kształcenia się w zakresie 
zarządzania relacjami z klientami wymagało zebra-
nia deklaracji respondentów wobec stwierdzeń od-
noszących się do: 

 z znaczenia kształtowania relacji z klientami w osią-
ganiu sukcesu w biznesie ubezpieczeniowym, 

 z roli kierownictwa i innych pracowników w proce-
sach związanych z kształtowaniem relacji z klienta-
mi w zakładach ubezpieczeń, 

 z wpływu procesu kształtowania relacji z klientami 
na działania operacyjne i strategiczne w zakładach 
ubezpieczeń, 

 z warunków niezbędnych do rozwijania procesów 
związanych z kształtowaniem relacji z klientami w za-
kładach ubezpieczeń (np . kultura organizacyjna, infra-
struktura techniczna) . 

Wnioski 

zęściowe wyniki badań zostały zaprezentowa-
ne na rysunkach 1–3 . Przedstawione zależno-
ści dotyczą tylko kilku stwierdzonych uwarun-

kowań i nie wyczerpują znacznie szerszego zbadanego 

PO 10 2011.indb   33 14/10/2011   13:44



34 przeglàd

spektrum czynników wpływających na kształtowanie 
się wartości zakładów ubezpieczeń . Pozwalają jednak 
zaobserwować pewne prawidłowości wynikające ze spo-
sobów zarządzania relacjami z klientami w zakresie 
orientacji menedżerów zakładów ubezpieczeń, jak i za-
kładów jako całości z punktu widzenia realizowanych 
działań operacyjnych i strategicznych . 

Zaprezentowane na rysunkach wyniki badań wska-
zują na następujące prawidłowości w kształtowaniu 
się poziomu orientacji menedżerów i zakładów ubez-
pieczeń w zarządzaniu relacjami z klientami w proce-
sie kształtowania wartości zakładów ubezpieczeń: 
z� Najwyższy poziom orientacji menedżerów na potrze-

bę kształcenia się w zakresie zarządzania relacjami 
z klientami wystąpił tylko w trzech zakładach ubezpie-
czeń, średniowysoki i średni łącznie w ośmiu, średnio-
niski w siedmiu i najniższy w jednym; dokładniejsze 
badania pozwoliły ustalić, że menedżerowie o najwyż-
szym poziomie orientacji wskazywali na bardzo duży 
wpływ ich procesu kształcenia w tym zakresie na bie-
żące działania operacyjne i długofalowe działania stra-
tegiczne . W pozostałych przypadkach nie było już takiej 
jednoznaczności, np . menedżerowie o średniowysokim 
poziomie orientacji podkreślali wpływ ich kształcenia 
w danym zakresie przede wszystkim na działania ope-
racyjne i bardzo mały wpływ na działania strategiczne, 

menedżerowie o średnio średnim poziomie orientacji 
wskazywali głównie na działania bardziej strategiczne 
niż operacyjne, z kolei menedżer o najniższym poziomie 
orientacji podkreślał niski wpływ zarówno na działania 
operacyjne, jak i strategiczne (rysunek 1 „A”) . 
z� Najwyższy poziom orientacji w zakresie pozyski-

wania danych i informacji rynkowych dotyczących 
sposobów zarządzania relacjami z klientami w proce-
sie kształtowania wartości zakładów ubezpieczeń wy-
stąpił tylko w dwóch zakładach ubezpieczeń, średnio-
wysoki też tylko w dwóch, średni w pięciu oraz śred-
nioniski i najniższy łącznie w jedenastu zakładach 
ubezpieczeń . Uzyskane wyniki świadczą o tym, że 
zakłady ubezpieczeń uznają za lepsze jednak własne 
sposoby zarządzania relacjami z klientami niż uczenie 
się od konkurentów rynkowych czy też korzystanie 
z nowych teoretycznych koncepcji w tym zakresie 
ukazujących się na rynku (rysunek 1 „B”) . 
z� Najwyższy poziom orientacji zakładów ubezpieczeń 

na tworzenie nowej wiedzy i jej upowszechnianie w za-
kładzie wystąpił w jedenastu przypadkach, średniowy-
soki w czterech, średni i średnioniski łącznie również 
w czterech oraz najniższy w jednym zakładzie . Uzyska-
ne wyniki świadczą o wyraźnie zarysowanej polityce 
organizacyjnej skierowanej na tworzenie nowej wiedzy 
i jej upowszechnianie w większości zakładów (łącznie 

Rys. 1. Poziom orientacji w wybranych zakładach ubezpieczeń w zakresie zarządzania relacjami 
z klientami i pozyskiwania informacji rynkowych 
Legenda: A – poziom orientacji menedżerów na potrzebę kształcenia się w zakresie zarządzania relacjami z klientami 
w wybranych zakładach ubezpieczeń, B – poziom orientacji w zakresie pozyskiwania danych i informacji rynkowych 
dotyczących sposobów zarządzania relacjami z klientami w procesie kształtowania wartości zakładów ubezpieczeń
źródło: opracowanie własne na podstawie badań . 

Rys. 2. Poziom orientacji w wybranych zakładach ubezpieczeń w zakresie tworzenia nowej wiedzy 
i jej wykorzystania 
Legenda: A – poziom orientacji w wybranych zakładach ubezpieczeń na tworzenie nowej wiedzy i jej upowszechnianie 
w zakładach w zakresie zarządzania relacjami z klientami, B – poziom orientacji w wybranych zakładach ubezpieczeń 
w zakresie wykorzystania i transferu wiedzy poza zakład ubezpieczeń w procesie zarządzania relacjami z klientami
źródło: opracowanie własne na podstawie badań . 
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piętnastu), w pozostałych pięciu zakładach stwierdzono 
średni, średnioniski i najniższy poziom orientacji, co 
należy uznać za wyraz braku w tych zakładach odpo-
wiedniej strategii w tym zakresie (rysunek 2 „A”) . 
z� Najniższy poziom orientacji na wykorzystanie 

i transfer wiedzy poza zakład ubezpieczeń w procesie 
zarządzania relacjami z klientami wystąpił aż w dziesię-
ciu zakładach ubezpieczeń, średnioniski w siedmiu, 
średni w dwóch i średniowysoki w jednym, w żadnym 
zakładzie nie wystąpił najwyższy poziom orientacji . 
Uzyskane wyniki świadczą o tym, że zakłady ubezpie-
czeń mają własne doświadczenia i sposoby z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi i bardzo niechętnie go-
towe są transferować je na zewnątrz (rysunek 2 „B”) . 
z� Wzrost wartości firmy, oceniany na podstawie 

skumulowanego wskaźnika obejmującego cztery 
wskaźniki (zwrot na aktywach i zwrot na kapitale, 
stopień pokrycia rezerw aktywami, stopień pokrycia 
marginesu wypłacalności środkami własnymi, nomi-
nalny wzrost przypisu składki), wskazuje na wyraź-
nie większy wzrost wartości firmy w przypadku 
zakładów ubezpieczeń o najwyższym i średniowyso-
kim skumulowanym stopniu orientacji na zarządza-
nie relacjami z klientami . W przypadku natomiast 
średniego, średnioniskiego i najniższego stopnia 
orientacji wzrost wartości zakładów ubezpieczeń był 
ponaddwukrotnie niższy (rysunek 3) . 

Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wskazują, że 
wzrost wartości zakładów ubezpieczeń mierzony przy-
jętymi wskaźnikami jest znacznie większy w tych za-
kładach, gdzie orientacja menedżerów zakładów 
i orientacja organizacyjna zakładów na zarządzanie 
relacjami z klientami jest najwyższa i średniowysoka . 
Przy orientacji najniższej, średnioniskiej i średniej 
wzrost wartości zakładów był niski . Decydujące zna-
czenie – jak się wydaje – ma poziom orientacji mene-
dżerów, gdyż jeśli jest odpowiednio wysoki, to zwykle 
przekłada się na bardziej zaawansowane zachowania 
organizacyjne, które znajdują swoje odzwierciedlenie 
w działaniach operacyjnych i strategicznych zakładów 
w zakresie zarządzania relacjami z klientami i dość 
wyraźnie zwiększają tempo wzrostu wartości tych za-
kładów ubezpieczeń . Odwrotne relacje mogą, ale wcale 
nie muszą podobnie wpływać na wzrosty wartości tych 
zakładów . 

dr Andrzej Grzebieniak 
Katedra Ubezpieczeń 
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Summary 
The goal of this article is to assess customer relationship 
management in the process of shaping the value of twenty 
chosen insurance agencies, from half of which provide prop-
erty insurances, and the second half life insurances . To as-
sess the management the results of own research were used . 
As a criterion of value of insurance agencies the chosen 
mixed valuation method indexes were assumed . Received 
results indicate that the higher is the level of managers’ 
orientation and organizational structures for customer rela-
tionship management, the bigger is the growth of the value 
of insurance agencies . At the lowest and averagely low level 
of orientation the growth of the value of insurance agencies 
is small and at similarly low extent . 

Rys. 3. Wzrost wartości zakładów ubezpieczeń w funkcji skumulowanego poziomu orientacji 
źródło: opracowanie własne na podstawie badań .
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model doskonalenia systemu  
zarządzania środowiskowego iso 14001
w przedsiębiorstwach województwa 
podkarpackiego
   
Barbara Fura

Wprowadzenie 

becnie działające przedsiębiorstwa stale 
poszukują nowych sposobów na poprawę ich 
wyników ekonomicznych . Zmusza je do tego 

nasilająca się konkurencja oraz rosnące wymagania 
odbiorców . Kwestie, które dotychczas były traktowane 
jako drugorzędne, mogą być podstawą przewagi kon-
kurencyjnej, sposobem na wyróżnienie się, wyprzedze-
nie konkurencji . Wśród nich znajduje się problema-
tyka związana z ochroną środowiska naturalnego . 
Przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność 
zgodnie z zasadami ochrony środowiska, dążą do 
potwierdzenia tego faktu, wdrażając znormalizowane 
systemy zarządzania środowiskowego (SZś), a w szcze-
gólności system zarządzania środowiskowego ISO 
14001 [2] . W efekcie obserwuje się wzrost wymagań 
ekologicznych zgłaszanych w stosunku do przedsię-
biorstw/wyrobów, czemu towarzyszy proces ekologiza-
cji kolejnych płaszczyzn zarządzania [4] . 

Celem artykułu jest budowa modelu systemu 
zarządzania środowiskowego ISO 14001 dla przedsię-
biorstw województwa podkarpackiego, prowadzącego 
do poprawy wyników ekonomicznych i efektywności 
przedsiębiorstw . Podstawą budowy modelu było 
wskazanie wyznaczników systemu [8, 9] istotnie 
oddziałujących na wyniki i efektywność podkarpac-
kich przedsiębiorstw . 

metody i narzędzia badawcze 

łówny cel pracy zrealizowano na podstawie 
analizy danych pierwotnych zgromadzonych 
drogą ankiety pocztowej . Badania w przed-

siębiorstwach mających certyfikowany system zarzą-
dzania środowiskowego przeprowadzono od stycznia 
do czerwca 2009 r . Ankietę skierowano do przedsię-
biorstw województwa podkarpackiego mających 
wdrożony system zarządzania środowiskowego 
zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2004 . 
Wypełnioną ankietę zwróciło 36 przedsiębiorstw 
(współczynnik zwrotności 70,6%) . 

Model doskonalenia systemu ISO 14001: 2004 
zbudowano na podstawie analizy danych z przedsię-
biorstw, wykorzystując analizę korelacji tau Kendalla 
[11] pomiędzy stopniem zaawansowania wdrożenia 
wyróżnionych na podstawie wymagań normy ISO 
14001 cech systemu a zmiennymi służącymi do 
pomiaru wyników działalności przedsiębiorstw, tj .: 
przychodami netto i wynikiem finansowym (za 2008 r .) 
oraz oceną przedsiębiorstw odnośnie do zmian w ich 

efektywności wskutek wdrożenia systemu ISO 14001 . 
Statystyczną istotność wyznaczonych korelacji zba-
dano za pomocą testu Z [5] . Poszczególne charakte-
rystyki systemu zarządzania środowiskowego przypi-
sano do kolejnych faz cyklu doskonalenia E . Deminga 
[1, 7], który stanowił punkt wyjścia skonstruowanego 
modelu doskonalenia . 

Budowa modelu doskonalenia szŚ  
iso 14001 

drożenie SZś, oprócz konkretnych efektów 
ekologicznych, może umożliwiać przedsiębior-
stwom uzyskiwanie potencjalnych korzyści, 

takich jak [10]: z poprawa reputacji i wizerunku 
z poprawa relacji z interesariuszami z satysfakcja 
właścicieli i kadry zarządzającej z satysfakcja 
i poprawa morale pracowników z organizacyjne ucze-
nie się pracowników z innowacje produktowe i proce-
sowe z poprawa jakości produktu z poprawa wydajno-
ści procesów z wzrost sprzedaży z zwiększenie 
udziału w dotychczasowym rynku z zdobycie nowych 
rynków i klientów z krótko- i długoterminowe ograni-
czenie kosztów z tytułu osiąganych efektów ekologicz-
nych z dostęp do preferencyjnych dotacji na inwesty-
cje proekologiczne z poprawa warunków ubezpieczeń 
i obniżenie wysokości składek ubezpieczeniowych . 

Ponieważ u podstaw funkcjonowania systemu 
zarządzania środowiskowego leży założenie obligu-
jące do ciągłej poprawy i doskonalenia wywodzące się 
z TQM, to ukierunkowanie prośrodowiskowe zarzą-
dzania w przedsiębiorstwie prowadzi do [3]: z wzro-
stu efektywności przedsiębiorstwa, przejawiającej się 
głównie w ograniczeniu kosztów z redukcji zanie-
czyszczeń w wyniku samoregulacji, która zapewnia 
elastyczność i większą skuteczność w wypełnianiu 
środowiskowych wymagań z zdobycia przewagi kon-
kurencyjnej z możliwości pozyskania pomocy rządo-
wej dla przedsiębiorstw podejmujących inicjatywy śro-
dowiskowe . Ponadto oczekuje się, że certyfikacja stan-
dardu ISO 14001 będzie postrzegana przez przedsię-
biorstwa jako warunek niezbędny do uzyskania 
dostępu do rynku globalnego [12] . 

Mimo że badane przedsiębiorstwa miały certyfi-
kat systemu zarządzania środowiskowego na zgod-
ność z wymaganiami normy ISO 14001, co oznacza, 
że spełniły wymagania określone w tym dokumencie, 
to stopień wdrożenia poszczególnych charakterystyk 
systemu był zróżnicowany . W celu określenia stopnia 
zaawansowania przedsiębiorstw we wdrożeniu 
poszczególnych charakterystyk SZś zwrócono się do 
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,

podmiotów z prośbą o ocenę tego stopnia, w skali od 
0 – wyznacznik nie jest w ogóle stosowany, do 5 – 
wyznacznik SZś został w pełni wprowadzony . 
Charakterystyki systemu wraz ze średnią oceną 
poziomu ich wdrożenia w przedsiębiorstwach przed-
stawiono w tabeli 1 . 

Organizacje województwa podkarpackiego opano-
wały wdrożenie systemu przede wszystkim od strony 
formalnej . Doskonaliły się przede wszystkim w prowa-
dzeniu audytów wewnętrznych oraz analizie ich wyni-
ków . Elementem systemu, do którego przedsiębior-
stwa przywiązywały istotną rolę, było spełnianie 
wymagań normy ISO 14001, jak również wymagań 
prawnych i innych wymagań oraz prowadzenie prze-
glądów SZś przez kierownictwo . Obszarami systemu, 
które wymagają dalszego doskonalenia, okazały się: 
mierzenie efektów działalności środowiskowej, zapew-
nienie kompetentności załogi, system szkoleń pracow-
ników, uwzględnianie kryteriów operacyjnych, aktuali-
zacja polityki środowiskowej czy dostępność zasobów 
do realizacji celów i zadań środowiskowych . 

W tabeli 1 oprócz średniej oceny wdrożenia cha-
rakterystyk systemu przedstawiono wartości współ-
czynnika korelacji tau Kendalla (wraz z poziomem 
prawdopodobieństwa p) pomiędzy ocenami cech sys-
temu a przychodami netto, wynikiem finansowym 
oraz zmianami w efektywności przedsiębiorstw . 
Wyznacznikami statystycznie istotnie skorelowanymi 
z wysokością przychodów netto przedsiębiorstw były: 
stosowanie procedur do realizacji celów i zadań, ocena 
zgodności systemu z założeniami, terminowość audy-
tów wewnętrznych, doskonalenie w minimalizowaniu 
negatywnego wpływu na środowisko, stosowanie pro-
cedur w celu ograniczania zanieczyszczeń oraz prze-
gląd kierownictwa . Wartości współczynnika korelacji 
tau Kendalla pomiędzy ocenami stopnia zaawansowa-
nia powyższych wyznaczników systemu a przycho-
dami netto przedsiębiorstw wyniosły odpowiednio: 
0,50; 0,30; 0,27; 0,23; 0,21 oraz 0,23 . Jego dodatnie 
wartości oznaczają, że wraz ze zwiększaniem się stop-
nia zaawansowania przedsiębiorstw dotyczącego 
wymienionych elementów SZś zwiększał się poziom 
przychodów netto badanych przedsiębiorstw . 

Ponadto analiza korelacji pomiędzy charakterysty-
kami systemu a wynikiem finansowym przedsię-
biorstw wskazała na istnienie dwóch istotnych staty-
stycznie zależności korelacyjnych dotyczących cech 
SZś: aktualizacja polityki środowiskowej oraz mierze-
nie efektów działalności środowiskowej . Wartość 
współczynnika korelacji rang tau Kendalla w przy-
padku pierwszej zależności była mniejsza od zera 
(-0,23), co może wskazywać na fakt, że przedsiębior-
stwa osiągające wyższy wynik finansowy w mniej-
szym stopniu rozwinęły cechę systemu związaną 
z aktualizowaniem polityki środowiskowej . Natomiast 
zależność korelacyjna pomiędzy mierzeniem efektów 
a wynikiem finansowym przedsiębiorstw przyjęła 
wartość dodatnią (0,24), co oznacza, że przedsiębior-
stwa osiągające wyższy wynik finansowy wykazywały 
również wyższy poziom zaawansowania w rozwoju 
tego wyznacznika systemu . 

Ponadto na podstawie analizy korelacji pomiędzy 
cechami SZś a efektywnością przedsiębiorstw za 
istotne statystycznie uznano zależności dotyczące 
cech: „zaangażowanie”, „doskonalenie”, „dostępność 
zasobów” . Wartości współczynnika korelacji tau 
Kendalla wyniosły odpowiednio: 0,22; 0,20; 0,23 . Ich 
dodatni znak pozwala stwierdzić, że efektem zarówno 

wyższego poziomu zaangażowania pracowników we 
wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, jak 
i ciągłego doskonalenia oraz lepszego wyposażenia 
w zasoby materialne i niematerialne w przedsiębior-
stwach, były zmiany w kierunku poprawy ekonomicz-
nej efektywności . 

Analiza korelacji pozwoliła uporządkować cechy sys-
temu, sugerując poziom niezbędnej uwagi, jaką należy 
obdarzyć każdą z nich podczas wdrażania i funkcjonowa-
nia SZś . Można nawet mówić o zadanej w ten sposób 
kolejności wprowadzania i rozwijania poszczególnych ele-
mentów systemu zarządzania środowiskowego . Jednak 
ze względu na fakt, że większość z nich musi być wdra-
żana jednocześnie, lepiej jest mówić o zaakcentowaniu 
kluczowych wyznaczników systemu sprzyjających osią-
gnięciu przez przedsiębiorstwa oczekiwanych wyników . 
Na tej podstawie opracowano model doskonalenia sys-
temu zarządzania środowiskowego, który oparto na 
cyklu doskonalenia PDCA [6] . 

Na etapie planowania systemu (P) kluczowe dla 
wyników ekonomicznych przedsiębiorstw były: zaanga-
żowanie wszystkich pracowników we wdrażanie sys-
temu oraz stosowanie procedur do realizacji celów 
i zadań . Ocena stopnia wdrożenia pierwszego z wymie-
nionych wyznaczników SZś była stosunkowo niska 
(3,74) . Znaczenie zaangażowania pracowników podczas 
wdrażania systemu dla wyników przedsiębiorstw, przy 
niedostatecznym stopniu jego zaawansowania w przed-
siębiorstwach, wyznacza kierunek doskonalenia sys-
temu zarządzania środowiskowego dla podmiotów woje-
wództwa podkarpackiego . Natomiast ocena wdrożenia 
drugiej charakterystyki, tj . stosowanie procedur do 
realizacji celów i zadań, była wyższa (4,35), co mogło 
wynikać m .in . z konieczności bezpośredniego spełnia-
nia wymagań normy ISO 14001 . 

W kolejnej fazie funkcjonowania systemu zarzą-
dzania środowiskowego (D), dotyczącej realizacji 
zaplanowanych działań, kluczowe okazały się: stoso-
wanie procedur do ograniczania zanieczyszczeń (4,00) 
oraz terminowość audytów wewnętrznych (4,65) . 
Pierwsza cecha systemu ma znaczenie przede wszyst-
kim w realizacji podstawowego celu SZś, jakim jest 
ciągła minimalizacja w wywoływaniu negatywnego 
wpływu działalności gospodarczej na środowisko natu-
ralne . Natomiast druga może świadczyć o przestrze-
ganiu wymagań systemu zarządzania środowiskowego 
zapisanych w normie ISO 14001 . 

W fazie sprawdzania (C) istotną dla osiąganych efek-
tów ekonomicznych cechą SZś było mierzenie efektów 
działalności środowiskowej (3,88) . Poziom zaawansowa-
nia tego wyznacznika miał wpływ na wynik finansowy 
przedsiębiorstw, a stosunkowo niska ocena jego wdroże-
nia wskazuje kolejny element systemu zarządzania śro-
dowiskowego, który wymaga dalszego doskonalenia 
w podkarpackich przedsiębiorstwach . 

Natomiast w ostatniej fazie cyklu (A) przedsię-
biorstwa powinny zwrócić uwagę przede wszystkim 
na doskonalenie w minimalizowaniu negatywnego 
wpływu na środowisko (4,09) i przegląd zarządzania 
(4,26) . średnie oceny tych wyznaczników systemu 
mogą wskazywać na fakt, że badane przedsiębior-
stwa miały świadomość znaczenia ciągłego doskona-
lenia i przeglądów kierownictwa, ale mimo to nie 
poświęcono im dostatecznej uwagi . 

Opisany powyżej model doskonalenia SZś ujęto 
w formie graficznej (rysunek 1) . W nawiasach umieszczono 
średnią ocenę poziomu zaawansowania poszczególnych 
charakterystyk systemu . Elementy systemu, których 
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poziom zaawansowania był dodatnio skorelowany 
z trzema zmiennymi mierzącymi wyniki ekonomiczne 
przedsiębiorstw, a korelacja przynajmniej z jedną 
zmienną zależną była statystycznie istotna, dodatkowo 
wyróżniono . W przypadku kluczowych charakterystyk 
systemu wskazano zmienną, dla której korelacja była 
istotnie różna od zera, gdzie: P – przychody netto, W – 
wynik finansowy, E – efektywność . Tym samym wska-
zano wyznaczniki systemu zarządzania środowisko-
wego, które miały istotny wpływ na uzyskane przez 
badane podmioty wyniki ekonomiczne . 

podsumowanie 

pośród 42 wyróżnionych charakterystyk 
SZś za istotne dla poprawy wyników  

i efektywności przedsiębiorstw uznano: z stosowanie 

procedur do realizacji celów i zadań z zaangażowa-
nie wszystkich pracowników we wdrażanie systemu 
z stosowanie procedur do ograniczania zanieczysz-
czeń z terminowość audytów wewnętrznych z mie-
rzenie efektów działalności środowiskowej z doskona-
lenie w minimalizacji negatywnego wpływu na środo-
wisko oraz z przegląd kierownictwa . Przedsiębiorstwa 
województwa podkarpackiego doskonalące funkcjonu-
jący system zarządzania środowiskowego ISO 14001 
tak, aby oprócz korzyści dla środowiska naturalnego 
był on źródłem korzyści ekonomicznych, powinny 
skupić uwagę na wskazanych w modelu doskonalenia 
elementach systemu ISO 14001 . 

dr Barbara Fura 
Wydział Ekonomii 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Tab. 1. Średnia ocena charakterystyk SZŚ, korelacja tau Kendalla pomiędzy charakterystykami 
a przychodami netto, wynikiem finansowym i efektywnością przedsiębiorstw

Charakterystyki SZŚ Średnia 
ocena

Korelacja tau Kendalla 
Przychody 

netto Poziom p Wynik
finansowy Poziom p Efektyw-

ność Poziom p

Aktualizacja polityki środowiskowej 3,76 -0,01 0,97 -0,23c 0,06 -0,20c 0,09
Aktualizowanie dokumentów 4,38 0,14 0,25 0,01 0,94 -0,03 0,79
Aktualizowanie procedur gotowości  
i reagowania na awarie 4,47 0,06 0,62 -0,01 0,94 -0,01 0,91

Analiza danych z monitoringu 4,03 -0,09 0,49 0,07 0,56 -0,19 0,12
Analiza wyników z audytów 4,56 0,05 0,66 -0,15 0,24 -0,22c 0,07
Badanie niezgodności 4,24 0,15 0,24 0,02 0,86 -0,22c 0,07
Bezstronność audytów 4,41 0,12 0,34 -0,03 0,82 -0,13 0,27
Doskonalenie w minimalizowaniu wpływu na 
środowisko 4,09 0,23c 0,07 0,13 0,30 0,20c 0,10

Dostępność dokumentów 4,26 0,17 0,16 -0,06 0,63 -0,07 0,53
Dostępność zasobów 3,41 0,18 0,15 -0,04 0,74 0,23c 0,06
Dostosowywanie systemu do zmiany warunków 4,06 0,09 0,46 0,16 0,20 -0,19 0,12
Działania korygujące i zapobiegawcze 4,24 -0,04 0,75 -0,13 0,31 0,01 0,96
Identyfikacja celów i zadań środowiskowych 3,76 0,05 0,70 0,04 0,73 -0,21 0,08
Identyfikacja i realizacja potrzeb szkoleniowych 4,41 0,05 0,69 0,12 0,35 -0,14 0,25
Identyfikowanie awarii 4,38 -0,04 0,72 -0,01 0,96 -0,12 0,30
Identyfikowanie wymagań prawnych  
i innych 3,91 0,03 0,81 -0,04 0,77 -0,04 0,72

Kompetentność osób 3,88 0,20 0,10 0,10 0,42 -0,06 0,64
Mierzenie efektów działalności środowiskowej 4,00 0,19 0,12 0,24c 0,06 0,04 0,72
Monitorowanie efektów środków sterowania 
operacyjnego 4,32 -0,04 0,74 -0,01 0,92 0,03 0,81

Nadzór nad aspektami środowiskowymi 4,53 0,10 0,44 0,04 0,73 0,02 0,84
Nadzór nad dokumentami 4,50 0,09 0,45 0,01 0,96 -0,09 0,46
Ocena zgodności systemu z założeniami 4,41 0,30b 0,02 0,14 0,27 -0,03 0,83
Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi 4,29 0,10 0,44 0,04 0,74 0,05 0,66
Ograniczanie negatywnego wpływu  
w czasie awarii 4,32 -0,06 0,65 -0,09 0,47 0,02 0,89

Program realizacji celów i zadań 3,82 0,06 0,65 -0,12 0,33 -0,06 0,65
Prowadzenie dokumentacji systemowej 4,41 -0,01 0,94 -0,01 0,94 -0,10 0,43
Przegląd kierownictwa 4,26 0,23c 0,07 0,04 0,75 0,07 0,55
Przypisanie odpowiedzialności 4,03 0,16 0,21 0,10 0,45 0,01 0,93
Spójność celów z polityką środowiskową 4,21 -0,06 0,63 -0,16 0,22 0,00 0,98
Sprawdzanie wyposażenia 4,15 0,02 0,85 -0,02 0,86 -0,36b 0,00
Stosowanie procedur do ograniczenia 
zanieczyszczeń 4,00 0,21c 0,01 0,18 0,16 0,11 0,38

Stosowanie procedur do realizacji celów, zadań 4,35 0,50a 0,00 0,17 0,17 0,11 0,37
Terminowość audytów wewnętrznych 4,65 0,27b 0,03 0,07 0,56 0,01 0,96
Terminowość realizacji celów i zadań 3,74 0,16 0,19 0,02 0,87 0,01 0,97
Ustalanie, dokumentowanie zakresu SZś 4,29 0,04 0,78 -0,03 0,80 -0,16 0,18
Utrzymywanie komunikacji zewnętrznej 4,00 -0,03 0,82 -0,14 0,27 -0,12 0,32
Utrzymywanie skutecznej komunikacji 
wewnętrznej 4,09 0,20 0,12 0,15 0,23 -0,13 0,28

Uwzględnianie kryteriów operacyjnych 3,82 0,12 0,32 0,10 0,45 0,05 0,67
Uwzględnianie wniosków z przeglądów 
kierownictwa 4,26 0,20 0,10 0,18 0,16 0,10 0,41

Zaangażowanie wszystkich pracowników 3,74 0,02 0,88 0,15 0,23 0,22c 0,06
Zabezpieczanie zapisów 4,41 -0,07 0,57 -0,19 0,14 -0,20 0,10
Zastosowanie BAT 3,18 0,19 0,13 -0,04 0,76 0,17 0,17

źródło: badania własne .
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Summary 
The main aim of the article is creating the improvement 
model of the environmental management system ISO 14001 
for enterprises of the Podkarpackie voivodeship through 
developing desirable system’s features which are contribu-
ting to the enterprises’ performance . The improvement 
model of environmental management system bases on the 
Plan-Do-Check-Act model created by Edward Deming . 
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Rys. 1. Model doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego 

źródło: badania własne .
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kryzysowe public relations  
 
Ilona Bondos

Wprowadzenie 

ażde przedsiębiorstwo, bez względu na branżę, 
w której działa i zasoby, jakimi dysponuje, jest 
narażone na sytuacje kryzysowe . Sprostanie 

im to wyzwanie dla całej organizacji . Pierwsze prawo 
O’Briena mówi, że w pewnym momencie każda orga-
nizacja wyczerpuje swoje zdolności odnoszenia sukce-
sów . Co w praktyce oznacza, że kryzys pojawi się na 
pewno i nie warto pytać, czy – trzeba pytać, kiedy1) . 
W sytuacji zaistnienia kryzysu konieczne jest prowa-
dzenie odpowiedniej polityki informacyjnej . 

Public relations, kryzys i kryzysowe 
public relations 

rzez pojęcie public relations (PR) należy rozu-
mieć zespół celowo zorganizowanych działań, 
które zapewniają przedsiębiorstwu systema-

tycznie komunikowanie się z otoczeniem2) . Jedną 
z funkcji przypisywanych PR jest wzmacnianie pozycji 
firmy w sytuacjach kryzysowych3) . Należy pamiętać 
o trzech głównych zasadach PR, które mają swoje 
zastosowanie również w sytuacjach kryzysowych4): 
zz zasadzie „powiedz wszystko i o wszystkim” 

– otwartości w dyskusji, wiarygodności wypowiedzi, 
rzeczowości argumentów, klarowności wypowiedzi; 
zz zasadzie szczerości wypowiedzi – przekazywaniu 

wyłącznie prawdziwych informacji, popieraniu wypo-
wiedzi komentarzem niezależnych specjalistów; 
zz zasadzie partnerskiego traktowania drugiej strony 

sporu – chęci prowadzenia konstruktywnej dyskusji, 
przyjmowaniu do wiadomości odmiennych argumen-
tów, akceptowaniu uczuć i emocji drugiej strony . 

Przedstawione zasady stanowią podstawę wszel-
kich działań z zakresu PR bez względu na warunki, 
w jakich funkcjonuje organizacja . Nabierają one 
jednak szczególnego znaczenia w kryzysie . Istotne 
jest, że podczas zarządzania sytuacją kryzysową 
należy jednocześnie oddziaływać na różną publicz-
ność5), podczas gdy zwyczajowo obiektem działań jest 
jedna grupa docelowa . Sytuacje kryzysowe dotyczą 
nie tylko tego podmiotu, w którym się pojawiły, lecz 
z reguły mają tzw . krąg udziałowców6) . Mogą być nimi 
różne organizacje, instytucje lub osoby, które odczu-
wają skutki sytuacji kryzysowej lub na nią oddziałują 
w określony sposób . Tabela 1 pokazuje poszczególne 
grupy uczestników kryzysu, do których powinny być 
skierowane odpowiednie działania z zakresu PR . 

Bardzo ważne jest właściwe zidentyfikowanie 
uczestników kryzysu . Należy tego dokonać w jak naj-
krótszym czasie od momentu wykrycia kryzysu 
w przedsiębiorstwie . Od zasięgu podmiotowego 
kryzysu zależy sposób komunikacji . Celem działań 
PR w sytuacjach kryzysowych jest przedstawienie 
firmy jako organizacji, która jest zainteresowana 
losem wszystkich podmiotów zaangażowanych 
w kryzys . Bardzo ważne jest poddanie poszczegól-
nych uczestników kryzysu analizie pod kątem ich dal-
szego postępowania i wpływu, jaki mogą wywierać 
na innych . Tego typu analizy nie należy postrzegać 
jako działania jednorazowego i standardowego, jej 
wyniki powinny podlegać stałemu monitoringowi 
i aktualizacji7) . Może zaistnieć sytuacja, w której 
z biegiem czasu i przy uwzględnieniu przekazywa-
nych do otoczenia informacji niektórzy uczestnicy 
mogą zmienić grupę, do której wstępnie zostali zakla-
syfikowani . 

Tab. 1. Uczestnicy kryzysu 

Uczestnicy Charakterystyka 

Inicjatorzy 

 z osoby, na których spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność za wywołanie kryzysu, 
 z mogą być to pracownicy firmy lub osoby spoza przedsiębiorstwa, 
 z podejmowane przez nie działania skutkujące wybuchem kryzysu mogą mieć charakter świadomy 

lub przypadkowy . 

Wybawcy  z osoby, które chcą pomóc przedsiębiorstwu w przetrwaniu sytuacji kryzysowej, 
 z np . pracownicy agencji PR, eksperci zewnętrzni, sztab kryzysowy, dziennikarze . 

Ofiary kryzysu 

 z niewinni ludzie, którzy najsilniej odczuli efekty kryzysu, 
 z odczuwane przez nich szkody mogą mieć różnorodny charakter (materialny, zdrowotny, 

psychologiczny), 
 z np . klienci przedsiębiorstwa, społeczeństwo lokalne . 

Beneficjenci kryzysu 

 z osoby lub organizacje, które w związku z zaistniałym kryzysem odnoszą wymierne korzyści, 
 z np . przedsiębiorstwa konkurencyjne, przedstawiciele mediów, organizacje konsumenckie, 
 z beneficjentem kryzysu może być również sama organizacja, która wywołała kryzys, jeżeli tylko 

odpowiednio zareaguje na zaistniałą sytuację . 

Obserwatorzy 
 z osoby, które w żaden sposób nie odczuwają skutków kryzysu, nie są zainteresowane przebiegiem 

wydarzeń, 
 z obecny kryzys może mieć wpływ na ich zachowania w przyszłości, np . na decyzje zakupowe . 

źródło: opracowanie własne na podstawie B . ROZWADOWSKA, Public Relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Studio 
Emka, Warszawa 2002, s . 177–178 . 
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,

Kryzysogenny może okazać się brak umiejętności 
przystosowywania się do zmian . żadne przedsiębior-
stwo nie uniknie konieczności dostosowywania się do 
zmiennego otoczenia . Jeżeli sama organizacja odpo-
wiednio wcześnie nie zareaguje na pojawiające się 
sygnały dotyczące zmiany warunków funkcjonowania, 
pojawi się kryzys, który te zmiany na organizacji 
wymusi . „Kryzys zawsze oznacza przełom między 
dwiema jakościowo różnymi fazami pewnego procesu . 
Może być on mniej lub bardziej dotkliwy, może mieć 
różny zakres, czas trwania, ale zawsze kończy dotych-
czasowy sposób działania czy rozwoju sytuacji, 
a zaczyna nowy etap . W tym znaczeniu kryzys nie 
zawsze jest zjawiskiem jednoznacznie negatywnym . 
Może być nawet szansą rozwoju, gdyż nasilające się 
zagrożenia i uciążliwości zmuszą ludzi do wprowadza-
nia zmian”8) . Faktu zaistnienia kryzysu w przedsiębior-
stwie nie da się uniknąć, wcześniej czy później niepo-
kojące informacje dotrą do otoczenia . Z chwilą upu-
blicznienia kryzysu pojawia się ryzyko zwielokrotnienia 
faktycznych rozmiarów zaistniałej sytuacji . Odpowiednia 
polityka informacyjna może uchronić przedsiębiorstwo 
przed utratą reputacji, będącej najcenniejszym 
i zarazem najtrudniejszym do odtworzenia zasobem . 

Wszelkie działania z zakresu public relations 
muszą być odpowiednio zaplanowane, jeżeli mają 
przynosić pozytywne efekty . Oczywiste jest, że sytu-
acje kryzysowe nie sprzyjają przygotowywaniu 
planów dalszego postępowania, nietrudno wówczas 
o błąd, który może się okazać dla przedsiębiorstwa 
bardzo kosztowny . Dlatego zaleca się wcześniejsze 
opracowanie planów na wypadek sytuacji kryzyso-
wych . Stanowią one podstawę wszelkich działań 
w przypadku zaistnienia kryzysu . Co ważne, plan 
powinien obejmować działania z uwzględnieniem 
różnych scenariuszy przebiegu kryzysu . Organizacje, 
które nie dostrzegą potrzeby opracowania planu, są 

niemal skazane na niepowodzenie, zwłaszcza w począt-
kowej fazie kryzysu, kiedy emocje przeważają nad 
racjonalnym rozumowaniem . Bez schematu działania 
łatwo popaść w panikę, a stąd już krótka droga do 
porażki . Elementy, które powinny zostać uwzględ-
nione w planie na wypadek kryzysu, prezentuje 
tabela 2 . Dla wzmocnienia pozytywnego efektu opra-
cowania planu jest zalecane przeprowadzenie prak-
tycznych ćwiczeń symulacyjnych . Uwzględniając 
próbny charakter akcji, wszelkie działania są mniej 
nerwowe, istnieje zatem możliwość dostrzeżenia 
popełnionych błędów; tym samym wzrasta szansa 
uniknięcia ich podczas realnego kryzysu . 

Literatura przedmiotu dzieli potencjalne sytuacje 
kryzysowe na dwa typy9) . Pierwszy – „znane nieznane” 
to sytuacje możliwe do przewidzenia z uwagi np . na 
specyfikę branży lub region, w którym funkcjonuje 
przedsiębiorstwo . Na takie sytuacje można się przygo-
tować, np . katastrofa lotnicza . Natomiast drugi typ 
sytuacji kryzysowej – „nieznane nieznane” jest niemoż-
liwy do przewidzenia, stanowi zawsze element zasko-
czenia . Jest to swoisty test dla przedsiębiorstwa, ponie-
waż znacznie trudniej jest na taką sytuację odpowied-
nio zareagować, np . klęski żywiołowe . Bez względu na 
to, z jakim typem sytuacji kryzysowej mamy do czynie-
nia, istnieje kilka strategii reagowania . Tabela 3 pre-
zentuje krótką charakterystykę każdej z nich . Bez 
wątpienia bezczynność ze strony organizacji dotkniętej 
kryzysem to jedno z najgorszych rozwiązań10) . 

harmonogram kryzysowego pr 

sytuacjach kryzysowych czas działa na nie-
korzyść przedsiębiorstwa . Im dłużej zwleka 
się z oficjalnym komentarzem do zaistnia-

łej sytuacji, tym gorzej . Kluczowe znaczenie dla 
opanowania kryzysu odgrywają pierwsze godziny, 

Tab. 2. Elementy planu działania na wypadek sytuacji kryzysowej 

Elementy planu Charakterystyka 
Wybranie sztabu kryzysowego Ustalenie składu sztabu i obowiązującej w nim hierarchii . 
Ustalenie jednego źródła 
informacji 

Zazwyczaj jest nim rzecznik prasowy przedsiębiorstwa lub specjalista ds . PR, głównym celem 
pracy takiej osoby jest ujednolicenie informacji docierających do mediów z przedsiębiorstwa . 

Ustalenie zakresu odpowiedzial-
ności za poszczególne działania 
niezbędne do opanowania kryzysu 

Tego typu ustalenia dokonane przed wybuchem kryzysu mogą zadecydować o dalszym 
rozwoju sytuacji i przyczynić się do szybkiego zapanowania nad chaosem . 

Identyfikacja środków przekazu Zgromadzenie informacji dotyczących mediów i ich przedstawicieli, z którymi organizacja 
będzie mogła się skutecznie komunikować . 

Identyfikacja stron konfliktu Zebranie informacji na temat osób kształtujących opinię poszczególnych grup znajdują-
cych się w otoczeniu przedsiębiorstwa; grupy te mogą stać się stroną w konflikcie, grupą 
zainteresowaną kryzysem . 

Identyfikacja ekspertów  
i autorytetów 

Zebranie informacji na temat osób, które nie są związane z firmą, a mając znaczący do-
robek naukowy oraz doświadczenie zawodowe, mogą wzmocnić i uwiarygodnić stanowisko 
przedsiębiorstwa w danej sprawie . Bardzo ważne jest w takim przypadku podkreślanie 
niezależności ekspertyz i osądów takich osób . 

Ustalenie systemu 
informowania pracowników 

W jaki sposób pracownicy będą informowani o zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz o po-
dejmowanych działaniach; pracownicy muszą uzyskać wiarygodne informacje od sztabu 
kryzysowego wcześniej niż dotrą one z mediów w zniekształconej formie . 

Przygotowanie argumentów Wszelka dokumentacja niezbędna do formułowania komunikatów wysyłanych do mediów 
(ekspertyzy, wyniki badań, certyfikaty, opisy technologiczne miejsca pracy itp .) . 

Opracowanie scenariuszy 
kryzysów 

Na podstawie słabych stron przedsiębiorstwa można ustalić kilka najbardziej prawdopo-
dobnych wariantów sytuacji kryzysowych, które mogą skutkować kryzysem; ważne jest 
określenie przebiegu kryzysu i podejmowanych działań zmierzających do jego zażegnania . 

Określenie zasad komunikacji W jaki sposób będzie przebiegać zarówno komunikacja wewnętrzna, jak i zewnętrzna; 
ustalenie linii telefonicznych dla mediów i innych zainteresowanych oraz sposobu dociera-
nia informacji do sztabu kryzysowego . 

źródło: opracowanie własne na podstawie T . SMEKTAŁA, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, 
Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2001, s . 100–103 . 
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a nawet minuty po jego wystąpieniu12) . W zależności 
od źródła kryzysu okres ten to pierwsze 3–4 godziny 
lub okres od 45 . minuty do 12 . godziny od wystą-
pienia kryzysu13) . Moment wybuchu kryzysu również 
wpływa na rzeczywisty czas, jaki organizacja ma do 
dyspozycji . Praktyka pokazuje, że znacząca część 
kryzysów uaktywnia się w nocy lub dni wolne od 
pracy . O ile nie ma to większego wpływu na szyb-
kość docierania informacji do mediów, o tyle istot-
nie utrudnia przedsiębiorstwu dotkniętemu proble-
mem kryzysu ogarnąć całą sytuację i odpowiednio 
szybko zareagować . Rodzaj informacji i sposób, 
w jaki zostaną one przekazane mediom, mogą zade-
cydować o dalszym rozwoju wypadków . Dobre wia-
domości nie potrzebują specjalnej strategii komuni-
kacji, złe wieści – zawsze14) . Zanim jednak przedsię-
biorstwo wystosuje do mediów pierwsze komunikaty, 
należy wykonać kilka bardzo ważnych czynności . 
Sprawność ich realizacji będzie uzależniona od tego, 
czy przedsiębiorstwo opracowało wcześniej plan na 
wypadek sytuacji kryzysowej, czy nie . 

Pierwszy ważny krok to zwołanie wszystkich 
członków sztabu kryzysowego i nadanie każdemu 
niezbędnych uprawnień . Wszelkie prace i rozmowy 
zespołu powinny odbywać się w jednym pomieszcze-
niu przygotowanym do tego – tzw . pokoju operacyj-
nym . W zależności od sytuacji może być to pomiesz-
czenie w budynku firmy lub namiot w pobliżu miejsca 
katastrofy, ważne jest, aby znajdować się blisko 
miejsca wystąpienia sytuacji kryzysowej, ale nie bez-
pośrednio w nim, aby nie utrudniać pracy innym 
służbom15) . Następny krok to zgromadzenie i analiza 
wszelkiej dostępnej informacji na temat krytycznego 
zdarzenia – co faktycznie się stało, jakie mogą być 
tego konsekwencje, czy przyczyn kryzysu należy 
upatrywać w błędach popełnionych przez pracowników, 
konfliktach, czy był to skutek nieprzewidywanej 
klęski żywiołowej . W konsekwencji analiza ta powinna 
prowadzić do oceny, czy przedsiębiorstwo panuje nad 
objawami kryzysu, czy nie, oraz w jaki sposób 
w każdym z tych przypadków można skutecznie 

zarządzać kryzysem . Od tego zależy bowiem wybór 
odpowiednich narzędzi działania . 

Analiza informacji to podstawa do stworzenia cało-
ściowego obrazu sytuacji kryzysowej; będzie to pomocne 
przy formułowaniu oświadczeń dla mediów . Podczas 
przygotowywania komunikatów należy przestrzegać 
reguły dotyczącej porządku, w jakim wydawane są 
oświadczenia w sytuacji kryzysowej . Kolejność tematów 
uwzględnianych w treści jest następująca16): ludzie, 
otoczenie, mienie, pieniądze . Katastrofalne skutki 
może mieć komunikat, w którym w pierwszej kolejno-
ści są podane informacje na temat strat finansowych 
przedsiębiorstwa, bez wspomnienia o liczbie i stanie 
bezpośrednio poszkodowanych . Przedsiębiorstwo nie 
powinno budować atmosfery dramatu i przedstawiać 
siebie jako największego poszkodowanego, licząc tym 
samym na współczucie opinii publicznej . Należy prze-
strzegać postulatu informacji pozytywnej i prawdziwej . 
Ważne jest upewnienie opinii publicznej, że przedsię-
biorstwo nie ma nic do ukrycia oraz że panuje nad 
sytuacją . Dlatego tak ważne jest szybkie zakomuniko-
wanie otoczeniu konkretnych informacji na temat 
kryzysu w jak najkrótszym czasie i przy wykorzystaniu 
dostępnych środków technicznych . 

Istotne jest nawiązanie współpracy z mediami . 
Gdy media widzą otwartość i chęć współpracy, 
mogą być wsparciem dla firmy17) . Stają się wrogiem 
tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo znajdujące się 
w centrum kryzysu jest opieszałe w dostarczaniu 
informacji, nie wskazuje osób mogących udzielić 
wywiadu lub przetrzymuje informacje18) . W tym 
czasie, kiedy sztab kryzysowy usiłuje ogarnąć całą 
sytuację i ustosunkować się do niej, media na pod-
stawie szczątkowych informacji opracowują własną 
wersję wydarzeń . Jeżeli przedsiębiorstwo zbyt 
długo będzie zwlekać z komunikatem, wśród opinii 
publicznej upowszechni się wersja nieformalna 
i bardzo trudno będzie przekonać odbiorców, kto 
ma rację . Dlatego tak ważne jest, aby organizacja 
była jedynym wiarygodnym źródłem informacji 
o kryzysie . 

Tab. 3. Strategie  w sytuacjach kryzysowych 

Typy strategii Charakterystyka 

Obrona przez atak Przedsiębiorstwo bez względu na opinie otoczenia broni swojego stanowiska, nie godzi się na żadne 
ustępstwa, zgłasza wyraźny sprzeciw w stosunku do formułowanych pod swoim adresem oskarżeń . 

Ignorowanie sprawy Przedsiębiorstwo stara się minimalizować rozmiary kryzysu, usiłuje przekonać otoczenie, że tak 
naprawdę nic poważnego się nie stało . 

Milczenie 

Brak komentarzy ze strony przedsiębiorstwa, brak reakcji na wszelkie oskarżenia i żądania; 
takie postępowanie bardzo szybko może obrócić się na niekorzyść przedsiębiorstwa . „Próżnia 
wywołana brakiem komunikacji jest szybko wypełniana przez pogłoski i przeinaczenia”11) . Jeżeli 
firma prowadzi ofensywną strategię informacyjną, z reguły pozwala to dość szybko i w pełni 
zaspokoić oczekiwania prasy . Jeżeli zaczyna się jednak zachowywać defensywnie, powoduje to 
rozpoczęcie poszukiwań informacji przez media na własną rękę . 

Szum informacyjny 
Przedsiębiorstwo kieruje do otoczenia mnóstwo informacji, przy czym tylko niewielka część 
jest związana z zaistniałą sytuacją, efekt jest taki, że odbiorca gubi się w natłoku wiadomości, 
a kryzys nie jest już tematem przewodnim . 

Awantura zastępcza Przedsiębiorstwo kieruje uwagę publiczności w stronę innego kryzysu wywołanego lub wskaza-
nego w celu odwrócenia uwagi od właściwego problemu . 

Współpraca 
Przedsiębiorstwo wraz z innymi podmiotami uczestniczącymi w sytuacji kryzysowej stara się 
rozwiązać zaistniały problem oraz zminimalizować jego negatywne skutki . Taka strategia daje 
najlepsze efekty i jest zalecana w przypadku kryzysu . 

Przyznanie się do winy 
Przedsiębiorstwo w pełni akceptuje wszelkie żądania podmiotów uczestniczących w sytuacji 
kryzysowej, nie podejmuje wysiłku przedstawiania swoich argumentów, ani próby negocjowania 
roszczeń ze strony poszkodowanych . 

źródło: T . SMEKTAŁA, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 
2001, s . 105–106 . 
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Oprócz mediów tradycyjnych (prasa, radio, tele-
wizja) coraz większe znaczenie odgrywa internet 
jako źródło szybkiej informacji z możliwością natych-
miastowej aktualizacji19) . Zjawisko zarządzania sytu-
acją kryzysową w internecie pojawiło się wraz 
z początkiem XXI wieku . Wcześniej strony interne-
towe pełniły głównie rolę wizytówki firmy . Wraz 
z rozpowszechnieniem się internetu pojawiło się 
kilka możliwości wykorzystania tego medium 
w sytuacji zaistnienia kryzysu20): serwisy interne-
towe, poczta elektroniczna, newslettery, listy adre-
sowe, blogi . Wykorzystując do komunikacji z otocze-
niem internetowe narzędzia, należy mieć świado-
mość ich silnego oddziaływania, nie zawsze zgodnego 
z oczekiwaniami . Na przykład grupy dyskusyjne 
i listy adresowe mogą zawierać opinie mające nega-
tywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, co 
może skutkować nasileniem sytuacji kryzysowej . 
Zaleca się wykorzystywanie wskazanych instrumen-
tów nie tylko w sytuacji zaistnienia kryzysu, ale 
stale . Wbrew praktykom większości przedsiębiorstw 
– przedsiębiorstwa wyodrębniają sekcje crisis mana-
gement jedynie podczas realnego kryzysu21) – sekcja 
poświęcona sytuacjom kryzysowym powinna być 
stałym elementem strony internetowej firmy . 
Prowadzenie takiej sekcji w warunkach stabilizacji 
jest sygnałem dla odbiorców, że przedsiębiorstwo 
jest przygotowane na ewentualne trudności, 
z poprzednich kryzysów zostały wyciągnięte sto-
sowne wnioski, dzięki czemu istotnie zmniejsza się 
ryzyko powtórzenia błędów . 

Czasami wydanie oświadczenia prasowego nie 
jest wystarczające . Jeżeli w związku z zaistniałą 
sytuacją w mediach krąży wiele odmiennych od 
prawdy informacji, należy zwołać konferencję 
prasową . Jest to okazja do wyjaśnienia wszelkich 
niejasności, obalenia plotek i niedomówień . Aby 
osiągnąć zamierzone cele, organizatorzy muszą się 
dobrze przygotować do bezpośredniego spotkania 
z przedstawicielami mediów . Poza wyzwaniami 
organizacyjnymi (odpowiednie miejsce, pora dnia), 
jest niezbędne zaplecze informacyjne . Osoby wyty-
powane do wypowiadania się na temat kryzysu 
muszą dysponować konkretnymi informacjami . 
Konieczne jest przygotowanie zarówno meryto-
ryczne, jak i psychiczne . Należy się spodziewać 
wielu pytań, niekiedy trudnych i nieprzyjemnych, 
mimo to na każde z nich powinna paść stanowcza 
i przemyślana odpowiedź . Brak przygotowania ze 
strony organizatorów konferencji prasowej z pew-
nością nie wpłynie pozytywnie na wizerunek przed-
siębiorstwa . Nie wystarczy wystąpić przed mediami . 
Trzeba jeszcze mieć coś do powiedzenia22) . 
Wystąpienie osoby niedoświadczonej i nieprzygoto-
wanej do kontaktu z przedstawicielami mediów 
może skutkować pogorszeniem i tak naruszonego 
wizerunku firmy23) .

podsumowanie 

mienność otoczenia, w jakim funkcjonują 
współczesne przedsiębiorstwa, zwiększa 
ryzyko zaistnienia sytuacji kryzysowych . 

Sposób reakcji na kryzys determinuje jego wpływ 
na wizerunek organizacji . Odpowiednie działania 
informacyjne skierowane do właściwych podmiotów 
we właściwy sposób mogą ograniczyć negatywne 

skutki zaistniałej sytuacji . Błędne działania 
z zakresu public relations (lub ich brak) mogą okazać 
się zgubne dla przedsiębiorstwa . Przedsiębiorstwa, 
nie chcąc ryzykować utratą reputacji, powinny 
podejmować odpowiednie kroki w celu przygotowa-
nia się na ewentualny kryzys i nabyć umiejętności 
radzenia sobie z nim w sytuacji nieuchronności 
pewnych zdarzeń . 

mgr Ilona Bondos 
Katedra Marketingu 

Wydział Ekonomiczny 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 
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Summary 
Adequate preparation for a crisis and appropriate action 
during crisis can reduce the negative effects of the situation . 
This article aims to present the activities of crisis public rela-
tions . The first part sets out issues such as: the essence of PR 
and rules also apply during the crisis, the characteristics of 
each group of participants in the crisis and the elements of 
the action plan in the event of crisis . The author also presents 
possible strategies for crisis PR . The second part shows 
a recommended way of cooperation with the media and com-
munication with the public . 
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pozytywny potencjał organizacji 
w teorii i praktyce zarządzania 

W dniach 15–17 czerwca 2011 r . w Toruniu odbyła się 
konferencja pt . „Pozytywny potencjał organizacji (PPO) 
w teorii i praktyce zarządzania”, zorganizowana przez Ka-
tedrę Podstawowych Problemów Zarządzania Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika, we współpracy z „Domem Organizatora” 
TNOiK w Toruniu . Celem konferencji była wymiana poglą-
dów i integracja środowiska naukowego wokół nowej kon-
cepcji w zarządzaniu, odwołującej się do pozytywnych 
aspektów ludzkiej natury, w tym pozytywnych przejawów 
zachowań ludzkich, jako czynników sukcesu współczesnych 
organizacji . Idea zogniskowania zainteresowań badaczy or-
ganizacji na pozytywnych jej cechach stopniowo przybiera 
postać systemowego ujęcia, aczkolwiek wiele ze szczegóło-
wych aspektów owej pozytywności organizacji jest przed-
miotem badań nauk o zarządzaniu od dawna . Przebieg 
konferencji potwierdził, że jest to obecnie jeden z kluczo-
wych kierunków rozwoju naszej dyscypliny nauki . Jednym 
z celów szczegółowych konferencji było poddanie dyskusji 
uczestników stworzonej przez zespół organizatorów – 
członków Katedry Podstawowych Problemów Zarządzania 
– koncepcji pozytywnego potencjału organizacji . 

Program ramowy konferencji obejmował cztery sesje . 
Pierwsza z nich nosiła tytuł: „Idea pozytywnego potencja-
łu organizacji w perspektywie podejścia do zasobów orga-
nizacji”, a przewodniczył jej prof . zw . dr hab . Marek 
Jacek Stankiewicz . Dyskusja prowadzona w ramach tej 
sesji dotyczyła istoty i głównych uwarunkowań pozytyw-
nego paradygmatu w zarządzaniu . Opierając się na nade-
słanych przez uczestników artykułach, przewodniczący 
sesji poddał otwartej dyskusji następujące problemy: 
zz Czy za pomocą koncepcji pozytywnego potencjału or-

ganizacji można podjąć próbę rozwiązania antynomii mię-
dzy logiką (racjonalnością) a kreatywnością (oryginalno-
ścią) rozwoju organizacji? 
zz Czy, a jeśli tak, to jaką rolę mogą odgrywać kodeksy 

etyczne w kształtowaniu pozytywnego potencjału organi-
zacji? 
zz Czy i w jakim stopniu historia (przeszłość) organiza-

cji determinuje kształtowanie/umacnianie pozytywnego 
potencjału organizacji? 
zz Czy, a jeśli tak, to dlaczego można pozytywny poten-

cjał organizacji traktować jako potencjał wzrostu i rozwo-
ju organizacji? 
zz Czy występują, a jeśli tak, to jaki jest charakter rela-

cji pomiędzy pozytywnym potencjałem organizacji a za-
rządzaniem talentami, TQM, organizacją wysokiej efek-
tywności? 
zz Czy istnieje, a jeżeli tak, to na czym polega mecha-

nizm wpływu: 
zczynników sektorowych na kształtowanie pozytywne-
go potencjału organizacji w przedsiębiorstwie? 
zstruktury własnościowej spółek kapitałowych na kształ-
towanie pozytywnego potencjału organizacji w przedsię-
biorstwie? 
zelastyczności kapitału ludzkiego organizacji na pobu-
dzanie (wyzwalanie) pozytywnego potencjału organizacji? 
zz Czy i na ile pozytywny potencjał organizacji oddziału-

je na wyzwalanie synergii między rozwojem jednostek (lu-
dzi) a rozwojem organizacji jako całości? 

Drugą sesję, zatytułowaną „Przywództwo i CSR jako 
kluczowe obszary pozytywnego potencjału organizacji” pro-
wadził prof . dr hab . Robert Karaszewski . Także w przy-
padku tej sesji jej uczestnikom zaproponowano do dyskusji 

problemy sformułowane na podstawie nadesłanych opra-
cowań . Znalazły się wśród nich następujące zagadnienia: 
zz Które style przywódcze i w jaki sposób oddziałują na 

wieloaspektowy rozwój pracowników? 
zz Czy i w jaki sposób można stymulować rozwój poten-

cjału przywódczego? 
zz Czy i w jakim stopniu różnice kulturowe wpływają na 

kształtowanie społecznej odpowiedzialności biznesu? 
zz Czy społeczna odpowiedzialność biznesu faktycznie 

stymuluje konkurencyjność przedsiębiorstw? 
zz Jaką rolę może odgrywać CSR w funkcjonowaniu or-

ganizacji publicznych? 
zz Czy CSR pozostanie domeną biznesu korporacyjnego, 

czy też trend ten przeniesie się również na przedsiębior-
stwa sektora MśP? 

Tytuł trzeciej sesji konferencji to „Relacje wewnątrz- 
i zewnątrzorganizacyjne w kontekście koncepcji pozytyw-
nego potencjału organizacji”, a jej prowadzenie powierzono 
dr hab . Aldonie Glińskiej-Neweś, prof . UMK . Prowadząca 
sformułowała następujące kwestie do dyskusji: 
zz W czym może przejawiać się pozytywny charakter re-

lacji organizacji z jej otoczeniem i jakie jest jego znacze-
nie?
zz Jakie przejawy świadczą o pozytywnych relacjach po-

między pracownikami a organizacją? Jaką rolę one peł-
nią? 
zz Jaką rolę w stymulowaniu rozwoju organizacji pełnią 

pozytywne relacje panujące w zespołach pracowniczych? 
zz Jaką specyfikę ma kultura organizacyjna i klimat or-

ganizacyjny polskich przedsiębiorstw i czy są one pozy-
tywne? 
zz W jaki sposób należy budować zaufanie w relacjach 

wewnętrznych i zewnętrznych organizacji? 
zz Na czym może polegać pozytywny charakter relacji po-

między uczestnikami klastra? 
Sesje druga i trzecia koncentrowały uwagę dyskutan-

tów wokół wybranych, ale jak się wydaje kluczowych ob-
szarów badań, składających się na pozytywny nurt w za-
rządzaniu . 

Sesja czwarta konferencji miała odmienny charakter, 
stanowiąc tzw . panel praktyków . W panelu wzięli udział 
czołowi przedstawiciele polskiego biznesu, w tym Jarosław 
Józefowicz (prezes TZMO SA), Tomasz Modzelewski (pre-
zes Zelmer Market Sp . z o .o .), Wojciech Sobieszak (prezes 
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp . z o .o .), Wojciech 
Grabowski (prezes Hydro-vacuum SA) . Paneliści wypowia-
dali się na temat zasadności prowadzenia badań nad po-
zytywnym potencjałem organizacji w warunkach polskiej 
gospodarki; każdy z nich, na podstawie własnych doświad-
czeń w swojej firmie, omawiał następujące problemy: 
zz Zasadność badania i znaczenia pozytywnego potencja-

łu organizacji dla rozwoju polskich przedsiębiorstw 
zz Znaczenie kultury organizacyjnej i klimatu wewnątrz-

organizacyjnego dla rozwoju przedsiębiorstwa, ze wskaza-
niem, które elementy i cechy kultury organizacyjnej są 
najważniejsze i w jaki sposób mogą być kształtowane 
zz Opinie i oceny idei zarządzania talentami w przedsię-

biorstwach, wynikające z praktyki zarządzania talentami . 
Tegoroczna konferencja zapoczątkowała cykl spotkań 

dotyczących pozytywnego paradygmatu w zarządzaniu . 
Kolejna konferencja odbędzie się za dwa lata . 

dr hab. Aldona Glińska-Neweś 
prof. UMK w Toruniu 
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INgRId BoNN, JoSIE fIShER, 
Sustainability: The Missing 
Ingredient in Strategy, „Journal 
of Business Strategy” 2011, 
vol. 32, no. 1, s. 5–15. 

Ingrid Bonn jest profesorem stra-
tegii w School of Business, Bond 
University, Gold Coast w Australii. 
Jej zainteresowania badawcze 
obejmują głównie strategiczne 
podejmowanie decyzji, myślenie 
strategiczne, zrównoważony 
rozwój w kontekście ładu korpo-
racyjnego i efektywności przed-
siębiorstwa. 
Josie Fisher jest profesorem 
w School of Business, Economics 
and Public Policy, University of New 
England w Australii. W pracy badaw-
czej koncentruje się na zagadnie-
niach etyki biznesu, społecznej 
odpowiedzialności biznesu, ładu 
korporacyjnego oraz zrównoważo-
nego rozwoju. 

Badania firmy konsultingowej 
KPMG z 2008 roku wskazały, że 
47,7% przedsiębiorstw uważa kwe-
stie zrównoważonego rozwoju 
i społecznej odpowiedzialności 
biznesu za ważny czynnik stymu-
lujący innowacyjność przedsię-
biorstwa . Jednak dla większości 
tych przedsiębiorstw oparcie 
swojej działalności na kwestii 
zrównoważonego rozwoju wciąż 
pozostaje poważnym wyzwaniem . 
Najwięcej problemów sprawiają 
firmom identyfikacja i ustalenie 
hierarchii ważności poszczegól-
nych zagadnień, sformułowanie 
strategii bazującej na zasadach 
zrównoważonego rozwoju oraz 
metody pomiaru ich faktycznej 
realizacji . W efekcie, choć w wielu 
przedsiębiorstwach zasady te są 

obecne zarówno na poziomie stra-
tegicznym, jak i operacyjnym, 
brakuje spójnego podejścia do ich 
realizacji oraz kompleksowego 
wdrażania zasad zrównoważone-
go rozwoju na wszystkich szcze-
blach organizacyjnych . 

Niniejszy artykuł podejmuje 
próbę sformułowania wskazówek 
dla przedsiębiorstw w zakresie 
strategicznego ujęcia zasad zrów-
noważonego rozwoju i ich wdraża-
nia w poszczególnych wymiarach 
działania firmy . W pierwszej 
części przybliżono ideę zrównowa-
żonego rozwoju, wskazując na 
jego znaczenie w kontekście dzia-
łalności biznesowej . Druga część 
odnosi zrównoważony rozwój do 
formułowania strategii, w szcze-
gólności koncentrując się na wizji 
przedsiębiorstwa, procesie podej-
mowania decyzji strategicznych 
oraz strategii na poziomie bizne-
su i korporacji . W trzeciej części 
przedstawiono obszary wspierają-
ce realizację strategii opartej na 
zasadach zrównoważonego rozwo-
ju, obejmujące kwestie kultury 
organizacyjnej . 

miejsce zrównoważonego 
rozwoju w działalności  
biznesowej 

równoważony rozwój de-
finiowany jest przez 
World Commission of 

Environment Development (1987) 
jako realizacja potrzeb obecnych 
pokoleń z uwzględnieniem po-
trzeb przyszłych generacji . 
Dokładniejsze wytłumaczenie 
tego zagadnienia zaproponowali 
Crane i Matten (2007), definiując 
zrównoważony rozwój jako długo-
terminowe zapewnienie efektyw-

ności funkcjonowania w odniesie-
niu do kryteriów środowiskowych, 
ekonomicznych i społecznych . 
W wymiarze środowiskowym 
główne założenia zrównoważone-
go rozwoju dotyczą efektywnego 
zarządzania zasobami naturalny-
mi i wymagają włączenia proble-
mów związanych z nieodnawial-
nymi zasobami, wpływem indu-
strializacji na różnorodność 
biologiczną i poziomem zanie-
czyszczenia środowiska . Wymiar 
ekonomiczny obejmuje założenia 
długoterminowej efektywności 
przedsiębiorstwa (wyniki finanso-
we i rynkowe) oraz jego wpływ na 
warunki gospodarcze, w jakich 
działa . Wymiar społeczny w głów-
nej mierze odnosi się do założeń 
społecznej odpowiedzialności biz-
nesu (CSR), podnosząc kwestie 
społecznej sprawiedliwości, walki 
z głodem, biedą i chorobami, 
prawa do edukacji i równości płci . 

Zapewnienie realizacji zasad 
zrównoważonego rozwoju 
w firmie, łączących te trzy wy-
miary, wymaga kompleksowego 
podejścia do poszczególnych wy-
miarów funkcjonowania oraz in-
tegrowania tych zasad na wszyst-
kich szczeblach organizacyjnych . 
Dla przedsiębiorstwa oznacza to 
wyjście poza proste, podstawowe 
przestrzeganie określonych reguł 
i prowadzi do przyjęcia bardziej 
aktywnej postawy . Menedżerowie 
muszą realizować zasady zrówno-
ważonego rozwoju zarówno na 
etapie formułowana strategii, jak 
i w codziennym zarządzaniu 
przedsiębiorstwem . Takie kom-
pleksowe ujęcie znaczenia i miej-
sca zrównoważonego rozwoju 
w procesie zarządzania strategicz-
nego przedstawia rysunek 1 . 

„Journal of Business Strategy” 

Zrównoważony rozwój  
– brakujący element strategii 

,
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Jak przedstawiono na rysunku 
1, założenia zrównoważonego roz-
woju winny być ujęte już w wizji 
przedsiębiorstwa, być obecne 
w procesie formułowania strategii 
i podejmowania decyzji strategicz-
nych oraz stanowić jedno z pod-
stawowych kryteriów wpływają-
cych na kształtowanie strategii 
na poziomie biznesu i na pozio-
mie korporacji . Podejście to prze-
kłada się na działania w trzech 
wspomnianych wymiarach: eko-
nomicznym, społecznym i środo-
wiskowym . Założenia zrównowa-
żonego rozwoju muszą być wzmac-
niane przez kulturę korporacyjną, 
która zapewni faktyczną realiza-
cję tych zasad przez firmę . 

zrównoważony  
rozwój w zarządzaniu  
strategicznym 

godnie z rysunkiem 1 
zasady zrównoważonego 
rozwoju powinny być 

obecne na wszystkich etapach 
i we wszystkich wymiarach zarzą-
dzania strategicznego, jeśli przed-
siębiorstwo faktycznie chce dzia-
łać według tych reguł . 

Formułowanie wizji  
przedsiębiorstwa 

Pierwszym etapem, na którym 
zasady zrównoważonego rozwoju 
odgrywają kluczowe znaczenie, 
jest formułowanie wizji przedsię-
biorstwa . Wizja jest szczególnie 
istotnym komponentem strategii 

we współczesnych czasach – ze 
względu na wysoki poziom nie-
pewności i niekompletnej infor-
macji oraz złożoności otoczenia 
i organizacji menedżerowie po-
trzebują jasnych, klarownych 
wskazówek odnośnie do kierunku 
działania firmy . Wartości, dekla-
racje i priorytety pomagają mene-
dżerom w procesie formułowania 
strategii i przekładania celów 
strategicznych na konkretne dzia-
łania . Jednocześnie zgoda odno-
śnie do wartości, jakimi kieruje 
się organizacja, sprzyja integracji 
pracowników, poprawia komuni-
kację oraz zwiększa efektywność 
podejmowania decyzji, w szczegól-
ności w przypadku konieczności 
dokonywania fundamentalnych 
wyborów . 

Z punktu widzenia zarządza-
nia strategicznego niezwykle 
istotne jest, by wizja była reali-
styczna (a nie puste slogany) i by 
odnosiła się do kluczowych war-
tości, według których przedsię-
b ior s two chce  d z i a ł ać  . 
Jednocześnie wizja dająca punkt 
wyjścia do realizacji założeń 
zrównoważonego rozwoju powin-
na zawierać odniesienie do wspo-
mnianych wyżej trzech grup kwe-
stii: środowiskowych, ekonomicz-
nych i społecznych . W efekcie 
taka wizja będzie integrować 
wymogi zyskowności przedsię-
biorstwa, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu kwestii środowi-
skowych i społecznych . W prakty-
ce wymaga to prowadzenia dialo-
gu z interesariuszami . Dobrą 

ilustracją tego wątku jest proces 
formułowania wizji w największej 
na świecie firmie działającej 
w sektorze wydobywczym – BHP 
Billiton, która uznaje zasady 
zrównoważonego rozwoju za swój 
główny cel działania, koncentrując 
uwagę na kreowaniu długotermi-
nowej wartości dla akcjonariuszy, 
pracowników, podwykonawców, 
dostawców, klientów, partnerów 
biznesowych i społeczności lokal-
nych . Głównym celem firmy jest 
Zero Szkód (Zero Harm) dla ludzi, 
społeczności i środowiska . 

Proces decyzji strategicznych 

Decyzje strategiczne są podejmo-
wane na wyższych poziomach 
struktury organizacyjnej i wyzna-
czają kierunek działania przedsię-
biorstwa w długim okresie . 
Decyzje te są jednak bardziej zło-
żone, a menedżerowie muszą je 
podejmować selektywnie, reagu-
jąc na często sprzeczne ze sobą 
sygnały rynkowe i informacje 
z otoczenia firmy . Co więcej, dany 
wybór strategiczny określa rezy-
gnację z innej opcji, a jego reali-
zacja wymaga wdrożenia w przed-
siębiorstwie [Wilson, 2003] . 

Proces podejmowania decyzji 
strategicznych obejmuje kwestie 
związane ze strukturą organiza-
cyjną, komunikacją, hierarchią . 
Wymaga przyjęcia modelu po-
znawczego strukturyzującego nie-
znane i stworzenia reprezentacji 
kognitywnych u menedżerów, które 
zapewnią prowadzenie bieżącej 

KONTEKST GLOBALNY

Wizja

KONTEKST NARODOWY

Proces podejmowania 
decyzji strategicznych 

Kultura organizacyjna 

Treść strategii
• poziom korporacji 
• poziom biznesu 
• strategie funkcjonalne 

Wymiary 
• ekonomiczny
• społeczny
• środowiskowy 

Rys. 1. Zrównoważony rozwój jako element strategii 
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analizy rynku, filtrację pozyski-
wanych informacji i identyfikację 
opcji strategicznych . Badania wy-
kazują jednocześnie, że poszcze-
gólni menedżerowie stosują różne 
podejścia do zarządzania informa-
cją i różnie reagują na bodźce 
z otoczenia i z organizacji . Z tego 
też względu pojawiają się różnice 
w interpretowaniu danych, po-
strzeganiu proponowanych rozwią-
zań i wreszcie podejmowaniu de-
cyzji [Starbuck i Milliken, 1988] . 

Specyfika analizowanego pro-
blemu ma także wpływ na charak-
terystykę procesu podejmowania 
decyzji strategicznych przez me-
nedżerów wyższego szczebla . 
W praktyce wybory strategiczne 
będą uzależnione od tego, jakim 
kwestiom poświęca się więcej 
uwagi, jak dyskusje są prowadzo-
ne w firmie, jakimi kanałami do-
cierają dane i informacje oraz czy 
menedżerowie emocjonalnie pod-
chodzą do analizowanych proble-
mów [Kollmus i Agyerman, 2002] . 
Zrozumienie organizacyjnych pro-
cesów podejmowania decyzji oraz 
struktur poznawczych, które wy-
korzystują decydenci, jest kluczo-
we dla włączenia wartości zrów-
noważonego rozwoju w zarządza-
nie przedsiębiorstwem . 

Na przykład, jeżeli top mene-
dżerowie należą do zwolenników 
kreowania wartości wyłącznie dla 
akcjonariuszy, ich decyzje strate-
giczne będą oparte wyłącznie na 
kryteriach ekonomicznych i nakie-
rowane na generowanie zysku dla 
właścicieli . Kwestie odpowiedzial-
ności wobec pracowników, realiza-
cji oczekiwań społeczności lokal-
nych czy zwiększania dobrobytu 
społecznego nie będą uwzględnia-
nie w decyzjach strategicznych . 
Menedżerowie będą prezentować 
minimalistyczne czy instrumen-
talne podejście do zrównoważone-
go rozwoju . Natomiast przyjęcie 
przez decydentów modelu intere-
sariuszy i uznanie, że celem dzia-
łania przedsiębiorstwa jest reali-
zacja oczekiwań i generowanie 
wartości dla różnych grup obej-
mujących pracowników, dostaw-
ców, społeczności lokalne, akcjo-
nariuszy czy podwykonawców, 
znacząco wpłynie na proces podej-
mowania decyzji strategicznych . 
Zyskowność jest wówczas uważa-
na za ważny cel działalności 
przedsiębiorstwa, który jest 
jednak równoważony wypełnia-
niem oczekiwań różnych grup in-
teresariuszy . 

Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę na możliwe pojawiające się 
napięcia między długoterminową 
orientacją społecznej odpowie-
dzialności a presją na generowa-
nie zysków w krótkim okresie . Co 
więcej, badania wskazują, że me-
nedżerowie rekrutujący się spo-
śród zwolenników modelu społecz-
nego przedsiębiorstwa bardziej 
emocjonalnie podchodzą do doko-
nywanych wyborów . Dobrą ilu-
stracją podejmowania decyzji 
strategicznych w tym drugim 
przypadku jest styl zarządzania 
Scotta Frya, założyciela i prezesa 
firmy Loving Earth, producenta 
organicznej żywności, odnotowu-
jącego wielomilionowe przychody 
oraz wzrost obrotów na poziomie 
125% rocznie . Zarówno pasja, jak 
i przyjęte wartości oraz wymogi 
dotyczące organicznej żywności 
wyraźnie określiły ramy podejmo-
wania decyzji strategicznych 
w zakresie wyboru metod produk-
cji, nawiązania współpracy z pod-
dostawcami, stosowanych kompo-
nentów, jak również standardów 
zatrudnienia i ekologicznych 
norm prowadzenia działalności . 
Wszystkie podejmowane decyzje 
mieszczą się w przyjętych ramach 
wyznaczonych przez koncepcję 
społecznej odpowiedzialności biz-
nesu . Dominacja założeń zrówno-
ważonego rozwoju jest także 
silnie zintegrowana ze wszystkim 
wymiarami działalności firmy . 

Strategie na poziomie korporacji, 
strategie biznesu i strategie 
funkcjonalne 

Wynikiem decyzji podejmowa-
nych na poziomie strategicznym 
jest treść strategii, w szczególno-
ści zestaw działań strategicznych 
realizowanych na poziomie korpo-
racji, na poziomie biznesu i na 
poziomie funkcji . Strategia na po-
ziomie korporacji dotyczy zakresu 
działania oraz określa, jakie seg-
menty rynku czy jednostki bizne-
sowe pozwolą na generowanie 
największej wartości . Budowanie 
strategii na poziomie korporacji 
sprowadza się przede wszystkim 
do określenia stopnia dywersyfi-
kacji rynkowej i produktowej, za-
sięgu geograficznego i możliwości 
realizacji transakcji fuzji i prze-
jęć . Strategia na poziomie korpo-
racji określa także sposób alokacji 
zasobów w poszczególne obszary 
jej działalności i daje punkt wyj-
ścia do formułowania kolejnych 

poziomów strategii . W przypadku 
przedsiębiorstw, realizujących za-
łożenia zrównoważonego rozwoju, 
strategia na poziomie korporacji 
powinna uwzględniać kwestie 
nadmiernej konsumpcji i wyso-
kiego zużycia wody w krajach 
rozwiniętych . Wówczas wybory 
strategiczne powinny promować 
produkty wytrzymałe, trwałe, 
których produkcja umożliwia 
efektywne wykorzystanie dostęp-
nych zasobów przy jednoczesnymi 
minimalnym wpływie na środowi-
sko naturalne . Strategia na pozio-
mie korporacji powinna także 
poszukiwać efektów synergii 
między poszczególnymi jednost-
kami biznesowymi, co ograniczy-
łoby ilość generowanych odpadów . 
W portfolio powinny znaleźć się 
produkty wytwarzane zgodnie 
z wysokimi standardami środowi-
skowymi i społecznymi, uwzględ-
niającymi również oczekiwania 
i interesy krajów rozwijających się 
oraz zapewniającymi długotermi-
nowe budowanie wartości dla róż-
nych grup interesariuszy . Takie 
założenia wymagają, by menedże-
rowie zadali następujące pytania, 
analizując portfel produktów: 
z� Czy wymagane są zmiany dla 

większej realizacji zasad zrówno-
ważonego rozwoju przez istniejące 
jednostki biznesowe, czy może 
należy wycofać się z niektórych 
sektorów działalności? 
z� Czy organizacja powinna roz-

wijać już istniejące/posiadane jed-
nostki biznesowe z uwzględnie-
niem zasad zrównoważonego roz-
woju, czy lepiej nabyć takie 
podmioty w ramach transakcji 
fuzji i przejęć? 
z� Czy realizując zasady zrównowa-

żonego rozwoju, organizacja powin-
na zawiązać alianse strategiczne? 

Strategie na poziomie biznesu 
dotyczą formułowania kierunków 
działania poszczególnych jedno-
stek biznesowych oraz koncentru-
ją się na sposobach konkurowania 
w danym sektorze lub segmencie 
rynku . Głównym zadaniem stra-
tegii biznesowej jest określenie, 
jakie produkty, do jakich segmen-
tów rynku i w jaki sposób firma 

,
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chce oferować . Uwzględnienie 
zasad zrównoważonego rozwoju 
w strategii na poziomie biznesu 
sprowadza się do modyfikacji ist-
niejących produktów i usług, spo-
sobów ich produkcji, dystrybucji 
czy reklamy . Praktyczne wymiary 
strategii odnoszą się do wdrożenia 
energooszczędnych lub wodoosz-
czędnych technologii produkcji, 
zmiany opakowań na minimalizu-
jące zużycie materiałów, rozwoju 
technologii segregacji i utylizacji 
odpadów, a także stworzenia odpo-
wiednich warunków pracy, formu-
łowania kodów etycznych oraz 
prowadzenia dialogu z różnymi 
grupami interesariuszy . Niezwykle 
istotne jest też zawieranie wymo-
gów przestrzegania standardów 
zrównoważonego rozwoju w umo-
wach z podwykonawcami lub do-
stawcami i klientami, by na 
wszystkich etapach łańcucha war-
tości realizowano założone cele . 

Strategie funkcjonalne dotyczą 
działań podejmowanych w odniesie-
niu do realizowanych przez przed-
siębiorstwo funkcji marketingu, fi-
nansów, produkcji, zarządzania 
zasobami ludzkimi itp . Również 
i na tym poziomie należy zapew-
niać realizację zasad zrównoważo-
nego rozwoju . Na przykład dział 
zarządzania zasobami ludzkimi po-
winien sformułować wytyczne od-
nośnie do rekrutacji, przygotować 
plan szkoleń i rozwoju ścieżek ka-
riery oraz dążyć do kształcenia 
pracowników w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju . System okresowej 
oceny pracowniczej oraz system 
motywacji powinny być zintegrowa-
ne z całą działalnością organizacyj-
ną i brać pod uwagę wskaźniki re-
alizowania zasad zrównoważonego 
rozwoju . Wskaźniki dotyczące 
wkładu pracowników w wypełnia-
nie celów społecznych, środowisko-
wych i ekonomicznych w miejscu 
pracy powinny stanowić element 
oceny ich efektywności . W przy-
padku działu marketingu dobrym 
miernikiem oceny skuteczności 
pracy będą intensywność i zakres 
dialogu prowadzonego z interesa-
riuszami . 

realizacja strategii  
opartej na założeniach 
zrównoważonego rozwoju 

ealizacja celów zawar-
tych w wizji oraz strate-
gii zrównoważonego roz-

woju wymaga rozwoju kultury 
organizacyjnej . Jedynie bowiem 

wsparcie tych założeń ze strony 
pracowników, ich przekonanie co 
do słuszność koncepcji, wspólnego 
podzielania wartości i norm za-
pewni rzeczywistą ich realizację . 
Kultura organizacyjna winna 
zatem być budowana wokół zało-
żeń o konieczności ochrony środo-
wiska naturalnego i ograniczania 
negatywnego wpływu przedsię-
biorstwa na nie, wokół wiary w po-
trzebę realizacji celów społecznych 
oraz wokół zrozumienia potrzeby 
dialogu z interesariuszami . 

Spójny system wartości i zało-
żeń nie tylko przyczyni się do roz-
woju silnej kultury organizacyjnej, 
ale także wspomoże systemy mo-
tywacji, komunikacji i kontroli 
w przedsiębiorstwie . Pracownikom, 
którzy podzielają określone warto-
ści, łatwiej też podejmować decyzje 
oraz reagować na pojawiające się 
zagrożenia czy kryzysy . Zarówno 
postrzeganie przedsiębiorstwa 
przez pracowników, jak i formalne 
wymogi, np . w procesie rekrutacji, 
mogą wzmacniać kulturę organi-
zacyjną opartą na zasadach zrów-
noważonego rozwoju . 

Wsparciem dla realizacji stra-
tegii zrównoważonego rozwoju 
mogą stać się także różne inicja-
tywy podejmowane przez przedsię-
biorstwo . Inicjatywy te obejmujące 
trzy podstawowe wymiary – eko-
nomiczny, społeczny i środowisko-
wy – mogą być realizowane po 
przyznaniu części środków z bu-
dżetu firmy i powinny być nakie-
rowane na angażowanie pracow-
ników . Dobrą ilustracją tego typu 
działań jest studium przypadku 
firmy Migros, która zatrudnia 
ponad 84 000 pracowników i jest 
największym w Szwajcarii detali-
stą, producentem żywności oraz 
prywatnym pracodawcą . Firma 
prowadzi sprzedaż poprzez 601 
punktów (supermarkety i sklepy 
specjalistyczne), a jednocześnie 
jest obecna w sektorze bankowym 
i ubezpieczeniowym oraz w prze-
myśle (15 zakładów przemysło-
wych) . Jednocześnie Migros jest 
członkiem programu „Global 
Compact” realizowanego pod 
przywództwem ONZ i aktywnie 
integruje zasady zrównoważonego 
rozwoju w swojej strategii . 

Podejmowane przez firmę ini-
cjatywy, mające na celu aktywizo-
wanie pracowników i zachęcanie 
ich do realizacji założeń zrówno-
ważonego rozwoju, dotyczą takich 
obszarów, jak raportowanie środo-
wiskowe, ograniczanie emisji CO2 

(stworzenie nowej marki Climatop, 
której produkty w procesie wytwa-
rzania potrzebowały 20% energii 
mniej) i zużycia wody, walka z ko-
rupcją, przestrzeganie praw czło-
wieka, opracowanie zasad zatrud-
niania nieletnich, rozwój nowych, 
bardziej ekologicznych opakowań . 
Takie inicjatywy w przypadku 
Migros pozwoliły na integrację 
założeń zrównoważonego rozwoju 
ze strategią uwzględniającą także 
presję konkurencyjną i oczekiwa-
nia akcjonariuszy . 

podsumowanie 

iniejszy artykuł przedsta-
wia holistyczne, całościo-
we spojrzenie na znacze-

nie i miejsce kwestii zrównowa-
żonego rozwoju w procesie 
formułowania i wdrażania strate-
gii . Opracowanie miało na celu 
wyraźne pokazanie, że przedsię-
biorstwa, chcące realizować idee 
zrównoważonego rozwoju, muszą 
zaszczepić jego założenia na 
wszystkich szczeblach i we wszyst-
kich wymiarach swojego funkcjo-
nowania . Ponadto zasady zrówno-
ważonego rozwoju powinny być 
obecne w procesie strategicznym 
zarówno na poziomie biznesu, jak 
i na poziomie korporacji . 
Szczególne znaczenie odgrywa 
włączenie tych założeń do procesu 
strategicznego planowania i podej-
mowania decyzji . Niniejszy arty-
kuł podejmuje zatem dyskusję ca-
łościowo, obejmującą działalność 
przedsiębiorstwa w przeciwień-
stwie do podejścia instrumentalne-
go, odnoszącego się do operacyjne-
go wdrożenia idei zrównoważone-
go biznesu dla punktowej poprawy 
wizerunku firmy . Opracowane 
ramy działania przedsiębiorstwa, 
realizującego zasady zrównoważo-
nego biznesu, mogą być przydatne 
praktykom gospodarczym i stano-
wić wzór wdrażania tej koncepcji 
w przedsiębiorstwach . 

Opr. dr Maria Aluchna 
Katedra Teorii Zarządzania 
Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie 
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