
cena 20,00 zł (w tym 8% VAT)  nr ind. 371157

11/11/20192019

ISSN 2545-2622 



XXVIII ZJAZD KATEDR  
MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI

W  dniach  14–16  września  2020  roku  odbędzie  się  w  Szczecinie  XXVIII  Zjazd  Katedr  Marketingu,  Handlu 
i  Konsumpcji  organizowany  przez  Katedrę Marketingu  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Hasłem  przewodnim 
spotkania będzie:

Rewolucja 4.0 w Marketingu, Handlu i Konsumpcji

Rewolucja 4.0 to nie nowa technologia, to nowe podejście do sposobu odnoszenia sukcesu dzięki postępowi 
technologicznemu, który nie był możliwy do osiągnięcia jeszcze 10 lat temu. Internet, nowe technologie 
oraz  pojawiające  się  nowe  trendy  rynkowe  zmieniają  zasady  funkcjonowania  zarówno  poszczególnych 
gospodarek  (nowa  ekonomia),  jak  i  przedsiębiorstw  (otwarte  modele  biznesowe).  Kreując  rewolucyjne 
zmiany,  redefiniują  strategie  w  obszarze  marketingu  i  handlu  oraz  tworzą  nowe  trendy  w  konsumpcji. 
Kształtują  specyficzne  środowisko,  łącząc  interakcję  online  i  offline między  firmą  a  klientem.  Fakt  ten 
nie  jest  związany  z  odejściem  od  tradycyjnego  podejścia.  Oznacza  natomiast  konieczność  sprawnego 
i inteligentnego łączenia podejścia tradycyjnego z cyfrowym, by z jednej strony wzmocnić zaangażowanie 
klienta, a z drugiej kreować nowe sposoby budowania sukcesu organizacji. Na tym tle Zjazd Katedr ma na celu 
zainspirować do dyskusji o nowych wyzwaniach, metodach, podejściach i perspektywach dla marketingu, 
handlu i konsumpcji w dobie Rewolucji 4.0. 

Zjazdowi  Katedr  2020  towarzyszyć  będzie  wiele  wartościowych  wydarzeń  i  spotkań.  Swoją  obecność 
w Zjeździe potwierdzili m.in. prof. A. Parasuraman z Uniwersytetu w Miami – twórca metody SERVQUAL, 
który wygłosi wykład inauguracyjny, oraz E. Almquist – partner firmy doradczej Bain&Co z Bostonu. Ponadto 
podczas Zjazdu planowane jest seminarium „Paper development CID group seminar”. Jego celem będzie 
wsparcie  Autorów,  poprzez  dyskusję  naukową  nad  zaprezentowanymi  pracami  badawczymi,  w  dalszym 
doskonaleniu  i  rozwoju  pełnych  tekstów  artykułów  z  zamiarem  ich  zgłoszenia  do wysoko  punktowanych 
czasopism naukowych. W seminarium planowany jest udział edytorów czasopism z tzw.  impact factorem 
– prof. Ch. Kowalkowski z Linköping University w Szwecji (Journal of Services Marketing, Journal of Business 
Research,  Industrial Marketing Management)  oraz  prof.  S.  Rundle-Thiele  z Griffith University w Australii 
(Journal of Social Marketing).

Tematyka Zjazdu koncentrować się będzie wokół:
Innowacji w marketingu handlu i konsumpcji
Badań rynkowych i marketingowych w dobie Rewolucji 4.0
Organizacji marketingu i handlu 4.0
Dydaktyki marketingu, handlu i konsumpcji w dobie Rewolucji 4.0
Pracowników nauki 4.0

Więcej informacji dotyczących Zjazdu znajduje się na stronie www.ZjazdKatedr2020.pl

Serdecznie zapraszamy
Prof. Edyta Rudawska 
wraz z Zespołem Katedry Marketingu
Uniwersytetu Szczecińskiego
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Zachęcamy Szanownych Czytelników 
do zamówienia prenumeraty „Przeglądu 
Organizacji” bezpośrednio w redakcji. Jest 
to najprostszy sposób zakupu czasopisma. 
Zamówienia przyjmujemy w  dowolnym 
terminie na dowolny okres. Jeżeli nie 
otrzymamy innych dyspozycji, prenume-
ratę automatycznie przedłużamy. 

Aby zamówić prenumeratę „Przeglądu” 
w  redakcji, wystarczy wpłacić odpowied-
nią kwotę na konto: 
TNOiK Redakcja „Przegląd Organizacji”, 
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wianych egzemplarzy oraz okresu, za jaki 
opłata jest wnoszona. 

Fakturę na zapłaconą kwotę redakcja wy-
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Cena prenumeraty na 2020 r.: 
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Prenumerata

półroczna – 120 zł brutto 
całoroczna – 240 zł brutto 

Cena 1  egz. 20 zł brutto (w  tym 5-proc. 
podatek VAT). 

Opłata za prenumeratę ze zleceniem wy-
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Opłaty pocztowe wliczone są zarówno w cenę 
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www.prenumerata.ruch.com.pl 
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Czy pamiętają państwo o prenumeracie Przeglądu Organizacji?

Redakcja „Przeglądu Organizacji” zachę- 
ca Szanownych Autorów do przesyłania 
tekstów naukowych i  recenzji pozycji 
mieszczących się w  obszarze dyscypliny 
nauk o  zarządzaniu. Wszystkie teksty 
są  recenzowane z  zastosowaniem pro-
cedury „double-blind review process”. 
Głównymi kryteriami kwalifikowania 
artykułów naukowych są: 
• brak wcześniejszego opublikowania 
artykułu bądź jego znaczących treści  
w innej publikacji, 
• adekwatność treści artykułu do pro-
blematyki, którą podejmuje „Przegląd 
Organizacji”, 
• oryginalność tekstu, 
• poprawność struktury artykułu jako 
tekstu naukowego, 
• wyczerpujące określenie istniejącego stanu 
wiedzy w zakresie podjętej tematyki, 
• poprawność doboru metod badawczych, 

Informacje dla autorów

• spełnienie wymogów formalnych doty-
czących przesłania oświadczeń i formato-
wania tekstu. 

Publikacja artykułów w  czasopiśmie jest 
odpłatna. Opłatę należy wnieść po  przy-
jęciu artykułu do druku, przelewem na 
rachunek bankowy:
TNOiK Redakcja „Przegląd Organizacji”
ul. Górska 6/10, lok. 71
00-740 Warszawa
Bank Millennium SA, IV O/Warszawa
nr 85 1160 2202 0000 0000 5515 9488

Szczegółowe wymogi formalne dotyczące 
przesyłanych artykułów naukowych, lista 
recenzentów oraz zasady odpłatności 
są zamieszczone na stronie:

www.przegladorganizacji.pl

Redakcja oświadcza, że wersja papierowa 
stanowi wersję referencyjną czasopisma.

II i III strona okładki 
czarno-biała: 1 strona – 2000 zł 
kolorowa: 1 strona – 3000 zł 

IV strona okładki 
tylko kolorowa – 3500 zł 

Stawki reklam i publikacji promocyjnych

Koszty opracowania graficznego ponosi 
zleceniodawca. Zlecenie reklam i ogłoszeń 
przyjmuje redakcja. 

Dla stałych klientów redakcja przewiduje 
korzystne bonifikaty.

mailto:redakcja%40przegladorganizacji.pl?subject=
http://www.przegladorganizacji.pl
http://www.garmondpress.pl/prenumerata 
http://dp.kolporter.com.pl 
http://www.prenumerata.ruch.com.pl
mailto:prenumerata%40ruch.com.pl?subject=
http://www.przegladorganizacji.pl
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Wprowadzenie 

P rowartościowy paradygmat zarządzania od kilkudzie-
sięciu lat wpływa zarówno na praktykę, jak i  teorię 

zarządzania. Konsekwencją tego jest fakt, że generowanie 
i zatrzymywanie wartości przez przedsiębiorstwo są coraz 
bardziej obecne w  dyskusjach i  publikacjach z  zakresu 
zarządzania strategicznego (Ramu, Sunitha, 2016). Jego 
wpływ widać m.in. w opiniach takich jak wyrażona przez 
A.K. Koźmińskiego i  D. Jemielniaka (2008, s.  430): „za-
rządzanie wartością jest jednym z  podstawowych zadań 
naczelnego kierownictwa każdej organizacji”. W  okresie 
dominacji wspomnianego paradygmatu następowała ewo-
lucja odwołującej się do niego koncepcji zarządzania war-
tością, począwszy od drugiej połowy lat 80., gdy w Stanach 
Zjednoczonych za nadrzędny cel korporacji uważano mak-
symalizację wartości dla akcjonariuszy, a skończywszy na 
koncepcji zrównoważonego zarządzania wartością, w któ-
rej występuje zbieżność koncepcji zarządzania wartością 
oraz koncepcji społecznej odpowiedzialności i  koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Nazwa zrównoważone zarzą-
dzanie wartością trafnie oddaje specyfikę wspomnianej 
koncepcji, w  której osiąganie celów ekonomicznych jest 
ściśle związane z realizacją celów społecznych (Jaki, 2016). 

Wydaje się, że zrównoważone zarządzanie wartością moż-
na powiązać z dwoma teoriami: interesariuszy i  legitymiza-
cji. Ten związek polega na tym, że realizując cele społeczne, 
przedsiębiorstwo zarazem realizuje oczekiwania swoich 
interesariuszy i w ten sposób zwiększa prawdopodobieństwo 
uzyskania z  ich strony legitymizacji i  jej pozytywnych skut-
ków. Należy jednak pamiętać, że spełnienie oczekiwań inte-
resariuszy zależy od dysponowania przez przedsiębiorstwo 
dostatecznie dużą wartością. 

W  artykule podjęto próbę zaproponowania koncepcji, 
która ułatwi rozwiązywanie części z  problemów, które 
pojawią się przed przedsiębiorstwami zamierzającymi sto-
sować założenia zrównoważonego zarządzania wartością. 
Tą koncepcją jest zarządzanie zatrzymywaniem wartości 
przez przedsiębiorstwo. Można określić ją jako instru-
ment zarządzania, który ma stworzyć warunki do tego, by 
przedsiębiorstwo dysponowało dostatecznie dużą wartością 
konieczną do spełnienia oczekiwań swoich interesariuszy 
i zapewnienia sobie legitymizacji. 

Wskazany zamiar wynika z  praktycznego charakteru 
nauk o  zarządzaniu i  może być rozpatrywany w  kontek-
ście użyteczności konceptualnej (Hensel, 2017, s. 36), po-
nieważ opisana koncepcja prezentuje zjawiska związane 

z  wartością w  nowej, szerszej perspektywie, pozwalając 
zarządzającym na lepsze zrozumienie relacji między zja-
wiskami związanymi z wartością. 

Zaprezentowaną koncepcję wyprowadzono z  następu-
jących przesłanek: 
1.  Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy od 

uzyskania legitymizacji ze strony interesariuszy.
2. Uzyskanie legitymizacji wymaga spełnienia oczekiwań 

interesariuszy, co jest uwarunkowane dysponowaniem 
odpowiednio dużą wartością, którą przedsiębiorstwo 
powinno zatrzymać.

3. Wartość zatrzymana przez przedsiębiorstwo zależy od 
wielkości: a) wartości wygenerowanej przez przedsię-
biorstwo, b) wartości przejętej przez przedsiębiorstwo, 
c) wartości obronionej przed zawłaszczeniem przez 
inne podmioty.

4.  Przedsiębiorstwo powinno zarządzać aktywnościami 
składającymi się na zatrzymywanie wartości. 
Zastosowanie opisanej koncepcji ma zapewnić moż-

liwość dysponowania wartością przez przedsiębiorstwo 
w  celu zaspokojenia oczekiwań jego interesariuszy, by 
zwiększając stopień swojej legitymizacji oraz uzyskując 
jej pozytywne rezultaty, uniknąć negatywnych skutków 
braku legitymizacji. 

Artykuł składa się z dwu zasadniczych części. W pierw-
szej, wprowadzającej, składającej się ze względnie krótkich 
fragmentów, dokonano ogólnej charakterystyki pojęć i zja-
wisk, do których odwołano się w powyższych przesłankach. 
W  części drugiej, prezentującej tytułową koncepcję i  klu-
czowej z punktu widzenia realizacji celu artykułu, usytuo- 
wano zarządzanie zatrzymywaniem wartości w kontekście 
ewolucji zarządzania wartością oraz zdefiniowano tę kon-
cepcję. Następnie zaprezentowano aktywności składające 
się na zarządzanie zatrzymywaniem wartości, odwołując 
się zarówno do literatury przedmiotu, jak i wyników badań 
autora. Podsumowaniem rozważań nad wspomnianymi 
aktywnościami jest model zarządzania zatrzymywaniem 
wartości przez przedsiębiorstwo. 

Celem artykułu jest sformułowanie, charakterystyka 
oraz zaprezentowanie w  postaci modelu koncepcji za-
rządzania ukierunkowanego na zatrzymywanie wartości 
przez przedsiębiorstwo. Artykuł ma charakter meto-
dyczny. Do jego opracowania wykorzystano podejście 
dedukcyjne oraz studia literaturowe i wyniki badań em-
pirycznych autora. 

PODSTAWY KONCEPCJI ZARZĄDZANIA 
ZATRZYMYWANIEM WARTOŚCI 
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

Bogusław Gulski

DOI: 10.33141/po.2019.11.01
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Legitymizacja przedsiębiorstw 

L egitymizacja organizacji jest traktowana jako jeden 
z  kluczowych czynników warunkujących relacje 

między organizacją a  otoczeniem (Hensel, 2017, s.  11). 
Oznacza ona „upowszechnione wrażenie lub założenie, 
że aktywności podejmowane przez podmiot są pożądane, 
właściwe lub stosowne w  jakimś społecznie skonstruo- 
wanym systemie norm, wartości, przekonań i  definicji” 
(Suchman, 1995, s. 574 za Hensel, 2017, s. 11). Podmioty 
cechujące się wysokim poziomem legitymizacji mają 
dzięki temu co najmniej: 1) łatwiejszy dostęp do zasobów, 
2) wsparcie podmiotów z otoczenia w rywalizacji z inny-
mi podmiotami, 3) uczestników o  większym poziomie 
satysfakcji. Natomiast niski poziom legitymizacji może 
skutkować: 1) brakiem wsparcia ze strony państwa czy 
samorządów, 2) potrzebą ciągłego odpierania zarzutów 
ze strony podmiotów kwestionujących sens funkcjono-
wania organizacji, 3) trudnościami w rekrutacji pracow-
ników, 4) cynizmem aktorów organizacyjnych (Hensel, 
2017, s. 11). W tym kontekście należy przywołać pogląd, 
że przedsiębiorstwa (kierownicy) powinny „wyjść na-
przeciw” interesom tych podmiotów, na które wpływają 
przez funkcjonowanie instytucji. Autorzy C. Haksever, 
R. Chaganti i  R.G. Cook (2004) przyjęli założenie, że 
przedsiębiorstwo może generować wartość dla różnych 
grup interesariuszy, jeśli oni tego oczekują od przedsię-
biorstwa. Stwierdzili, że kluczowymi interesariuszami 
przedsiębiorstwa są: 1) właściciele (akcjonariusze), 2) 
pracownicy, 3) klienci, 4) dostawcy i  5) społeczeństwo 
jako całość, w szczególności społeczność lokalna. Wspo-
mniane „wyjście naprzeciw” może skutkować legitymi-
zacją przedsiębiorstwa. 

Generowanie wartości

P rymat generowania wartości nad innymi celami przed-
siębiorstw jest jednym ze skutków dominacji finansja-

lizacji w środowisku przedsiębiorstw. P. Verdin i K. Tackx 
(2015) określili syntetycznie wartość jako postrzeganą 
korzyść dla klienta. Tak rozumiana wartość poprawia ja-
kość życia końcowego konsumenta (w  relacji B2C) albo 
powiększa zyskowność przedsiębiorstwa (w  relacji B2B). 
Z kolei C. Bowman i V. Ambrosini (2000) powiązali war-
tość z zaspokajaniem potrzeb klientów i w konsekwencji 
posłużyli się pojęciem „wartość użytkowa”. Jest ona wy-
soce zindywidualizowana i  ze swej istoty subiektywna, 
co oznacza, że różni klienci mogą odmiennie postrzegać 
wartość użytkową tego samego produktu. Obok wartości 
użytkowej wskazuje się także inne rodzaje wartości gene-
rowanej przez przedsiębiorstwo, np. J.B. Smith i M. Colga-
te (2007) wyróżnili cztery główne typy wartości dla klienta, 
jakie mogą zostać wygenerowane: 
1.  Wartość funkcjonalna, którą tworzą: cechy samego 

produktu, zakres, w  którym produkt jest przydatny 
i realizuje pożądane cele klienta. 

2. Wartość doświadczenia: zakres, w  którym produkt 
tworzy odpowiednie doświadczenia, uczucia i emocje 
dla klienta. 

3. Wartość symboliczna: zakres, w  którym klienci przy-
wiązują się albo przypisują psychologiczne znaczenie 
do produktu (ten rodzaj wartości bywa określany jako 
wartość emocjonalna). 

4. Wartość poświęcenia: koszt albo poświęcenie, które by-
łyby związane z użyciem produktu. 
Wydaje się, że ocena innych niż wartość użytkowa rodza-

jów wartości również cechuje się subiektywizmem, na przy-
kład wartość doświadczenia jest cenniejsza z punktu widzenia 
indywidualnego odbiorcy niż z punktu widzenia organizacji. 

W  literaturze przedmiotu jest używane pojęcie „wartość 
wymienna”, które oznacza ilość środków pieniężnych (cenę) 
otrzymywaną przez sprzedającego od kupującego w momen-
cie transakcji, tzn. wymiany między sprzedawcą i kupującym 
(Bowman, Ambrosini, 2000). W większości sytuacji wartość 
wymienna produktu jest mniejsza niż jego wartość użytkowa 
(Priem, 2001). Można sądzić, że to zjawisko występuje także 
w przypadku innych rodzajów wartości. 

Kolejny termin, stosowany obok już wymienionych, 
„wartość wygenerowana” ma charakter agregatowy i  jest 
definiowany jako różnica między ceną, jaką kupujący 
płacą za produkt końcowy, a kosztem produkcji wyrobu 
albo dostarczenia usługi (np. Bowman, Ambrosini, 2000; 
Hoffman, 2015, s. 6). 

Rozważając generowanie szeroko rozumianej wartości, 
należy mieć świadomość istnienia ambiwalencji, a nawet 
antagonizmów między oczekiwaniami różnych grup 
interesariuszy. W  rezultacie określona aktywność przed-
siębiorstwa może generować korzyści dla jednej z grup in-
teresariuszy, a zarazem pomniejszać korzyści innej grupy, 
a nawet powiększać jej koszty czy ryzyko. Dlatego należy 
dostrzec i  uwzględniać dwojaki charakter procesów za-
chodzących w  przedsiębiorstwie: generowania wartości 
i niszczenia wartości. 

Przejmowanie wartości 

J akkolwiek w literaturze przedmiotu do określenia opi-
sywanego procesu używa się z  reguły pojęcia „zatrzy-

mywanie wartości”, w artykule używa się zwrotu „przejmo-
wanie wartości” rozumianego jako wzięcie tego (wartości 
wymiennej) co wcześniej należało do kogoś innego (na-
bywcy), jako trafniej oddającego istotę procesu. Oznacza 
to, że przejmowanie wartości, jakkolwiek taki pogląd nie 
jest formułowany w  literaturze expressis verbis, odnosi się 
do wartości wymiennej. Ta wartość, pomniejszona o koszty 
wygenerowania wartości (użytkowej i innych) jako wartość 
zatrzymana wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa, 
które może nią dysponować. Przejęta wartość, o  ile nie 
zostanie zawłaszczona przez inne podmioty, umożliwia 
realizację oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa. 

Przejmowanie wartości bywa opisywane za pomocą in-
nych określeń, takich jak: przywłaszczenie wartości, realiza-
cja wartości, rozproszenie wartości, dystrybucja wartości czy 
przydział wartości (Fischer, 2011, s. 12). Stosując metaforę, 
można stwierdzić, że jeżeli wygenerowana wartość oznacza 
wielkość placka, to wartość przejęta oznacza tę część placka, 
którą otrzymują podmioty uczestniczące w procesie genero-
wania wartości (Gulati, Wang, 2003, s. 209). 
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Biorąc pod uwagę stopień kontroli przedsiębiorstwa, 
można wyróżnić dwie grupy czynników wpływających na 
przejmowanie wartości: a) wewnętrzne będące skutkiem 
decyzji podjętych przez przedsiębiorstwo i będących pod 
jego kontrolą, b) zewnętrzne będące skutkiem struktury 
sektora, rynku czy regulacji prawnych, które w  krótkim 
okresie są niezależne od przedsiębiorstwa. 

Utrata wartości przez przedsiębiorstwo 

U trata wartości wygenerowanej przez przedsiębiorstwo 
zachodzi wskutek zjawiska, które można nazwać za-

właszczaniem wartości. Termin ten oznacza przechwycenie 
tej wartości, która jest przeznaczona dla innego podmiotu. 
Zawłaszczanie wartości, w  odróżnieniu od przejmowania 
wartości, ma charakter negatywnie wartościujący. 

O  podobnym zjawisku pisali różni autorzy, jakkolwiek 
posługiwali się odmiennymi terminami, np. M. Hoefle 
(2017) użył pojęcia value extraction, opisując uzyskiwa-
nie przez pewne grupy nieuczciwych przewag na rynku. 
P. Strebel i S. Cantale (2014) opisali zjawisko, które również 
nazwali value extraction, ale określili je jako takie przechwy-
tywanie wartości od innych zainteresowanych stron, zarów-
no na zewnątrz, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa, które za-
chodzi przez manipulowanie procesami konkurencyjnymi 
na rynku na korzyść tego przedsiębiorstwa. Odwołując się 
do przywołanej powyżej metafory o  tworzeniu i podziale 
ciasta (Gulati, Wang, 2003, s. 209), P. Strebel i S. Cantale 
stwierdzili, że jeśli tworzenie wartości zwiększa rozmiary 
tortu, a  zatrzymywanie wartości umożliwia przedsiębior-
stwom otrzymanie kawałka tego tortu, to value extraction 
polega na uzyskaniu większego kawałka poprzez manipu-
lowanie procesem dzielenia tortu. 

Badania autora artykułu (Gulski, 2017,  r. IV) pozwo-
liły zidentyfikować sekwencję zachowań przedsiębiorstw 
dokonujących zawłaszczania wartości, która składa się z: 
1) wykreowania nierównowagi organizacyjnej w relacjach 
z innymi podmiotami, 2) podejmowania zachowań opor-
tunistycznych, 3) przywłaszczenia wartości.

Zarządzanie zatrzymywaniem wartości 

K oncepcja zarządzania wartością ewoluuje. Można 
to dostrzec m.in. w  znaczeniu przypisywanemu 

terminowi zarządzanie wartością. A.K. Koźmiński i  D. 
Jemielniak stwierdzili (2008, s.  426): „Zarządzanie war-
tością polega na takim kształtowaniu łańcucha wartości, 
by zmaksymalizować wartość dodaną tworzoną w  orga-
nizacji”. Szerszej do tego zagadnienia podszedł K. Obłój 
(2002, s. 79): „Tworzenie wartości jest jednym elementem 
równania przewagi konkurencyjnej; drugim jest umie-
jętność zatrzymania materialnych i  niematerialnych ko-
rzyści z tego tytułu”. Ten pogląd wydaje się współcześnie 
dominować. Tezę o  konieczności łącznego rozpatrywa-
nia generowania i  przejmowania wartości wyrazili np. 
M.E. Raynor i  A.  Mumtaz (2013), którzy stwierdzili, że 
przedsiębiorstwa muszą nie tylko utworzyć wartość, ale 
też przejmować ją w formie dochodów. Podobny pogląd 
sformułowali C. Ellegard, C.J. Medlin i J. Geersbro (2014), 

twierdząc, że koncepcje tworzenia i przejmowania warto-
ści są ściśle powiązane. 

Wydaje się, że na kolejnym etapie ewolucji zarządza-
nia wartością należy dodatkowo uwzględnić opisane 
powyżej zjawisko zawłaszczania wartości skutkujące nie-
bezpieczeństwem utraty wartości przez przedsiębiorstwo 
na rzecz podmiotów pozostających z  nim w  relacjach. 
W  konsekwencji można stwierdzić, że przedsiębiorstwo 
winno jednocześnie: 1) generować wartość, 2) przejmo-
wać wartość, 3) podejmować działania obronne przed 
utratą wartości. Uwzględniając przywołane powyżej 
zjawisko legitymizacji przedsiębiorstw, która zależy od 
zaspokojenia oczekiwań interesariuszy oraz niezbędność 
dysponowania przez przedsiębiorstwo dostatecznie dużą 
wartością, by zaspokoić te oczekiwania, należałoby raczej 
posługiwać się pojęciem „zarządzanie zatrzymywaniem 
wartości”, które można zdefiniować następująco: zarzą-
dzanie zatrzymywaniem wartości przez przedsiębiorstwo 
jest to kompleksowe podejście do zarządzania przedsię-
biorstwem, w  którym poprzez integrację: generowania 
wartości, przejmowania wartości oraz obrony przed utratą 
wartości dąży się do stworzenia warunków do spełnienia 
oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa dotyczących 
wartości dostarczanej im przez przedsiębiorstwo. W  se-
kwencji działań wskazanej w tym określeniu generowanie 
wartości ma charakter pierwotny w stosunku do przejmo-
wania i obrony przed zawłaszczeniem wartości. 

Zarządzanie zatrzymywaniem wartości wymaga 
w pierwszej kolejności takiego ukształtowaniu procesu ge-
nerowania wartości, by były stworzone warunki nie tylko 
do sprawnego generowania wartości przez przedsiębior-
stwo, jej przejmowania, ale także do skutecznej obrony 
przed utratą wartości, a w konsekwencji do zapewnienia 
przedsiębiorstwu możliwości dysponowania odpowied-
nio dużą wartością. Niektóre postulaty dotyczące zarzą-
dzania zatrzymywaniem wartości zostaną sformułowane 
na podstawie modeli przedstawionych na rysunkach 1 i 2. 

Pierwszy z modeli (rys. 1) obrazuje statyczne podejście 
do generowania i przejmowania wartości. Nie ujęto w nim 
możliwych zmian w relacjach między podmiotami uczest-
niczącymi w  rozpatrywanym procesie, które mogłyby 
skutkować zmianami ich statusu.

Model na rysunku 1  obrazuje proces generowania, 
podziału i  przejmowania wartości zainicjowany przez 
przedsiębiorstwo A, które mając pomysł na nowy czy 
zmodernizowany produkt, ze względu na lukę zasobową 
uniemożliwiającą samodzielne zaoferowanie go klientom, 
nawiązuje relację z przedsiębiorstwem B. Relacja ta służy 
włączeniu przez B części jego zasobów do realizacji zamia-
ru A. Dla zapewnienia sprawnej działalności operacyjnej 
zasoby A  i  B zostały zorganizowane przez to pierwsze 
przedsiębiorstwo. W  wyniku współpracy nowo powstały 
produkt może być postrzegany jako mający określoną war-
tość użytkową U. Dla wzbogacenia oferty, do współpracy 
włączono przedsiębiorstwo C, które, poprawiając walory 
produktu, zwiększyło jego wartość emocjonalną E. W toku 
współpracy przedsiębiorstwo A płaci przedsiębiorstwom B 
(należność β) i  C (należność γ) za ich zaangażowanie 
w proces wytwarzania produktu, co z jego punktu widzenia  
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stanowi koszt, zaś dla B i C jest to wartość wymienna W, 
która staje się wartością zatrzymaną. Do momentu sprze-
daży produktu przedsiębiorstwo A ponosi koszty nadania 
mu właściwości oczekiwanych przez klientów. Sprzedaż 
produktu potwierdza spełnienie tych oczekiwań, a  zara-
zem dostarcza przedsiębiorstwu A  wartość wymienną α, 
którą może ono przejąć i zatrzymać. 

W przedstawionym modelu sytuacja przedsiębiorstw jest 
niezmienna. Jednak w rzeczywistości sytuacja przedsiębior-
stwa w relacjach z innymi podmiotami ewoluuje. Jest dyna-
miczna. Kolejny model procesu generowania i przejmowania 
wartości przez przedsiębiorstwo ujmuje tę dynamikę i  ma 
charakter komplementarny w stosunku do wcześniejszego. 

Model obrazujący zachodzące symultanicznie procesy 
generowania i  przejmowania wartości przez przedsiębior-
stwa zaproponowali P. Verdin i K. Tackx (2015). Model ten 
pozwala dostrzec wyzwania pojawiające się przed nimi na 
określonym rynku czy w  przemyśle. Zaprezentowano go 
na rysunku 2. Model obrazuje, w  jaki sposób przekształca 
się sytuacja przedsiębiorstw wskutek zmian w  otoczeniu 
oraz własnych zachowań (działań lub zaniechań). Punktem 
wyjścia do opisu dynamiki procesów generowania i przejmo-
wania wartości w tym modelu jest sytuacja nazwana przez 
autorów „Marzenia”. Znajdują się w  niej przedsiębiorstwa 
o utrwalonej pozycji, które jakkolwiek generują stosunkowo 
mało wartości, cechują się dużą wartością przejętą. Ta sytu-
acja jest właściwa dla przedsiębiorstw mających silną pozycję 
rynkową, nawet zbliżoną do monopolu, które dyskontując 
ją, narażają się otoczeniu czy powodują postulaty deregula-
cji. Atrakcyjność rynku czy przemysłu, w  którym funkcjo-
nują, może przyciągać kolejnych konkurentów, co skutkuje 
obniżeniem cen i  zysków. Wdrożenie nowych technologii 
przez rywali może stanowić dodatkowe źródło poważnych 
zagrożeń dla podmiotów już „zadomowionych” na rynku 
czy w sektorze. Wskutek presji nowych konkurentów i ewen-
tualnej deregulacji połączonych z brakiem odpowiedniej re-
akcji, przedsiębiorstwa mające uprzednio utrwaloną pozycję 
mogą znaleźć się w  sytuacji nazwanej „Piekło”, cechującej 
się niewielką wartością, zarówno generowaną, jak i przejętą. 
Początkowo presja ze strony nowych konkurentów może być 
niezauważona czy zlekceważona. Zachowania pomiotów 

o utrwalonej pozycji mogą przybrać postać zmian regresyw-
nych (Koźmiński, Obłój, 1989, s. 293–302) czy błędnego koła 
(Obłój, 1986, s. 59) i wyrażać się w wypowiedziach typu: nic 
nam nie grozi, zagrożenie jest tylko chwilowe, różnimy się 
od „nowych”. Przedłużająca się presja na ceny i zyski może 
doprowadzić kierownictwa przedsiębiorstw do refleksji i do-
strzeżenia rzeczywistości, a w konsekwencji reakcji i podjęcia 
zachowań o  charakterze strategicznym. Jednak może rów-
nież pojawić się bezwład oraz napięcie między dążeniem do 
krótkookresowej optymalizacji i  zmianami strategicznymi. 
Przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie przejściowej między 
sytuacjami „Marzenia” i „Piekło” mogą podejmować zacho-
wania o charakterze taktycznym czy operacyjnym, próbując 

„odwrócić” presję czy choćby opóźnić ją np.: korygując ceny, 
uczestnicząc w  zmowach lub kartelach, dokonując restruk-
turyzacji i obniżając koszty, deklarując zwiększenie wartości 
dla klientów czy próbując tworzyć dla nich koszty zamiany, 
ale bez kreowania rzeczywistej lojalności klientów (zachowa-
nia właściwe dla zmian regresywnych), co w konsekwencji 
tylko pogarsza sytuację takich podmiotów. W  skrajnych 
przypadkach przedsiębiorstwa znajdujące się w sytuacji „Pie-
kło” mogą upaść lub być przejęte. 

Przedsiębiorstwo, które wychodzi z  sytuacji „Piekło”, 
znajduje się w  „Koszmarze”. Charakterystyczna dla tej 
sytuacji jest niewystarczająca skuteczność mechani-
zmów przejmowania wartości w  stosunku do mechani-
zmów jej generowania, wskutek czego przedsiębiorstwa, 
generując wartość, przejmują ją w  niedostatecznych 
rozmiarach. Istota koszmaru polega zatem na tym, iż 
wysiłek przedsiębiorstwa nie jest rekompensowany 
w  odpowiednim stopniu przez wartość przejętą. Poza 
tym P. Verdin i  K. Tackx (2015) podkreślili, że rozwią-
zanie problemu przejmowania wartości w  tej sytuacji 
nie powinno być odkładane „na później”, ponieważ 
w  późniejszym okresie może być trudno przekonać  
klientów do płacenia wyższej ceny za produkt będący 
nośnikiem większej wartości. Jako zasadę zaproponowa-
li, aby kształtować ceny produktów stosownie do zmian 
zestawu czy propozycji wartości dla klientów, co ułatwia 
znalezienie się w  sytuacji „Niebo”. Fakt, że przedsiębior-
stwo jest w  sytuacji „Niebo”, nie oznacza, że może ulec 

Rys. 1. Schemat procesu generowania, podziału i przejmowania wartości w ramach relacji między 
przedsiębiorstwami
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gulski, 2017, s. 75
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pokusie spoczęcia na laurach. Entropia (nazwana na rys. 
2  „prawem ciążenia”) w powiązaniu z przekonaniem, że 
wielkość zapewni utrzymanie pozycji, może doprowadzić 
do tego, że przedsiębiorstwo ponownie znajdzie się w sy-
tuacji „Marzenia” (Hamel, Prahalad, 1999, s. 94 i nast.). 

Na podstawie przedstawionych opisów można sformuło-
wać następującą ogólną konstatację: przedsiębiorstwo, które 
potrafi: a) zwiększyć wielkość różnych rodzajów wartości 
postrzeganych przez jego potencjalnych klientów i  / lub b) 
zmniejszyć koszty alternatywne generowania poszczegól-
nych rodzajów wartości może usprawnić procesy genero-
wania wartości. Bardziej konkretnie, można wyróżnić co 
najmniej cztery ogólne sposoby powiększania wartości wy-
generowanej przez przedsiębiorstwo (Ramu, Sunitha, 2016):
1)  podejmowanie działań służących obniżeniu: a) kosz-

tów produkcji wyrobów i  / lub świadczenia usług, b) 
kosztów transakcji producenta;

2)  implementacja działań powodujących zmniejszenie 
kosztów transakcyjnych konsumenta;

3)  podejmowanie przedsięwzięć powodujących powięk-
szanie popytu –  działań służących: a) powiększaniu 
postrzeganej wartości, b) obniżaniu cen produktów 
komplementarnych, c) powiększaniu cen substytutów;

4)  wprowadzanie na rynek nowych wyrobów i / lub usług. 
Obok przedstawionych działań o  charakterze kierunko-

wym można wskazać tzw. dźwignie generowania wartości. 
Autorzy D.P. Lepak, K.G. Smith i M.S. Taylor (2007, s. 182) 
zaliczyli do nich: 1) wynalazki, 2) innowacje, 3) prace ba-
dawczo-rozwojowe, 4) tworzenie wiedzy organizacyjnej, 
5) struktury, warunki społeczne i  motywację oraz selekcję 
i trening. Jako kolejny czynnik zwiększający wartość wygene-
rowaną przez przedsiębiorstwo można potraktować imitacje 
(Posen i in., 2013). 

Pierwszy z przedstawionych modeli pozwala sformułować 
ogólny postulat dotyczący sposobu kształtowania zasobów 
przedsiębiorstwa: należy to czynić w  taki sposób, by zaso-
by umożliwiały maksymalizowanie wartości postrzeganej 
przez klientów. Konkretne sposoby jego realizacji zależą od 

specyfiki działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. 
Ponadto można oczekiwać, że zasoby będą stwarzać warunki 
do wzmocnienia siły przetargowej i  zdobywania przewag 
negocjacyjnych nad nabywcami produktów oraz nad innymi 
podmiotami uczestniczącymi w  procesie generowania war-
tości. Zasoby przedsiębiorstwa winny umożliwiać wykorzy-
stanie różnych mechanizmów przejmowania wartości. 

 Komplementarne zalecenia można sformułować na pod-
stawie analizy dynamiki przedstawionej na rysunku 2. O ile 
bowiem ujęcie statyczne pozwoliło sformułować wytyczne 
dotyczące kształtowania zasobowej infrastruktury aktywno-
ści przedsiębiorstwa, o  tyle podejście dynamiczne, koncen-
trując się na samej aktywności przedsiębiorstw, umożliwia 
określenie pożądanych zachowań o charakterze taktycznym 
i  operacyjnym w  odmiennych sytuacjach. Na rysunku 
3 przedstawiono ogólną charakterystykę takich zachowań. 

Nawet pobieżna analiza wskazanych na rysunku 
3  zachowań przedsiębiorstw pozwala stwierdzić, że ich 
zainicjowanie i  późniejsze kontynuowanie wymaga dys-
ponowania przez przedsiębiorstwo specyficznymi kompe-
tencjami. W wielu przypadkach wymagałoby to zdobycia 
kompetencji istotnie różniących się od dotychczasowych. 

Kolejny składnik zarządzania zatrzymywaniem wartości, 
czyli przejmowanie wartości jest w ramach sektorów skut-
kiem migracji wartości i specyficznych czynników, które na 
nią wpływają. Można wyróżnić (Jacobides i in., 2012): 
1.  Czynniki ułatwiające migrację i zatrzymywanie wartości:

a)  ograniczone powiązania pionowe między przedsię-
biorstwami w sektorze, większa modularność i standa-
ryzacja produktów, większa turbulencja uczestników, 

b) niespokojne otoczenie technologiczne i  instytu-
cjonalne, krótszy cykl życia produktów w sektorze, 
mniej sztywne reguły projektowania,

c)  łatwiejsze kreowanie nowych nisz, subrynków sek-
tora, większe prawdopodobieństwo ukształtowania 
nowej architektury przemysłu, 

d) większe zmiany potrzeb końcowych klientów i / lub 
tożsamości końcowych klientów.

Rys. 2. Dynamika procesu generowania i przejmowania wartości 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Verdin, Tackx, 2015
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2.  Czynniki utrudniające migrację i zatrzymywanie wartości:
a)  bardziej złożone produkty, trudniejsza integracja, waż-

niejsza rola producentów albo integratorów systemu, 
b) większe potrzeby certyfikacji i  zapewnienia jako-

ści wyrobów.
D. Lavie (2007) wyróżnił czynniki, od których zale-

ży proporcja wartości przejętej przez przedsiębiorstwo 
organizujące współdziałanie co najmniej dwóch pod-
miotów generujących wartość: 1) względny potencjał 
absorpcyjny, 2) względna wielkość i charakter zasobów, 
3) porozumienia kontraktowe, 4) względne zachowanie 
oportunistyczne w  trakcie współpracy, 5) względna 
przewaga negocjacyjna. 

Wielu autorów wskazywało siłę przetargową przed-
siębiorstwa jako kluczowy czynnik, który warunkuje 
wielkość wartości przejętej przez każdy z  podmiotów 
uczestniczących w  jej generowaniu (Lavie, 2007). Siłę 
przetargową określano jako zdolność do sprzyjającej 
zmiany warunków porozumień, otrzymywania od part-
nerów ułatwień i wpływania na rezultaty negocjacji (Yan, 
Gray, 1994). Zmiana siły przetargowej przedsiębiorstw 
prowadzi do asymetrycznego przejmowania warto-
ści i  dlatego próbom partnerów wzmocnienia ich siły 
przetargowej można przypisać chęć zapewnienia sobie 
nieproporcjonalnie dużego udziału w  podziale wygene-
rowanej wartości (Lavie, 2007).

Wydaje się, że wpływ na skuteczność przejmowania 
wartości przez konkretne przedsiębiorstwo ma umiejęt-
ność zidentyfikowania specyficznych czynników kształtu-
jących proces przejmowania wartości w jego sytuacji oraz 
ich hierarchii, a także umiejętne kształtowanie i wykorzy-
stanie tychże czynników. 

Jak już wspomniano, sekwencja zjawisk skutkują-
cych zawłaszczeniem wartości należnej przedsiębior-
stwu składa się z powstania nierównowagi w relacjach 
między przedsiębiorstwami, podjęcia zachowań opor-
tunistycznych i  przywłaszczenia wartości. Obrona 
przed utratą wartości przez przedsiębiorstwo, ostatni 
ze składników zarządzania zatrzymywaniem warto-
ści, powinna uwzględniać tę sekwencję i  składać się 

z  zachowań obronnych wobec każdego ze składników 
tego cyklu. Cechy zachowań obronnych przed utratą 
wartości (zawłaszczaniem wartości) zidentyfikowanych 
w przedsiębiorstwach przedstawiono w tabeli 1.

Ze względu na to, że powstanie nierównowagi orga-
nizacyjnej inicjuje proces zawłaszczania wartości, przed-
siębiorstwa winny antycypacyjnie podejmować działania 
prewencyjne w  relacjach z  różnymi podmiotami, by za-
bezpieczyć się przed nierównowagą i jej konsekwencjami. 
Takie postępowanie winno przede wszystkim uwzględniać 
diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa z  punktu widzenia 
narażenia na uzależnienie od innych podmiotów. Jednym 
z kluczowych czynników, który powoduje tego typu zagro-
żenie, jest niedostatek zasobów w stosunku do wymogów 
wynikających z  prowadzonej działalności (Gulski, 2017, 
s. 299 i nast.). Oznacza to, że odpowiednio ukształtowane 
zasoby zmniejszają stopień narażenia przedsiębiorstwa na 
nierównowagę organizacyjną. 

Wydaje się, że spełnienie wymienionych postulatów 
może być ułatwione przez dobór adekwatnego modelu 
biznesu przedsiębiorstwa.

Podsumowując powyższe uwagi, można stwierdzić, że 
istota zarządzania zatrzymywaniem wartości przez przed-
siębiorstwo polega na umiejętnym kształtowaniu zasobów 
przedsiębiorstwa i  ich późniejszym wykorzystywaniu 
do generowania i  przejmowania wartości oraz obrony 
przed jej utratą. Należy przy tym uwzględniać sprzężenia 
występujące między wykorzystaniem a  kształtowaniem 
zasobów, w  celu stworzenia warunków do zaspokojenia 
oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa (rys. 4). 

Podsumowanie 

S pełnienie oczekiwań różnych grup interesariuszy kie-
rowanych pod adresem przedsiębiorstwa i zapewnienie 

jego legitymizacji zależy od dysponowania odpowiednio 
dużą wartością, co z kolei jest warunkowane sprawnością 
procesu zatrzymywania wartości. W  literaturze z  zakresu 
zarządzania wiele uwagi poświęca się procesom generowa-
nia wartości. W tych rozważaniach można jednak dostrzec 
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Duża 

Koszmar:
• silna koncentracja na przejmowaniu wartości
• poszukiwanie i wdrażanie nowych mechanizmów 

przejmowania wygenerowanej wartości

Niebo:
• antycypacyjne i permanentne ulepszanie procesów 

generowania wartości
• antycypacyjne i permanentne ulepszanie przejmowania 

wartości

Mała 

Piekło:
• silne nastawienie na zwiększenie wielkości 

wygenerowanej wartości 
• zaproponowanie nowych, nieoferowanych uprzednio 

w sektorze rodzajów wartości
• skuteczniejsze stosowanie mechanizmów przejmowania 

wartości
• zastosowanie nowych mechanizmów przejmowania 

wartości

Marzenia:
• silne nastawienie na zwiększenie wielkości generowanej 

wartości
• dostarczanie klientom nieoferowanych wcześniej 

rodzajów wartości
• poprawa walorów aktualnych produktów

Rys. 3. Kluczowe kierunki zachowań przedsiębiorstw w odmiennych sytuacjach z punktu widzenia generowania i przejmowania wartości
Źródło: opracowanie własne
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przyjmowane implicite założenie o  tożsamości między 
wartością wygenerowaną i  tą, którą może dysponować 
przedsiębiorstwo. Obserwacje czynione w praktyce świad-
czą o  tym, że jest inaczej. Wypowiedzi teoretyków zarzą-
dzania potwierdzają takie obserwacje, o czym wspomniano 
w artykule. Stąd można wyprowadzić postulat zintegrowa-
nego, całościowego podejścia do procesów skutkujących 
zatrzymaniem wartości przez przedsiębiorstwo. Został on 
zrealizowany w  zaprezentowanej koncepcji zarządzania 
zatrzymywaniem wartości przez przedsiębiorstwo. Przed-
stawione w artykule rozważania pozwalają wskazać podsta-
wowe cechy tej koncepcji zarządzania:
1)  koncepcja jest ukierunkowana na kształtowanie trzech 

procesów realizowanych w  przedsiębiorstwie: genero-
wania wartości, przejmowania wartości i obrony przed 
utratą wartości,

2)  istota zarządzania zatrzymywaniem wartości sprowa-
dza się do wykorzystania sprzężeń zwrotnych między 

zasobami przedsiębiorstwa a  procesami wskazanymi 
w p. 1) w taki sposób, by zwiększyć wartość zatrzymaną 
przez przedsiębiorstwo,

3)  koncepcja jest w fazie kształtowania, co implikuje potrze-
bę jej uszczegółowienia oraz opracowania metod i narzę-
dzi, przydatnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – rea- 
lizacja tych zadań winna stać się przedmiotem dalszej ak-
tywności związanej z zaprezentowaną koncepcją.  
W zaproponowanej koncepcji za elementy nowe w sto-

sunku do dotychczasowych poglądów można uznać:
• podkreślenie konieczności całościowego realizowa-

nia w przedsiębiorstwie zadań i operacji składających 
się na generowanie wartości, przejmowanie wartości 
i obronę przed utratą wartości,

• wskazanie na istnienie zależności między aktywnościa-
mi składającymi się na zatrzymywanie wartości, 

• sformułowanie modelu zarządzania zatrzymywaniem 
wartości przez przedsiębiorstwo. 

Tabela 1. Charakterystyka zachowań obronnych przedsiębiorstw wobec zawłaszczania wartości

Kryterium opisu 

Rodzaj zachowań obronnych wobec procesu zawłaszczania wartości

Obrona przed nierównowagą 
organizacyjną

Obrona przed oportunizmem 
organizacyjnym

Obrona przed 
przywłaszczeniem wartości

Istota problemów 
związanych 
z określonym 
zachowaniem 

Zdominowanie przez inne podmioty, 
permanentna słabość przetargowa 
w relacjach z partnerami

Narażenie na oportunizm, słabość 
przetargowa z określoną grupą 
partnerów

Zagrożenie utratą wartości, 
krótkookresowa słabość przetargowa 
w relacjach z jednym partnerem

Oczekiwane skutki 
zachowań obronnych 

Ograniczenie stopnia zdominowania 
w relacjach, względnie trwałe 
wzmocnienie pozycji przetargowej 
w relacjach z większością podmiotów

Zapobieżenie skutkom oportunizmu, 
wzmocnienie pozycji przetargowej 
w relacjach z podmiotami określonego 
rodzaju i / lub należącymi do 
określonej klasy

Zapobieżenie utracie wartości, 
wzmocnienie pozycji przetargowej 
w relacjach z określonym partnerem

Specyficzne cechy 
zachowań obronnych

Nieliczne, trudne do realizacji, 
wysoka specyfika, mogą wymagać 
dodatkowych zdobycia nowych 
zasobów

Wiedza na ich temat dostępna dla 
podmiotów z sektora, wymagają 
dostosowania do specyfiki 
przedsiębiorstwa

Duży stopień typowości, łatwość 
standaryzacji i strukturalizacji

Charakterystyka 
zachowań obronnych 
z punktu widzenia 
zarządzania 

Zachowania strategiczne odnoszą się 
do relacji z większością podmiotów

Zachowania taktyczne odnoszą się 
do relacji określonego rodzaju czy 
z podmiotami określonej klasy, grupą 
czy rodzajem

Zachowania operacyjne 
krótkookresowe, mogą odnosić się 
tylko do jednej, konkretnej relacji

Źródło: Gulski, 2017 s. 296

 wpływ zasobów na elementy zarządzania zatrzymywaniem wartości, 
 wpływ składowych zarządzania zatrzymywaniem wartości na 
kształtowanie zasobów,

Rys. 4. Model zarządzania zatrzymywaniem wartości przez przedsiębiorstwo. 
Źródło: opracowanie własne
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Przesłanką stosowania opisanej koncepcji jest kiero-
wanie się przez kierownictwo przedsiębiorstwa chęcią 
uzyskania legitymizacji dla jego funkcjonowania przez za-
spokojenie oczekiwań jego interesariuszy. Może być także 
stosowana przez przedsiębiorstwo, które dąży do mak-
symalizacji wartości, którą dysponuje przedsiębiorstwo, 
nawet bez intencji troski o szersze grono interesariuszy. 

dr hab. Bogusław Gulski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
ORCID: 0000-0002-2681-7815
e-mail: gulsbog@poczta.umcs.lublin.pl

Bibliografia

[1] Bowman C., Ambrosini V. (2000), Value Creation Versus Va-
lue Capture: Towards a Coherent Definition of Value in Strategy, 

„British Journal of Management”, Vol. 11, pp. 1–15.
[2] Ellegard C., Medlin C.J., Geersbro J. (2014), Value Appropria-

tion in Business Exchange: Literature Review and Future Rese-
arch Opportunities, „Journal of Business & Industrial Marke-
ting”, Vol. 29, No. 3, pp. 1–24.

[3] Fischer T. (2011), Managing Value Capture. Empirical Analyses 
of Managerial Challengesin Capturing Value, Technische Uni-
versität München, München.

[4] Gulati R., Wang L.O. (2003), Size of the Pie and Share of the Pie: 
Implications of Network Embeddedness and Business Relatedness 
for Value Creation and Value Appropriation in Joint Ventures, 
[in:] V. Buskens, W. Raub, C. Snijders (eds.), The Governance 
of Relations in Markets and Organizations, Emerald Publishing. 

[5] Gulski B. (2017), Zjawisko zawłaszczania wartości a zachowa-
nia obronne przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

[6]  Haksever C., Chaganti R., Cook R.G. (2004), A Model of Value 
Creation: Strategic View, „Journal of Business Ethics”, Vol. 49, 
No. 3, pp. 291–305.

[7]  Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, 
Business Press, Warszawa.

[8] Hensel P. (2017), Legitymizacja badań organizacji, Wyd. Na-
ukowe PWN, Warszawa.

[9]  Hoefle M. (2017), Value Extraction or Value Creation, Two 
Opposing Economic Practices, https://www.managerism.org/to-
pics/value-creation/thinkpiece-no-11, access date: 21.02.2017.

[10] Hoffman A. (2015), Value Capture in Disintegrated Value Cha-
ins, Springer Gabler, Munich.

[11] Jacobides M.G., MacDuffie J.P., Tae C.J. (2012), When Value 
Sticks Around: Why Automobile OEMs Still Rule Their Sector, 
Industry Studies Association Conference, ISA, Pittsburgh.

[12] Jaki A. (2016), Prowartościowy paradygmat i koncepcja zarzą-
dzania wartością – mechanizmy i obszary ewolucji, „Przegląd 
Organizacji”, Nr 1, s. 9–15.

[13] Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

[14] Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi orga-
nizacyjnej, PWE, Warszawa.

[15] Lavie D. (2007), Alliance Portfolios and Firm Performance: 
A Study of Value Creation in the US Software Industry, „Strategic 
Management Journal”, Vol. 28, pp. 1187–1212.

[16]  Lepak D.P., Smith K.G., Taylor M.S. (2007), Value Creation and 
Value Capture: A Multilevel Perspective, „Academy of Manage-
ment Review”, Vol. 32, No. 1, pp. 180–194.

[17]  Obłój K. (1986), Zarządzanie. Ujęcie praktyczne, PWE, War-
szawa.

[18] Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warsza-
wa.

[19]  Posen H.E., Lee J., Yi S. (2013), The Power of Imperfect Imitation, 
„Strategic Management Journal”, Vol. 34, pp. 149–164.

[20] Priem R.L. (2001), The Business Level RBV. Great Wall Or Ber-
lin Wall? „Academy of Management Review”, Vol. 26, No. 4, 
pp. 499–501.

[21] Ramu U., Sunitha Y. (2016), Value Creation and Value Cap-
turing Strategy: A Frame Work of Modern Business Approach, 

„Open Journal of Advances in Business & Management”, Vol. 1, 
No. 3, December, pp. 119–132.

[22] Raynor M.E., Mumtaz E.M. (2013), Three Rules for Making 
a Company Truly Great, „Harvard Business Review”, Vol. 91, 
No. 4, pp. 2–11.

[23] Smith J.B., Colgate M. (2007), Customer Value Creation: A Prac-
tical Framework, „Journal of Marketing Theory and Practice”, 
Vol. 15, pp. 7–23.

[24] Strebel P., Cantale S. (2014), Is Your Company Addicted to Value 
Extraction? „Sloan Management Review”, No. 55, pp. 95–96.

[25] Suchman M.C. (1995), Managing Legitimacy: Strategic and 
Institutional Approaches, „Academy of Management Review”, 
Vol. 20, No. 3, pp. 571–640.

[26]  Verdin P., Tackx K. (2015), Are You Creating or Capturing Va-
lue? A Dynamic Framework for Sustainable Strategy, M-RCBG 
Associate Working Paper Series, No. 36.

[27]  Yan A., Gray B. (1994), Bargaining Power, Management Con-
trol, and Performance in United States-China Joint Ventures: 
A Comparative Case Study, „Academy of Management Journal”, 
Vol. 37, No. 6, pp. 1478–1517.

Basics of Concept of  Management of the Value  
Appropriation by the Enterprise

Summary

The article assumes that the enterprise should strive for 
legitimacy in the environment, satisfying the needs of 
stakeholders. The purpose of the article is to formulate 
a  concept management focused on appropriating value 
by an enterprise. Three main processes connected with 
the value in the enterprise were characterised: generating 
value, capturing value and defence against extraction the 
value. The management of appropriating value by the en-
terprise was defined. Moreover, a model of management 
appropriation the value was expressed.
Basic activities ensuring the implementation of value 
management by the enterprise were indicated. Next stud-
ies should concern on developing a  comprehensive con-
ception of managing of appropriating value.

Keywords

value appropriation, management

mailto:gulsbog%40poczta.umcs.lublin.pl?subject=
https://www.managerism.org/topics/value-creation/thinkpiece-no-11
https://www.managerism.org/topics/value-creation/thinkpiece-no-11


ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 11

Wprowadzenie

W   systemie logistycznym przedsiębiorstwa występuje 
wiele różnorodnych konfliktów pomiędzy współdzia-

łającymi pracownikami i zespołami, zwykle dużo więcej niż 
w innych podsystemach firmy. Jest to spowodowane przede 
wszystkim znacznym zróżnicowaniem i zmiennością zadań 
realizowanych w  tym systemie oraz wielością różnego ro-
dzaju relacji zarówno pomiędzy wewnętrznymi jednostkami 
organizacyjnymi, jak i  z  zewnętrznymi interesariuszami. 
Jednym z  istotnych narzędzi rozwiązywania omawianych 
konfliktów jest mediacja, realizowana przede wszystkim 
przez menedżerów nadzorujących działania wspomnianych 
jednostek organizacyjnych.

Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest mediacja 
jako narzędzie rozwiązywania konfliktów organizacyjnych 
w  systemie logistycznym przedsiębiorstwa, a  ściślej zasady 
jej prowadzenia. Celem badań jest z  jednej strony sformu-
łowanie tego rodzaju zasad, a  z  drugiej –  sprawdzenie ich 
przydatności w praktyce. Prace te stanowią rozwinięcie czę-
ści szerszych badań porównawczych, będących przedmio-
tem rozprawy doktorskiej współautorki, w ramach których 
opracowano i zweryfikowano w praktyce model zarządzania 
rozważanymi konfliktami, obejmujący ich następujące wy-
miary: rodzaje, uwarunkowania, następstwa (pozytywne, tj. 
funkcje, i negatywne, czyli skutki) oraz narzędzia kierowania 
nimi (w tym zasady mediacji).

Zamierzeniem autorów artykułu było zatem sprawdzenie, 
czy i  jakim zakresie oraz z  jakim skutkiem proponowane 
zasady mediacji mogą być przydatne jako narzędzia rozwią-
zywania omawianych konfliktów. Podstawowe narzędzie 
badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, na którą udzielili 
odpowiedzi pracownicy logistyki z kilkudziesięciu różnorod-
nych przedsiębiorstw w Polsce1.

O  podjęciu prezentowanych badań zadecydowały trzy 
przesłanki: luka teoretyczna w  zakresie zarządzania rozwa-
żanymi konfliktami, duże praktyczne zapotrzebowanie na 
użyteczne narzędzia kierowania nimi oraz zainteresowania 
własne autorów. 

Jeśli chodzi o  pierwszą, najważniejszą, z  wymienionych 
przesłanek, to należy podkreślić, iż w literaturze przedmiotu 
stosunkowo rzadko podejmuje się omawianą problematykę 
w ogóle, a w zakresie zasad mediacji w rozwiązywaniu kon-
fliktów w szczególności (jedynie w ograniczonym zakresie). 
Ponadto w większości opracowań problematykę tę rozważa 

się w  kontekście funkcjonowania łańcuchów logistycz-
nych, a  nie w  odniesieniu do wyodrębnionej działalności 
logistycznej pojedynczego przedsiębiorstwa. Jako przykłady 
omawianych prac można wymienić następujące pozycje: 
(Handfield, Baumer, 2006; Barutçu, Doöan, Barutçu, Kulakli, 
2010; Wallenburg, Raue, 2011; John, Prasad, 2012; Perese-
ina, Jensen, Hertz, Cu, 2014), a wśród polskich opracowań:  
(Kisperska-Moroń, 1999; Długosz, 2000; Krysiuk, Zakrzew-
ski, Zakrzewska, 2014; Zakrzewski, Zakrzewska, 2014).

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, przyjęto hipote-
zę badawczą, iż proponowane zasady mediacji stanowią uży-
teczne narzędzia praktycznego rozwiązywania konfliktów 
organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa.

Podstawy teoretyczne badań 
dotyczących mediacji w rozwiązywaniu 
konfliktów organizacyjnych w systemie 
logistycznym przedsiębiorstwa

U znając za zbędne szersze rozważania, a tym bardziej 
dyskusje terminologiczne, przyjęto następujące 

interpretacje czterech kluczowych pojęć występujących 
w artykule.
1.  System logistyczny przedsiębiorstwa (w  najogólniej-

szym rozumieniu) stanowi celowo zorganizowaną, 
zintegrowaną i spójną całość (zespół) złożoną z takich 
głównych podsystemów (elementów), jak: zaopatrze-
nie, produkcja oraz dystrybucja (w tym magazynowa-
nie), a  także rynki zbytu (odbiorców) i  zaopatrzenia 
(dostawców), zwrotu towarów, odpadów i  surowców 
wtórnych oraz procesy transportu i  spedycji –  ewen-
tualnie procesy zakupów, sprzedaży, finansowania itp. 

– wraz z  relacjami i  zależnościami pomiędzy tymi ele-
mentami i ich właściwościami warunkującymi sprawny 
przepływ strumieni towarów, wspomagany przez ade-
kwatny obieg środków finansowych i informacji. Inter-
pretacja ta odzwierciedla systemowe ujęcie logistyki 
firmy w odpowiedzi na zmiany rynkowych warunków 
działania, upowszechnione m.in. w pracach: (Christo-
pher, 2000; Pfohl, 1998; Blaik, 1999), a także uwzględ-
nia przykładowe interpretacje rozważanego pojęcia, np. 
z opracowań (Garbarski i in., 2000, s. 390; Michlowicz, 
2002, s. 84 i 89; Szymonik, Bielecki, 2015, s. 12). 

ZASADY MEDIACJI W ROZWIĄZYWANIU 
KONFLIKTÓW ORGANIZACYJNYCH 
W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM 
PRZEDSIĘBIORSTWA

Andrzej Kozina, Tomasz Małkus, Agnieszka Pieczonka
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2.  Konflikt organizacyjny w  systemie logistycznym przed-
siębiorstwa można zdefiniować jako każdego rodzaju 
nieporozumienie, rozbieżność, sprzeczność, niezgodność, 
zatarg, antagonizm itp., zarówno pomiędzy stanowiskami 
pracy (kierowniczymi i wykonawczymi), jak i jednostka-
mi oraz komórkami organizacyjnymi (zespołami) wyod-
rębnionymi w tym systemie, w związku z realizowanymi 
przez nie procesami i  poszczególnymi zadaniami logi-
stycznymi. Podłoże konfliktu, jego charakter i  przebieg 
przekładają się bezpośrednio lub pośrednio na sprawność 
realizacji zadań i procesów w rozważanym systemie oraz 
wpływają na wzajemne relacje pomiędzy pojedynczymi 
pracownikami i ich zespołami, pełniącymi różne funkcje 
i  realizującymi specyficzne zadania w  ramach tego sys-
temu. W  odniesieniu systemu logistycznego, podobnie 
jak do wszystkich typowych obszarów działalności firmy, 
mają oczywiście zastosowanie wszelkiego typu koncepcje 

i narzędzia metodyczne wykorzystywane w opisie i ana-
lizie konfliktów organizacyjnych i  zarządzaniu nimi, za-
warte w bogatej literaturze przedmiotu, zarówno klasycz-
nej (Killman, Thomas, 1978; Pruitt, Rubin, 1986; Rahim, 
1986), jak i  współczesnej (Jones, Brinkert, 2008; Cloke, 
Goldsmith, 2011; Roche i in., 2014).

3.  Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w sys-
temie logistycznym przedsiębiorstwa stanowi kon-
strukcję metodyczną opisująca wszystkie ich wymiary 
zestawione w  tabeli 1 oraz zależności pomiędzy nimi, 
które ujęto w  tabeli 2  (uznając za zbędne rozważanie 
pojęcia modelu, lecz przyjmując je intuicyjnie). Trzy 
pierwsze wymiary są  wystarczające dla wszechstron-
nego wyjaśnienia istoty i natury rozważanych konflik-
tów (ujęcie deskryptywne), natomiast czwarty wymiar 
obejmuje zbiór narzędzi zapewniających sprawne kie-
rowanie nimi (ujęcie normatywne).

Tabela 1. Wymiary modelu zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Wymiary Interpretacja

Rodzaje 
konfliktów

Ich różnorodne przypadki, które mogą wystąpić w systemie logistycznym, tzn. posiadające odmienne od siebie, swoiste cechy, 
wyodrębniane przy użyciu różnych kryteriów, przy czym zakłada się, że z punktu widzenia wyjaśnienia ich istoty, rozważane 
konflikty powinny być zróżnicowane głównie ze względu na ich podmioty (uczestników), zasoby (determinujące ich przedmiot) 
oraz charakter (wyjaśniający ich specyfikę, naturę). 

Uwarunkowania 
konfliktów

Wszelkiego rodzaju przesłanki, powody, czynniki itp., niezbędne do identyfikacji i analizy w organizacji i funkcjonowaniu 
systemu logistycznego, a także w relacjach z jego otoczeniem, wywołujące konflikty pomiędzy elementami tego systemu, przy 
czym za pierwotne i najważniejsze uważane są uwarunkowania o charakterze strukturalnym. 

Następstwa 
konfliktów

Różnego rodzaju zdarzenia, działania, problemy itp., niezbędne do identyfikacji i analizy w zakresie organizacji 
i funkcjonowania systemu logistycznego, a także w relacjach z jego otoczeniem, będące konsekwencją pojawiania się konfliktów 
(zaistniałe w ich wyniku), zarówno o charakterze negatywnym – zwane „skutkami”, jak i pozytywnym – określane jako „funkcje”. 

Narzędzia 
kierowania 
konfliktami

Różnego rodzaju sposoby oddziaływania na konflikty powstające w systemie logistycznym (podejścia, metody stymulowania, 
ograniczania i rozwiązywania, w szczególności negocjacje i mediacje) poprzez podejmowanie niezbędnych działań przez 
menedżerów komórek i jednostek organizacyjnych w tym systemie, odpowiedzialnych za kierowanie konfliktami na właściwych 
szczeblach hierarchii rozkazodawczej, które to działania powinny być adekwatne do specyfiki danego konfliktu (jego rodzaju, 
uwarunkowań i następstw) oraz zapewniać osiągnięcie pożądanego poziomu efektywności funkcjonowania tego systemu. 

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Zależności pomiędzy wymiarami modelu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 

Wymiary Rodzaje Uwarunkowania
Następstwa Narzędzia 

rozwiązywaniaSkutki Funkcje

Rodzaje wspólne i odmienne 
cechy konfliktów

zakres i siła wpływu 
na inne, potencjalne 
konflikty

zakres i siła 
oddziaływania

możliwości 
i ograniczenia 
stosowania

dobór i potencjalna 
skuteczność

Uwarunkowania różnicowanie ilości 
i cech konfliktów

wzmaganie się 
wzajemne rodzaj i istotność rodzaj i istotność dobór i możliwość 

zastosowania

N
as
tę
ps
tw

a Skutki
występowanie 
nowych lub kolejnych 
konfliktów

wywoływanie nowych 
konfliktów

nasilanie się 
wzajemne

ograniczanie 
pozytywnej roli

limitowanie 
możliwości 
stosowania

Funkcje
ograniczanie nowych 
lub kolejnych 
konfliktów

ograniczanie nowych 
konfliktów

ograniczanie 
negatywnej roli

nasilanie się 
wzajemne

poszerzanie 
możliwości 
stosowania

Narzędzia 
rozwiązywania

dostosowanie do 
specyfiki konfliktów

nasilanie lub 
osłabianie

nasilanie lub 
osłabianie

wspomaganie lub 
ograniczanie

uzupełnianie lub 
wykluczanie się 
wzajemne

Źródło: opracowanie własne
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4.  Mediacja to interwencja w  przebieg konfliktu, doko-
nywana przez niezależną, akceptowaną (przez uczest-
ników konfliktu) trzecią (neutralną, niezależną) stro-
nę, która nie posiada kompetencji decyzyjnych, celem 
pomocy stronom konfliktu w osiągnięciu wzajemnie 
akceptowanego porozumienia (Moore, 1993, s.  445). 
Mediacja zapobiega eskalacji konfliktu, która może 
utrudnić albo wręcz uniemożliwić prawidłowe współ-
działanie stron sporu, a  co za tym idzie, obniżenie 
efektywności funkcjonowania firmy. Ma doprowa-
dzić do rozstrzygnięcia albo rozwiązania konfliktu, 
tj. stworzenia sytuacji akceptowanej przez zaangażo-
wane w niego strony. W omawianych pracach badaw-
czych skoncentrowano się na mediacji menedżerskiej, 
tj. realizowanej przez odpowiednich przełożonych 
odpowiedzialnych za zarządzanie konfliktami w pod-
ległych im zespołach.

Na podstawie analizy porównawczej literatury zapro-
ponowano zestawienie zasad mediacji menedżerskiej za-
warte w tabeli 3, które podlegały weryfikacji w badaniach 
empirycznych.

Specyfika mediacji w  kierowaniu rozważanymi kon-
fliktami polega przede wszystkim na tym, iż trzeba do-
stosowywać sposób jej prowadzenia do specyfiki tych 
konfliktów, gdyż są one bardzo zróżnicowane, zmienne, 
a niekiedy nieprzewidywalne. Przykładowo część z nich 
może mieć charakter niepowtarzalny, jednorazowy (np. 
przy sporze spowodowanym nagłym wycofaniem się 
partnera ze współpracy), część –  rutynowy (np. powta-
rzające się rozbieżności pomiędzy wielkościami zapo-
trzebowania w  obszarach logistyki zaopatrzenia i  pro-
dukcji). Ponadto, ze względu na dużą dynamikę działania 
systemów logistycznych często konieczne są  szybkie 
i zdecydowane działania menedżerów jako mediatorów. 

Tabela 3. Zasady mediacji menedżerskiej

Nazwa Charakterystyka

1 Zasada perspektywiczności Proces mediacji jest zorientowany na przyszłość, a nie na nadmierne roztrząsanie przeszłych spraw 
oraz postrzegany w kontekście efektywności działania przedsiębiorstwa.

2 Zasada wyboru właściwego mementu
Mediator włącza się w proces rozwiązania konfliktu we właściwym czasie. Nie dokonuje 
przedwczesnych ingerencji i\lub nie pozostawia stron konfliktu bez wsparcia, gdy jest ono faktycznie 
niezbędne, tj. w zastoju lub impasie.

3 Zasada niezależności (neutralności) Mediator jest bezstronny i akceptowany przez strony (nie opowiada się po żadnej z nich) oraz potrafi 
zachować niezbędny dystans do nich i do samego konfliktu. 

4 Zasada planowania Mediator efektywnie aranżuje proces mediacji i wyjaśnia stronom, jakie są ich role oraz czego się od 
nich oczekuje.

5 Zasada wsparcia w rozpoznaniu 
problemu

Mediator pomaga stronom właściwie zidentyfikować problemy stanowiące podłoże konfliktu, 
eliminując z rozważań kwestie osobowościowe i interpersonalne. 

6 Zasada organizacji Mediator ustala zasady prowadzenia dyskusji i konsekwentnie je stosuje.

7 Zasada równości stron Występuje równoprawność stron w całym procesie mediacji.

8 Zasada obiektywizmu Strony mogą swobodnie przedstawić swoje stanowiska i argumenty, bez żadnych ograniczeń 
(merytorycznych, czasowych, przestrzennych itp.).

9 Zasada swobody prezentacji Stanowiska i argumenty stron są przedstawiane w otwartej, rzeczowej i szczerej atmosferze.

10 Zasada elastyczności W razie konieczności mediator spotyka się z każdą ze stron z osobna.

11 Zasada płynności Wypowiedzi stron nie są z jakiegokolwiek powodu przerywane.

12 Zasada wsparcia w tworzeniu 
rozwiązań

Mediator wspomaga strony w poszukiwaniu przez nie rozwiązań problemów, inspiruje i zachęca do 
kreatywnego działania.

13 Zasada elastyczności Każda propozycja rozwiązania konfliktu jest brana pod uwagę, nie lekceważy się i nie odrzuca 
jakichkolwiek merytorycznych sugestii stron konfliktu.

14 Zasada reasumpcji Mediator podsumowuje wypowiedzi stron, jednocześnie powstrzymując się od przedwczesnych, 
pochopnych ocen.

15 Zasada formalizacji porozumienia Mediator pomaga w jasnym i jednoznacznym sformułowaniu porozumienia (w razie potrzeby na 
piśmie).

16 Zasada rekapitulacji Mediator obiektywnie ocenia postępowanie stron i przebieg procesu mediacji.

17 Zasada integracji Po rozstrzygnięciu konfliktu mediator gratuluje pracownikom konstruktywnego rozwiązania 
konfliktu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bogatej literatury przedmiotu, m.in.: Colosi, 1993; Cousins, Benitz, 1994; Doherty, Guyler, 
2008; Moore, 2009), a z prac autorów rodzimych (Bargiel-Matusiewicz, 2014; Gitling, 2013, s. 244–245; Gmurzyńska, Morek, 2018
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Pomimo znaczącego zróżnicowania specyfiki konfliktów, 
zróżnicowania struktur systemów logistycznych przed-
siębiorstw, konieczności uwzględniania zaangażowania 
zewnętrznych usługodawców w  funkcjonowaniu tych 
systemów menedżerowie są  odpowiedzialni za przygo-
towanie i  realizację dostaw zgodnie z  oczekiwaniami 
odbiorców. W  takich warunkach działania trudno jest 
jednak wypracować stałe, rutynowe sposoby postępowa-
nia mediacyjnego. Dodatkowym utrudnieniem mediacji 
w  wewnętrznym systemie logistycznym pojedynczego 
przedsiębiorstwa może być także potrzeba uwzględnie-
nia warunków działania dostawców i odbiorców podczas 
integrowania współpracy w łańcuchu dostaw.

Metoda badawcza

P odstawowym narzędziem prac badawczych był 
kwestionariusz ankiety, obejmujący 41 pytań, 

w  większości zamkniętych, uzupełnionych pytaniami 
otwartymi wtedy, gdy potrzebne było uzyskanie przykła-
dów potwierdzających opinie wyrażane w  syntetycznej 
formie. Ze względu na znaczną obszerność tego kwestio-
nariusza, zawartego w pracy A. Pieczonki (2019, s. 327– 

–345), jego zamieszczenie w niniejszym opracowaniu jest 
niemożliwe. 

Do interesującego nas zagadnienia mediacji me-
nedżerskiej odnosiły się dwa pytania. W  pierwszym, 
zamkniętym poproszono respondentów o  dokonanie 
oceny częstotliwości wykorzystywania zasad mediacji 
menedżerskiej (ujętych w tabeli 3) w kierowaniu konflik-
tami, według skali: 5 – bardzo często, 4 – często, 3 – od 
czasu do czasu, 2 – rzadko, 1 – bardzo rzadko, 0 – wcale. 
Pytanie drugie (otwarte) sprowadzało się do przedsta-
wienia przykładu mediacji w konflikcie organizacyjnym, 
który wystąpił w danym systemie logistycznym.

Jako narzędzie ustalenia zakresu badań empirycz-
nych zastosowano dobór celowy, za czym przemawiał 
zdecydowanie jakościowy i  porównawczy charakter 
tych badań oraz ich bardzo szeroki zakres, obejmujący 

szereg analizowanych zjawisk, cech i  uwarunkowań 
(w odniesieniu do zdefiniowanych wcześniej wymiarów 
rozważanych konfliktów). Najbardziej pożądaną grupę 
docelową stanowiły przedsiębiorstwa duże i  średnie, 
gdyż rozważane problemy uwidaczniają się zwłaszcza 
w  większych systemach logistycznych. Dla porównania 
wzięto też pod uwagę przedsiębiorstwa małe i  mikro, 
aczkolwiek z  rozbudowaną działalnością logistyczną. 
Wybrane zostały zarówno te firmy, w których działania 
spedycyjne i  logistyczne realizowane są  samodzielnie 
(przez wewnętrzne jednostki przedsiębiorstwa), jak rów-
nież inne, w których spedycja i logistyka powierzana jest 
zewnętrznym usługodawcom. 

Ostatecznie kwestionariusz ankiety skierowano do ok. 
300 firm. Odpowiedzi uzyskano jednakże tylko od 59 
przedsiębiorstw, co było spowodowane głównie znacz-
ną obszernością kwestionariusza badawczego. Firmy te 
opisano w  tabeli 4. Jako obiekty badań wybrano zatem 
firmy wyrażające gotowość do współpracy (wiele przed-
siębiorstw odmówiło). Istotne znaczenie miały także po-
zytywne doświadczenia ze współpracy z nimi w ramach 
innego rodzaju przedsięwzięć oraz korzystne relacje 
z menedżerami z tych firm.

Respondentami byli pracownicy badanych przedsię-
biorstw, zajmujący stanowiska kierownicze i  wykonaw-
cze oraz realizujący swoje zadania w  ramach procesów 
logistycznych. Konkretne osoby zostały wybrane po roz-
poznaniu specyficznych zasad organizacji i  funkcjono-
wania każdego z analizowanych systemów logistycznych. 

Kwestionariusz przesyłano i odpowiedzi uzyskiwano 
drogą mailową, a  w  niektórych przypadkach (braków 
odpowiedzi, wątpliwości, zbytniej ogólności stwierdzeń 
itp.) przeprowadzono wywiady uzupełniające. Jako na-
rzędzia uzupełniające wykorzystano także studia przy-
padków i analizę dokumentacji (głównie organizacyjnej, 
produkcyjnej i technicznej).

Badania przeprowadzono w  pierwszej połowie 2018 
roku, a ich wyniki i wnioski opracowano w jesieni tego 
samego roku. 

Tabela 4. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Cecha Opis

Profil działalności Usługowe – 24, produkcyjne – 13, handlowe – 6, dostawcy usług logistycznych – 6, handlowo-usługowe – 7, 
produkcyjno-handlowo-usługowe – 3.

Forma 
organizacyjno-prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (35). Pozostałe to: spółka akcyjna (10), spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa (3), spółka komandytowa (2), spółka jawna (1), inne (8).

Wielkość (mierzona 
liczba zatrudnionych)

Większość (24) stanowiły przedsiębiorstwa duże zatrudniające powyższej 250 pracowników, 19 to przedsiębiorstwa 
średniej wielkości (od 50 do 249 pracowników), 10 – małe (zatrudniające od 10 do 49 pracowników) i 6 – mikro (poniżej 
10).

Zakres współpracy 
logistycznej

17 przedsiębiorstw współpracuje z dostawcami usług spedycyjnych, 22 z dostawcami usług logistycznych, 16 z nich 
współpracuje w obydwu tych zakresach, a 4 nie współpracują w żadnym.

Zakres działalności 17 miało charakter międzynarodowy, 16 – regionalny, 13 – krajowy, 7 – europejski, 3 – krajowy i międzynarodowy, 
3 – krajowy, europejski i międzynarodowy.

Lokalizacja 32 zlokalizowanych jest na terenie województwa małopolskiego, 11 w województwie mazowieckim, 9 w śląskim, 
3 w wielkopolskim, 2 w podkarpackim i po 1 w opolskim i dolnośląskim.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pieczonka, 2019, s. 196–197
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Wyniki badań

R ezultaty prac badawczych w  zakresie pierwszego py-
tania dotyczącego zasad mediacji menedżerskiej po-

zwalają na stwierdzenie, że, ogólnie rzecz biorąc, zasady 
te są  w  odpowiednim zakresie wykorzystywane w  kiero-
waniu konfliktami w analizowanych systemach logistycz-
nych. Przedstawiciele około połowy, tj. 30 przedsiębiorstw 
uznali bowiem, że te zasady są u nich stosowane bardzo 
często lub często.

Konkretyzując, można zauważyć, że w  większości 
firm przestrzega się najważniejszych spośród tych zasad, 
tzn. proces mediacji jest przede wszystkim zorientowany 
na przyszłość oraz postrzegany w kontekście efektywno-
ści działania przedsiębiorstwa, a strony mogą swobodnie 
przedstawić swoje stanowiska i argumenty, bez żadnych 
ograniczeń formalnych, merytorycznych, czasowych, 
przestrzennych itp. W  28 badanych firmach stanowi-
ska i  argumenty stron często lub bardzo często są  pre-
zentowane w  otwartej, rzeczowej i  szczerej atmosferze, 
a  w  proces rozwiązania konfliktu we właściwym czasie 
włącza się mediator. 

Ponadto mediator nie dokonuje zwykle przedwcze-
snych ingerencji lub nie pozostawia stron konfliktu bez 
wsparcia, gdy jest ono faktycznie niezbędne oraz pomaga 
stronom właściwie zidentyfikować problemy stanowiące 
podłoże konfliktu. Zdaniem przedstawicieli 27 ankie-
towanych firm, mediator najczęściej wspomaga strony 
w  poszukiwaniu przez nie rozwiązań problemów, inspi-
ruje i  zachęca do kreatywnego działania. Respondenci 
podkreślili, że każda propozycja rozwiązania konfliktu 
jest brana pod uwagę, nie lekceważy się i  nie odrzuca 
jakichkolwiek merytorycznych sugestii stron konfliktu 

– taka sytuacja ma miejsce często lub bardzo często w 26 
analizowanych przedsiębiorstwach.

W celu uzupełnienia danych dotyczących odpowiedzi 
respondentów, ujętych na rysunku 1, wyznaczono śred-
nie oceny częstotliwości występowania 17 zasad mediacji 
(tab. 3) w kierowaniu konfliktami dla pojedynczego sys-
temu logistycznego. Uzyskane wskaźniki ujęto w  tabe-
li 5. Wskaźniki te potwierdzają zamieszczone wcześniej 
stwierdzenia. Wszystkie odzwierciedlają częste stosowa-
nie poszczególnych zasad mediacji. Najwyższe wartości 
dotyczą najważniejszych reguł, odzwierciedlających  

Tabela 5. Wskaźniki oceny częstotliwości występowania zasad mediacji menedżerskiej w kierowaniu badanymi konfliktami (średnie dla 
pojedynczego systemu)

Zasady mediacji menedżerskiej w kierowaniu konfliktami Średni wskaźnik 
oceny

Stanowiska i argumenty stron są prezentowane w otwartej, rzeczowej i szczerej atmosferze. 4,41

Mediator włącza się w proces rozwiązania konfliktu we właściwym czasie – nie dokonuje przedwczesnych ingerencji lub 
nie pozostawia stron konfliktu bez wsparcia, gdy jest ono faktycznie niezbędne. 4,38

Proces mediacji jest zorientowany na przyszłość, a nie nadmierne analizowanie przeszłości oraz postrzegany 
w kontekście efektywności działania firmy. 4,53

Mediator wspomaga strony w poszukiwaniu przez nie rozwiązań problemów, inspiruje i zachęca do kreatywnego 
działania. 4,45

Mediator pomaga stronom właściwie zidentyfikować problemy stanowiące podłoże konfliktu, eliminując z rozważań 
kwestie osobiste i interpersonalne – wzajemne pretensje, żale, urazy itp. 4,41

Strony mogą swobodnie przedstawić swoje stanowiska i argumenty, bez żadnych ograniczeń merytorycznych, 
czasowych, przestrzennych itp. 4,33

Występuje równoprawność stron w całym procesie mediacji. 4,34

Każda propozycja rozwiązania konfliktu jest brana pod uwagę, nie lekceważy się i nie odrzuca jakichkolwiek 
merytorycznych sugestii stron konfliktu. 4,23

Mediator pomaga w jasnym i jednoznacznym sformułowaniu porozumienia. 4,29

Mediator jest bezstronny i akceptowany przez strony, nie opowiada się po żadnej z nich oraz potrafi zachować niezbędny 
dystans do nich, siebie i samego konfliktu. 4,13

Mediator efektywnie aranżuje proces mediacji i wyjaśnia stronom, jakie są ich role, oczekiwania wobec nich. 4,15

Mediator ustala zasady prowadzenia dyskusji i konsekwentnie ich przestrzega. 4,06

Mediator podsumowuje wypowiedzi stron, powstrzymując się od przedwczesnych, pochopnych ocen. 4,12

Mediator obiektywnie ocenia postępowanie stron i przebieg procesu mediacji. 4,04

W razie konieczności mediator spotyka się z każdą ze stron z osobna. 4.02

Wypowiedzi stron nie są z jakiegokolwiek powodu przerywane. 3,77

Po rozstrzygnięciu konfliktu mediator gratuluje pracownikom konstruktywnego rozwiązania konfliktu. 3,75

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pieczonka, 2019, s. 264–265
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relacje pomiędzy menedżerami jako mediatorami a pra-
cownikami – stronami konfliktu oraz najważniejszy kon-
tekst mediacji, tj. efektywność działania firmy.

Jeśli chodzi o  drugie z  pytań na temat mediacji, to 
niektórzy ankietowani podali jej przykładowe opisy 
w  przypadku konfliktów, które wystąpiły w  niektórych 
systemach logistycznych. Są one następujące (zachowa-
no oryginalne sformułowania z ankiet):
1.  W  przypadku konfliktu między działami organizacji 

lub realizowanymi procesami mediacja oparta na ana-
lizie „twardych” dowodów, faktów, liczb i danych oraz 
unikaniu argumentów niemerytorycznych. W  toku 
mediacji konsekwentnie dąży się do ustalenia zmiany 
obowiązujących zasad współpracy bądź stworzenia 
nowych, które pomogą uniknąć konfliktów pomiędzy 
stronami lub choćby zmniejszą prawdopodobieństwo 
ich wystąpienia w przyszłości. W ekstremalnych sytu-
acjach podejmowane są „trudne” decyzje personalne.

2.  Pojawiający się konflikt między organizacjami współ-
pracującymi wymaga interwencji menedżera wyższego 
szczebla zarządzania. Z  reguły udaje się wypracować 
zasady i  procedury na przyszłość. Jeśli ma się part-
nera po drugiej stronie, dobrym sposobem „ułożenia” 
współpracy jest prezentacja realnych możliwości orga-
nizacyjno-operacyjnych. Nie zawsze jednak te możli-
wości spełniają oczekiwania drugiej strony.

3.  Konflikt wystąpił pomiędzy przewoźnikiem a pracow-
nikiem działu obsługi klienta, którzy mieli odmienne 
zdanie na temat charakterystyki jednego z  numerów 
UN (tj. kodu towaru niebezpiecznego zgodnie z umo-
wą międzynarodową ADR). Mediatorem został dorad-
ca DGSA. Przeprowadził stronom szkolenie. Okazało 
się, że obie strony konfliktu nie miały racji.

4.  Podwykonawca notorycznie zalegał z zadaniami wobec 
klienta (na etapie ofertowania i po wykonaniu usługi 
na etapie obsługi posprzedażowej), sprawiając wiele 
trudności w  pracy działowi obsługi klienta. Dyrektor 
sprzedaży przeprowadził rozmowę z  podwykonawcą, 
definiując problemy, ich skutki i  oczekiwania drugiej 
strony – działu obsługi klienta. Przeprowadził następ-
nie rozmowę z pracownikami działu w celu uzyskania 
aprobaty dla uzgodnień z  podwykonawcą. Ustalenia 
i obopólna na nie zgoda zostały zakomunikowane obu 
stronom werbalnie.

5.  Kierownik, pełniąc z  jednej strony rolę przełożonego, 
a z drugiej mediatora, może podać merytoryczne powo-
dy podjęcia swojej decyzji, która była początkiem kon-
fliktu. Wyjaśniając wszystkim stronom, jakie były prze-
słanki, wysłuchując zastrzeżeń oraz czasami gotowych 
rozwiązań uczestników konfliktu, można wprowadzić 
nowe lepsze rozwiązanie w duchu wygrany–wygrany.

6. Wkroczenie mediatora jest ostatecznością. Przykładem 
są procedury, które nie są spójne, a każda ze stron (rów-
norzędna ze względu na status w strukturze organiza-
cyjnej) uważa, że ich procedura jest nadrzędna. W tym 
przypadku konflikt rozstrzyga zarząd/prezes zarządu.

7.  Proces mediacji przebiega następująco: Najpierw odby-
wa się rozpoznanie konfliktu, tj. jego rodzaju, stron, ich 
interesów, żądań itp. oraz jego przyczyn. Z kolei istotne 

jest określenie jego plusów oraz minusów, a  zwłaszcza 
pozytywnych i  negatywnych skutków. Wreszcie dopro-
wadza się do rozmów ugodowych oraz przekonuje stro-
ny do ustępstw.

8. Punktem wyjścia do mediacji jest przedstawienie stro-
nom konfliktu problemu z  punktu widzenia przed-
siębiorstwa jako całości. Dokonywana jest obiektyw-
na ocena rozwiązania proponowanego do przyjęcia 
z  uwzględnieniem wynikających z  niego niedogod-
ności dla każdej ze stron, które muszą być podporząd-
kowane nadrzędnemu celowi, jakim jest interes firmy 
jako całości.

9. Problem dotyczy uszkodzenia palet w trakcie dostawy. 
Strony konfliktu to firma transportowa oraz zlecenio-
dawca. Mediatorem jest niezależna osoba z  zewnątrz. 
Organizuje się spotkanie obu stron, podczas którego 
mogą one spokojnie przedstawić swoje argumenty za 
i  przeciw oraz poszukać wzajemnie akceptowalnych 
rozwiązań.
Jak pokazują powyższe przykłady, w  badanych syste-

mach logistycznych przedsiębiorstw mediacje są  realizo-
wane we właściwy sposób (Pieczonka, 2019, s. 265–266). 
Uwzględnia się zaangażowanie kierownictwa (bezpo-
średnich przełożonych lub nawet kierownictwa najwyż-
szego szczebla zarządzania). Podkreślane jest znaczenie 
rozpoznania przyczyn konfliktu, przygotowania stron 
do wdrożenia rozwiązań mających zapobiec powstawa-
niu podobnych sytuacji w  przyszłości. Zaangażowanie 
kierownictwa, zwłaszcza w  warunkach ograniczonych 
kompetencji osób na tych stanowiskach w  prowadzeniu 
mediacji może jednak prowadzić do autorytarnego zasto-
sowania zasad takich mediacji. Sprzyja to podejmowaniu 
przez nich działań ad hoc. W  przedstawionych przykła-
dach w niewielkim stopniu uwzględnia się także kwestię 
uczenia się na podstawie uczestnictwa w konfliktach oraz 
w mediacjach związanych z ich rozwiązywaniem.

Podsumowanie 

R easumując, wnioski z prac badawczych dotyczących 
wykorzystywania zasad mediacji w  rozwiązywaniu 

konfliktów organizacyjnych w  systemie logistycznym 
są trojakiego rodzaju.
1.  Konkluzje teoretyczne, tj. uogólnienia wyprowadzo-

ne z  badań empirycznych. Oceniając sposób wyko-
rzystania zasad mediacji menedżerskiej w  procesie 
kierowania konfliktami organizacyjnymi w  analizo-
wanych przedsiębiorstwach, przede wszystkim pozy-
tywnie należy ocenić to, że zasady te są często stoso-
wane w tym procesie. Należy także podkreślić, że ze 
względu na to, iż rozważane konflikty mają charakter 
wewnątrzorganizacyjny (w związku z ustalonym za-
kresem prac badawczych), rolę mediatora pełni zwy-
kle przełożony odpowiedniego szczebla, odpowie-
dzialny za rozwiązywanie konfliktów w podległej mu 
jednostce organizacyjnej. Istotne jest również to, że 
w ponad połowie badanych przedsiębiorstw kierow-
nicy jako mediatorzy potrafią skutecznie orientować 
się na przyszłość, a nie na przeszłość, nie piętnując 
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przy tym podwładnych za powstawanie konflik-
tów oraz nie urządzając „polowań na czarownice”.  
Potrafią także postrzegać konflikty z  szerszej per-
spektywy, tj. w  kontekście efektywności działania 
całego przedsiębiorstwa. W większości umieją stwo-
rzyć podwładnym odpowiednie warunki do swobod-
nego przedstawiania ich stanowisk i  argumentów 
w otwartej, rzeczowej i szczerej atmosferze. Włącza-
ją się w procesy rozwiązywania konfliktów w odpo-
wiednim czasie, pomagając stronom obiektywnie 
zidentyfikować problemy stanowiące podłoże spo-
rów i niegodności. Z drugiej jednak strony, niektóre 
zasady mediacji zostały uznane przez respondentów 
za mniej istotne. Do takich zasad należy np. zasada 
integracji, związana z  zaangażowaniem przełożone-
go (mediatora) we wzmacnianie u uczestników kon-
fliktu przekonania o  konstruktywnym charakterze 
osiągniętego rozwiązania konfliktu. Można zatem 
stwierdzić, iż przyjęta na wstępie hipoteza została 
potwierdzona częściowo, tzn. rozważane zasady me-
diacji są  przydatne do rozwiązywania omawianych 
konfliktów.

2. Rekomendacje praktyczne, których celem jest 
usprawnienie procesu zarządzania konfliktami w sys-
temie logistycznym, co znajduje odzwierciedlenie 
w  poziomie efektywności funkcjonowania całej or-
ganizacji. Pomimo generalnie pozytywnej oceny wy-
korzystania zasad mediacji w  tym procesie, można 
przedstawić trzy istotne sugestie jego udoskonalenia 
w  badanych przedsiębiorstwach, biorąc pod uwagę 
najniższe wskaźniki wykorzystania zasad media-
cji z  tabeli 5  oraz odpowiedzi na pytania otwarte 
(zwłaszcza niektóre stwierdzenia ukryte „między 
wierszami”). Po pierwsze, niezbędne jest poszerze-
nie zakresu wykorzystania mediacji jako narzędzia 
kierowania konfliktami oraz wypracowanie proce-
dur w  tym zakresie. Precyzyjne regulacje pozwoliły-
by na sprawniejsze identyfikowanie i  rozwiązywanie 
konfliktów. Po drugie, w zakresach zadań, uprawnień 
i  odpowiedzialności zarówno stanowisk kierowni-
czych, jak i  wykonawczych, pożądane byłoby zawar-
cie odpowiednich zapisów co do z jednej strony trybu 
realizacji mediacji, a z drugiej – sposobu zachowania 
się w  jej trakcie. Po trzecie, sugerowane zmiany po-
winny być wspomagane przeprowadzeniem szkoleń 
w formie interaktywnej (treningów i warsztatów) dla 
wszystkich pracowników w  zakresie stosowania me-
diacji jako metody kierowania konfliktami.
Sugestie udoskonalenia proponowanego modelu za-

rządzania rozważanymi konfliktami (wzmiankowanego 
we wprowadzeniu), w  tym miejscu w  zakresie stosowa-
nia zasad mediacji (omówionych w  tabeli 3). Uwzględ-
niając powyższe rekomendacje, zaleca się poszerzenie 
tego modelu, a ściślej jego modułu dotyczącego mediacji 
o dwa istotne komponenty, adekwatne do tych rekomen-
dacji, tj. wspomagające ich wdrożenie. Po pierwsze, za 
celowe należy uznać skonkretyzowanie proponowanych 
zasad mediacji poprzez wskazanie dla każdej z  nich 
szczegółowych funkcji (działań) potrzebnych do jej 

zastosowania przez menedżerów jako mediatorów. Po 
drugie, proponowany model należy wzbogacić o zestaw 
modelowych (wzorcowych) rozwiązań w  zakresie prak-
tycznego wykorzystania tych zasad na bazie szeregu stu-
diów przypadków. 

Istotnym ograniczeniem rezultatów omawianych 
prac jest ich zakres. Pożądane byłoby ich poszerzenie 
o  większą liczbę firm–respondentów w  badaniach 
porównawczych. Nie wzięto pod uwagę ilościowych 
charakterystyk działań mediacyjnych. Ponadto zasad-
nym byłoby poszerzenie zakresu analizy o szczegółowe 
sposoby realizacji takich działań, zarówno w typowych, 
jak i  wyjątkowych sporach pomiędzy pracownikami 
i zespołami.
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Principles of Mediation in Solving Organizational 
Conflicts within the Enterprise’s Logistics System

Summary

The objective of the paper is to present the findings of 
the research on the application of mediation principles 
in solving organisational conflicts within the enterprise’s 
logistics system. Firstly, the interpretations of basic con-
cepts are presented, i.e. the company’s logistics system, 
organisational conflict, the model of managing conflicts 
within the enterprise’s logistics system and mediation as 
well as the original concept of its principles (as the theo-
retical basis of the research). Secondly, the research meth-
ods are discussed, in particular the survey questionnaire, 
which was an essential tool for the empirical research. 
Thirdly, its results are summarised. Finally, the summary 
comprises conclusions from those studies, i.e. theoretical 
findings, practical recommendations and suggestions for 
the improvement of the suggested model of managing the 
considered conflicts. On the one hand, it has been found 
that both the scope of application of mediation principles 
to resolve the considered conflicts by managers within the 
analysed systems, and the level of mediation efficiency are 
satisfactory. On the other hand, in some cases, the scope 
of mediation can and should be expanded, and procedures 
and rules for its implementation should be developed. It is 
also desirable to provide training for managers to improve 
their mediation competences. It is also necessary to devel-
op model solutions in the scope of methods and means 
of mediation based on broader comparative empirical 
research.

Keywords

mediation, organisational conflict, enterprise’s logistics 
system, managing organisational conflict in enterprise’s 
logistics system
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Wprowadzenie

W   literaturze dotyczącej marketingu międzynarodo-
wego relatywnie rzadko spotyka się z  prezentacją 

wyników badań empirycznych, odnoszących się do działań 
marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach 
zagranicznych. Tymczasem zagadnienia te są  istotne, po-
nieważ mogą umożliwić przedsiębiorstwom prawidłowe 
przygotowanie i realizację strategii na rynkach obcych. Były 
to bezpośrednie motywy podjęcia badań, których celem było 
przedstawienie stosowania przez przedsiębiorstwa z sektora 
MSP województwa łódzkiego instrumentów marketingu 
mix na rynkach międzynarodowych1. Dla realizacji celu 
zastosowano studia literaturowe, które odnosiły się do stra-
tegii wejścia i obecności przedsiębiorstw na rynkach zagra-
nicznych. Wykorzystano tu krajową i zagraniczną literaturę 
przedmiotu. Ponadto zrealizowano badania pierwotne, które 
prowadzone były w  wybranych przedsiębiorstwach woje-
wództwa łódzkiego. Przyjęto hipotezę, że przedsiębiorstwa 
zlokalizowane w województwie łódzkim stosują na rynkach 
zagranicznych formy ekspansji wymagające niewielkiego za-
angażowania kapitału i personelu zarządzającego. Skutkuje 
wyborem głównie eksportu i w związku z tym z ograniczo-
nym stosowaniem instrumentów marketingu mix (Rymar-
czyk, 2005, s. 122; Fonfara, 2014, s. 45–51; Wiktor, Chlipała, 
2012, s.  20–28; Grzegorczyk, 2013, s.  73–78; Szymura-Tyc, 
2012, s. 105–123; Zentes i in., 2006, s. 249–283).

Eksport jako podstawowa forma 
działania przedsiębiorstw województwa 
łódzkiego na rynkach zagranicznych

N a podstawie badań wtórnych można stwierdzić, że 
w  województwie łódzkim główna forma ekspansji 

przedsiębiorstw na rynki zagraniczne to eksport. Jego war-
tość w 2016 roku wyniosła ponad 6,87 mld euro (Mieczan, 
2018). Natomiast w 2017 roku 7,36 mld euro, co stanowiło 
ok. 4% całości eksportu kraju (Biuro Wsparcia Eksportu 
Województwa Łódzkiego, 2017). Liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność na rynkach zagranicznych jest 
bardzo trudna do jednoznacznego oszacowania. Z  badań 
firmy badawczo-konsultingowej Bisnode (przedstawiciel 
Dun & Bradstreet na Europę Środkowo-Wschodnią) w 2017 
roku było w województwie łódzkim 2850 firm-eksporterów 
i 2793 firm-importerów. W 2018 roku było natomiast 2931 

eksporterów i  3312 importerów (Skóra, 2018). Pod tym 
względem województwo łódzkie plasowało się na ósmym 
miejscu w  kraju, a  pierwsze miejsce zajmowało wojewódz-
two mazowieckie (9258 eksporterów w 2018 roku), następnie 
wielkopolskie (4839 eksporterów w 2018 roku), śląskie (4776 
eksporterów w  2018 roku). Główne kierunki geograficzne 
eksportu firm z  województwa łódzkiego to Ukraina, RFN, 
Rosja, Białoruś, Czechy i  Litwa. Wśród towarów eksporto-
wych dominują tekstylia, odzież, meble, artykuły spożywcze, 
wyroby gumowe i tworzywa sztuczne, maszyny i urządzenia 
(Biuro Wsparcia Eksportu Województwa Łódzkiego, 2017).

Na podstawie wyników badań pierwotnych można 
stwierdzić, że najczęściej wybieraną formą wejścia na obce 
rynki jest eksport bezpośredni. Stanowi on 93% wszystkich 
odpowiedzi wskazanych przez badane przedsiębiorstwa, 
natomiast na eksport pośredni wskazało ponad 38% firm. 
Pozostałe formy ekspansji były wymieniane niezwykle 
rzadko –  łącznie wskazało na nie tylko 6 badanych firm). 
W związku z tym, że podstawowa i dominująca forma eks-
pansji firm województwa łódzkiego na rynki zagraniczne 
to eksport, można sformułować wniosek, że stosują one 
marketing eksportowy lub niektóre jego elementy.

Marketing eksportowy obejmuje działania marketingo-
we, które podejmuje przedsiębiorstwo w związku z ekspor-
tem swoich produktów na rynki innych krajów. Obejmuje 
on ustalenie celu(ów) działania, wyboru docelowego rynku 
i narzędzi marketingu mix stosowanych na tych rynkach.

Badania marketingowe rynków 
zagranicznych i organizacja marketingu 

B adania pierwotne zostały zrealizowane w 2017 i 2018 
roku za pomocą kwestionariusza ankiety, a dobór jed-

nostek do badania miał charakter celowy. Metodą dotarcia 
do próby było przesłanie kwestionariusza ankiety na adresy 
e-mail badanych firm. Kwestionariusz zawierał pytania, 
które odnosiły się do form i motywów ekspansji na rynki 
zagraniczne, badań tych rynków i źródeł informacji o nich, 
procesu segmentacji rynku, instrumentów marketing mix, 
tj.: polityki produktu, czynników ceny, dystrybucji i współ-
pracy z  ewentualnymi pośrednikami w  kanale dystrybu-
cji, działań promocyjnych i  badań efektywności działań 
marketingowych.

STOSOWANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU 
MIX PRZEZ FIRMY SEKTORA MSP 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH 
ZAGRANICZNYCH ― WYNIKI BADAŃ

Wojciech Grzegorczyk
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Jednostkami badania były przedsiębiorstwa sektora 
MSP zlokalizowane w województwie dobrane z  listy tych 
przedsiębiorstw z  bazy GUS obejmującej ponad 2800 
jednostek. Były to przedsiębiorstwa zaliczone do Sekcji 
C – działy od 0 do 31 zarejestrowane w systemie REGON. 
Po dokonaniu telefonicznej weryfikacji według kryterium 
podjęcia działania na zagranicznych rynkach do badania 
zakwalifikowanych zostało 900 jednostek, a wypełnionych 
kwestionariuszy ankiet uzyskano od 117 firm. 

Dominującą formą prawną wśród badanych jednostek 
była spółka z o.o., której udział wynosił ponad 50% wszyst-
kich badanych jednostek. Kolejną formą prawną była spółka 
akcyjna z udziałem prawie 20% próby. Spółka jawna również 
często występowała, stanowiąc ok. 12% badanych. Pozostałe 
formy prawne nie występowały zbyt często i były to kolejno: 
spółka komandytowa (4%), spółka komandytowo-akcyjna 
i spółka partnerska (po 0,85%). Należy wspomnieć, że w ba-
daniach wzięły udział przedsiębiorstwa, które wymieniały 
dodatkowo takie formy prawne, jak: spółka cywilna, prowa-
dzenie działalności gospodarczej, spółdzielnia.

Podjęcie działań na rynkach zagranicznych powinno 
być poprzedzone badaniami marketingowymi tych rynków. 
Mogą być one realizowane przez wyspecjalizowane firmy 
badawcze lub wykonane własnymi siłami przedsiębiorstwa. 
Wiąże się to jednak z utworzeniem w jego strukturze komór-
ki organizacyjnej zajmującej się właśnie badaniami marke-
tingowymi. Wyodrębnienie komórki badań marketingowych 
rynków zagranicznych jest celowe w tych przedsiębiorstwach, 
w  których uzasadnia to wielkość i  zakres prowadzonych 
przez nie operacji zagranicznych i wykonywanych tam czyn-
ności badawczych. W dużych korporacjach występują więc 
wyspecjalizowane działy badań marketingowych, w  śred-
nich jest to zazwyczaj dział marketingowy odpowiedzialny 
także za prowadzenie badań marketingowych. W  małych 
przedsiębiorstwach jest to z reguły specjalista ds. marketingu 
odpowiedzialny za wszystkie funkcje marketingowe. 

Przedsiębiorstwa podejmowały badania marketingowe 
zagranicznych rynków w bardzo niewielkim zakresie. Taki 
wniosek wynika z  realizowanego projektu –  prawie trzy 
czwarte badanych firm takich badań nie prowadziło przed 
decyzją o  ekspansji na nie (74%), a  tylko 26% badanych 
stwierdziło, że badania przed wejściem na nowy rynek były 
prowadzone. Ci ostatni wskazali, że badania są wykonywane 
zawsze przez pracowników firmy, a ponadto zlecane są fir-
mom zewnętrznym – 23% odpowiedzi badanych jednostek. 
Powyższe wyniki są  zgodne z  wcześniej prowadzonymi 
badaniami w innych ośrodkach naukowych. Większość ba-
danych przedsiębiorstw (od 59% do 75%) także stwierdziła, 
że nie prowadzi badań marketingowych rynków zagranicz-
nych (Janeczek, 2013, s. 26–28; Żbikowska, 2013, s. 25–30). 
Dominującymi źródłami informacji, z  których korzystały 
łódzkie przedsiębiorstwa, były Internet (87%), czasopisma 
branżowe (61%) i  raporty instytucji badawczych. Prasa 
codzienna wykorzystywana jest rzadziej i jako źródło infor-
macji o rynkach zagranicznych była wskazana tylko w 26%. 
Badani w 29% stwierdzili, że jeszcze inne źródła informacji 
były wykorzystywane dla podjęcia decyzji o wejściu na rynek 
zagraniczny. Wymienili tu uczestniczenie w  targach bran-
żowych oraz w  specjalistycznych konferencjach. Wyniki te 

są zgodne z wynikami wcześniej przeprowadzonych badań 
przez innych autorów. Także i tu do najczęściej wykorzysty-
wanych zewnętrznych źródeł informacji zaliczano Internet, 
targi i wystawy międzynarodowe, informacje od zagranicz-
nych klientów, czasopisma fachowe, katalogi konkurentów, 
informacje od zagranicznych agentów i  pośredników (Bar-
tosik-Purgat, Schroeder, 2012, s. 445–460). 

Podczas badań zapytano również respondentów o  to, 
czy prowadzone analizy zebranych informacji o  rynkach 
zagranicznych dały podstawy do decyzji wyboru rynku za-
granicznego lub jego odrzuceniu. Prawie 55% respondentów 
stwierdziło, że prowadzone analizy służące wyborowi rynku 
zagranicznego pozwoliły na podjęcie decyzji o odrzuceniu 
badanego rynku. Natomiast aż ponad 45% firm odpowie-
działo, że te metody nie miały wpływu na decyzję menedże-
rów o odrzuceniu rynku zagranicznego. 

Podsumowując wyniki odnoszące się do badań marketin-
gowych rynków zagranicznych jako warunku przygotowania 
i  realizacji strategii marketingowych, można stwierdzić, że 
są  one przez przedsiębiorstwa sektora MSP województwa 
łódzkiego podejmowane bardzo rzadko. Wykorzystywane 
są  ogólnie dostępne źródła informacji, ale i  tak w  prawie 
połowie badanych firm wyniki badań nie miały wpływu na 
wybór rynku zagranicznego. Świadczy to o braku funkcjono-
wania w przedsiębiorstwach systemu informacji marketingo-
wej o  tych rynkach i o dużym ryzyku nietrafnego wyboru 
kierunku ekspansji zagranicznej. 

Wykorzystanie narzędzi 
marketingu mix przez łódzkie 
firmy na rynkach zagranicznych 

Z   przeprowadzonych badań pierwotnych wynika, że 
74% badanych (87) odpowiedziało na pytania do-

tyczące problemów organizacji marketingu na rynkach 
zagranicznych. Można wyprowadzić wniosek, że te 
przedsiębiorstwa mają w  swojej strukturze wyodręb-
nioną komórkę marketingową, która zajmuje się także 
rynkami zagranicznymi. Pozostałe, które stanowią jedną 
czwartą ogółu badanych, nie udzieliło odpowiedzi, co 
można interpretować jako brak komórki marketingowej 
w  strukturze firmy. Spośród tych, które mają komórkę 
marketingową, ok. 70,1% stwierdziło, że za działania mar-
ketingowe na rynkach zagranicznych odpowiedzialna jest 
właśnie ta komórka organizacyjna. Może świadczyć o tym, 
że przedsiębiorstwa chcą posiadać kontrolę nad działa-
niami za granicą w zakresie ich przygotowania i realizacji 
oraz zachować poufność tych przedsięwzięć. Ponad 16% 
przedsiębiorstw opowiedziało się również za znaczącą 
rolą pośredników handlowych w  kanale dystrybucji 
lub też wzajemnej współpracy komórki organizacyjnej 
przedsiębiorstwa z pośrednikiem handlowym. Natomiast 
ponad 4,6% badanych opowiedziało się, że za działania 
marketingowe na rynkach zagranicznych odpowiadają 
oni sami we współpracy z  agencją reklamową. Badane 
podmioty wskazały w 13,8% na znaczenie również innych 
jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa odpowie-
dzialnych za działania marketingowe na rynkach zagra-
nicznych. Wśród nich wymieniono takie jak: zarząd firmy, 
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wspólnicy firmy, dyrektor handlowy, dyrektor marketingu, 
specjalista ds. marketingu, właściciel firmy, dział promo-
cji eksportu itp. 

Wejście na rynki zagraniczne wiąże się z  przygotowa-
niem i  realizacją na nich strategii marketingowej, która 
może być także nazwana strategią obecności na rynkach 
zagranicznych. Obejmuje ona m.in. wybór nabywców i ich 
ewentualne różnicowanie oraz instrumenty marketingu-

-mix. Jednym z przedmiotów badania był proces segmenta-
cji rynków zagranicznych. W praktyce oznacza to określe-
nie segmentów, na które oddziałują przedsiębiorstwa, oraz 
czynników wyboru grupy docelowej. Zgodnie z wynikami 
badań prawie 59% przedsiębiorstw zdeklarowało, że doko-
nuje różnicowania odbiorców na rynkach zagranicznych. 
Oznacza to, że w  istocie dzieli nabywców na segmenty. 
Nieco ponad 41% badanych deklaruje, że nie zajmuje się 
różnicowaniem swoich odbiorców. To oznacza, że dostar-
cza produkty do przeciętnego odbiorcy albo do pośrednika. 
W takim przypadku właściwie za działania marketingowe 
w dużej części odpowiada pośrednik w kanale dystrybucji.

Z kolei przedsiębiorstwa, które różnicują swoich odbior-
ców na rynkach zagranicznych (59% badanej próby) okre-
śliły kryteria najczęściej brane pod uwagę w  tym procesie. 
Stwierdziły, że w 90% najważniejszym kryterium różnicowa-
nia odbiorców jest aspekt ekonomiczny. Pozostałe kryteria 
występowały w  znacznie mniejszym stopniu –  26% bada-
nych wskazało na czynniki społeczno-kulturowe, 17% na 
czynniki demograficzne, 14% na czynniki behawioralne i 7% 
badanych na istotne znaczenie czynników psychologicznych. 
Natomiast 7% wskazało jeszcze na inne kryteria – np. poten-
cjał biznesowy i wielkość partnera, charakter produktu. 

Kolejne pytania odnosiły się do stosowanych instrumen-
tów marketingowych na rynkach zagranicznych. Niżej za-
prezentowano tabelę przedstawiającą stopień standaryzacji 
i adaptacji poszczególnych instrumentów marketingu mix. 

Zapytano badane przedsiębiorstwa, czy wejście na ryn-
ki zagraniczne wymagało z  ich strony modyfikacji swojej 
strategii. W  odniesieniu do polityki produktu wynika, że 
w  częstszym stopniu firmy prowadziły politykę adaptacji 
niż standaryzacji. Ponad 56% badanych przedsiębiorstw 
województwa łódzkiego stwierdziło, że dokonuje zmian 
w produkcie, który wprowadza na zagraniczny rynek. Oko-
ło 44% badanych wskazało, że takich zmian w produkcie 
nie dokonuje. Nie znalazła się firma, które realizowałaby 
politykę innowacji –  tzn. kreowała i  wprowadzała na ry-
nek zagraniczny innowacje produktowe. Przedsiębiorstwa, 
które wprowadzają zmiany w polityce produktu, najczęściej 

odnoszą je do opakowania (62%). W  mniejszym stopniu 
zmiany wprowadzane są w składzie produktu (38%), jego 
marce (36%), rozmiarach produktu (23% badanych firm) 
oraz kształcie i  wyglądzie produktu (18%). Ponad 36% 
badanych wymieniło inne cechy produktu, które poddają 
zmianie ze względu na wybrany rynek zagraniczny. Zwró-
cono tu uwagę na kolor produktu, wzornictwo, grubość 
opakowania, parametry techniczne, funkcjonalność, opis 
produktu, rodzaj i typy produktów, ilość produktów w ofer-
cie, zmiana materiałów, zmiana marki na niektórych ryn-
kach, sposób konserwacji produktu. Wskazano także, że 
produkt/usługa są  dostosowywane każdorazowo do typu 
klienta i jego potrzeb itp. 

Respondenci byli również pytani o ewentualne zmiany 
w  zakresie polityki cenowej na rynkach zagranicznych. 
Cena była dostosowywana do specyfiki rynków, podobnie 
jak w odniesieniu do produktu, przez ponad 57% badanych 
przedsiębiorstw. Prawie 43% stwierdziło, że zmian w  od-
niesieniu do ceny nie wprowadza. 

Ze względu na fakt, że badane przedsiębiorstwa jako 
najczęstszą formę ekspansji na rynki zagraniczne wybierają 
eksport bezpośredni (93%) oraz eksport pośredni (38%), 
zasadne wydaje się odniesienie wyników badań w zakresie 
ceny do tych dwóch wiodących form ekspansji. Zaznaczyć 
należy, że respondenci wskazali również na inne czynniki 
mające wpływ na zmianę ceny na rynkach zagranicznych. 
Wymieniali tu głównie znaczenie branży i jej specyfiki na 
wybranym rynku zagranicznym. 

Wśród dominujących czynników określających wyso-
kość i  zmiany ceny na rynkach zagranicznych dla formy 
eksport bezpośredni jest koszt wytwarzania (67%), cena 
konkurenta (64%) oraz koszt dostarczania na rynek za-
graniczny (45%). Przy ekspansji poprzez eksport pośredni 
dominują te same dwa czynniki, co przy eksporcie bezpo-
średnim, tzn. cena konkurenta (27%) i koszty wytwarzania 
(23%). Wynika stąd, że przy ustalaniu ceny na zagranicznym 
rynku stosowano przede wszystkim kosztową i porównaw-
czą metodę cen. W efekcie prowadzi to do dostosowania 
polityki cenowej średniej wartości lub (i) polityki dobrej 
okazji. Według pierwszej z nich, cena na średnim poziomie 
rynkowym odpowiada średniej jakości produktów. Nato-
miast polityka dobrej okazji cenowej polega na ustaleniu 
relatywnie niskiej ceny dla produktów o  średniej jakości. 
Z  badania wynika także, że przedsiębiorstwa stosują dla 
zabezpieczenia zapłaty głównie przedpłatę (zaliczki) od za-
granicznych odbiorców. Relatywnie rzadko ze względu na 
koszty stosowana jest akredytywa dokumentowa.

Tabela 1. Stopień standaryzacji i adaptacji instrumentów marketingu mix firm sektora MSP województwa łódzkiego na zagranicznych 
rynkach

Instrument marketingu mix Standaryzacja Adaptacja

Produkt 44% 56%

Cena 43% 57%

Dystrybucja 59% 41%

Promocja 64% 36%

Źródło: opracowanie własne 
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W odniesieniu do polityki dystrybucji badane przedsię-
biorstwa w nieco mniejszym stopniu dokonują zmian niż 
w polityce produktu i ceny. Ponad 59% firm takich zmian 
nie dokonuje, co oznacza, że w większym zakresie stosowa-
na jest standaryzacja w tej sferze. Podobnie jak w kraju, za 
granicą sprzedaż odbywa się za pomocą pośredniczących 
ogniw w  kanale dystrybucji. Natomiast ponad 40% bada-
nych przedsiębiorstw dokonuje zmian w obszarze działań 
dystrybucyjnych. Wydaje się, że adaptacja dotyczy tu nie 
tylko liczby pośredników, ale także ich funkcji. W zakresie 
polityki dystrybucji pytania dotyczyły zaangażowania po-
średników handlowych w proces dostarczania produktów 
na rynki zagraniczne. Z badań wynika, że ponad 48% ba-
danych przedsiębiorstw korzysta z  pośredników handlo-
wych. Natomiast ok. 52% wchodzi na rynki zagraniczne 
bez pośredników. Należy tu podkreślić, że odpowiedzi te 
nie są w pełni zgodne z odpowiedziami badanych na temat 
formy ekspansji na rynki zagraniczne. Ponad 93% firm 
wskazało na ekspansję w postaci eksportu bezpośredniego, 
co oznacza bezpośredni dostęp do ostatecznych odbiorców 
i  zazwyczaj odnosi się do rynku dóbr konsumpcyjnych. 
Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw działa-
ła właśnie w tej sferze dóbr i w takim przypadku eksporte-
rzy bezpośredni (ok. 93% firm) powinni wskazać na brak 
korzystania z  pośrednika na rynkach zagranicznych. Jak 
zauważono wyżej, ten wskaźnik wyniósł tylko 48%. Różni-
ce w tych odpowiedziach można interpretować jako skutek 
błędnego rozumienia eksportu bezpośredniego przez pol-
skie firmy. Uznają one, że bezpośredni eksport występuje 
wtedy, gdy dostarczają swoje produkty bezpośrednio do fir-
my, która złożyła u nich zamówienie eksportowe. W istocie 
taka firma nie jest najczęściej ostatnim ogniwem w kanale 
dystrybucji za granicą, a  tylko pośrednikiem, który sprze-
daje dalej kupione w Polsce produkty. 

Pytania dotyczyły wskazania przyczyn wyboru pośred-
ników przy ekspansji na obce rynki. Zdaniem badanych, 
najczęstszą przyczyną wyboru pośrednika handlowego jest 
ryzyko związane ze sprzedażą (63%), a w dalszej kolejności 
koszt sprzedaży oraz warunki płatności (38%). Na wybór 
pośrednika handlowego mają wpływ także czynniki, któ-
re pozwalają odciążyć firmy od konieczności transportu 
(18%) oraz magazynowania/składowania (25%) produktów/
towarów. Badane przedsiębiorstwa wskazały również inne 
przyczyny wyboru pośredników handlowych (37,5%), do 
których zaliczyły gwarancję dostarczania produktów na 
rynki zagraniczne, zasięg dystrybutora, większą efektywność 
dotarcia do odpowiednich klientów, kontakty z  potencjal-
nymi klientami, skuteczność sprzedaży, większy potencjał 
sprzedaży (możliwości ulokowania produktów w miejscach 
sprzedaży detalicznej), budowanie relacji z  potencjalnymi 
odbiorcami, większe kompetencje techniczne przewoźników 
handlowych, większa znajomość rynku, kompleksowość 
usługi pomiaru, sprzedaży, serwisu. Przyczyny te są  ściśle 
związane z  obowiązkami, jakie zostały przypisane pośred-
nikom przez badane firmy. Do najczęstszych obowiązków 
pośredników handlowych współpracujących z firmami wo-
jewództwa łódzkiego zalicza się: przejęcie ryzyka sprzedaży 
(66%), przeniesienie części kosztów sprzedaży (55%) oraz 
organizację i koszty transportu (41%). W mniejszym stopniu 

przedsiębiorstwa z  województwa łódzkiego wymagają od 
pośredników odpowiedzialności za magazynowanie (38%) 
i  składowanie (25%) towarów. Jednakże w  21% wskazań 
badani wymieniali inne obowiązki swoich pośredników 
handlowych, wskazując na: częściowe ponoszenie kosztów 
reklamy, nawiązywanie relacji i  kontakt z  klientami, zawie-
ranie transakcji w  imieniu firmy, poszukiwanie odbiorców, 
zbieranie zamówień, pozyskanie dystrybutora detalicznego, 
zarządzanie ofertą, opiekę nad klientem itp. 

W  odniesieniu do polityki promocji badane przedsię-
biorstwa w mniejszym stopniu dokonują zmian niż w po-
lityce produktu i  ceny. Tylko ponad 35% przedsiębiorstw 
stwierdzało, że podejmuje zmiany w  działaniach promo-
cyjnych na rynkach zagranicznych. Większość badanych 
(ok. 65%) twierdziła, że promocja nie stanowi obszaru 
modyfikacji z ich strony. Natomiast w przypadku działania 
na kilku rynkach zagranicznych firmy dostosowują swoje 
działania promocyjne na tych rynkach do ich specyfiki 
(66% wskazań). W 30% wskazań firmy działające na wielu 
rynkach stosują jednolite formy promocji. 

Za kampanie promocyjne przedsiębiorstw z  woje-
wództwa łódzkiego na rynkach zagranicznych odpowia-
dają w przeważającej większości one same (65%). W dużo 
mniejszym stopniu działania promocyjne są przenoszone 
na pośredników handlowych w kanale dystrybucji (26%). 
W znikomym stopniu działania te są zlecane agencji rekla-
mowej przez firmę lub pośrednika handlowego (3%). Na-
tomiast prawie 26% badanych stwierdziło, że nie prowadzi 
działalności promocyjnej na rynkach zagranicznych. 

Do narzędzi promocyjnych, które są  najczęściej stoso-
wane na rynkach zagranicznych, należą m.in. targi (72% 
wskazań), ulotki (48% wskazań), broszura / newsletter 
(47% wskazań) oraz reklama internetowa (44% wskazań). 
W nieco mniejszym stopniu wykorzystywane są: reklama 
w  czasopismach (30%), eventy (29%), konferencje (25%), 
portale społecznościowe (20%), reklama w prasie lokalnej 
(12%i). Najrzadszej na rynkach zagranicznych stosowane 
są  reklama radiowa (6%), reklama TV (5%). Natomiast 
10% badanych wypowiedziało się o  innych działaniach 
mających na celu promocje ich firmy /produktu na rynku 
zagranicznym. Wymieniano tu gadżety reklamowe wyko-
rzystywane do promocji na stacjach benzynowych, takie jak 
reklamę stojakową, reklamę bezpośrednią.

Wybór narzędzi promocyjnych uzależniony jest przede 
wszystkim od specyfiki produktu (blisko 60% wskazań), 
specyfiki rynku (54% wskazań) oraz grupy nabywców (48% 
wskazań). W znaczącym stopniu zależy również od wyso-
kości budżetu na promocję (38% odpowiedzi). Natomiast 
w rzadkim stopniu jest uzależniony od działań konkuren-
tów (17% wskazań), rodzaju pośredników handlowych 
(10% odpowiedzi) czy fazy cyklu życia produktu na rynku 
(7% odpowiedzi). Podana wyżej informacja, że prawie dwie 
trzecie badanych samodzielnie przygotowuje działania pro-
mocyjne za granicą jest ściśle związana z wynikami odno-
szącymi się do najczęściej stosowanych narzędzi – tj. targów, 
ulotek, broszur, Internetu. Przekazy promocyjne za pomo-
cą takich narzędzi są nieskomplikowane i firmy są w stanie 
samodzielnie je przygotować. Natomiast najrzadziej wyko-
rzystują one te nośniki reklamy, w których przygotowanie 
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przekazów jest relatywnie trudne i kosztowne – tj. reklamę 
radiową, telewizyjną i prasową. 

Badania przedsiębiorstw województwa łódzkiego odno-
siły się także do efektywności podjętych działań marketin-
gowych na rynkach zagranicznych. Około trzech czwartych 
z  nich prowadzi takie badania obejmujące zarówno rynek 
krajowy, jak i zagraniczny. Wykorzystywano przy tym mier-
niki odnoszące się głównie do wielkości i zmian sprzedaży, 
analizy sprzedaży, udziału w  rynku, satysfakcji klientów 
i ich lojalności, analizy zapasów, efektywności reklamy. Spo-
śród nich tylko ok. jedna trzecia wykorzystuje dodatkowo 
mierniki dotyczące rynków zagranicznych, takie jak liczba 
obsługiwanych rynków zagranicznych i ich zmiany, udziały 
obrotów na tych rynkach w całości obrotów firmy, udziały 
zysków osiąganych na tych rynkach w całości zysków firmy. 
Jak widać, tylko niewielka grupa badanych przedsiębiorstw 
prowadzi badania efektywności swoich działań na zagranicz-
nych rynkach (ok. 25% ogółu). Są to jednak relatywnie ogól-
ne i proste badania efektywności działań marketingowych. 

W  oparciu o  wyniki badania dotyczące wykorzystania 
przez przedsiębiorstwa sektora MSP województwa łódzkie-
go instrumentów marketingu mix na rynkach zagranicz-
nych można sformułować wnioski dotyczące rodzaju ich 
strategii marketingowych na tych rynkach. Są to głównie 
strategie selektywnego rozwoju, choć spotyka się także 
strategie zależne. Te pierwsze polegają na koncentracji na 
wybranych rynkach terytorialnych lub grupach nabyw-
ców i rozwoju na nich swojej pozycji konkurencyjnej. Nie 
wymagają one dużych nakładów kapitałowych i mogą być 
stosowane przez małe i średnie firmy. Niezbędna jest raczej 
specjalistyczna oferta, którą polskie przedsiębiorstwa dys-
ponują. Stosowane strategie można także określić mianem 
strategii podwójnej koncentracji, które polegają na wybo-
rze niewielu (lub jednego) segmentów rynku i niewielu (lub 
jednego) rynków zagranicznych. Pozwalają one ograniczyć 
ryzyko i koszty wejścia na nowe rynki. Z kolei strategie za-
leżne polegają na przyjęciu przez polskie przedsiębiorstwa 
roli podwykonawcy, który dostarcza robociznę ewentualnie 
półprodukty. Wtedy nie odpowiada on za działania marke-
tingowe i ich na rynkach zagranicznych nie prowadzi.

Realizowane przez polskie przedsiębiorstwa na ryn-
kach zagranicznych strategie marketingowe można także 
zaliczyć do krajowych strategii marketingu mix. Wynika 
to z  faktu, iż przedsiębiorstwa te nie dysponują dużymi 
zasobami kapitałowymi i  nie są  w  stanie sfinansować ba-
dań marketingowych rozległych rynków zagranicznych 
ani strategii marketingowych na nich. Ponieważ większość 
tych przedsiębiorstw działa na stosunkowo niewielu ryn-
kach i wchodzi na nie systematycznie, to każda z tych stra-
tegii jest dostosowana do specyfiki poszczególnych rynków 
zagranicznych. Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa 
realizują w  praktyce policentryczną orientację internacjo-
nalizacyjną. Strategie badanych małych i średnich przedsię-
biorstw województwa łódzkiego można określić mianem 
strategii biernych. Najczęściej oczekują one na zapytania 
ofertowe zagranicznych firm i realizują eksport do nich bez 
dostatecznej wiedzy o  ostatecznych nabywcach. W  wielu 
przypadkach trudno jest mówić o strategiach, a raczej o po-
dejmowanych działaniach marketingowych.

Podsumowanie 

Z astosowane przez przedsiębiorstwa sektora MSP 
województwa łódzkiego narzędzia marketingu mix 

na rynku międzynarodowym odpowiadały ich zasobom 
finansowym, personalnym, ofercie, wiedzy o  rynkach 
zagranicznych, doświadczeniu i  umiejętnościom funk-
cjonowania na nich. W  większości stosowano politykę 
adaptacji produktu i ceny, standaryzacji w zakresie dys-
trybucji i promocji. Przedsiębiorstwa reagowały przede 
wszystkim na zamówienia zagranicznych odbiorców 
i  w  większości przypadków nie prowadziły badań mar-
ketingowych zagranicznych rynków ani efektywności 
działań na tych rynkach. Potwierdza to postawioną 
na wstępie hipotezę badawczą. Wydaje się jednak, że 
w  dłuższym okresie taka sytuacja nie jest możliwa do 
kontynuacji. Działania marketingowe powinny ulec 
modyfikacjom, szczególnie w kierunku wykreowania na 
zagranicznych rynkach własnych oryginalnych marek 
i dodatkowych własnych kanałów dystrybucji. Koniecz-
ne jest aktywne funkcjonowanie na zagranicznych ryn-
kach, badania popytu i podaży na nich oraz samodzielne 
poszukiwanie potencjalnych odbiorców. 

Należy podkreślić, że zaprezentowane badania od-
nosiły się tylko do przedsiębiorstw zlokalizowanych 
w województwie łódzkim. W związku z tym interesujące 
byłoby podjęcie badań o postępowaniu przedsiębiorstw 
w skali całego kraju. Istotnym kierunkiem badań wydaje 
się także polityka cenowa polskich przedsiębiorstw na 
rynkach zagranicznych. Odnosi się to w  szczególności 
do czynników ceny w  zależności od formy ekspansji 
i  problemu standaryzacja versus adaptacja cen na ryn-
kach zagranicznych.
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Przypis

1)  Prezentowany tekst powstał na podstawie projektu badaw-
czego nr 32/2017 pt. „Strategie marketingowe firm woje-
wództwa łódzkiego na rynkach zagranicznych” realizowane-
go w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego w latach 
2017 i 2018. Szerzej zob. W. Grzegorczyk, W. Krawiec (2019).

Bibliografia

[1] Bartosik-Purgat M., Schroeder J. (2012), Organizacja badań 
rynków zagranicznych w świetle wyzwań współczesnego rynku 
światowego – wyniki badania polskich eksporterów Wyzwania 
gospodarki globalnej, Prace i  Materiały Instytutu Handlu Za-
granicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 31(1), s. 445–460.

[2] Biuro Wsparcia Eksportu Województwa Łódzkiego (2017), 
Struktura towarowa eksportu, http://bwe.lodzkie.pl/struktura-

-towarowa-eksportu/, data dostępu: 15.09.2019 r.

mailto:wojciech.grzegorczyk%40uni.lodz.pl?subject=
http://bwe.lodzkie.pl/struktura-towarowa-eksportu/
http://bwe.lodzkie.pl/struktura-towarowa-eksportu/


ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 25

[3] Fonfara K. (red.), (2014), Marketing międzynarodowy. Współ-
czesne trendy i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

[4] Grzegorczyk W. (2013), Marketing na rynku międzynarodo-
wym, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

[5] Grzegorczyk W., Krawiec W. (2019), Strategie ekspansji polskich 
przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Etapy i formy, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

[6]  Janeczek U. (2013), Strategie komunikacji marketingowej przed-
siębiorstw działających na zagranicznych rynkach, Studia Eko-
nomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 2, 
s. 22–41.

[7]  Mieczan P. (2018), Polski eksport regionalny w  2016 roku,  
https://www.eksport.pl/2018/03/06-polski-eksport-regional-
ny-2016/, data dostępu: 15.09.2018 r.

[8] Rymarczyk J. (2005), Internacjonalizacja i globalizacja przedsię-
biorstwa, PWE, Warszawa. 

[9]  Skóra M. (2018), Handel zagraniczny w Polsce i w Małopolsce 
w 2017 roku, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regional-
nego, Kraków, http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-

-content/uploads/sites/4/2019/01/Handel-zagraniczny-w-Pol-
sce-i-Ma%c5%82opolsce-2017.pdf, data dostępu: 2.01.2019 r.

[10] Szymura-Tyc M. (red.), (2012) International Marketing in  
Europe, University of Economics in Katowice Publ., Katowice.

[11] Wiktor J.W., Chlipała P. (2012), Strategie marketingowe pol-
skich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, PWE, 
Warszawa.

[12] Zentes J., Swoboda B., Schramm-Klein (2006), Internatio-
nales Marketing, Verlag Vahlen, München.

[13] Żbikowska A. (2013), Uwarunkowania ekspansji eksportowej 
polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek”, Nr 2, s. 24–30.

Application of Marketing mix Instruments 
by Łódź Voivodeship SME Companies 
on Foreign Markets – Research Findings

Summary

The aim of the research presented in the article was to deter-
mine the marketing-mix strategy on international markets 
applied by enterprises from the SME sector of the Łódź 
Province. Marketing-mix tools used by Polish companies on 
foreign markets corresponded to their financial and human 
resources assets, product offer, knowledge about foreign 
markets and their experience and skills related to functioning 
on foreign markets. Most companies used product and price 
adaptation policy and standardisation in the area of distribu-
tion and promotion. In most cases they just responded to the 
orders of foreign buyers and they did not conduct any mar-
keting research regarding foreign markets or the effectiveness 
of their activities there. It seems, however, that companies 
cannot use this kind of approach in the long run. Marketing 
activities should be modified, particularly towards creating 
the company’s own original brands and distribution channels. 
It is necessary for companies to operate on foreign markets 
in an active way, to conduct research on supply and demand 
there and to search for potential buyers independently. 

Keywords

international marketing, marketing strategies on foreign 
markets

Wprowadzenie

W e współczesnym złożonym i  coraz lepiej skomu-
nikowanym świecie dostrzega się konieczność 

kooperacji podmiotów o  różnych uzupełniających 
się zasobach i  kompetencjach. Organizacja, aby była 
w pełni konkurencyjna na globalnym i lokalnym rynku, 
powinna posiadać i  absorbować odpowiednią wiedzę 
oraz umieć posiadaną wiedzę wykorzystać. Również 
w  obszarze kształtowania innowacyjności postuluje się 
potrzebę wzmacniania współpracy. Zarządzanie wiedzą 
i innowacyjność szczególnie ważne są w przypadku orga-
nizacji sieciowych, które budują swój potencjał poprzez  

odpowiednie wykorzystanie zasobów materialnych 
i niematerialnych oraz doskonalą proces interaktywnego 
uczenia się. Kluczowym zadaniem dla zarządzających 
siecią jest stymulowanie przepływu wiedzy pomiędzy 
różnymi podmiotami. Polepszenie przepływu sprzyja 
rozprzestrzenianiu się wiedzy, a  stymulowanie chęci 
dzielenia się wiedzą wpływa na poziom innowacyjności. 

Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest poten-
cjał wiedzy i  innowacyjności sieci międzyorganizacyj-
nych, który należy rozumieć jako całokształt czynników 
wpływających na możliwość skutecznego realizowania 
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przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Stanowi on 
zbiór wzajemnie powiązanych elementów zasobów, któ-
ry dzięki wykonywanej pracy przekształcony zostanie 
w nowy stan rzeczy – dzięki możliwościom konkretnych 
środków i  sił tworzenia nowych wartości. Efektywność 
takich działań jest jedną z najistotniejszych determinant 
kształtowania konkurencyjności sieci. Współczesne po-
dejście do problematyki innowacyjności i  wiedzy prze-
kłada obserwacje o nieliniowości i  sieciowości procesu 
innowacyjnego na funkcjonowanie gospodarki. Koncep-
cja ta postrzega gospodarkę jako sieć wzajemnie powią-
zanych podmiotów gospodarczych i instytucji warunku-
jącą zajście synergicznych efektów współpracy. Dlatego 
też poza instytucjami generującymi wiedzę i innowacje, 
jak przedsiębiorstwa, jednostki badawczo-rozwojowe 
czy instytucje pośredniczące w  transferze innowacji, 
dostrzega ona znaczenie różnorakich interakcji zacho-
dzących między nimi (Jasiński i in. , 2019; Garncarczyk, 
2014; Jasiński, 2014).

Dynamika współczesnej gospodarki powoduje, iż 
szczególnego znaczenia nabiera umiejętność pomiaru 
i analizy szeroko pojętej innowacyjności sieci i aspektów 
związanych z  wykorzystaniem, przepływem i  wymia-
ną wiedzy w  ramach sieci. Powodowane jest to przede 
wszystkim faktem, iż duża część czynników istotnie wpły-
wających na zdolności innowacyjne sieci ma trudno mie-
rzalny czy też niekwantyfikowany charakter, co utrudnia 
precyzyjną analizę i ocenę tej problematyki. Ocena inno-
wacyjności i zarządzania wiedzą stanowi jedno z ważniej-
szych wyzwań praktyków i teoretyków zajmujących się tą 
problematyką i problematyką sieci. 

 Punkt wyjścia rozważań stanowi założenie, że po-
tencjał wiedzy i  innowacyjności jest jedną z  głównych 
determinant rozwoju i  efektywności sieci między- 
organizacyjnych. W  artykule przyjęto tezę, że dla oce-
ny potencjału wiedzy i  innowacyjności korzystne jest 
zastosowanie podejścia wielowymiarowego, w  którym 
w  ramach poszczególnych wymiarów analizuje się róż-
norodne kryteria oceny. Wykorzystanie tego podejścia 
stwarza możliwość kompleksowej oceny potencjału 
wiedzy i innowacyjności sieci.

Celem artykułu jest opracowanie koncepcji oceny 
potencjału wiedzy i  innowacyjności sieci między- 
organizacyjnych. Przedstawiono autorską metodę 
oceny potencjału wiedzy i  innowacyjności, ze wska-
zaniem kryteriów i  wzorców oceny, a  także dokonano 
przeglądu podejść i koncepcji oceny potencjału wiedzy 
i innowacyjności opisywanych w literaturze przedmiotu. 
Przegląd literatury przedmiotu pozwolił na zidenty-
fikowanie luki badawczej w  zakresie metod pomiaru 
potencjału wiedzy i  innowacyjności, w  tym głównie 
w zakresie kryteriów jego oceny1. 

Punktem wyjścia do badań był ogólny model oceny 
(Stabryła, 2016; Barczak, 2016), zaś w szczególności za-
stosowano wielokryterialną ocenę agregatową (Stabryła, 
2011; 2016; Szwabowski, Deszcz, 2001), której istotą jest 
ustalenie syntetycznej wartości stanu organizacyjnego 
i  funkcjonowania organizacji, na podstawie scalenia 
pojedynczych kryteriów oceny. 

 Specyfika struktur klastrowych 

W iększość autorów podkreśla, w  różnej formie, że 
klaster to skupisko (grupa) podmiotów (na ogół 

są to podmioty gospodarcze), działające w ramach jednego 
sektora (podobnych sektorów), które znajdują się w bliskim 
sąsiedztwie geograficznym (jednej przestrzeni geograficz-
nej) i  które ze sobą ściśle współpracują. Ponadto klastry 
dają możliwość kreowania efektu synergii, kooperując na 
tych samych zasadach rynkowych, współpracując i kreując 
wartość w ramach łańcucha dostaw (Porter, 2001). 

W aspekcie ekonomicznym słowo klaster po raz pierw-
szy zostało użyte przez M.E. Portera (2001). Porterowskie 
podejście do definicji klastra, które w literaturze jest uzna-
wane za najlepiej oddające charakter tego zjawiska, a przez 
to najczęściej cytowane, przedstawia klastry jako geogra-
ficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecja-
lizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, 
firm działających w  pokrewnych sektorach i  związanych 
z  nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek 
normalizacyjnych i  stowarzyszeń branżowych) w poszcze-
gólnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale 
także współpracujących. Obok klasycznej już definicji M.E. 
Portera w literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele innych 
definicji klastra. Większość z nich za główne wyznaczniki 
klastra uznaje trzy podstawowe czynniki: (1) koncentrację 
na określonym obszarze współzależnych przedsiębiorstw 
działających w  tym samym bądź pokrewnych sektorach 
przemysłu lub usług (OECD, 2000; Rosenfeld, 1997), (2) 
interakcje i  funkcjonalne powiązania pomiędzy firmami 
(Doeringer, Terkla, 1995), (3) ponadsektorowy wymiar 
klastra obejmującego swym zasięgiem zarówno horyzon-
talne, jak i wertykalne powiązania (Doeringer, Terkla, 1995; 
Rosenfeld, 1997). Niektórzy autorzy zwracają uwagę na 
duże znaczenie czynników społecznych i kulturowych dla 
sprawnego przepływu informacji w  klastrze (Rosenfeld, 
1997; Jacobs, DeMan, 1996). 

Specyfikę struktur klastrowych określają pewne ele-
menty determinujące budowę klastra. Należą do nich: 
charakter innowacji, kierunek i siła powiązania w ramach 
łańcuchów produkcyjnych, przepływ wiedzy i technologii, 
bliskość geograficzna (Jacobs, DeMan, 1996), specjalistycz-
na infrastruktura, wykwalifikowana siła robocza czy usługi 
wspierające (Rosenfeld, 1997). Większość prezentowanych 
w literaturze ujęć odnoszących się do definiowania klastrów 
(Kazimierski, 2012; Rosenfeld, 1997; Porter, 2001) nawią-
zuje do sieciowej współpracy oraz bliskości przestrzennej 
kooperujących firm. Wspólne cechy charakterystyczne 
i wyróżniające klaster od innych form organizacji produkcji 
są następujące: koncentracja przestrzenna, interakcyjność, 
powiązania, wspólna trajektoria rozwoju, konkurencja i ko-
operacja, występowanie w  określonej bliskości geograficz-
nej wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych do-
stawców, podwykonawców i jednostek świadczących usługi, 
firm działających w  sektorach pokrewnych oraz różnego 
rodzaju instytucji (na przykład uczelni wyższych i  innych 
jednostek badawczych, jednostek normalizacyjnych i  sto-
warzyszeń branżowych). Podmioty te zarówno konkurują 
ze sobą, jak i w pewnych obszarach współpracują. 
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Mnogość definicji klastra wskazuje nie tylko na jego 
złożoność, ale również charakter i sposób podejścia. Dla 
celów syntezy można wykorzystać podejście I.R. Gordo-
na i P. McCanna (2005) oraz S. Iammarino i P. McCanna 
(2006), którzy uporządkowali podejścia do definiowania 
klastrów, oraz podejście L. Knop (2011, s. 44). W efekcie 
można mówić o  czterech koncepcjach definiowania kla-
strów, które przedstawiają się następująco:

• klastyczny model aglomeracji, gdzie rynek pracy jest 
swoistym odzwierciedleniem możliwości wykorzysta-
nia ekonomii skali i wskazaniem, że zewnętrzne efekty 
są wynikiem zarówno aktywności rynku lokalnego, jak 
i efektów przenikania,

• kompleks przemysłowy –  odnosi się do konkret-
nych (szczególnych) powiązań w  zakresie sprzeda-
ży i  zakupów firm, które dążą do obniżenia kosztów 
transakcyjnych,

• model sieci społecznej – model „klubu”, skoncentrowa-
ny na społecznych więziach i zaufaniu, które ułatwiają 
kooperację i innowację,

• model sieci wiedzy –  model „ekspercki”, oparty na 
współpracy grupy naukowców, badaczy i  praktyków, 
której celem jest tworzenie nowej wiedzy.
Na podstawie powyższych rozważań przyjęto, że kla-

ster to grupa organizacji, wywodzących się z  różnych 
środowisk (biznes, nauka, administracja, społeczeń-
stwo obywatelskie), skoncentrowana na określonym 
terytorium lub problemie, skupiona wokół wspólnych 
idei i celów, dających podstawy do długotrwałej współ-
pracy, opartej na rozwiniętym kapitale społecznym 
i  generującej nową wartość dodaną. Istotą koncepcji 
klastra jest podejście systemowe i nielinearność proce-
su innowacyjnego. Klastry stanowią specyficzną formę 
przestrzennej organizacji sektorów przemysłu i  usług 
uważaną za najbardziej dojrzałą formę organizacji pro-
dukcji z  punktu widzenia zdolności do podtrzymywa-
nia rozwoju (Porter, 2001). 

Potencjał wiedzy 
i innowacyjności klastrów 

D la rozwoju każdego klastra bardzo istotne jest 
wzmacnianie potencjału wiedzy i  innowacyjności. 

Jest to jeden z częściej występujących elementów wspie-
rających rozwój obok takich czynników jak sposób orga-
nizacji ekonomicznej i społecznej czy profesjonalna siła 
robocza. Samo określenie potencjału jest powszechnie 
stosowane w naukach społeczno-ekonomicznych. Także 
autorzy zajmujący się tematyką innowacyjności przyjęli 
ten termin, tworząc określenia potencjału innowacyjne-
go i  potencjału wiedzy oraz innowacyjności. Używane 
są one także zamiennie z  takimi określeniami jak zdol-
ność innowacyjna (Kasperkiewicz, 2009; Nowakowska, 
2009) czy motory innowacji. Potencjał innowacyjny 
określany jest przez R. Guzika (2004, s.  33–36) jako 
zdolność do generowania dyfuzji i konsumpcji innowa-
cji przez badane jednostki. Według autora, potencjał in-
nowacyjny jest pochodną innowacyjności mieszkańców 
i firm danego regionu.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, przyjęto, 
że potencjał wiedzy i  innowacyjności klastra to zespół 
cech (czynników) danego klastra, a także danego układu 
terytorialnego sprzyjających działalności innowacyjnej, 
podejmowanej przez podmioty gospodarcze. Stanowi 
on zbiór wzajemnie powiązanych elementów zasobów 
(w  tym głównie zasobów wiedzy), który dzięki wyko-
nywanej pracy przekształcony zostanie w  nowy stan 
rzeczy –  dzięki możliwościom konkretnych środków 
i  sił tworzenia nowych wartości. To także kompetencje 
klastra w  zakresie akumulowania, wymiany, rozwijania 
i  wykorzystywania wiedzy. Efektywność takich działań 
jest jedną z najistotniejszych determinant kształtowania 
konkurencyjności sieci.

Przegląd wybranych metod 
i koncepcji oceny potencjału 
wiedzy i innowacyjności

I stota oraz znaczenie wiedzy i  innowacyjności w  pro-
cesach kształtowania konkurencyjności sieci między-

organizacyjnych jest obecnie bezdyskusyjna. Aspekt ten, 
poparty licznymi badaniami, jest bardzo szeroko opisy-
wany w literaturze przedmiotu. Celowe wydaje się zatem 
przytoczenie wybranych koncepcji odnoszących się do 
pomiaru potencjału wiedzy i innowacyjności.

Potencjał wiedzy i  innowacyjności może być analizo-
wany i oceniany za pomocą różnych metod i związanych 
z nimi wskaźnikami, np. metodologia OECD, metodolo-
gia Frascati, metodologia Oslo, bądź za pośrednictwem 
systemów statystycznych, takich jak EuroStat czy też GUS. 
Na podstawie tych metodologii tworzone są  rankingi 
innowacyjności regionów, np.: EIS (European Innovation 
Scoreboard), CIS (Community Innovation Surveys) czy 
też SII (Summary Innovation Index). Wskazane meto-
dologie niewątpliwie mają wiele zalet, gdyż zapewniają 
stały, bezpłatny dopływ obiektywnych, zweryfikowanych 
statystycznie danych, świadczących o  intensywności 
współpracy w zakresie innowacyjnej działalności i, często 
już na poziomie regionów, dają możliwości porównawcze. 
Pamiętać jednak należy, że współcześnie zachodzi wiele 
zmian warunkujących procesy innowacyjne, takie jak: 
intensyfikacja wymiany wiedzy, funkcjonowanie modelu 
otwartej innowacji, łatwy dostęp do informacji patento-
wej oraz wiedzy naukowej. Te szybkie zmiany powodują, 
że dziś statystyka publiczna nie daje możliwości pełnego 
obrazowania tych procesów. W kontekście współczesnych 
uwarunkowań jednym z istotnych kierunków rozwoju ba-
dań i pomiarów dotyczących nauki, techniki i  innowacji 
jest metoda analizy sieci (Social/Organizational Network 
Analysis – SNA/ONA)

W  wielu publikacjach naukowych proponowane 
są również oceny potencjału innowacyjnego regionów 
wykorzystujące metody taksonomiczne bazujące na 
konstrukcji miar syntetycznych, np.: metodę Perkala 
czy też taksonomiczną miarę rozwoju Z. Hellwiga. 
Te metody wykorzystane mogą być także do anali-
zy potencjału wiedzy i  innowacyjności w  sieciach 
międzyorganizacyjnych. 
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Przegląd literatury przedmiotu wskazuje na duże 
zainteresowanie problematyką innowacyjności klastrów 
zarówno przez autorów polskich (Olesiński i  in., 2016; 
Moszkowicz, Bembenek, 2017), jak i  zagranicznych 
(Powell, Grodal, 2006; Schiuma, Lerro, 2010; Zhao i in., 
2010). Zdecydowanie brakuje jednak opracowań w  za-
kresie sposobów pomiaru potencjału innowacyjności 
klastrów. Wśród propozycji metod i mierników innowa-
cyjności zdecydowanie przeważają te, które odnoszą się 
do badania przedsiębiorstw (Anthony, 2010; Nawrocki, 
2015; Szymura-Tyc, 2015). Ocena innowacyjności kla-
strów determinowana jest głównie przez występowanie 
relacji sieciowych, dlatego warto w tym miejscu przyto-
czyć badania Ph. Aydalota, który jako jeden z pierwszych 
badaczy poszukiwał warunków zewnętrznych niezbęd-
nych do tworzenia nowych firm i  decydujących o  ich 
zdolnościach innowacyjnych. Jego zdaniem, innowacje 
są  silnie powiązane z  lokalnym środowiskiem innowa-
cyjnym (innovative milieu), tym samym innowacje nie 
są  produktem pojedynczych jednostek, ale rezultatem 
wspólnego działania. 

Dyskusja nad metodologiami pomiaru potencjału 
wiedzy i innowacyjności, poparta licznymi publikacjami 
(Bojewska, 2013, s.  153–201; Sopińska, 2013; McCosh 
i  in., 1998, s. 175–193), ma zarówno wymiar akademic-
ki, jak i praktyczny, gdyż właśnie praktyka gospodarcza 
jest niezwykle zainteresowana skutecznymi narzędziami 
pomiaru i  oceny zdolności innowacyjnej oraz skutecz-
ności procesów innowacyjnych. W  prezentowanych 
koncepcjach wskazuje się na różnorodne miary oceny 
potencjału wiedzy i  innowacyjności (Nawrocki, 2015). 
Analiza literatury wskazuje, że często spotykane kryteria 
podziału mierników oceny innowacyjności to: potencjał 
innowacyjny, proces innowacyjny oraz efekty procesów 
innowacyjnych, zaś Boston Consulting Group sugeruje, 
by w  celu oceny działalności innowacyjnej stosować 
pewną zrównoważoną kompozycję mierników w trzech 
kategoriach: nakładów, procesów i  wyników. Wielu ba-
daczy kładzie nacisk na wyniki związane z  innowacyj-
nością, lecz istnieje także kilka koncepcji (Adams i  in. 
2016), w  których propaguje się podejście holistyczne 
i aspekt pomiaru procesu innowacyjnego, a nie samych 
nakładów i wyników (Nawrocki, 2015).

Duże organizacje wykształciły efektywne metody i  na-
rzędzia służące praktycznej ocenie własnych zdolności in-
nowacyjnych. Przykładem takich narzędzi mogą być audy-
ty innowacyjności, benchmarking innowacyjności czy też 
mierniki zawarte w zrównoważonej karcie wyników BCS. 

W  odniesieniu do klastrów w  literaturze opisywane 
są  metody pozwalające oceniać funkcjonowanie, inno-
wacyjność i  konkurencyjność klastrów, a  także wyniki 
badań w  zakresie oceny innowacyjności klastrów (Ole-
siński i in., 2016; Moszkowicz, Bembenek, 2017; Plawgo, 
2014; Zhao i  in., 2010). Badania empiryczne struktur 
klastrowych napotykają jednak na problem znacznego 
zróżnicowania metodologii badawczych, co prowadzi 
do trudności przy porównywaniu funkcjonowania i  in-
nowacyjności różnych klastrów. W opublikowanych do 
tej pory badaniach zastosowano różne podejścia dosto-

sowane zarówno do poziomu agregacji badania – lokal-
nego, regionalnego, sektorowego czy narodowego, jak 
i  do dostępnych danych statystycznych i  jakościowych.  
Badania klastrów często przeprowadzane są  w  oparciu 
o  analizę jakościową opartą na wywiadach, studiach 
przypadku. Głównymi problemami przy stosowaniu tej 
metody są  subiektywizm oceny danych o  charakterze 
jakościowym oraz trudności z porównywalnością otrzy-
manych wyników. 

W  niektórych opracowaniach (Skawińska, Zalewski, 
2009; Kowalski, 2013) prezentowane są wyniki polskich 
badań nad funkcjonowaniem klastrów, w  tym również 
dotyczące oceny ich potencjału innowacyjnego. Ana-
liza tych badań pozwala na stwierdzenie, że brakuje 
propozycji, w  których prezentowane byłyby kryteria 
oceny i  zoperacjonizowany sposób pomiaru. Badania 
w  zakresie oceny potencjału innowacyjności klastrów 
prowadzi także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości (PARP) (trzy edycje badań bechmarkingowych 
w okresie 2010–2015). 

Warto także przywołać ciekawe badania w  zakresie 
wpływu innowacyjności i wiedzy na rozwój sieci, które 
przeprowadzili A.P. de Man i  G. Duysters (2005), ana-
lizując zawartości publikacji dokumentujących wyniki 
badań empirycznych prowadzonych na dużą skalę, po-
zwalającą na generalizację wniosków (tj. wykraczającą 
poza pojedyncze przypadki). Wyniki badań pokazały, iż 
w większości przypadków (73% publikacji) wystąpił po-
zytywny związek pomiędzy formowaniem sieci a  inno-
wacyjnością. Nieliczne przypadki (17%) miały charakter 
neutralny, a  w  pojedynczych przypadkach (10%) wyka-
zano negatywny wpływ współpracy sieciowej na innowa-
cyjność (de Man, Duyers, 2005, s. 1380). W  literaturze 
opisywane są  też nieliczne przypadki wykorzystywania 
współpracy sieciowej do obniżania innowacyjności 
współpracujących firm. Przykładowo, badania ujaw-
niły, że większość stosowanych przez firmę Microsoft 
form wsparcia dla partnerów prowadziła bezpośrednio 
do ograniczenia przez partnerów nowych produktów, 
które mogły stanowić konkurencję dla rozwiązań Micro- 
softu. Wskazuje to na fakt, że chociaż udział w sieciach 
partnerskich powinien stymulować transfer technologii, 
wzajemne uczenie się, dzielenie się wiedzą i  współpra-
cę B+R, to mimo wszystko w wielu przypadkach firmy 
mniej chętnie dzielą się specjalistyczną wiedzą z innymi 
członkami sieci, gdy członkami sieci są podmioty bezpo-
średnio konkurujące o  tych samych odbiorców końco-
wych (Gomes-Casseres, 1996, s. 78–83).

Analiza opisanych podejść wskazuje na duże zróżni-
cowania, wieloaspektowość i złożoność zjawisk kształtu-
jących potencjał wiedzy i  innowacyjności. Problem ten 
szczególnego znaczenia nabiera w przypadku sieci mię-
dzyorganizacyjnych i zmusza do poszukiwania optymal-
nych metod analizy i oceny tego obszaru. Można pokusić 
się o stwierdzenie, że mimo coraz liczniej pojawiających 
się opracowań teoretycznych i  empirycznych na temat 
pomiaru potencjału wiedzy i innowacyjności wciąż moż-
na mówić o niedostatku badań w tym zakresie, a zwłasz-
cza braku kompleksowych propozycji metodycznych. 
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Prezentowane w  literaturze badania są  obarczone 
pewnymi mankamentami: koncepcja oceny potencjału 
wiedzy i innowacyjności jest słabo określona i niedosta-
tecznie zoperacjonalizowana, w badaniach wykorzystu-
je się niewiele miar, niejasne są możliwości stosowania 
poszczególnych wskaźników w  zależności od charak-
terystyki działania sieci. Ponadto wątpliwości również 
może budzić dobór kryteriów oceny, które koncentrują 
się najczęściej na określeniu poziomu innowacyjności, 
pomijając aspekty związane z  zarządzaniem wiedzą 
i  uczeniem się organizacji. Problematyka ta dotyczy 
w  szczególności klastrów. O  ile sam problem innowa-
cyjności klastrów jest analizowany w  literaturze dość 
często, o tyle brakuje badań w zakresie sposobów jego 
pomiaru. Analiza literatury pozwala sformułować tezę, 
iż istnieje w tym zakresie duża luka poznawcza i badaw-
cza, brakuje zwłaszcza propozycji metodologicznych.

W dalszej części artykułu zaprezentowano autorską 
metodę oceny potencjału wiedzy i innowacyjności kla-
strów wraz ze wskazaniem kryteriów i wzorców oceny.

Metoda oceny potencjału 
wiedzy i innowacji klastrów 

K oncepcja badawcza oparta jest na wieloaspekto-
wym ujęciu potencjału wiedzy i  innowacyjności 

klastrów. Prezentowana metoda jest ukierunkowana na 
wielokryterialną ocenę potencjału wiedzy i  innowacyj-
ności klastrów, przeprowadzoną w wymiarze zarządza-
nia wiedzą i organizacyjnego uczenia się oraz w wymia-
rze innowacyjności. Wykorzystano tu wielokryterialną 
ocenę agregatową uwzględniającą ustalone wzorce 
i kryteria oceny (Barczak, 2016). Charakterystycznym 
wyróżnikiem oceny agregatowej jest zasada scalenia 
pojedynczych kryteriów dla potrzeb uzyskania odpo-
wiedzi na pytanie o ogólną wartość badanego obiektu. 
W  takim rozumieniu ocena agregatowa może służyć 
jako instrument wspomagający przeprowadzenie oceny 
potencjału wiedzy i  innowacyjności sieci międzyorga-
nizacyjnych. Podejście to ma zdecydowaną przewagę 
merytoryczną nad podejściami jednokryterialnymi, 
stąd postulat wiązania poszczególnych kryteriów oceny 
w układ komplementarny. Jest to problem rodzajowego 
i  ilościowego doboru kryteriów oceny oraz ich agrega-
cji (Stabryła, 2016).

Postępowanie badawcze w  proponowanej metodzie 
obejmuje następujące etapy:
1.  Ustalenie zakresu badania.
2.  Sformułowanie kryteriów oceny.
3. Określenie wag kryteriów oceny.
4. Ustalenie wartości wzorcowych dla kryteriów oceny.
5. Przeprowadzenie oceny sprawdzającej.
6. Kategoryzacja badanych klastrów.
7.  Sformułowanie ustaleń diagnostycznych.

Szczególnie istotne z  punktu widzenia wielokry-
terialnej oceny agregatowej jest ustalenie kryteriów 
i  wzorców oceny. Dla celów ich opracowania przepro-
wadzono badania empiryczne w  63 klastrach i  inicja-
tywach klastrowych działających w  różnych branżach 

za pomocą kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz 
ankiety został skierowany do koordynatorów klastrów 
i  inicjatyw klastrowych zidentyfikowanych na podsta-
wie bazy klastrów zawartej w  Portalu innowacji –  kla-
stry (Portal innowacji –  klastry, 2013). W  strukturze 
badanych klastrów większość (ponad 59%) stanowiły 
klastry o  zasięgu regionalnym, 18,5% miało zasięg 
krajowy i  międzynarodowy, a  tylko 3,7% badanych 
sieci to klastry o  zasięgu globalnym. Najwięcej bada-
nych klastrów funkcjonowało w branży informatycznej 
i  telekomunikacyjnej. Badania opinii koordynatorów 
klastrów przeprowadzono na  podstawie metod CAWI 
(Computer Assisted Web Interview) i  CATI (Computer 
Assisted Telephone Interview). 

W pierwszym etapie postępowania określono zakres 
badania, a  następnie przeprowadzono dobór mierni-
ków o charakterze diagnostycznym, które w tym przy-
padku służą do orzekania, jaki jest stan faktyczny. Kry-
teria oceny są cechami lub parametrami o charakterze 
aksjologicznym (wartościującym). Dobór rodzajowy 
i ilościowy kryteriów oceny został dokonany w dwóch 
etapach: (1) przeprowadzenie pierwszej selekcji kry-
teriów oceny (podział kryteriów na relewantne i mało 
istotne lub nieistotne), (2) określenie struktury kryte-
riów oceny: podział relewantnych kryteriów oceny na 
grupy rodzajowe (kryteria dotyczące oceny zarządzania 
wiedzą i  organizacyjnego uczenia się i  kryteria doty-
czące oceny innowacyjności) oraz podział kryteriów na 
syntetyczne i cząstkowe.

Do określenia kryteriów oceny wykorzystano opisy-
wane w literaturze podejścia oraz zintegrowane modele, 
które mogą być użyteczne w ocenie potencjału wiedzy 
i  innowacyjności sieci międzyorganizacyjnych (Euro- 
pean Innovation Scoreboard, Community Innovation 
Surveys, Summary Innovation Index). Punktem wyjścia 
przy formułowaniu kryteriów oceny było przyjęcie 
założenia, że potencjał wiedzy i  innowacyjności jest 
pojęciem złożonym (wieloaspektowym), co wymaga 
rozpatrywania różnych aspektów, wykorzystując za-
równo ilościowe, jak i  jakościowe kryteria. Struktura 
proponowanych kryteriów oceny jest zatem różnorod-
na, ale przy ich formułowaniu kierowano się zasadą 
komplementarności poszczególnych kryteriów.

W  dalszej kolejności należy ustalić rangi kryteriów 
oceny. Rangi przyporządkowane są  poszczególnym 
kryteriom oceny na podstawie skali trzypunktowej: 
3  punkty –  kryteria dominujące, 2  punkty –  kryteria 
zasadnicze, 1 punkt – kryteria przydatne.

W celu przeprowadzenia kwalifikacji kryteriów 
oceny wykorzystano metodę opinii ekspertów. Osądy 
ekspertów stanowią w  tym przypadku wypadkową 
własnych opinii ekspertów. Grupę ekspertów stanowili 
koordynatorzy badanych klastrów (10) oraz eksperci 
zewnętrzni, w tym również pracownicy naukowi (5). 

Dla wybranych kryteriów oceny przyjęto wartości 
wzorcowe, które rozumiane są  jako zestawienie kryte-
riów oceny, tworzących pewien agregat, który stano-
wi wielokryterialny układ wartościujący. Określenie 
wartości poszczególnych kryteriów nastąpiło poprzez 
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Tabela 1. Kryteria i wzorce oceny potencjału wiedzy i innowacyjności sieci międzyorganizacyjnych

Wymiary Kryteria 
syntetyczne Kryteria cząstkowe Wzorce

Zarządzanie 
wiedzą 
i organizacyjnym 
uczeniem się

K1. Dzielenie się 
wiedzą

1. dzielenie się wiedzą 
z kooperantami

2. dzielenie się wiedzą wewnątrz 
sieci

3. bariery w dzieleniu się wiedzą

1. większość podmiotów sieci tworzy wspólne bazy 
z kooperantami 

2. występuje znaczny stopień wykorzystania nowoczesnych 
technologii dla usprawniania kontaktów z kooperantami

3. podmioty sieci w znacznym stopniu pozyskują od 
kooperantów informacje niezbędne do usprawniania 
swojej działalności

4. podmioty dobrze oceniają wzajemną wymianę informacji 
5. istnieją techniczne i organizacyjne rozwiązania systemów 

gromadzenia wiedzy
6. wiedza jest gromadzona i odpowiednio rozpowszechniana
7. występuje dobra komunikacja
8. istnieje rozbudowana infrastruktura informatyczna
9. występuje odpowiedni styl zarządzania
10. nie występuje rywalizacja między pracownikami

K2. Grupowe 
rozwiązywanie 
problemów

1. wzajemne kontakty 
i korzystanie z pomocy 
pracowników kompetentnych 
w danej dziedzinie

2. bariery utrudniające 
wykorzystanie i wymianę 
wiedzy między pracownikami

3. udział w pracach projektowych 
i kołach jakości

4. premiowanie efektów prac 
grupowych

1. w każdej chwili musi być dostępna informacja 
o pracownikach dysponujących określonymi zasobami 
wiedzy

2. istnieje możliwość wzajemnego kontaktu i korzystania 
z pomocy pracowników kompetentnych w danej dziedzinie

3. nie ma barier utrudniających wymianę wiedzy między 
pracownikami

4. nie ma rywalizacji, preferowane są raczej efekty pracy 
grupowej niż indywidualnej

5. pracowników zachęca się do zespołowego rozwiązywania 
problemów oraz dzielenia się pomysłami

6. pracownicy mogą brać udział w pracach projektowych
7. efekty prac grupowych są premiowane

K3. 
Wykorzystanie 
systemów 
informatycznych

1. stopień wykorzystania 
systemów informatycznych

2. stopień realizacji funkcji 
systemu w stosunku do potrzeb 
informacyjnych użytkownika

3. zastosowanie multimediów 
sieciowych

4. wykorzystanie narzędzi 
wspomagających zarządzanie 
wiedzą

1. wykorzystywane są następujące systemy: transakcyjne 
(ST), z bazą danych, wspomagania decyzji (SWD), 
informowania kierownictwa (SIK), eksperckie (SE), 
inteligentnego wspomagania decyzji (SIWD), wczesnego 
ostrzegania (SWO), symulacyjne (DSS), sztuczna 
inteligencja

2. wzorcowym poziomem wskaźnika jest wartość 100%, 
oznaczająca, iż system posiada funkcje, które w pełni 
zaspokajają potrzeby użytkownika

3. sieć wykorzystuje aplikacje multimedialne związane 
z transmisją danych za pośrednictwem sieci złożonych 

4. sieć wykorzystuje większość z wymienionych narzędzi: 
bazy danych o klientach, produktach, technologiach, 
rynku, konkurentach, systemy obiegu dokumentów, 
systemy wideokonferencji, Internet, portale WWW, poczta 
elektroniczna

K4. Komunikacja 
wewnętrzna

1. wykorzystanie technologii 
informatycznych w procesach 
komunikowania się

2. znajomość źródeł informacji
3. bariery utrudniające wymianę 

informacji
4. skuteczność komunikowania się
5. nieformalne kanały informacji
6. wykorzystanie systemów 

informatycznych do 
rozpowszechniania wiedzy

1. wykorzystywane technologie informatyczne w wysokim 
stopniu usprawniają system komunikacji wewnętrznej

2. pracownicy wiedzą, gdzie szukać określonych źródeł 
informacji

3. nie ma barier utrudniających wymianę informacji
4. istnieją umiejętności na poziomie sieci, które może 

wykorzystać zarówno nadawca, jak i odbiorca
5. nieformalny obieg informacji jest kontrolowany poprzez 

utrzymywanie otwartych kanałów komunikacji i szybkie 
reakcje na nieprawdziwe informacje

6. do rozpowszechniania wiedzy wykorzystuje się systemy 
informatyczne ST, z bazą danych, SWD, SIK, SE, SIWD, 
DSS oraz multimedia
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Wymiary Kryteria 
syntetyczne Kryteria cząstkowe Wzorce

Innowacyjność K5. Działalność 
inwestycyjna 
i nakłady

1. wskaźnik inwestycji (nakłady 
inwestycyjne jako procent 
przychodów)

2. nakłady na nowe produkty do 
nakładów ogółem

3. nakłady na B+R do przychodów

1. wskaźnik inwestycji (nakłady inwestycyjne jako procent 
przychodów) przyjmuje poziom wyższy od średniej dla 
danej branży

2. wskaźnik nakładów na nowe produkty do nakładów 
ogółem kształtuje się na poziomie wyższym od średniej dla 
danej branży

3. wskaźnik nakładów na B+R do przychodów kształtuje się 
na poziomie wyższym od średniej dla danej branży

K6. Prace 
badawczo- 
-rozwojowe

1. dokumentacja B+R
2. liczba opanowanych technologii 

wytwórczych i rynków
3. zmiany w zakresie strategii 

działania
4. innowacje organizacyjne 

i techniczne
5. badania rynkowe w celu 

wprowadzenia nowego 
produktu

6. wprowadzenie lub 
udoskonalenie produktu lub 
procesu

7. prace badawcze o charakterze 
eksperymentalnym lub 
stosowanym

8. zaawansowane techniki 
zarządzania

Sieć:
1. posiada patent(y) na opracowany przez siebie wynalazek, 

zrealizowała projekt(y) racjonalizatorskie, zarejestrowała 
znak(i) towarowy

2. opanowała przynajmniej jedną technologię wytwórczą lub 
rynek

3. wdrożyła nową lub istotnie zmienioną strategię działania
4. wprowadziła przynajmniej jedną innowację organizacyjną 

lub techniczną
5. prowadzi badania rynkowe w celu wdrożenia nowego 

produktu lub usługi
6. z powodzeniem wprowadziła lub znacząco udoskonaliła 

produkt lub procesy
7. prowadzi prace B+R o charakterze eksperymentalnym lub 

stosowanym
8. wdrożyła zaawansowane techniki zarządzania (TQM, BSC)

K7. Współpraca 
w zakresie 
rozwoju

1. współpraca z instytucjami 
naukowo-badawczymi

2. współpraca z klientami 
i dostawcami

3. seminaria i konferencje 
naukowe

1. przedsiębiorstwa należące do sieci współpracują 
z uczelniami, placówkami naukowymi, centrami transferu 
technologii, jednostkami badawczo-rozwojowymi

2. podmioty sieci podejmują współpracę z klientami 
i dostawcami w celu zdobycia wiedzy służącej 
wprowadzaniu nowego rozwiązania 

3. podmioty sieci uczestniczą w seminariach i konferencjach 
naukowych 

Źródło: opracowanie własne

przypisanie im odpowiednio dobranego zakresu py-
tań w  wykorzystanej do badań ankiecie. Zestawienie 
kryteriów i  wzorców oceny w  poszczególnych wy-
miarach przedstawiono w  tabeli  1. Zaprezentowany 
zestaw kryteriów zawiera zarówno ilościowe, jak 
i  jakościowe kryteria. Wykaz ten powstał na podsta-
wie analizy źródeł literaturowych i  przytoczonych  
wcześniej metod oceny innowacyjności klastrów, jak 
również na podstawie badań empirycznych –  ankiety 
i  wywiadów z  koordynatorami klastrów. Może on być 
bardziej rozbudowany i uszczegółowiony, ale można go 
też zredukować. Dobór kryteriów oceny jest związany 
bowiem z ustalonym zakresem badań.

Istotą proponowanej metody jest porównanie kryte-
riów oceny do wartości wzorcowych, co przeprowadzo-
ne jest w etapie punktowej oceny sprawdzającej, która 
ma wskazać, w jakim stopniu dany podmiot respektuje 
założone wymagania (wyrażone przez wzorce oceny 
osiągnięć). Interpretacja wyników i  ich tendencji jest 
sprawą zasadniczą dla postawienia właściwej oceny 

sprawdzającej, zwłaszcza w sytuacji stosowania modelu 
wielokryterialnego (Stabryła, 2011). Dla przeprowa-
dzenia punktowej oceny sprawdzającej przyjęto znor-
malizowaną ocenę pięciopunktową. 

W  tabeli 2  przedstawiono operacjonalizację kry-
teriów oceny i  sposób ich przeliczania na wartości 
punktowe.

W  kolejnym etapie postępowania dla każdej ba-
danej sieci należy ustalić wartość indeksu potencjału 
wiedzy i  innowacyjności (IWI). Indeks IWI stanowi 
iloczyn rangi j-tego kryterium oceny i punktowej oceny 
sprawdzającej odniesionej do i-tej sieci. Ranga j-tego 
kryterium ustalana jest poprzez wykorzystanie metody 
badania opinii ekspertów (w prowadzonych badaniach 
byli to koordynatorzy klastrów i  eksperci zewnętrzni). 
Ocenę ekspertów przeprowadzono na podstawie skali 
trzypunktowej (1–3).

W etapie rangowania w pierwszej kolejności na pod-
stawie opracowanej tabeli przeliczników należy ustalić 
wartość punktową indeksu IWI. W  przeprowadzonych 
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Tabela 2. Tabela przeliczników dla punktowej oceny sprawdzającej

Kryteria 
oceny  Punktacja

Stan niedostateczny
0

Stan dopuszczalny
1

Stan średni
2

Stan dobry
3

Stan wyróżniający
4

K1 

• podmioty klastra nie 
tworzą wspólnych 
baz danych z koope-
rantami i klientami

• brak barier dzielenia 
się wiedzą

• podmioty klastra 
w niewielkim 
stopniu tworzą 
wspólne bazy danych 
z kooperantami 
i klientami

• bariery dzielenia się 
wiedzą występu-
ją w niewielkim 
stopniu

• podmioty klastra 
w średnim stopniu 
tworzą wspólne bazy 
danych z kooperan-
tami i klientami

• bariery dzielenia się 
wiedzą występują 
w średnim stopniu

• podmioty klastra 
w dużym stopniu 
tworzą wspólne bazy 
danych z kooperan-
tami i klientami

• bariery dzielenia się 
wiedzą występują 
w dużym stopniu

• podmioty klastra 
w bardzo dużym 
stopniu tworzą 
wspólne bazy danych 
z kooperantami 
i klientami

• bariery dzielenia się 
wiedzą występują 
w bardzo dużym 
stopniu 

K2

• dla żadnego z kry-
teriów cząstkowych 
nie są spełnione 
warunki określone 
przez stan wzorcowy

• dla przynajmniej 
2 z 4 kryteriów cząst-
kowych spełnione 
są warunki określone 
przez stan wzorcowy

• dla 3 z 4 kryte-
riów cząstkowych 
spełnione są warunki 
określone przez stan 
wzorcowy

• dla 4 z 4 kryte-
riów cząstkowych 
spełnione są warunki 
określone przez stan 
wzorcowy

• dla każdego z kry-
teriów cząstkowych 
spełnione są warunki 
określone przez stan 
wzorcowy

K3

• nie wykorzystuje się 
żadnych systemów 
informatycznych

• stopień realizacji 
funkcji systemu 
w stosunku do 
potrzeb informacyj-
nych użytkownika 
na poziomie poniżej 
60%

• wykorzystanie 
narzędzi zarządzania 
wiedzą i multime-
diów na poziomie 
poniżej 60% 

• wykorzystywane 
są systemy z bazą 
danych

• stopień realizacji 
funkcji systemu 
w stosunku do 
potrzeb informacyj-
nych użytkownika na 
poziomie 60–74%

• wykorzystanie 
narzędzi zarządzania 
wiedzą i multime-
diów na poziomie 
60–74%

• wykorzystywane 
są systemy: ST, 
z bazą danych

• stopień realizacji 
funkcji systemu 
w stosunku do 
potrzeb informacyj-
nych użytkownika na 
poziomie 75–84%

• wykorzystanie 
narzędzi zarządzania 
wiedzą i multime-
diów na poziomie 
75–84%

• wykorzystywane 
są systemy: ST, 
z bazą danych, SWD, 
SIK

• stopień realizacji 
funkcji systemu 
w stosunku do 
potrzeb informacyj-
nych użytkownika na 
poziomie 85–99%

• wykorzystanie 
narzędzi zarządzania 
wiedzą i multime-
diów na poziomie 
85–99%

• wykorzystywane 
są systemy: ST, 
z bazą danych, SWD, 
SIK, SE, SIWD, 
SWO, DSS 

• stopień realizacji 
funkcji systemu 
w stosunku do 
potrzeb informacyj-
nych użytkownika na 
poziomie 100%

• wykorzystanie 
narzędzi zarządzania 
wiedzą i multime-
diów na poziomie 
100%

K4

• dla żadnego z kry-
teriów cząstkowych 
nie są spełnione 
warunki określone 
przez stan wzorcowy 

• dla przynajmniej 
3 z 6 kryteriów cząst-
kowych spełnione 
są warunki określone 
przez stan wzorcowy

• dla 4 z 6 kryte-
riów cząstkowych 
spełnione są warunki 
określone przez stan 
wzorcowy

• dla 5 z 6 kryte-
riów cząstkowych 
spełnione są warunki 
określone przez stan 
wzorcowy

• dla każdego z kry-
teriów cząstkowych 
spełnione są warunki 
określone przez stan 
wzorcowy

K5

• poziom wskaźników 
zdecydowanie niższy 
w porównaniu do 
firm tej samej branży

• poziom wskaźników 
nieznacznie niższy 
w porównaniu do 
firm tej samej branży

• wskaźniki osiągają 
poziom średni dla 
danej branży

• poziom wskaźników 
wyższy w porówna-
niu do firm tej samej 
branży

• poziom wskaźni-
ków zdecydowanie 
wyższy w porówna-
niu do firm tej samej 
branży

K6

• dla żadnego z kry-
teriów cząstkowych 
nie są spełnione 
warunki określone 
przez stan wzorcowy 

• dla przynajmniej 
5 z 8 kryteriów cząst-
kowych spełnione 
są warunki określone 
przez stan wzorcowy

• dla 6 z 8 kryte-
riów cząstkowych 
spełnione są warunki 
określone przez stan 
wzorcowy

• dla 6 z 8 kryte-
riów cząstkowych 
spełnione są warunki 
określone przez stan 
wzorcowy

• dla każdego z kry-
teriów cząstkowych 
spełnione są warunki 
określone przez stan 
wzorcowy

K7

• brak współpracy 
z instytucjami na-
ukowo-badawczymi, 
klientami i dostaw-
cami

• podmioty sieci nie 
uczestniczą w semi-
nariach i konferen-
cjach naukowych 

• niewielki stopień 
współpracy z insty-
tucjami naukowo-
-badawczymi, klien-
tami i dostawcami

• podmioty sieci 
w niewielkim 
stopniu uczestni-
czą w seminariach 
i konferencjach 
naukowych 

• średni stopień 
współpracy z insty-
tucjami naukowo-
-badawczymi, klien-
tami i dostawcami

• podmioty sieci 
w średnim stopniu 
uczestniczą w semi-
nariach i konferen-
cjach naukowych 

• duży stopień współ-
pracy z instytucjami 
naukowo-badaw-
czymi, klientami 
i dostawcami

• podmioty sieci 
w dużym stopniu 
uczestniczą w semi-
nariach i konferen-
cjach naukowych 

• bardzo duży stopień 
współpracy z insty-
tucjami naukowo-
-badawczymi, klien-
tami i dostawcami

• podmioty sieci 
w bardzo dużym 
stopniu uczestni-
czą w seminariach 
i konferencjach 
naukowych 

Źródło: opracowanie własne
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badaniach wynosi ona 72. Wartość ta zostałaby osią-
gnięta przez klaster, jeżeli otrzymałby ocenę 4  dla każ-
dego z  kryteriów oceny. Następnie przeprowadza się 
kategoryzację indeksu IWI poprzez przełożenie wartości 
indeksu kwalifikacji punktowej IWI na określoną kate-
gorię (tab. 3). 

Tabela 3. Klastry zakwalifikowane do poszczególnych przedzia-
łów hierarchicznych indeksu IWI

Kategoria Punktacja Liczba 
klastrów

Kategoria 1 – sieć o wysokim 
indeksie IWI: powyżej 80% 
wielkości maksymalnej 

57–72 –

Kategoria 2 – sieć 
o zadowalającym indeksie IWI: 
61–80% wielkości maksymalnej

45–56 22

Kategoria 3 – sieć o przeciętnym 
indeksie IWI: 40–60% wielkości 
maksymalnej

28–44 33

Kategoria 4 – sieć o niskim 
indeksie IWI: od 40% wielkości 
maksymalnej

0–27 8

Źródło: opracowanie własne

Kategoryzacja pozwoliła podzielić badane klastry 
na te, które mają wysoki, zadowalający lub przeciętny 
i  niski indeks efektywności. Końcowym etapem postę-
powania jest sformułowanie ustaleń diagnostycznych 
i interpretacja wyników badań. 

Podsumowanie

W ychodząc z założenia, iż ocena potencjału wiedzy 
i  innowacji sieci międzyorganizacyjnych wyma-

ga wieloaspektowego podejścia, odzwierciedlającego 
złożoność relacji w nich zachodzących, przedstawiono 
autorską koncepcję oceny potencjału wiedzy i  innowa-
cyjności sieci międzyorganizacyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem kryteriów i  wzorców tej oceny. Uży-
teczność praktyczna propozycji wiąże się z możliwością 
wykorzystania zaproponowanej koncepcji w  ocenie 
różnorodnego rodzaju sieci międzyorganizacyjnych, co 
umożliwi formułowanie ustaleń diagnostycznych oraz 
przeprowadzenie analizy przyczynowej, badań porów-
nawczych, dynamicznych i przestrzennych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można sfor-
mułować implikacje dla teorii i praktyki:

• przeprowadzone analizy pozwoliły na zaprezentowanie 
narzędzia badawczego z zestawem miar pozwalających 
na ocenę potencjału wiedzy i innowacyjności sieci mię-
dzyorganizacyjnych. W  pomiarze tym, poza material-
nymi efektami sieci, konieczne jest także uwzględnie-
nie efektów mających charakter niematerialny;

• problemem może być wybór zestawu miar, które 
mogą być przydatne w  ocenie potencjału wiedzy 
i innowacyjności sieci. Zaproponowane kryteria wy-
korzystują percepcję uczestników sieci, co sprawia, 

że są  możliwe do zastosowania nawet mimo braku 
danych obiektywnych;

• ocena potencjału wiedzy i innowacyjności może być 
różna wśród grup interesariuszy;

• duża część czynników istotnie wpływających na po-
tencjał wiedzy i innowacyjności ma trudno mierzal-
ny czy też niekwantyfikowany charakter, co utrudnia 
precyzyjną analizę i ocenę tej problematyki; 

• dodatkowym problemem jest słabość systemów mo-
nitorowania potencjału innowacyjnego na poziomie 
regionu, co skutkuje złą dostępnością, jakością i ilo-
ścią danych.
Zaprezentowana metoda może stanowić wstęp do 

dalszych analiz i  badań porównawczych. Wyłonione 
klastry w  poszczególnych kategoriach można poddać 
analizie relacji w ramach klastra, a w dalszej kolejności 
badaniu przepływów wiedzy. Do analizy przepływów 
wiedzy wykorzystuje się najczęściej metodę mapowania 
i instrumenty analizy sieci społecznych (Social Network 
Analysis –  SNA). Takie, bardziej szczegółowe, badania 
pozwoliłyby na porównanie klastrów w  poszczegól-
nych kategoriach i  udzielenie odpowiedzi na pytanie 
o przyczyny niższych wartości indeksu IWI.
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Przypis

1)  Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych 
Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału ba-
dawczego w roku 2019.
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Assessment of the Potential  
of Knowledge and Innovation  
of Inter-organisational Networks  
in the Light of Polish Clusters’ Research

Summary

The aim of the article is to develop a concept for analysing 
and assessing the potential of knowledge and innovation 
of Polish clusters, with an indication of criteria and as-
sessment patterns. In the theoretical layer, the methods 
and concepts of innovation potential assessment have 
been reviewed, the concept of knowledge and innovation 
potential has been defined, and the specificity of cluster 
structures has been presented. In the main part of the ar-
ticle its author presents the original method for assessing 
the innovation potential of clusters in the cross-section of 
individual criteria and formulates implications for theory 
and practice.
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potential of knowledge and innovation, inter-organiza-
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Wprowadzenie

C iągły rozwój cywilizacyjny prowadzi do uzależniania 
się społeczeństwa od szeroko rozumianej infrastruk-

tury. Sprawia to, że obywatele przestają być samowystar-
czalni w  wielu obszarach życia codziennego. Część tej 
infrastruktury to tzw. infrastruktura krytyczna (dalej IK). 
Definiowana jest jako systemy oraz wchodzące w ich skład 
powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty 
budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla 
bezpieczeństwa państwa i  jego obywateli oraz służące 
zapewnieniu funkcjonowania organów administracji 
publicznej, a  także instytucji i  przedsiębiorców (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1398, art. 3, pkt 2).

Sprawność IK jest rozumiana jako realizowanie wyzna-
czonych zadań (funkcjonalności) na założonym poziomie. 
Warunkuje ona poczucie bezpieczeństwa obywateli, suwe-
renność państwa. Dodatkowo wpływa na tempo wzrostu 
gospodarczego i  funkcjonowanie administracji publicz-
nej. Ograniczenie sprawności IK w  wyniku wystąpienia 
zagrożeń może skutkować: stratami ekonomicznymi, 
skażeniem środowiska naturalnego oraz zagrożeniem dla 
zdrowia i  życia ludności (FEMA, 2017). Minimalizacja 
negatywnych skutków związanych z materializacją zagro-
żeń w celu wyeliminowania podatności IK na zagrożenia 
wymaga zastosowania mechanizmów prewencyjnych. Na-
tomiast w  przypadku ich materializacji wymaga planów 
ciągłości działania. Postępowanie podmiotu odpowie-
dzialnego za ochronę IK uzależnia wartość ryzyka utraty 
sprawności IK poniżej założonego poziomu. Poziom 
ryzyka wynika m.in. z podatności zasobów na zagrożenia, 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia, skuteczności sto-
sowanych zabezpieczeń oraz różnicy między założonym 
minimalnym poziomem realizacji wyznaczonych działań 
a  rzeczywistym poziomem dostępności funkcjonalności. 
Wartości czynników wpływających na poziom ryzyka 
są różne dla każdej IK, a ich stan w konkretnym momen-
cie określa sytuację IK.

 Ochrona IK to działania zmierzające do zapewnie-
nia funkcjonalności, ciągłości działań i  integralności IK. 
Stosuje się ją w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom 
lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich 
skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na 
wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócają-
cych jej prawidłowe funkcjonowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 
1398, art. 3, pkt 3). Ochrona IK jest realizowana w ramach 
procesu zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego.  

Warunkiem skuteczności ochrony IK jest sprawny me-
chanizm wymiany informacji dotyczących zagrożeń, na 
które podatna jest IK (Lidwa, 2015, s. 165–176). Do grupy 
podmiotów odpowiedzialnych za ochronę IK należą ope-
ratorzy IK, reprezentujący jedenaście systemów IK (Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1398, art. 3, pkt 2) oraz jednostki admini-
stracji publicznej. 

Stosowanie procedur ochrony IK, będących elemen-
tem procesu zarządzania kryzysowego, właściwych dla 
jednostek administracji publicznej, utrudnia operatorom 
IK osiąganie zaplanowanego wyniku finansowego. Wy-
korzystanie metod i  technik związanych z zarządzaniem 
ryzykiem operacyjnym stosowanych w organizacjach biz-
nesowych również nie przystaje do specyfiki funkcjono-
wania obiektów IK. Operatorzy IK muszą uwzględniać za-
planowany wynik finansowy przedsiębiorstwa, ale muszą 
również zapewnić wymaganą przez społeczeństwo spraw-
ność IK. Sytuacja ta wskazuje na nowy rodzaj problemu 
w naukach o zarządzaniu, w którym skuteczność działania 
przedsiębiorstwa komercyjnego ma wyższy priorytet niż 
jego efektywność. Wpisuje się to w problematykę logistyki 
społecznej (Szołtysek, 2014). Jego rozwiązanie wymaga 
adaptacji metod i  technik stosowanych w  organizacjach 
biznesowych, tak aby umożliwiły one zdefiniowanie pro-
blemu decyzyjnego. Po czym następować powinien dobór 
zabezpieczeń dla rozpatrywanej IK pozwalających utrzy-
mać zakładany poziom sprawności. 

Ze względu na to celem autora jest opracowanie de-
dykowanej metodyki zarządzania sytuacyjnego bezpie-
czeństwem IK (ZS-BIK). Postawiony cel wskazuje na dwa 
pytania badawcze:

• Jakie etapy postępowania powinna zawierać metodyka 
ZS-BIK?

• Jakie elementy musi zawierać charakterystyka IK, aby 
zapewnić możliwość stonowania metodyki ZS-BIK 
niezależnie od systemu IK oraz rodzaju podmiotu od-
powiedzialnego za ochronę IK?

Metoda badawcza

R ealizacja celu badawczego została podzielona na czte-
ry etapy (tab. 1). 

Badania nad literaturą z  obszaru zarządzania bezpie-
czeństwem IK pozwoliły na rozpoznanie barier utrud-
niających współdziałanie podmiotów odpowiedzialnych 
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za ochronę IK, rozbieżności stosowanych definicji infra-
struktury krytycznej oraz ochrony IK, a  także brak stan-
dardu charakterystyki IK.

Analiza porównawcza źródeł pierwotnych –  aktów 
normatywnych, strategii, programów, norm oraz me-
todyk oceny ryzyka na rzecz zarządzania kryzysowego 
pozwoliła na ustalenie wzorcowych etapów metodyki 
ZS-BIK. Przeprowadzona synteza aktów formalnopraw-
nych z obszaru zarządzania kryzysowego oraz planowania 
cywilnego, uwzględniająca przepisy dotyczące Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności, pozwoliła na wskazanie 
podstawowego zbioru danych, które muszą być zgroma-
dzone w celu wykonania charakterystyki IK.

Współzależności elementów metodyki ZS-BIK zapro-
jektowano za pomocą metody modelowania. Dzięki temu 
dane wejściowe jednego etapu metodyki stanowią dane 
wejściowe dla innego. Weryfikacja użyteczności opraco-
wanej metodyki została przeprowadzona na podstawie 
eksperymentów obliczeniowych bazujących na danych 
charakteryzujących rafinerię PKN ORLEN S.A. pozyska-
nych z Planu Zarządzania Kryzysowego powiatu płockie-
go (Powiat-plock.pl, 2015). 

Proces badawczy na różnych etapach był uzupełniany 
metodą action research polegającą na przedstawianiu 
wyników badań w  ramach paneli eksperckich organizo-
wanych na potrzeby projektu badawczego pt. „Metodyka 
oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzy-
sowego RP”. W  roli ekspertów występowali pracownicy 
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

Metodyka zarządzania 
sytuacyjnego bezpieczeństwem 
infrastruktury krytycznej

U miejętność identyfikowania i  przewidywania za-
grożeń dla jednostek IK oraz wskazywania, jak 

postępować w przypadku materializacji zagrożenia, ma 
duże znaczenie praktyczne. Dlatego obecnie jest przed-
miotem wielu inicjatyw badawczych dotyczących:

• wpływu IK na bezpieczeństwo w  obszarze rozwoju 
gospodarczego, suwerenności państwa, wzrostu stan-

dardu życia ludności (Pursiainen, 2018, s. 635–637), 
• wzajemnego wpływu systemów IK (Bloomfield i in., 

2017, s. 198–217),
• ryzyka zależnego (Pescaroli, Kelman, 2017, s. 56–67),
• metod z  obszaru nauk o  zarządzaniu, które można 

adaptować do problematyki zarządzania bezpieczeń-
stwem IK (Johansen, Tien, 2018),

• wymiany informacji o podatnościach na zagrożenia 
(Häyhtiö, Zaerens, 2017, s. 45–47), 

• ustalania progu bezpieczeństwa1 dla IK (Hatton i in.. 
2018, s. 59–61).
Stopień zaawansowania prac badawczych w  wymie-

nionych obszarach jest zróżnicowany. Prace dotyczą 
wydzielonych obszarów związanych z  procesem zarzą-
dzania bezpieczeństwem IK. Daje się również zaobser-
wować brak propozycji kompleksowego rozwiązania, 
pozwalającego wskazać zbiór zabezpieczeń na podsta-
wie zagrożeń, na które podatna jest rozpatrywana IK. 
Nieliczne prace dotyczące zarządzania bezpieczeń-
stwem IK wskazują jedynie na potrzebę opracowania 
dedykowanego rozwiązania, określając jego ramową 
postać (Hofreiter, Zvakova, 2016; Häyhtiö, Zaerens, 
2017). Z tego powodu brak dedykowanej metodyki za-
rządzania bezpieczeństwem IK został zidentyfikowany 
jako luka badawcza. 

Zadania wykonywane na rzecz ochrony IK są w wielu 
krajach określone w  metodykach oceny ryzyka na po-
trzeby zarządzania kryzysowego. Metodyki dostarczają 
wiedzy na temat etapów procesu oraz stanowią źródło 
możliwych do zastosowania metod pracy podmiotów 
odpowiedzialnych za ochronę IK. Z  tego powodu prze-
prowadzono analizę metodyki stosowanej w Polsce (Ko-
sieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, 2017) i metodyk krajów, 
które są uznane za wiodące w tym obszarze, takich jak 
metodyka: niemiecka (Bbk.bund.de, 2011), szwedzka 
(Msb.se, 2012), kanadyjska (Publicsafety.gc.ca, 2013), 
USA (FEMA, 1997), irlandzka (Mem.ie, 2010), holen-
derska (Preventionweb.net, 2009). Kryterium wyboru 
metodyk zostało zbudowane na podstawie ilości sytuacji 
kryzysowych2, które występowały w  ww. krajach oraz 
eksperckiej oceny dojrzałości rozwiązań metodycznych. 

Tabela 1. Program realizacji badań

Etap badania Metody badawcze Wynik etapu

Analiza problematyki zarządzania 
bezpieczeństwem IK 

Badania literaturowe
Analiza źródeł pierwotnych

Określenie etapów metodyki ZS-BIK 
Wskazanie dobrych praktyk z obszaru zarządzania bezpieczeństwem IK

Określenie składowych 
charakterystyki IK

Badania literaturowe
Analiza źródeł pierwotnych
Action research

Sformułowanie modelu sytuacji IK

Potwierdzenie analityczne 
i eksperymentalne składowych 
metodyki ZS-BIK

Action research
Modelowanie
Eksperymenty obliczeniowe

Opracowanie wytycznych realizacji elementów metodyki ZS-BIK
Opracowanie procedury realizacji metodyki ZS-BIK

Weryfikacja metodyki ZS-BIK 
z wykorzystaniem danych 
zbliżonych do rzeczywistych

Action research
Eksperymenty obliczeniowe

Potwierdzenie przydatności metodyki zarządzania bezpieczeństwem IK dla 
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IK

Źródło: opracowanie własne

http://Powiat-plock.pl
http://Bbk.bund.de
http://Msb.se
http://Publicsafety.gc.ca
http://Preventionweb.net
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Wzorcem dla wszystkich wymienionych metodyk jest 
norma PN-EN ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem 

– zasady i wytyczne, która zakłada realizację procesu oce-
ny ryzyka w trzech etapach: ustalenie kontekstu, ocena 
ryzyka (identyfikacja, analiza i  ewaluacja) oraz decyzja 
o postępowaniu z ryzykiem. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że niemal wszyst-
kie metodyki rozpoczynają się od etapu ustalenia kon-
tekstu. W  nim rozpoznawane są  zasoby podatne na 
zagrożenia, dla których ma być wykonana ocena ryzyka. 
Wyjątkiem od tej reguły są metodyka holenderska, której 
pierwszym etapem jest opracowanie scenariuszy zdarzeń 
kryzysowych, oraz szwedzka, która jest rozpoczynana 
od określenia obszarów odpowiedzialności i  przyjęcia 
metody analizy ryzyka. Podobne rozwiązanie stoso-
wane jest w  polskiej zaawansowanej metodyce oceny 
ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym. W tym 
przypadku pierwszy moduł zakłada organizację pracy 
zespołu oceny ryzyka. Należy podkreślić, że metodyka 
szwedzka przewiduje również dodatkowy etap, niewy-
stępujący w normie PN-EN ISO 31000:2012. Dotyczy on 
dokonania oceny podatności zasobów na zagrożenia. 

Wszystkie analizowane metodyki zakładają realiza-
cję składowych procesu oceny ryzyka rekomendowane-
go przez normę PN-EN ISO 31000:2012, tzn. analizę 
i  szacowanie ryzyka. Etapem kończącym metodyki 
oceny ryzyka na potrzeby zarzadzania kryzysowego jest 
wskazanie decyzji dotyczącej postępowania z ryzykiem. 
Decyzja jest podejmowana na podstawie uzyskanych 
wyników etapu oceny ryzyka i  dotyczy doboru ade-
kwatnych zabezpieczeń eliminujących lub ograniczają-
cych ryzyko.

Analiza siedmiu metodyk oceny ryzyka na potrze-
by zarządzania kryzysowego z  obszaru całego świata 
pozwoliła na rozpoznanie realizowanych etapów oraz 

dobrych praktyk związanych z  zarządzaniem bezpie-
czeństwem IK. Wskazuje również na brak jednolitego 
standardu postępowania w  obszarze zarządzania bez-
pieczeństwem IK. Dzieje się tak, mimo że wszystkie 
metodyki odwołują się do elementów normy PN-EN 
ISO 31000:2012. Brak standardu może wynikać z tego, 
że rozpatrywane metodyki odnoszą się do procesu za-
rządzania kryzysowego a nie bezpośrednio do procesu 
zarządzania bezpieczeństwem IK. Traktowanie procesu 
zarządzania bezpieczeństwem IK jako składowej proce-
su zarządzania kryzysowego jest światowym trendem. 
Ze względu na to nie przykłada się należytej wagi do 
opracowania standardu charakterystyki IK. 

Przeprowadzona synteza aktów formalnoprawnych 
z  obszaru zarządzania kryzysowego oraz planowania 
cywilnego, uwzględniająca przepisy polskie oraz Unii 
Europejskiej, pozwoliła na wskazanie czterech zbiorów 
danych. Charakteryzują one każdą IK niezależnie od jej 
przynależności do systemu IK (rys. 1). Wyniki analizy 
uwarunkowań formalnoprawnych ochrony IK szcze-
gółowo przedstawiono w  artykule M. Wiśniewskiego 
i T. Ostrowskiej (2016).

Na podstawie wyników analizy uwarunkowań for-
malnoprawnych regulujących ochronę IK (rys. 1) usta-
lono, że każdy obiekt tego typu stanowi sumę zasobów 
(V) umożliwiających realizację zobowiązań operatora IK, 
tzw. funkcjonalności (Ф). Ponadto na charakterystykę 
obiektu składają się zbiór zagrożeń (Z), na które IK jest 
podatna, oraz zbiór stosowanych zabezpieczeń (M). 

Zagrożenia, które się zmaterializują, mogą wzbudzać3 
inne zagrożenia, np. awaria techniczna może ograni-
czyć funkcjonalność IK i  jednocześnie wywołać pożar, 
powodujący dalsze zniszczenia. Stąd charakterystykę 
IK należy uzupełnić o  zbiór (H), dostarczający wiedzy 
o zależności zagrożeń.

Rys. 1. Kategorie danych charakteryzujące obiekt IK wg obowiązujących uwarunkowań formalnoprawnych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wiśniewski, Ostrowska, 2016, s. 118–119
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Tabela 2. Opis etapów metodyki ZS-BIK

 Nazwa etapu Powołanie zespołu

Cel etapu Stosowane narzędzia Dane wejściowe Dane wyjściowe

Wskazanie składu osobowego 
zespołu analitycznego 
odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo IK

Model sytuacji IK
Matryca kompetencji

Charakterystyka IK
Wykaz interesariuszy IK

Skład personalny zespołu 
analitycznego

Postępowanie • analiza interesariuszy rozpatrywanej IK i dobór członków zespołu
• weryfikacja matrycy kompetencji zespołu analitycznego

Nazwa etapu Określenie progu bezpieczeństwa

Cel etapu Stosowane narzędzia Dane wejściowe Dane wyjściowe

Deklaratywne przyjęcie poziomów 
funkcjonalności gwarantujących 
realizację zadań rozpatrywanej IK

Model sytuacji IK Wykaz funkcjonalności 
rozpatrywanej IK

Wykaz funkcjonalności 
rozpatrywanej IK z określonymi 
progami bezpieczeństwa

Postępowanie
• przyjęcie wykazu funkcjonalności IK wynikającego z modelu sytuacji IK
• określenie progu bezpieczeństwa dla każdej funkcjonalności IK
• zapisanie przyjętego progu bezpieczeństwa w modelu sytuacji IK

Nazwa etapu Odwzorowanie charakterystyki IK

Cel etapu Stosowane narzędzia Dane wejściowe Dane wyjściowe

Odwzorowanie charakterystyki 
rozpatrywanej IK Model sytuacji IK

Dane dotyczące: funkcjonalności 
IK, zasobów niezbędnych do 
realizacji funkcjonalności, 
podatności zasobów na 
zagrożenia, stosowanych 
zabezpieczeń 

Charakterystyka sytuacji 
rozpatrywanej IK

Postępowanie

• określenie zbioru V rozpatrywanych IK 
• określenie zbioru Ф funkcjonalności dla każdego elementu zbioru V
• określenie zbioru Z zagrożeń, na które podatne są elementy zbioru V
• określenie zbioru H zależności występujących między elementami zbioru Z
• określenie zbioru M zabezpieczeń dla każdego elementu zbioru Z
• określenie zbioru G zależności występujących między elementami zbioru V

Nazwa etapu Szacowanie ryzyka

Cel etapu Stosowane narzędzia Dane wejściowe Dane wyjściowe

Oszacowanie ryzyka utraty 
funkcjonalności IK Metoda szacowania ryzyka

Model sytuacji IK
Zbiór zabezpieczeń wynikający 
z rozwiązania problemu 
decyzyjnego

Poziom ryzyka utraty 
funkcjonalności uwzględniający 
zabezpieczenia

Postępowanie

• określenie wartości parametrów ryzyka na podstawie modelu sytuacji IK
• obliczanie wartości ryzyka utraty rozpatrywanej funkcjonalności IK
• prognoza rozpatrywanej funkcjonalności w kolejnym okresie
• podjęcie decyzji o postępowaniu z zagrożeniami

Nazwa etapu Wygenerowanie scenariuszy zdarzeń niekorzystnych (SZN)

Cel etapu Stosowane narzędzia Dane wejściowe Dane wyjściowe

Rozpoznanie możliwych 
scenariuszy zdarzeń 
niekorzystnych

Metoda generowania SZN Modele sytuacji rozpatrywanych 
IK

Charakterystyka SPIK
Wykaz SZN

Postępowanie • opracowanie SPIK, na bazie danych zawartych w modelach sytuacji IK 
• przygotowanie wykazu SZN 
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Nazwa etapu Sformułowanie problemu decyzyjnego

Cel etapu Stosowane narzędzia Dane wejściowe Dane wyjściowe

Opracowanie wykazu 
dopuszczalnych 
decyzji gwarantujących 
osiągnięcie wymaganego 
progu bezpieczeństwa 
dla rozpatrywanych 
funkcjonalności IK

Metoda formułowania problemu 
decyzyjnego

Modele sytuacji rozpatrywanych 
IK
Wykaz rozpatrywanych SZN

Wykaz dopuszczalnych decyzji 
możliwych do zastosowania 
w reakcji na rozpoznane 
zagrożenia

Postępowanie

• zbudowanie modelu problemu decyzyjnego
• wygenerowanie zbioru dopuszczalnych decyzji niezawierających par elementarnych decyzji znajdujących 

się w relacji sprzeczności
• dokonanie wyboru i podjęcie decyzji
• analiza skutków podjętej decyzji

Nazwa etapu Wdrożenie zabezpieczeń

Cel etapu Stosowane narzędzia Dane wejściowe Dane wyjściowe

Rekomendacja zabezpieczeń Model sytuacji IK
Model sytuacji rozpatrywanej 
IK nieuwzględniający nowych 
zabezpieczeń 

Model sytuacji rozpatrywanej 
IK uwzględniający nowe 
zabezpieczenia

Postępowanie • rekomendacja zabezpieczeń operatorowi IK
• uzupełnienie charakterystyki rozpatrywanej IK o dane dotyczące wdrożonych zabezpieczeń

Źródło: opracowanie własne

Między samymi obiektami IK również występują za-
leżności. Dostępność funkcjonalności jednej IK warun-
kuje możliwość realizacji funkcjonalności przez inną 
IK4. Utrata lub ograniczenie funkcjonalności tworzy 
warunki sprzyjające zagrożeniom, na które podatne 
są inne IK. 

Stąd sytuacja IK jest definiowana jako aktualnie 
obowiązujący stan IK określany w  obszarze zasobów, 
funkcjonalności, zagrożeń oraz zabezpieczeń, uwzględ-
niający zależność rozpatrywanej IK z powiązanymi IK 
(Wiśniewski, 2019, s.  151). Na podstawie powyższego 
rozumowania sformułowano model sytuacji IK: 

  <V, Ф, Z, H, M, G, T> (1)

gdzie:
V – rozpatrywana IK,
Ф – zbiór funkcjonalności IK,
Z – zbiór zagrożeń, na które podatna jest IK,
H – zbiór zależności między zagrożeniami,
M – zbiór modeli zabezpieczeń IK,
G – zbiór zależności rozpatrywanej IK z innymi IK,
T – zbiór sygnatur czasu, w których określano stan IK. 

Sformułowanie modelu sytuacji IK pozwala zdefi-
niować zarządzanie sytuacyjne bezpieczeństwem IK 
jako zespół działań realizowanych w  obszarze funkcji 
zarządzania. Są one uzależnione od sytuacji IK i są nie-
zbędne do osiągnięcia wymaganego progu bezpieczeń-
stwa. Narzędziem zarządzania sytuacyjnego jest meto-
dyka ZS-BIK, którą ilustruje tabela 2. 

Weryfikacja metodyki zarządzania 
sytuacyjnego bezpieczeństwem 
infrastruktury krytycznej

S tudium przypadku obrazujące zastosowanie metodyki 
ZS-BIK wykorzystuje dane charakteryzujące rafine-

rię PKN ORLEN S.A  (Powiat-plock.pl, 2015, s.  20–21). 
Opisywany przypadek prezentuje wykonanie wybranych 
etapów metodyki ZS-BIK: odwzorowania charakterystyki 
IK, szacowania ryzyka, sformułowania problemu decyzyj-
nego i wdrożenia zabezpieczeń. 

Do głównych obszarów działalności rafinerii PKN OR-
LEN S.A. (V1) należą: Φ1,1 – przerób ropy naftowej oraz 
wytwarzanie produktów i  półproduktów ropopochod-
nych (rafineryjnych i  petrochemicznych), Φ1,2 –  magazy-
nowanie, składowanie i  przechowywanie ropy naftowej 
i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasów 
paliw, Φ1,3  –  wytwarzanie, przesyłanie i  obrót energią 
cieplną i elektryczną. 

Z uwagi na prowadzone procesy technologiczne na tere-
nie rafinerii PKN ORLEN S.A. istnieje możliwość powstania: 
Z1,1 – pożaru, Z1,2 – wybuchu, Z1,3 – skażenia środowiska.

Operator rafinerii PKN ORLEN S.A. w odpowiedzi na 
rozpoznane zagrożenia wprowadził następujące zabezpie-
czenia: M1,1,1  –  zakładowa straż pożarna, M1,1,2  –  służba 
ochrony zakładu (ORLEN Ochrona sp. z o.o.), M1,2,1 – za-
kładowa służba medyczna (ORLEN Medica sp. z  o.o.), 
M1,3,1 – monitorowanie stanu środowiska.

Charakterystykę rozpatrywanej IK według modelu sy-
tuacji IK przedstawia w tabela 3.

http://Powiat-plock.pl
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W  tabeli 4  przedstawiono zestawienie ryzyka utraty 
funkcjonalności rozpatrywanej IK w  wyniku materiali-
zacji zagrożeń. Wartości ryzyka inherentnego i rezydual-
nego obliczono na podstawie wzoru (2). Natomiast sumę 
ryzyk dla funkcjonalności realizowanych przez rozpatry-
waną IK obliczono, wykorzystując wzór (3) (Wiśniewski, 
2019, s. 58–59):

  Rα,β = Pα,β ∙ |ΔΦα,γ| ∙ (Uα,β – Mα,β) (2)

Uα,β – Mα,β = 0 dla Mα,β ≥ Uα,β 

gdzie: 
α – indeks IK, 
β – indeks zagrożenia,

γ – indeks funkcjonalności rozpatrywanej IK,
Rα,β – wartość ryzyka <0%, 100%>, 
Pα,β – prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia β na 

skali <0, 1>,
Uα,β – podatność IK na zagrożenie β na skali <0, 1>,
ΔΦα,γ – skutek materializacji zagrożenia β <0%, 100%>,
Mα,β –  suma wpływu zabezpieczeń na podatność IK na 

zagrożenie β na skali <0, 1>
gdzie:

RΦα,γ
 =    ∙ |ΔΦα,γ| ∙ (Uα,β – Mα,β) (3)

RΦα,γ
 – ryzyko dla rozpatrywanej funkcjonalności IK,

j – liczba zagrożeń, na które podatna jest IK o indeksie α,
n – liczba rozpatrywanych IK. 

Tabela 3. Syntetyczny zapis sytuacji rafinerii PKN ORLEN S.A.

IK

Funkcjonalności Zagrożenia
Podatność 

na 
zagrożenieSymbol Wartość  Symbol Wzbudzane 

zagrożenie
Prawdopo-
dobieństwo

Ograniczenie 
funkcjonalności 

IK

Zabezpieczenia

Symbol Obniżenie 
podatności

V1

Φ1,1
93% Z1,1

skażenia 
środowiska,

wybuch
0,7

–47% (Φ1,1)

–37% (Φ1,2)

–13% (Φ1,3)

M1,1,1
0,46

0,88
M1,1,2

0,31

Φ1,2
93% Z1,2

pożar 0,56

–42% (Φ1,1)

–39% (Φ1,2)

–46% (Φ1,3)

M1,2,1
0,16 0,81

Φ1,3
93% Z1,3

– 0,81
–9% (Φ1,1)

–9% (Φ1,3)
M1,3,1

0,16 0,31

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Ryzyko utraty funkcjonalności dla rozpatrywanych IK w czasie t0

IK Zagrożenie Prawdopo-
dobieństwo Skutek Podat-

ność
Zabezpie-
czenie

Ryzyko 
inherentne

Ryzyko 
rezydualne

Vα Zα,β P Φα,γ ΔΦα,γ Uα,β Mα,β Ri Rr

V1

Z1,1 0,7

Φ1,1 47%

0,88 0,77

28,95% 3,62%

Φ1,2 37% 22,79% 2,85%

Φ1,3 13% 8,01% 1,00%

Z1,2 0,56

Φ1,1 42%

0,81 0,16

19,05% 15,29%

Φ1,2 39% 17,69% 14,20%

Φ1,3 46% 20,87% 16,74%

Z1,3 0,81
Φ1,1 9%

0,31 0,16
2,26% 1,09%

Φ1,3 9% 2,26% 1,09%

Suma ryzyka dla

Φ1,1 24,28% 9,66%

Φ1,2 32,12% 13,53%

Φ1,3 15,04% 9,1%

Źródło: opracowanie własne
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Przykładem problemu decyzyjnego, który wynika 
z  sytuacji rozpatrywanych IK, jest niemal 10% ryzyko 
utraty funkcjonalności Φ1,1  –  przerobu ropy naftowej 
oraz wytworzenia produktów i  półproduktów ropo-
pochodnych (tab. 4). Na ryzyko utraty funkcjonalno-
ści Φ1,1  składają się ryzyka związane z  zagrożeniami: 
Z1,1 – pożarem (RΦ1,1 = 1,75%), Z1,2 – wybuchem (RΦ1,1 = 
7,39%) i Z1,3 – skażeniem środowiska (RΦ1,1 = 0,53%). Na 
potrzeby przykładu obliczeniowego przyjęto, że celem 
operatora rafinerii PKN ORLEN S.A. jest utrzymanie 
funkcjonalności Φ1,1 powyżej progu bezpieczeństwa wy-
noszącego 90%. Przyjmując 9,66% ryzyko utraty funk-
cjonalności Φ1,1, jej dostępność w wyniku materializacji 
zagrożeń Z1,1, Z1,2 i Z1,3 jest prognozowana na 83,34% wg 
wzoru (4) (Wiśniewski, 2019, s. 61): 

 Φα,γ (tn+1) = Φα,γ (tn) – RΦα,γ
 (tn) (4)

gdzie:
Φα,γ (tn+1) –  prognozowy poziom funkcjonalności w  mo-

mencie tn+1,
Φα,γ (tn) – zmierzony/oszacowany poziom funkcjonalności 

w momencie tn, 
RΦα,γ

 (tn) – wartość ryzyka utraty funkcjonalności w  mo-
mencie tn.
Przyjęty próg bezpieczeństwa oraz wartość ryzyka 

związana z  zagrożeniami, na które podatna jest IK V1, 
wskazują, że rozpatrywany problem decyzyjny ma trzy 
obszary decyzyjne wyznaczone przez zagrożenia Z1,1, 
Z1,2  i  Z1,3. Wykorzystując wzory (5) i  (6) (Wiśniewski, 
2019, s. 73–74), wyznaczono odpowiednio względne istot-
ności obszarów decyzyjnych i względne istotności decyzji 
elementarnych (rys. 2).

W  celu ograniczenia ryzyka utraty funkcjonalności 
operator IK V1 może zastosować dodatkowe zabezpiecze-
nia (decyzje elementarne) wykorzystywane m.in. w  ra-
finerii LOTOS S.A. (LOTOS, 2018). Wśród wskazanych 
dodatkowych zabezpieczeń dostępnych dla operatora IK 
V1 nie wskazano par sprzecznych. Oznacza to, że wymie-
nione zabezpieczenia mogą być stosowane w  dowolnej 
konfiguracji: 

   Dα,β =  ∙ 100 (5)

gdzie: 
Dα,β – względna istotność obszaru decyzyjnego związane-

go z zagrożeniem o indeksie β.

   dα,β,λ =  (6)

gdzie: 
λ – indeks zabezpieczenia,
dα,β,λ – względna istotność decyzji elementarnej związanej 

z  zagrożeniem o  indeksie β, na które podatna jest IK 
o indeksie α, 

mα,β,λ –  wartość podniesienia odporności rozpatrywanej 
IK o indeksie α na zagrożenie o indeksie β w wyniku 
zastosowania zabezpieczenia o indeksie λ.
Ze względu na brak danych dotyczących skuteczności 

stosowanych zabezpieczeń ich wpływ na podatność IK 
V1 został oszacowany losowo na skali od 0  do 1, gdzie 
0  oznacza całkowity brak skuteczności zabezpieczenia, 
a 1 zapewnienie odporności na zagrożenie. 

Wyniki rozwiązania problemu decyzyjnego meto-
dą Analysis of Interconnected Decision Areas (Krupa, 
Ostrowska, 2012) ilustruje tabela 5. Analiza wyników 
ryzyka utraty funkcjonalności Φ1,1  oraz jej prognozo-
wanej wartości wskazuje, że przy przyjętym celu utrzy-
mania dostępności funkcjonalności na poziomie 90% 
operator rafinerii PKN ORLEN S.A. może zastosować 
dowolną kombinację rozpatrywanych zabezpieczeń. 
Każda z możliwych decyzji pozwala na utrzymanie do-
stępności funkcjonalności Φ1,1 w przedziale od 90,21% 
(decyzja 8, 17 i 26) do 91,91% (decyzja 1, 10 i 19). 

Wprowadzenie nowych zabezpieczeń ustala nową 
sytuację rozpatrywanej IK (tab. 6). Dla zagrożenia 
Z1,1 – pożaru wprowadzono zabezpieczenie M1,1,3 – okła-
dziny ognioodporne, dla zagrożenia Z1,2  –  wybuchu 
wprowadzono zabezpieczenie M1,2,2  –  system odpro-
wadzający opary i  gazy na pochodnię gazową, dla 
zagrożenia Z1,3  –  skażenia środowiska wprowadzo-
no zabezpieczenie M1,3,2  –  monitoring parametrów 
technologicznych.

Rys. 2. Ilustracja rozpatrywanego problemu decyzyjnego dotyczącego IK V1 
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5. Wykaz decyzji realizujących cel operatora PKN ORLEN S.A.

Decyzja Ocena kosztowa Wartość ryzyka utraty funkcjonalności Φ1,1 Prognozowana wartość funkcjonalności Φ1,1 

Decyzja 1 38,8 1,09% 91,91%

Decyzja 2 37,72 1,3% 91,67%

Decyzja 3 38,68 1,13% 91,87%

Decyzja 4 36,52 1,66% 91,34%

Decyzja 5 35,44 1,87% 91,13%

Decyzja 6 36,4 1,7% 91,3%

Decyzja 7 32,72 2,57% 90,43%

Decyzja 8 31,64 2,78% 90,21%

Decyzja 9 32,6 2,61% 90,39%

Decyzja 10 36,1 1,09% 91,91%

Decyzja 11 35,02 1,3% 91,67%

Decyzja 12 35,98 1,13% 91,87%

Decyzja 13 33,82 1,66% 91,34%

Decyzja 14 32,74 1,87% 91,13%

Decyzja 15 33,7 1,7% 91,3%

Decyzja 16 30,02 2,57% 90,43%

Decyzja 17 28,94 2,78% 90,21%

Decyzja 18 29,9 2,61% 90,39%

Decyzja 19 34,66 1,09% 91,91%

Decyzja 20 33,58 1,3% 91,67%

Decyzja 21 34,54 1,13% 91,87%

Decyzja 22 32,38 1,66% 91,34%

Decyzja 23 31,3 1,87% 91,13%

Decyzja 24 32,26 1,7% 91,3%

Decyzja 25 28,58 2,57% 90,43%

Decyzja 26 27,5 2,78% 90,21%

Decyzja 27 28,46 2,61% 90,39%

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6. Sytuacja PKN ORLEN S.A. w czasie t1 po wdrożeniu nowych zabezpieczeń

IK

Funkcjonalności Zagrożenia

Podatność na 
zagrożenieSymbol Wartość  Symbol Wzbudzane 

zagrożenie
Prawdopo-
dobieństwo

Ograniczenie 
funkcjonal-
ności IK

Zabezpieczenia

Symbol Obniżenie 
podatności

V1

Φ1,1 93% Z1,1

skażenia 
środowiska,

wybuch
0,7

–47% (Φ1,1)
–37% (Φ1,2)
–13% (Φ1,3)

M1,1,1 0,46

0,88M1,1,2 0,31

M1,1,3 0,71

Φ1,2 93% Z1,2 pożar 0,56
–42% (Φ1,1)
–39% (Φ1,2)
–46% (Φ1,3)

M1,2,1 0,16

0,81
M1,2,2 0,56

Φ1,3 93% Z1,3 – 0,81
–9% (Φ1,1)
–9% (Φ1,3)

M1,3,1 0,16
0,31

M1,3,2 0,13

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie

O pracowana metodyka ZS-BIK wpisuje się w prowadzo-
ne prace badawcze dotyczące obszaru ochrony IK. Me-

todyka stanowi platformę pozwalającą na ich integrację oraz 
propozycję operacjonalizacji koncepcji wskazanych w  pra-
cach (Hofreiter, Zvakova, 2016; Häyhtiö, Zaerens, 2017). 

Przeprowadzone badania wykazały, że metodyka ZS-BIK 
powinna być realizowana w  siedmiu etapach: powołanie 
zespołu, określenie progów bezpieczeństwa, odwzorowanie 
charakterystyki IK, wygenerowanie scenariuszy zdarzeń 
niekorzystnych, sformułowanie problemu decyzyjnego, 
szacowanie ryzyka, wdrożenie zabezpieczeń. Elementem 
zapewniającym integralność etapów metodyki oraz umożl-
wiającym jej stosowanie przez operatorów IK reprezentu-
jących dowolny system IK, jest model sytuacji IK. Określa 
on jej stan w obszarze zasobów składowych, realizowanych 
funkcjonalności, zagrożeń, stosowanych zabezpieczeń oraz 
powiązań występujących między zagrożeniami i IK. 

Wykazano użyteczność metodyki ZS-BIK dla podmiotów 
odpowiedzialnych za ochronę IK. W  przypadku polskich 
operatorów IK jest to m.in. wsparcie w obowiązku realizacji 
zadań wynikających z procesu planowania cywilnego, obej-
mującego następujące etapy:

• etap analizy jest wspomagany poprzez możliwość opisu 
rozpatrywanej IK według zaproponowanego standardu 
charakterystyki IK, 

• etap opracowania planu jest wspomagany poprzez moż-
liwość sformułowania problemu decyzyjnego, którego 
rozwiązanie dostarczy informacji, jakie zabezpieczenia 
zastosować w kontekście rozpoznanych zagrożeń, na któ-
re podatna jest IK,

• etap wdrożenia jest wspomagany poprzez możliwość 
pozyskania informacji o  spodziewanym ryzyku i  po-
ziomie funkcjonalności IK po  zastosowaniu nowych 
zabezpieczeń.
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Przypisy

1)  Próg bezpieczeństwa –  poziom sprawności uznany przez ope-
ratora IK za wystarczający do realizacji zadań IK wynikających 
z zobowiązań wobec społeczeństwa.

2)  Sytuacja kryzysowa – wpływająca negatywnie na poziom bezpie-
czeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, 
wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych orga-
nów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność po-
siadanych sił i środków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1398. art. 3, pkt 1).

3)  Wzbudzenie zagrożenia – zaistnienie sprzyjających warunków 
do materializacji zagrożenia.

4)  Przepompownia ścieków, żeby odbierać nieczystości, potrzebuje 
dostaw prądu do zasilania pomp. Zerwanie sieci trakcyjnej powo-
duje brak zasilania pomp i utratę funkcjonalności przepompowni.

Bibliografia

[1] Bbk.bund.de (2011), Method of Risk Analysis for Civil Protection, 
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/EN/
booklets_leaflets/Method_of_%20Risk_Analysis.pdf?__blo-
b=publicationFile, access date: 02.05.2018.

[2] Bloomfield R., Popov P., Salako K., Stankovic V., Wright D. 
(2017), Preliminary Interdependency Analysis: An Approach to 
Support Critical Infrastructure Risk Assessment, „Reliability En-
gineering & System Safety”, Vol. 167, pp. 198–217.

[3] Hatton T., Brown C., Kipp R., Seville E., Brouggy P., Loveday M. 
(2018), Developing Model and Instrument to Measure the Resi-
lience of Critical Infrastructure Sector Organisations, „Internatio-
nal Journal of Critical Infrastructures”, Vol. 14, No. 1, pp. 59–79. 

[4] FEMA (1997), Multi Hazard Identification and Risk Assessment, 
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/7251, 
access date: 02.07.2018.

[5] FEMA (2017), Sandy Five Years Later, http://fema.gov/sandy-
-5-year, access date: 28.03.2019.

[6]  Häyhtiö M., Zaerens K. (2017), A  Comprehensive Assessment 
Model for Critical Infrastructure Protection, „Management and 
Production Engineering”, Vol. 8, No. 4, pp. 42–53.

[7]  Hofreiter L., Zvakova Z. (2016), Theoretical Aspects of Critical 
Infrastructure Protection, [in:] A. Kravcov, E. Cherepetskaya, 
V. Pospichal (eds.), Durability of Critical Infrastructure, Monito-
ring and Testing, Springer, pp. 39–147. 

[8] Johansen C., Tien I. (2018), Probabilistic Multi-scale Modeling of 
Interdependencies between Critical Infrastructure Systems for Re-
silience, „Sustainable and Resilient Infrastructure” Vol. 3, No. 1, 
pp. 1–15.

[9]  Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.), (2016), Zaawan-
sowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kry-
zysowym, edu-Libri, Kraków-Legionowo.

[10] Krupa T., Ostrowska T. (2012), Decision – Making in Flat and 
Hierarchical Decision Problems, „Foundations of Management”, 
Vol. 4, No. 2, pp. 23–36

[11] Lidwa W. (2015), Zarządzanie kryzysowe, AON, Warszawa.
[12] LOTOS (2018), Informacja o  występujących zagrożeniach,  

http://m.odpowiedzialny.lotos.pl/repository/39634/, data 
dostępu: 04.04.2018 r.

[13] Mem.ie (2010), A Guide to Risk Assessment In Major Emergency 
Management, http://mem.ie/wp-content/uploads/2015/05/A-

-Guide-to-Risk-Assessment.pdf, access date: 06.06.2018.
[14] Msb.se  (2012), Swedish National Risk Assessment 2012,  

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26621.pdf, access date: 
09.06.2019.

[15] Pescaroli G., Kelman I. (2017). How CI Orients International Re-
lief in Cascading Disasters, „Journal of Contingencies and Crisis 
Management”, Vol. 25, No. 2, pp. 56–67. 

[16]  PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem – zasady i wytyczne, 
PKN (2012), https://sklep.pkn.pl/pn-iso-31000–2012p.html, 
data dostępu: 28.07.2017 r.

[17]  Powiat-plock.pl  (2015), Plan Zarządzania Kryzysowego, 
http://powiat-plock.pl/attachments/article/44/, data dostępu: 
28.12.2017 r.

[18] Preventionweb.net (2009), Working with Scenarios, Risk Assess-
ment and Capabilities in the National Safty and Security Strategy of 
Netherland, https://www.preventionweb.net/files/26422_guidan-
cemethodologynationalsafetyan.pdf, access date: 07.06.2018.

mailto:Michal.Wisniewski%40pw.edu.pl?subject=
http://Bbk.bund.de
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/EN/booklets_leaflets/Method_of_%20Risk_Analysis.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/EN/booklets_leaflets/Method_of_%20Risk_Analysis.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/EN/booklets_leaflets/Method_of_%20Risk_Analysis.pdf?__blob=publicationFile
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/7251
http://fema.gov/sandy-5-year
http://fema.gov/sandy-5-year
http://m.odpowiedzialny.lotos.pl/repository/39634/
http://Mem.ie
http://mem.ie/wp-content/uploads/2015/05/A-Guide-to-Risk-Assessment.pdf
http://mem.ie/wp-content/uploads/2015/05/A-Guide-to-Risk-Assessment.pdf
http://Msb.se
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26621.pdf
https://sklep.pkn.pl/pn-iso-31000
http://Powiat-plock.pl
http://powiat-plock.pl/attachments/article/44/
http://Preventionweb.net
https://www.preventionweb.net/files/26422_guidancemethodologynationalsafetyan.pdf
https://www.preventionweb.net/files/26422_guidancemethodologynationalsafetyan.pdf


44 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 11/2019

[19]  Publicsafety.gc.ca (2013), All Hazards Risk Assessment Me-
thodology Guidelines, https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/
mrgnc-mngmnt/mrgnc-prprdnss/ll-hzrds-rsk-ssssmnt-en. 
aspx, access date: 15.05.2018. 

[20] Pursiainen C. (2018), Critical Infrastructure Resilience: 
A Nordic Model in the making? „International Journal of Di-
saster Risk Reduction”, Vol. 27, pp. 632–641.

[21] Szołtysek J. 2(014), Przesłanki i  założenia koncepcji logi-
styki społecznej, „Gospodarka Materiałowa i  Logistyka”, 
Nr 2, s. 2–7. 

[22] Ustawa z 26 kwietnia, 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1398). 

[23] Wiśniewski M. (2019), Zarządzanie sytuacyjne bezpieczeń-
stwem infrastruktury krytycznej, Politechnika Warszawska, 
Warszawa.

[24] Wiśniewski M., Ostrowska T. (2016), Wyzwania i  dobre 
praktyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury kry-
tycznej, [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur, Współ-
czesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania mo-
dernizacyjne sektora publicznego, Fundacja GAP, Kraków, 
s. 111–125.

Methodology of Situational Management 
of Critical Infrastructure Safety

Summary

The article presents the methodology of Situational Man-
agement Safety of Critical Infrastructure (CI), which allows 
for mapping the current characteristics of CI in the areas of 
resources, functionality, threats, precautions and all the con-
nections of the investigated CI with other objects of this type. 
Based on the Model of CI Situation, the Methodology of Sit-
uational Management Safety of Critical Infrastructure allows 
for: generating threats development scenarios, formulating 
a decision problem, with a set of precautions as a solution 
applied to identified threats, to which CI is vulnerable, and 
risk level estimation and precautions implementation.

Keywords

critical infrastructure, situation model, decision problem, 
risk assessment

Wprowadzenie

W   paradygmacie relacyjnym odrzucone zostało za-
pewnienie o nadrzędności wewnętrznych zasobów 

przedsiębiorstwa, zamiast tego zakłada się, że sukces 
przedsiębiorstwa zależy od wykorzystania okazji znajdu-
jących się w sieci biznesowej (Leszczyński, 2014). Uczest-
nicy rynku w  ramach praktyki gospodarczej prowadzą 
ze sobą interakcje biznesowe, tworząc relacje, a  dalej 
skomplikowane sieci powiązań (Håkansson i  in., 2009). 
Uczestnicząc w  wymianie dóbr oraz informacji aktorzy 
są w stanie uzyskać przewagę konkurencyjną, docierając 
do zasobów dla innych niedostępnych (Burt, 2009). Funk-
cjonowanie w  tak skomplikowanym układzie powiązań 
stanowi wyzwanie dla menedżerów. Od umiejętności 
społeczno-kognitywnych będzie zależeć dostrzeżenie za-
grożeń oraz okazji w sieci, jak też podjęcie odpowiednich 
działań strategicznych. 

Poznanie sposobu percepcji otoczenia przez menedże-
rów może być źródłem istotnych informacji dla badaczy 
(Håkansson i in., 2009). Dla zajmowania się wyżej opisa-
nymi problemami wartościowa jest koncepcja nadawania 
sensu (sensemaking), a  w  szczególności konstrukt obra-
zów sieci z nią związany. Opisuje ona procesy poznawcze 
menedżerów wykorzystywane w  codziennej praktyce 
gospodarczej, jak również w procesie tworzenia strategii 
przedsiębiorstwa, działań marketingowych czy też  pla-

nowaniu łańcucha dostaw. S. Laari-Salmela z  zespołem 
(2015) wskazują, że poszerzenie znajomości tych kon-
cepcji wśród badaczy byłoby korzystnym zjawiskiem dla 
nauk o zarządzaniu. 

Celem niniejszej publikacji jest zestawienie oraz po-
równanie dotychczasowych badań obrazów sieci pod 
względem metodycznym. Dodatkowym celem jest opisa-
nie koncepcji nadawania sensu wraz z konstruktem obra-
zów sieci, tak aby zwrócić uwagę w polskiej literaturze na 
samą koncepcję, jak też możliwe sposoby jej wykorzysty-
wania w badaniach empirycznych1. 

Do realizacji postawionego celu zastosowano me-
todę systematycznego przeglądu literatury, poprzez 
którą wyszukano, zestawiono oraz przeanalizowano 
polsko-  i  anglojęzyczne publikacje naukowe. W artyku-
le autor przedstawia koncepcję  nadawania sensu wraz 
z  konstruktem obrazów sieci oraz zestawia podejścia 
badawcze autorów do badania obrazów sieci ze szczegól-
nym uwzględnieniem:

• celów badań;
• sposobów poboru danych;
• sposobów analizy treści;
• wyzwań metodycznych;
• szerszych implikacji związanych z  konstruktem obra-

zów sieci dla praktyki gospodarczej.
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Koncepcja nadawania sensu 
oraz obrazy sieci

F unkcjonowanie w  skomplikowanym układzie powią-
zań, jakim są sieci biznesowe, nie jest łatwym zadaniem. 

Menedżerowie w ramach codziennej praktyki gospodarczej 
wchodzą w interakcję z innymi aktorami, których cele, zaso-
by oraz procesy mogą być zupełnie odmienne. Dodatkowo 
nie są oni w stanie z pełną pewnością ich poznać – działają 
w otoczeniu, które choć może się wydawać znane im od lat, 
to przez swój nieustannie ewoluujący charakter bez przerwy 
staje się czymś nowym, nieznanym wcześniej. Dodatkowo 
sytuacja przedsiębiorstwa zależy nie tylko od jego bezpo-
średnich powiązań z otoczeniem, ale również od relacji jego 
kontrahentów z dalszymi aktorami w sieci (Håkansson i in., 
2009). Są to relacje będące poza zasięgiem danego menedże-
ra, w których nie uczestniczy bezpośrednio. 

Funkcjonowanie w  tak skomplikowanym i  z  gruntu 
nieznanym środowisku wymaga umiejętności społeczno-

-kognitywnych. Menedżer dostrzega informacje płynące 
z otoczenia oraz nadaje im znaczenie. Ten aspekt funkcjono-
wania w świecie biznesu ujmuje koncepcja nadawania sensu, 
która odnosi się do „celowego, stałego wysiłku zrozumienia 
powiązań (które mogą  być  pomiędzy ludźmi, miejscami 
bądź wydarzeniami), tak aby móc przewidzieć ich trajektorię 
i działać efektywnie” (Klein i in., 2006, s. 71).

Koncepcja nadawania sensu w  latach 80. była odej-
ściem od analizy wpływu decyzji na organizację do analizy 
wpływu nadawanych znaczeń na organizację. Nadawanie 
sensu jako proces występuje w sytuacjach, w których me-
nedżer działa w niepewności – nie jest w stanie w pełni 
poznać wszystkich informacji potrzebnych do określenia 
swojej sytuacji (Weick, 1995). Może to odbywać się na po-
ziomie jednostki w jej umyśle, grupowo w formie ustruk-
turyzowanych spotkań, na przykład strategicznych, jak też 
nieformalnie podczas interakcji pomiędzy pracownikami. 
Efekty mogą być współdzielone pomiędzy aktorami w or-
ganizacji w  formie wspólnych schematów działań oraz 
sposobów podejmowania decyzji, jak również historii czy 
artefaktów organizacyjnych (Maitlis, Christianson, 2014).

Obrazy sieci są konstruktem wywodzącym się z koncep-
cji nadawania sensu i określającym mentalną reprezentację 
wyobrażeń badanej osoby na temat sieci biznesowej, w któ-
rej się znajduje (Abrahamsen i in., 2016; Czakon, 2017; Ra-
mos, Ford, 2011). Odzwierciedla on układ aktorów i relacji 
pomiędzy nimi, jak również umiejscowienie pozycji siły 
w  sieci, przepływu zasobów oraz powiązań procesowych 
pomiędzy aktorami (Ramos, Ford, 2011). Obrazy sieci 
powstają jako efekt nadawania sensu i tworzone są w spo-
sób subiektywny. Menedżer tworzy swoje obrazy sieci 
niekoniecznie w sposób świadomy (Ryynänen i in., 2015), 
jednak zawsze na podstawie informacji zaobserwowanych 
w wyniku procesów społeczno-kognitywnych. Obrazy sieci 
menedżerów tworzone są z ich perspektywy, dlatego należy 
przyjąć, że nie istnieje jedna ogólna i właściwa reprezenta-
cja sieci (Czakon, 2017). Podejście to wpisuje się w  para-
dygmat interpretatywno-symboliczny (Sułkowski, 2013). 
W zależności od osoby, problemu i czasu obrazy sieci będą 
się zmieniać oraz przedstawiać różne fragmenty rzeczywi-
stości (Leek, Mason, 2009).

Obrazy sieci można określić jako sposób postrzegania sie-
bie i swojego otoczenia. W związku z czym w obrazach sieci 
są  zawarte istotne informacje dla identyfikacji problemów 
w sieci, podejmowania decyzji dotyczących networkingu czy 
nawet tworzenia strategii przedsiębiorstw (Abrahamsen i in., 
2016; Laari-Salmela i in., 2015; Mouzas i in., 2008; Munksga-
ard, 2010). Wykazano, że luki w posiadanych obrazach sieci 
wpływają negatywnie na przedsiębiorstwo (Abrahamsen i in., 
2016), a  ich zbyt niska bądź wysoka spójność wśród osób 
zajmujących kierownicze stanowiska w  danej organizacji 
ogranicza zdolność do odnajdowania nowych opcji strate-
gicznych (Kragh, Andersen, 2009).

Koncepcja nadawania sensu z  obrazami sieci może słu-
żyć  jako koncepcja teoretyczna umożliwiająca zauważenie 
pewnych zjawisk typowych dla sieci biznesowych, ale rów-
nież jako metoda badawcza. W  niniejszym artykule autor 
skupia się  na obrazach sieci jako efekcie nadawania sensu, 
ale również jako sposobie na rejestrację percepcji menedże-
rów dotyczących sieci biznesowych. Ze względu na to, że nie 
ma jednej metody badania obrazów sieci, w kolejnej części 
artykułu zaprezentowany został systematyczny przegląd lite-
ratury zbierający dotychczasowe doświadczenia naukowców 
z zakresu wykorzystania tego konstruktu.

Metoda badawcza

N a potrzeby artykułu przeprowadzono systematyczny 
przegląd literatury według metody SALSA. Korzyści 

tego rodzaju przeglądu literatury polegają na wyższym rygo-
rze metodycznym w porównaniu z tradycyjnym przeglądem, 
co zwiększa rzetelność wyników (Czakon, 2011). Systema-
tyczny przegląd literatury charakteryzuje się  kompletnym 
spojrzeniem na dotychczasowe publikacje dotyczące danego 
zagadnienia, tak aby pozwolić na wyciągnięcie wniosków 
dotyczących obecnego stanu wiedzy, jak również zaobserwo-
wanie interesujących badacza kwestii (Orłowska i in., 2017). 
Jego rygor metodyczny w  postaci systematycznych działań 
w każdym etapie metody SALSA pozwala na replikację ba-
dania (Grant, Booth, 2009). W  kolejnych akapitach przed-
stawiony został sposób przeprowadzenia przeglądu według 
kolejności typowej dla SALSA.

Przegląd został przeprowadzony w lutym 2019 roku i obej-
mował literaturę polsko- i anglojęzyczną (rys. 1). Celem prze-
glądu była analiza dotychczasowych sposobów użycia kon-
cepcji obrazów sieci w marketingu B2B, zarówno jako ramy 
teoretycznej dla tekstu, jak i jako metoda badawcza. Pierwszy 
etap przeglądu, czyli wyszukiwanie publikacji, opierał się na 
trzech bazach: Scopus, EBSCO oraz BazEkon. Niniejsze bazy 
zostały wybrane ze względu na swój szeroki zasięg (w tym 
względzie zwłaszcza EBSCO), wysoką jakość  publikacji 
(Scopus) oraz liczbę indeksowanych publikacji w języku pol-
skim (BazEkon). W bazie EBSCO przeszukiwano wszystkie 
wewnętrzne bazy danych. Nie brano pod uwagę popularnej 
wyszukiwarki Google Scholar ze względu na jej niską war-
tość z  perspektywy systematycznego przeglądu literatury, 
spowodowaną faktem, iż algorytm wyszukiwania nie jest 
znany, a  wyniki są  personalizowane według konta osoby 
wyszukującej, co niweczy możliwość  replikacji przeglądu 
(Piasecki i in., 2018). Użyto dwóch słów kluczowych – pierw-
szego odnoszącego się do obrazów sieci („network pictures”), 
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a drugiego do kontekstu rynku B2B bądź sieci biznesowych 
(„business networks” lub „business markets”). 

Wyszukiwania wyłoniły 22 wyniki w  bazie Scopus, 30 
wyników w bazie EBSCO oraz 5 wyników w bazie BazEkon. 
Wszystkie pozycje zostały pobrane przez badacza i podda-
ne ocenie przydatności. Celem tego etapu było wykluczenie 
pozycji powtarzających się  oraz nieistotnych z  perspekty-
wy obranego celu przeglądu. W związku z  tym, aby dana 
publikacja była brana pod uwagę w dalszej części, musiała 
dotyczyć obrazów sieci bądź wykorzystywać obrazy sieci 
jako metodę badawczą. Na podstawie tego z 57 publikacji 
wyłoniono 27 publikacji, z czego 18 opiera się na badaniach 
empirycznych, 6  ma charakter koncepcyjny, 2  metodolo-
giczny, 1 stanowi przegląd literatury. Każda z wyłonionych 
publikacji została  poddana analizie jakościowej, której 
efekty są przedstawione w kolejnej części artykułu.

Wyniki badań

K onstrukt obrazów sieci z  powodzeniem wykorzy-
stywany jest do realizacji szerokiego zakresu celów 

badawczych. Naukowcy w różny sposób podchodzili do 
poboru danych i  ich analizy, co zostało przedstawione 
w  kolejnych punktach. W  tabeli 1  przedstawione są  pu-
blikacje o charakterze empirycznym. Zestawione zostały 
metody badawcze oraz cel badania. 

Sposób poboru danych 
w badaniach obrazów sieci

S ystematyczny przegląd literatury wyłonił 6  różnych po-
dejść metodycznych do badania obrazów sieci: wywiady 

pogłębione (15 publikacji), mapy mentalne (7), badania 
terenowe z  obserwacjami (7), warsztaty badawcze (2), an-
kieta (2), analiza historyczna (1), eksperyment (1). Badacze 
bardzo często wykorzystywali triangulację metod, by pozy-
skać szerszy obraz i wyłonić bardziej trafne wnioski. Sposób 
łączenia metod badawczych przedstawia rysunek 2. Grubość 
linii wraz z liczbą oznacza częstotliwość wystąpienia danego 
połączenia metod badawczych.

Najczęściej stosowanym sposobem pozyskiwania obra-
zów sieci były wywiady pogłębione – zazwyczaj w połącze-
niu z  innymi metodami badawczymi. Ich jakościowy cha-
rakter pozwalał na zebranie dużej ilości informacji, które 
składały się na obraz sieci menedżera. Kolejnym sposobem 
rejestracji obrazów sieci są mapy mentalne. Stanowią one 
graficzne odwzorowanie postrzeganych przez menedżera 
pozycji aktorów w  sieci biznesowej wraz z  powiązaniami 
pomiędzy nimi. Respondent zostaje poproszony o naryso-
wanie sieci, tak jak on sam ją postrzega. W trakcie rysowa-
nia komentuje poszczególne aspekty sieci – innymi słowy 
prowadzi narrację, którą badacz również poddaje analizie. 
Następnie przeprowadzany jest wywiad pogłębiony, który 

Rys. 1. Graficzne przedstawienie metodyki badań
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Wykorzystywane metody badawcze i ich triangulacja
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 1. Publikacje o charakterze empirycznym wykorzystujące obrazy sieci

Autorzy Stosowane 
metody badawcze Cel badania

Abrahamsen, 2011 M, W Proces adaptacji aktorów do zmian.

Abrahamsen i in., 2016 WAR, W Wpływ obrazów sieci na decyzje strategiczne.

Corsaro i in., 2011 E Wpływ obrazów sieci na rozwój relacji.

Czakon i Kawa, 2018 A Poznanie percepcji otoczenia sieciowego menedżerów.

Ford i Redwood, 2005 H Poznanie przebiegu rozwoju firmy w kontekście zależności jej od sieci.

Kot, 2018 W, M Wpływ powiązań sieciowych na efekty projektu.

Kragh i Andersen, 2009 W Wpływ agencji menedżerów na międzyorganizacyjny projekt.

Laari-Salmela i in., 2015 W, T Wpływ obrazów sieci na tworzenie strategii.

Leek i Mason, 2009 M, W, A Poznanie różnic w obrazach sieci współpracujących ze sobą menedżerów.

Leek i Mason, 2010 M, W, T Poznanie różnic w obrazach sieci na poziomie diady relacji.

Mouzas i in., 2008 W, T, WAR Poznanie przebiegu fuzji obrazów sieci w insight sieci.

Munksgaard, 2010 W, T Wpływ stopnia zbieżności obrazów sieci na postrzeganą współzależność i dostrzeganie opcji 
strategicznych.

Öberg i in., 2007 W, T Poznanie procesu nadawania sensu w sytuacji fuzji i przejęcia.

Öberg i in., 2012 W, T Zrozumienie organizacyjnie uwarunkowanej percepcji menedżerów.

Ramos i Ford, 2013 M, W Poznanie obrazów sieci i stopnia, w jakim pokrywają się teorie akademickie z praktycznym know-how.

Ramos i in., 2012 M, W Stworzenie konstruktu, który umożliwiałby określenie stopnia skomplikowania sieci biznesowej.

Ratajczak-Mrozek, 2015 M, W Poznanie czynników skłaniających małe i średnie przedsiębiorstwa do angażowania się w fuzje 
z dużymi przedsiębiorstwami oraz warunki jej sukcesu.

Ryynänen i in., 2015 W, T Poznanie kolektywnych struktur kognitywnych w sieciach.

Skróty: W – wywiady pogłębione; M – mapy mentalne; T – badania terenowe; A – ankieta; WAR – warsztat badawczy; H – analiza histo-
ryczna; E – eksperyment
Źródło: opracowanie własne

dostarcza kontekstu i głębszego zrozumienia danego obra-
zu sieci. W swoim artykule o charakterze metodologicznym 
C. Ramos i D. Ford (2011) przekonują, jak dużo informacji 
można uzyskać, łącząc wizualną reprezentację mapy men-
talnej ze słownym jej opisem. 

Następną często stosowaną metodą –  jednak nigdy sa-
modzielnie – są badania terenowe. Mając na uwadze potrze-
bę uwzględnienia szerszego kontekstu w analizie (Munksga-
ard, 2010; Purchase i in., 2010), badania terenowe były często 
dodatkowym źródłem informacji o aktorach i sieci bizneso-
wej. Badania sprowadzały się do zebrania publicznie dostęp-
nych informacji, obserwacji wewnętrznych spotkań (Mouzas 
i in., 2008; Munksgaard, 2010), analizy dokumentów czy też 
materiałów sprzedażowych (Laari-Salmela i in., 2015; Öberg 
i in., 2007, 2012; Ryynänen i in., 2015).

Warsztaty badawcze są  kolejnym niestandardowym 
narzędziem, które zostało wykorzystane do badania obra-
zów sieci. Polegały one na zebraniu w jednym miejscu me-
nedżerów i przedstawieniu im konstruktu obrazów sieci. 
Następnie na podstawie przekazanej teorii menedżerowie 
stworzyli własne obrazy i starali się zrealizować określony 
cel –  na przykład identyfikację nowych celów strategicz-
nych czy też słabych punktów w  sieci. Badacze obser-
wowali przebieg prac oraz analizowali efekty. Pozwoliło 
to uzyskać obraz sieci menedżerów, obserwować  proces 
grupowego procesu nadawania sensu oraz zauważyć efek-
ty wynikające z  posiadania określonej mapy mentalnej 
(Abrahamsen i in., 2016).

Metoda ankietowa jest jedyną metodą wykorzystaną 
w analizowanych publikacjach, która pozwoliła na przepro-
wadzenie badań w szerszej skali. W. Czakon i A. Kawa (2018) 
przeprowadzili ankietę na próbie 305 menedżerów. Nato-
miast w publikacji autorstwa D. Corsaro i innych (2011) an-
kieta wykorzystana była w eksperymencie, w którym udział 
wzięło 445 studentów MBA. Ankieta, choć ogranicza spo-
sobność do wglądu w głąb pojedynczego obrazu, pozwoliła 
na zauważenie zjawisk, które były charakterystyczne dla całej 
sieci (Czakon, Kawa, 2018), oraz uzyskanie stosunkowo re-
prezentatywnych wyników w zakresie sprawdzenia wpływu 
poszczególnych aspektów postrzegania sieci na relację bizne-
sową (Corsaro i in., 2011).

Z kolei D. Ford i M. Redwood (2005) wykorzystali analizę 
historycznych dokumentów, by za pomocą koncepcji obra-
zów sieci dostrzec zależności pomiędzy firmą, a rozwijającą 
się siecią w ujęciu dynamicznym. Dostęp do obszernego za-
kresu dokumentów pozwolił przeprowadzić długookresową 
analizę. Ze względu na ograniczenia zasobowe wyjątkowo 
trudno byłoby osiągnąć taki efekt przy wykorzystaniu innych 
narzędzi metodycznych.

Podsumowując –  badacze wykorzystując triangulację 
metod byli w stanie uzyskać bogate dane pozwalające na rea- 
lizację postawionych przez siebie celów. Uwzględnienie osób 
z różnych przedsiębiorstw na różnych szczeblach organizacyj-
nych pozwalało zwiększyć rzetelność badań. Mając na uwa-
dze głosy naukowców zwracających uwagę na konieczność 
uwzględnienia perspektywy dynamicznej w badaniach relacji 
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i  sieci biznesowych (np. Fonfara i  in., 2018), można stwier-
dzić, że część dotychczasowych badań obrazów sieci spełnia 
ten wymóg. Szczególnie ma to miejsce w przypadku artykułu 
D. Forda i M. Redwooda (2005). Autorzy dzięki analizie do-
kumentów historycznych w dogłębny sposób zbadali sposób 
powstawania sieci na przestrzeni prawie całego wieku. Mimo 
wszystko, zarówno w artykułach o charakterze metodycznym 
z zakresu obrazów sieci, jak i analizowanych badaniach empi-
rycznych, brakuje jednoznacznych wskazówek metodycznych 
bądź ustanowionych technik badawczych, które umożliwiłyby 
w efektywny sposób uwzględnienie dynamiki sieci.

Sposób analizy obrazów sieci

P rzegląd literatury pozwolił zidentyfikować trzy sposo-
by analizy zebranych danych pod kątem obrazów sieci. 

W wielu publikacjach analiza wykonywana jest na podstawie 
metodologii stosowanej przy studiach przypadku. Istnieją jed-
nak dwa podejścia, które są specjalnie stworzone pod obrazy 
sieci, a  ich zastosowanie zwiększa rygor analizy. C. Ramos 
i D. Ford (2011) oraz S.C. Henneberg, S. Mouzas i P. Naudé 
(2006) ukazali ramy i kroki, które zostały omówione poniżej.

S.C. Henneberg, S. Mouzas i P. Naudé (2006) zidentyfi-
kowali osiem wymiarów obrazów sieci, które należy pod-
dać analizie. Są to:
1.  Granice określające „głębokość” oraz „szerokość” obra-

zu sieci menedżera – czyli to jak daleko i szeroko jest się 
w stanie dostrzec aktorów i powiązania w sieci. 

2.  Rozróżnienie na centrum i  peryferia określające firmę 
bądź łańcuch dostaw jako centralny dla sieci i skupiający 
wokół siebie pozostałych partnerów. 

3.  Sposób określenia aktorów, zasobów oraz procesów, analo-
gicznie do wymiarów modelu ARA (Håkansson i in., 2009). 

4.  Pryzmat, poprzez który menedżer opisuje sieć – skupiając 
się na aktorach w sieci bądź na relacjach pomiędzy nimi. 

5.  Kierunek i skala interakcji pomiędzy aktorami w sieci, po-
legającej na prostej wymianie dóbr bądź bardziej zawiłych 
wielowymiarowych relacji. 

6.  Horyzont czasowy obrazu sieci, który może ograniczać 
się do pojedynczego krótkookresowego projektu bądź być 
rozległy, obejmując procesy, które rozwijały się przez lata. 

7.  Postrzeganie pozycji siły w sieci – czy został zidentyfikowa-
ny aktor, zasób bądź proces, który silnie wpływa na całą sieć. 

8.  Środowisko sieci, które nie stanowi jej części, ale wywiera 
na nią wyraźny wpływ.
C. Ramos i D. Ford (2011) proponują natomiast trzy-

poziomowy układ, który posiada 4  grupy wymiarów, 21 
wymiarów podzielonych na 2–3  podwymiary. Pierwsza 
grupa –  „fokus” (focus) –  określa dominujący aspekt 
w danym obrazie sieci. Mogą to być aktorzy, zasoby bądź 
też powiązania procesowe. Druga grupa – „waga” (weight) 

– określa wpływ zewnętrznych poszczególnych elementów 
bezpośredniego otoczenia na decyzje menedżera. Trzecia 
grupa – „szczegółowość i spójność” (specificity/coherence) 

– dotyczy ilości informacji, które menedżer posiada o da-
nej sieci. Ostatnia grupa – „ogólne postrzeganie otoczenia” 
(overall view of surrondings) –  ujmuje globalny sposób 
postrzegania otoczenia w obrazie sieci. Model w sposób 
systematyczny pozwala poddać ocenie dany obraz sieci, 
a następnie porównać różne obrazy do siebie nawzajem. 

Wyzwania metodyczne związane 
z badaniem obrazów sieci

W yzwania, z  którymi spotkali się  autorzy publikacji 
analizowanych w  niniejszym przeglądzie literatury, 

wynikały najogólniej z wysokiego stopnia skomplikowania 
świata biznesu oraz zależności interpretacji owego świata 
od osoby, która w nim funkcjonuje. Charakterystykę pro-
blemów związanych z analizą połączeń sieciowych omawia 
się w szerszym zakresie literatury, nie tylko obejmującym 
nadawanie sensu i obrazy sieci. Problemy mogą wynikać z:

• trudności w identyfikacji i określeniu granic aktorów,
• konieczności obierania dwustronnej perspektywy,
• braku dostępu do informacji zwłaszcza tych, które mogą 

być nieświadome,
• braku dostępu do informacji w  krajach o  niskim po-

ziomie zaufania społecznego i  wysokim poziomie 
konkurencyjności.
Badacze zajmujący się problemem sieci podają, że 

pomocnym w radzeniu sobie z mnogością obrazów sieci, 
często sprzecznych ze sobą, może być zmiana orientacji 
badacza z  próby zbadania sieci na zrozumienie fenome-
nu, który jest dla badacza istotny – „istnienie sieci może 
raczej być częścią odpowiedzi, dlaczego określone wyda-
rzenia miały miejsce i dlaczego badany fenomen objawia 
się w określony sposób. Przez to sieci stają się kontekstem 
badania, zamiast jego przedmiotem” (Abrahamsen i  in., 
2017, s. 262). Zatem poznanie sieci staje się efektem bada-
nia fenomenów, w formie relacji i interakcji, które miały 
miejsce w danej sieci. 

Względność tożsamości aktora, jak też problem z war-
tościowaniem roli poszczególnych aktorów w określonym 
procesie prowadzi do kolejnych implikacji metodologicz-
nych. Rozpoczynając badanie, badacz nie jest w  stanie 
przewidzieć i  oszacować, kto w  sieci biznesowej pełni 
istotną rolę (Ramos i  Ford, 2011; Zmyślony i  Leszczyń-
ski, 2014). W  związku z  czym poszukiwanie podmiotu 
badań powinno się traktować jako proces, który rozpo-
czyna się w trakcie przeprowadzania pierwszego wywiadu. 
Poprzez dobór próby tą metodą proces samego badania 
przebiega zgodnie z zależnościami panującymi w sieci, co 
może stanowić dodatkowe źródło informacji.

Przeprowadzanie badań w  krajach postsowieckich 
różni się od przeprowadzania badań w krajach Zachodu 
(Ivanova-Gongne i  in., 2018). Jako że narzędzia badaw-
cze często powstają w wyniku pracy zachodnich centrów 
uniwersyteckich, należy je dostosować do odmiennej cha-
rakterystyki rynku krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
oraz osób go tworzących. Po pierwsze zalecane jest na-
wiązywanie kontaktów poprzez wspólnie znajomą osobę 
(Ivanova-Gongne i  in., 2018). W  ten sposób następuje 
częściowe przeniesienie zaufania, które zwiększa szanse 
badacza na uzyskanie bogatych danych empirycznych. 
Oprócz tego warto przyjmować nieustrukturyzowany sce-
nariusz wywiadu pogłębionego.

Z  doświadczenia autora wynika, że poziom otwartości 
respondentów, rozumianej jako skłonność do udzielania 
szczegółowych odpowiedzi, jest podobny zarówno w Polsce, 
jak i  krajach zachodnich. W  argumentacji M.  Ivanova-Go-
gne oraz zespołu (2018) szczególnie istotne jest zauważenie 
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problemu pozyskania przedsiębiorstw do badań. Zestawiając 
wyzwania i  podejścia metodyczne w  niniejszym artykule, 
jednoznacznie ukazuje się potrzeba uwzględniania zróżnico-
wanych punktów widzenia w sieci. Badanie sieci czy relacji, 
rozmawiając jedynie z  jedną jej stroną, posiada duże ogra-
niczenia i utrudnia wnioskowanie o całości. Bez względu na 
wyzwania za tym idące kluczowe jest pozyskiwanie respon-
dentów z różnych przedsiębiorstw należących do sieci.

Wykorzystywanie obrazów sieci 
w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa

O brazy sieci jako narzędzie, mogą być również wykorzy-
stywane w praktyce gospodarczej w procesie tworzenia 

strategii przedsiębiorstwa. Obrazy sieci umożliwiają zamie-
nienie wiedzy nieświadomej w świadomą (Abrahamsen i in., 
2016), wymianę wiedzy pomiędzy menedżerami (Mouzas 
i  in., 2008; Ryynänen i  in., 2015) oraz lepsze zrozumienie 
sytuacji przedsiębiorstwa w  sieci biznesowej (Munksgaard, 
2010). Owa identyfikacja obrazów i  ich transfer może za-
pobiec występowaniu luk w obrazie otoczenia wraz z nega-
tywnymi efektami z tym związanymi (Czakon, Kawa, 2018). 
Z drugiej strony wykorzystanie wiedzy zawartej w obrazach 
sieci w sposób świadomy pozwala na podjęcie lepszych decy-
zji strategicznych, zauważenie nowych szans rozwoju czy też 
ułatwienie przeprowadzenia fuzji i  przejęć przedsiębiorstw 
(Abrahamsen i  in., 2016; Mouzas i  in., 2008; Öberg i  in., 
2007; Ryynänen i in., 2015). M.H. Abrahamsen i inni (2016) 
podają cztery kroki oparte na koncepcji obrazów sieci, które 
można wykorzystywać w pracach nad strategią przedsiębior-
stwa: zdefiniowanie kluczowych wyzwań dla relacji, analiza 
wymiarów relacji, wykonanie obrazów sieci, analiza opcji 
strategicznych. Metoda ta została uznana za przydatną przez 
menedżerów, którzy z niej korzystali.

Podsumowanie

N iniejszy artykuł miał na celu zestawienie oraz porówna-
nie dotychczasowych podejść metodycznych autorów 

w  zakresie badania obrazów sieci. Głównym wnioskiem 
płynącym z  analizy literatury jest stosunkowo niewielka 
liczba badań wykorzystujących obrazy sieci. Do badania 
obrazów sieci można podejść na wiele różnych sposobów. 
Metodykę, a przede wszystkim sposób poboru danych, na-
leży dobrać do celu oraz przedmiotu badań. Obrazy sieci 
są wartościowym konstruktem, aczkolwiek również bardzo 
wymagającym. Kompetencje w  zakresie przeprowadza-
nia badań jakościowych są kluczowe, by osiągnąć wysoki 
stopień rzetelności i  wiarygodności badań. Dodatkowym 
ciekawym zastosowaniem obrazów sieci, które ukazał prze-
gląd, jest użycie ich jako narzędzia w  procesie tworzenia 
strategii przedsiębiorstwa, które może wspomóc identyfi-
kację szans w otoczeniu.

Koncepcja nadawania sensu wraz z obrazami sieci stano-
wi cenny pryzmat oraz narzędzie badawcze, jednakże posia-
da również wady. Jako że koncepcja jest bardzo bliska para-
dygmatowi interpretatywno-symbolicznemu w zarządzaniu, 
stąd też krytyka tej koncepcji jest bliska krytyce paradygma-
tu. Badacze sceptycznie podchodzą do trudności generaliza-
cji wyników, jak również do braku możliwości całkowitego  

odwzorowania percepcji sieci menedżerów. Wynika to z na-
tury samej koncepcji. Rygor metodyczny i umiejętności ba-
dacza mogą jedynie pomóc zbliżyć się do badanego obrazu.

Niniejszy przegląd cechują również pewne ograniczenia 
wynikające z  faktu analizy wyłącznie tych publikacji, które 
zostały z  sukcesem wydane. Z  natury rzeczy pominięte 
w analizie są nieudane projekty badawcze, które nie docze-
kały się publikacji. Nie sposób domniemywać, ile takich 
projektów miało miejsce oraz co było głównym problemem 
badaczy. Aczkolwiek obrazy sieci zastosowane w poprawny 
sposób pozwalają na ukazanie cennego z  perspektywy po-
znawczej aspektu związanego z funkcjonowaniem menedże-
rów w sieci biznesowej. 

Przyszli badacze obrazów sieci powinni dążyć do uwzględ-
nienia pespektywy dynamicznej w swoich badaniach. Będzie 
wymagało to stworzenia nowych technik badawczych, które 
z  jednej strony umożliwią uchwycenie zmian w  obrazach, 
a z drugiej nie będą wiązały się ze zbyt wysokimi kosztami 
dla badaczy i respondentów. Sieci biznesowe w swojej natu-
rze podlegają nieustannym zmianom. W związku z tym ob-
razy sieci, zwłaszcza w dynamicznych sektorach gospodarki, 
również będą nieustannie ewoluować. Uchwycenie tych 
zmian może być kluczowe dla zrozumienia relacji bizneso-
wych i zjawisk biznesowych w sieciach. 
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Network Pictures and Sensemaking 
in the Analysis of Business Networks

Summary
Sensemaking and network pictures can be a useful prism in 
the investigation of business networks. Yet, they seem to be un-
derestimated in the Polish literature. The aim of this article is 
to juxtapose and compare the previous research that employs 
network pictures concept, with a special focus on the research 
methodology. Systematic literature review of Polish and En-
glish publications has been conducted for the needs of the 
present article. Based on the review different ways of gathering 
and analysis of data have been presented as well as the method-
ological challenges involved in researching network pictures. 
The conclusions are that researchers have used triangulation of 
methods and differentiated points of data inquiry within the 
networks to ensure broad findings. On the other hand, there 
are still no clear and comprehensive guidelines for considering 
the dynamic aspect of network pictures.

Keywords
network pictures, sensemaking, business networks, 
methodology
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Wprowadzenie

Z agadnienie kształtowania i  rozwoju kompetencji pol-
skich menedżerów należy do ważniejszych obszarów 

rozważań w sferze nauki i praktyki zarządzania w ostatnich 
latach. Wynika to z założenia, że znaczące zmiany w gospo-
darce nie mogą dokonać się bez profesjonalnej i nowocześnie 
myślącej kadry kierowniczej, zwłaszcza w  sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten bowiem był tworzony 
w dużym stopniu od nowa w procesie transformacji gospo-
darki polskiej po 1989 roku. W zbiorowości właścicieli oraz 
menedżerów firm występowały wówczas szczególnie duże 
niedostatki kadrowe, a przede wszystkim kompetencyjne. 

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena roli oraz form 
kształtowania kompetencji menedżerskich kadry kierowni-
czej w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Opracowanie składa się z  trzech zasadniczych części. 
W  pierwszej na podstawie analizy literatury przedmiotu 
przedstawiono znaczenie, elementy i możliwości budowania 
oraz doskonalenia kompetencji menedżerskich. Szczególną 
uwagę zwrócono na wybrane modele oraz formy kształto-
wania tych kompetencji, rozumiane jako sposoby i metody 
ich rozwoju. Część druga zawiera wyniki wybranych, w tym 
własnych autora artykułu, badań empirycznych na temat 
zakresu i form rozwoju kompetencji menedżerów z sektora 
małych i  średnich przedsiębiorstw w  Polsce. Znaczny jej 
fragment stanowią wyniki badań ankietowych, w  których 
uczestniczył autor artykułu. Wybór prezentowanych badań 
wynikał z założenia, by przyjęte w nich problemy badawcze 
były ukierunkowane na ocenę kompetencji menedżerów 
w firmach z sektora MSP. 

W  podsumowaniu zaprezentowano podstawowe wnio-
ski dotyczące kształtowania kompetencji menedżerskich 
właścicieli i  kierowników w  sektorze małych i  średnich 
przedsiębiorstw. 

Kompetencje menedżerskie 
i formy ich kształtowania

A naliza wyników badań i opracowań z zakresu zarządza-
nia zasobami ludzkimi wskazuje na potrzebę racjonal-

nego kształtowania kompetencji menedżerskich, a z drugiej 
strony podkreśla się, że jest to bardzo trudny proces z uwagi 
na dużą różnorodność elementów zaliczanych do tej katego-
rii, często o niewymiernym charakterze. 

W  oparciu o  przegląd wypowiedzi licznych autorów 
A. Rakowska (2007, s.  46–55) stwierdza, że kompetencje 

dotyczą wykorzystania kwalifikacji i zdolności do działania, 
są  uwarunkowane indywidualną wiedzą, umiejętnościami, 
motywami, charakterystykami osobistymi oraz wartościami. 
Szczególne znaczenie posiadają przy tym zdolności oraz war-
tości i postawy.

W  swoich opracowaniach M. Armstrong przyjął rozu-
mienie kompetencji jako potencjału przyczyniającego się 
do osiągnięcia określonych wyników. Stwierdza on, że to 
właśnie kompetencje pozwalają na odróżnienie menedżerów, 
którzy odnoszą sukcesy, od takich, których działania kończą 
się powodzeniem na niższym poziomie (Armstrong, 2000, 
s. 241). Z kolei T. Czapla i M. Malarski (2011, s. 273–274) 
stworzyli następującą listę specyficznych cech kompetencji:

• obserwowalność, czyli powiązanie zakresu treściowego 
kompetencji z realizowanymi zadaniami;

• rozwijalność to podleganie rozwojowi poprzez procesy 
kształcenia, rozwijania i doskonalenia;

• stopniowalność to możliwość pomiaru poziomu 
kompetencji;

• rozłączność, oznaczającą, że poszczególne umiejętności 
składowe powinny być przypisane do jednej kompetencji, 
z którą logicznie posiadają najwięcej elementów wspólnych.
M. Morawski (2017, s.  57–59), analizując kategorię 

pracowników wiedzy na podstawie obszernych studiów li-
teratury (np. Abbasi i  in., 2009, s. 367–370), przypisuje im 
następujące cechy: 

• wysokie kompetencje specjalistyczne, a także unikatową 
wiedzę i doświadczenie;

• wszechstronne umiejętności twórczego myślenia, inter-
personalne i przywódcze, wynikające z wysokiego poten-
cjału intelektualnego i dużej aktywności zawodowej;

• operowanie wiedzą w różnych jej procesach – od pozyski-
wania, kreowania przez dzielenie się do wykorzystywania 
w zadaniach;

• zaangażowanie, na różnych poziomach organizacyjnych, 
w  tworzenie nowej wiedzy, będącej podstawą procesu 
i rozwiązań innowacyjnych;

• dysponowanie wiedzą „cichą”, dającą możliwość tworze-
nia wartości dodatkowej w organizacji. 
Szczególnie dużo miejsca poświęca się w ostatnim okresie 

tzw. kompetencjom miękkim (Penc, 2007, s.  153 i  dalsze; 
Whiddett, Hollyforde, 2003, s. 56 i dalsze). Zalicza się do nich 
z reguły m.in. takie umiejętności i zdolności, jak: tworzenie 
dobrych relacji z  podwładnymi, opartych na wzajemnym 
szacunku, umiejętności komunikacyjne, czyli sprawne prze-
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kazywanie informacji oraz odbiór informacji od współpra-
cowników i otwartość na nowe idee. 

W wielu opracowaniach zwraca się także uwagę na tzw. 
model Wielkiej Piątki, który wyróżnia (Robbins, 2001, s. 46) 
takie cechy, jak:

• ekstrawersja: towarzyskość, rozmowność, asertywność;
• ugodowość: życzliwość, gotowość do współpracy, ufność;
• sumienność: odpowiedzialność, niezawodność, wytrzy-

małość, dążenie do osiągnięć;
• stabilność emocjonalna: opanowanie, zapał, poczucie 

bezpieczeństwa w  opozycji do napięcia, nerwowości, 
przygnębienia i niepewności;

• otwartość na doświadczenie: wyobraźnia, zmysł arty-
styczny, intelekt.
Interesujące jest również spojrzenie na listę kompetencji 

menedżerskich z punktu widzenia ról pełnionych w przed-
siębiorstwie. W  takim ujęciu zaprezentowanym przez 
J.  Niemczyka (2010, s.  149), który połączył kompetencje 
i role decyzyjne menedżerów, zwraca się uwagę na:

• kompetencje przedsiębiorczego innowatora;
• umiejętności i kompetencje związane z rozmieszczeniem 

zasobów;
• wiedzę i umiejętności negocjacyjne;
• umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

Wydaje się, że jest to podejście odpowiadające także w du-
żym stopniu wymogom stanowisk menedżerów w  małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Ich praca charakteryzuje się 
z  reguły połączeniem roli właściciela firmy i dyrektora lub 
prezesa spółki oraz cechuje się koniecznością pełnienia 
funkcji przedsiębiorcy i dysponenta zasobów, a także wiąże 
się z negocjacjami z dostawcami i klientami oraz z rozwią-
zywaniem różnorodnych sytuacji konfliktowych czy kryzy-
sowych. Brak odrębnych stanowisk ds. promocji i kontaktów 
z  otoczeniem rynkowym czy też do spraw kadrowych wy-
musza w warunkach firm z sektora MSP konieczność takiego 
szerokiego spojrzenia na kompetencje menedżerskie. 

Obszerny zakres kompetencji menedżerskich i duże ich 
zróżnicowanie powodują, że zarówno w opracowaniach, jak 
i w działaniach praktycznych unika się tworzenia komplet-
nych zestawień tych kompetencji. Większą uwagę zwraca się 
natomiast na problem odpowiedniego ich kształtowania. 

W oparciu o takie założenia powstało w ostatnich latach 
wiele koncepcji i  modeli kształtowania kompetencji mene-
dżerskich, związanych przede wszystkim z teorią organizacji 
uczącej się czy zarządzania wiedzą. I tak na przykład P. Senge 
(1998, s. 18–21) zwraca uwagę na następujące cechy organi-
zacji uczącej się, które można w dużym stopniu odnieść do 
form kształtowania kompetencji menedżerskich: 

• zespołowe uczenie się, czyli wspólne poszukiwanie no-
wych rozwiązań, doskonalenie komunikacji w zespołach 
oraz umiejętne zarządzanie wiedzą tworzoną wewnątrz 
organizacji;

• indywidualne mistrzostwo, czyli indywidualny rozwój 
poprzez ciągłe wyjaśnienia i pogłębianie osobistej wiedzy 
oraz dążenie do ustawicznego doskonalenia się;

• modele myślowe, rozumiane jako odkrywanie i  odpo-
wiednie kształtowanie własnych modeli myślowych (prze-
konania, wartości), służących realizacji wspólnej wizji;

• wspólna wizja, rozumiana jako łącząca personel firmy 
koncepcja przyszłości i rozwoju całej organizacji, z którą 

wszyscy identyfikują się, która inspiruje, motywuje i wy-
zwala zaangażowanie wszystkich pracowników;

• myślenie systemowe, czyli postrzeganie organizacji, 
w której się funkcjonuje, jako określonej całości, a siebie 
jako jej elementu.
Duże znaczenie przypisuje się także podejściu procesowe-

mu w kształtowaniu i doskonaleniu kompetencji menedżer-
skich, które w  języku koncepcji zarządzania wiedzą winno 
być oparte na określonych fundamentach typu konfrontacja 
i uzgadnianie wiedzy, poszerzanie wiedzy, kodyfikacja i wy-
miana wiedzy (Kowalczyk, Nogalski, 2007, s.  53–54; Pere-
chuda, 2005, s. 121 i dalsze).

Modele kształtowania kompetencji menedżerskich wy-
nikające z  tych koncepcji stanowią więc określone układy 
działań prowadzących do doskonalenia i  wzrostu takich 
kompetencji. Jeden z  nich wyodrębnia następujące etapy 
(Rakowska, 2007, s. 145–147):

• symultaniczna ocena poziomu posiadanych kompetencji 
menedżerskich i poziomu kompetencji organizacyjnych;

• określenie posiadanych kompetencji organizacji i identy-
fikacja kompetencji organizacyjnych;

• określenie pożądanych kompetencji menedżerskich przez 
organizację;

• określenie luk kompetencji menedżerskich;
• działania związane z niwelowaniem luki w obszarze kom-

petencji organizacyjnych;
• działania związane z  niwelowaniem luki kompetencji 

menedżerskich;
• realizacja i  ocena działań związanych z  niwelowaniem 

luki kompetencji menedżerskich.
Wspomniany już wyżej M. Armstrong (2000, s.  479) 

używa określenia zintegrowana metoda rozwoju kadry kie-
rowniczej, która polega na uświadomieniu menedżerom tego, 
jakich kompetencji wymaga wykonywana przez nich praca, 
oraz tego, jakie kompetencje będą im niezbędne w przyszło-
ści, w dalszej karierze zawodowej. Autor ten zwraca przy tym 
uwagę na to, że należy koncentrować się na ograniczonej licz-
bie podstawowych kompetencji, które powinny umożliwiać 
określonej organizacji rozwój i  realizację planów strategicz-
nych. Zalicza do nich przede wszystkim:

• umiejętności strategiczne, dotyczące zwłaszcza możliwo-
ści rozwoju rynku i produktu;

• umiejętności zarządzania zmianą, związane z  planowa-
niem i realizacją zmian oraz przekonywaniem podwład-
nych do potrzeby zmian;

• umiejętności zarządzania zespołem pracowniczym;
• umiejętności zarządzania relacjami, a przede wszystkim 

dzielenia się informacjami i innymi zasobami;
• umiejętności zarządzania międzynarodowego, czyli pracy 

z ludźmi z różnych narodowości i kultur.
Te dwa wymienione wyżej podejścia zawierają wiele 

elementów wspólnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o zwrócenie 
uwagi na potrzebę identyfikacji stanu kompetencji aktual-
nych oraz luki kompetencyjnej w odniesieniu do obecnego 
i przyszłych etapów rozwoju zawodowego menedżerów.

Na duże znaczenie kompetencji kadry przedsiębiorców 
i  menedżerów w  małych i  średnich przedsiębiorstwach 
wskazują także badania prowadzone w innych krajach. I tak 
na przykład badacze analizujący sektor małych i  średnich 
przedsiębiorstw usługowych w  Malezji stwierdzili, że suk-
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cesy biznesowe badanych firm wynikają w dużym stopniu 
z  wysokich kompetencji operacyjnych kadry kierowniczej, 
umiejętności uzyskiwania odpowiedniego udziału w rynku, 
odpowiadającego wielkości i możliwościom gospodarczym 
przedsiębiorstw oraz umiejętności oferowania wyspecjali-
zowanych usług (Yahya i  in., 2011, s.  10410–10418). Nato-
miast K.Ch. Agbim (2013, s. 8–16) badający zbliżone relacje 
w  sektorze handlowym w Nigerii wskazuje na następujące 
umiejętności menedżerskie, zapewniające sukces biznesowy 
dla małych i średnich przedsiębiorstw:

• umiejętność planowania i budżetowania strategii marke-
tingowej, zapewniającej atrakcyjny asortyment produkcji;

• umiejętność szybkiego reagowania na zmiany w otocze-
niu rynkowym;

• umiejętność oceny problemów sprzedażowych i utrzyma-
nia dobrych relacji z klientami;

• umiejętność koncentrowania się na jakości produktu 
w celu zdobycia znacznego udziału w rynku;

• umiejętność zarządzania wiedzą w  celu pozyskania 
i utrzymania kompetentnych pracowników.
Analizując problematykę rozwoju zawodowego pracowni-

ków w aspekcie szkoleń i uczenia się, J. Szaban (2011, s. 306– 
–307) wskazuje na dużą przydatność tzw. modelu uświado-
mionej kompetencji. Zawiera on rozwinięcie wcześniejszych 
koncepcji (Gordon, 2010) i wyodrębnia następujące etapy: 

• nieuświadomionej niekompetencji, kiedy pracownik nie 
zdaje sobie sprawy ze swoich braków i z tego, że powinien 
się uczyć oraz rozwijać;

• uświadomionej niekompetencji, kiedy to dochodzi do 
uświadomienia obszarów braków w  sferze kompetencji 
zawodowych;

• uświadomionej kompetencji, która obejmuje zespół dzia-
łań szkoleniowych prowadzących do nabycia kompetencji 
i świadomości o ich posiadaniu;

• nieuświadomionej kompetencji, gdy uczący się jest na tyle 
biegły, że często nie zdaje sobie sprawy ze swoich kompe-
tencji i z tego, że może już uczyć innych.
J. Szaban (2011) wskazuje jeszcze na możliwość wystą-

pienia piątego etapu, tzw. metauświadomionej kompetencji, 
podczas którego człowiek jest świadomy tego, jakimi kompe-
tencjami się posługuje oraz jest w stanie analizować, adapto-
wać i zwiększać swoją aktywność.

Na zakończenie analizy różnorodnych modeli rozwoju 
kompetencji menedżerskich zostanie przedstawiona propozy-
cja A. Suchodolskiego (2008, s. 138 i dalsze). Jest to opis faz pro-
cesu zarządzania zasobami ludzkimi, który został zbudowany 
na użytek obszernych badań empirycznych prowadzonych 
w  Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu. Wyodrębniono w nim następujące fazy:

• Preparacja rozwoju pracowników, w tym m.in.:
 » diagnozowanie potencjału rozwojowego pracowników;
 » analizowanie planów rozwoju organizacji i  warunków 
otoczenia;

 » konstruowanie planu ścieżki kariery zawodowej;
 » tworzenie programu przedsięwzięć szkoleniowych;

• Realizacja procesu rozwoju pracowników, w tym:
 » umożliwienie pracownikom zaspokojenia potrzeb sa-
morealizacji w miejscu pracy;

 » doskonalenie kwalifikacji pracowników;
 » przemieszczanie pracowników;

• Kontrola procesu rozwoju pracowników, w tym:
 » ocenianie zachowań i efektów pracy;
 » monitorowanie postępów w rozwoju pracowników;
 » korygowanie planów rozwoju pracowników i  działań 
rozwojowych.

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że plan rozwoju 
kompetencji kierowniczych zależy także w  dużym stopniu 
od przyjętego modelu kariery zawodowej na stanowiskach 
menedżerskich. 

Z powyższej analizy wynika, że cały ciąg działań rozwojo-
wych powinien prowadzić do istotnego rozwoju kompetencji 
menedżerskich. Ważne znaczenie pełni też dobór odpowied-
nich metod rozwoju pracowników, stosowanych w ramach 
poszczególnych etapów. W licznych opracowaniach z zakre-
su zarządzania zasobami ludzkimi oraz w praktyce działania 
ośrodków szkoleniowych, uczelni, firm doradczych i  kor-
poracji zaleca się wiele różnych metod. Zalicza się do nich 
między innymi: mentoring i coaching, szkolenia menedżer-
skie, e-learning, treningi wrażliwości i techniki relaksacyjne, 
doskonalenie w  ramach ośrodków rozwoju kompetencji 
w dużych przedsiębiorstwach i inne rozwiązania.

Kierunki rozwoju kompetencji 
menedżerów z sektora MSP w świetle 
wybranych badań empirycznych

P rzeprowadzone w 2004 roku badania pilotażowe w gru-
pie 65 uczestników szkoleń i studiów podyplomowych, 

zatrudnionych na stanowiskach średniego i wyższego szcze-
bla zarządzania, głównie w  organizacjach gospodarczych 
małej i  średniej wielkości na terenie województw Polski 
Centralnej (łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie) wykazały, 
że odczuwali oni liczne braki kompetencyjne w momencie 
obejmowania stanowiska kierowniczego. Braki te dotyczyły 
przede wszystkim (Lachiewicz, 2007, s. 255–256):

• podejmowania decyzji w  bezpośrednim operacyjnym 
działaniu (44,6% wskazań), 

• sfery motywowania pracowników (29,2%);
• wiedzy i umiejętności w zakresie negocjacji z kontrahen-

tami zewnętrznymi i wewnątrz firmy (15,4%);
• trudności w  budowaniu planów i  strategii przedsiębior-

stwa oraz w innych obszarach zarządzania, np. w prowa-
dzeniu kontroli jakości (10,8% wskazań).
Wydatki na szkolenia i  liczebność menedżerów oraz in-

nych pracowników w nich uczestniczących są zależne od sy-
tuacji ekonomicznej przedsiębiorstw i od koniunktury w ska-
li całej gospodarki czy jej poszczególnych regionów. I tak na 
przykład A. Pocztowski (2010) wskazuje na to, że spowolnie-
nie gospodarcze, jakie wystąpiło także w Polsce pod koniec 
pierwszej dekady XXI wieku, spowodowało liczne skutki dla 
zakresu działań szkoleniowych w przedsiębiorstwach.

Do podstawowych skutków wpływu kryzysu na zmianę 
polityki i  praktyki personalnej stwierdzonych na podstawie 
przeprowadzonych badań A. Pocztowski (2010, s. 265) zalicza:

• blokadę przyjęć nowych pracowników (48% wskazań);
• ograniczenie wydatków na szkolenia (39%);
• zmniejszenie poziomu wynagrodzeń (17%);
• ograniczenie dodatkowych świadczeń pracowniczych (15%);
• zmniejszenie budżetów działów personalnych (17% 

wskazań).
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W analizach procesów szkolenia i doskonalenia personelu 
w polskich organizacjach gospodarczych pojawiają się także 
wątki krytyczne. I  tak na przykład stwierdza się, że polskie 
przedsiębiorstwa z  reguły zdają sobie sprawę z  możliwości 
wzrostu efektywności i  konkurencyjności poprzez dokształ-
canie i doskonalenie pracowników, ale świadomości tej nie 
zawsze towarzyszą konkretne decyzje i wydatki na szkolenia. 
Często też wskazuje się, że proces doskonalenia kadry kierow-
niczej w wielu przypadkach nie pozwala na osiągnięcie zakła-
danych korzyści i rzeczywistych zmian w sferze kompetencji. 
Stąd też w opracowaniach z zakresu tej problematyki zwraca 
się uwagę na potrzebę pomiaru wyników szkoleń i  innych 
form doskonalenia personelu (np. za pomocą modelu oceny 
efektywności szkoleń D.L. Kirkpatricka) oraz na inne przed-
sięwzięcia usprawniające działania szkoleniowe. Można tutaj 
wymienić kompleksową analizę potrzeb szkoleniowych ka-
dry menedżerskiej oraz zespołu sukcesorów w przedsiębior-
stwach, przekształcenia w zakresie tematyki szkoleń i metod 
ich prowadzenia oraz bardziej skuteczną ocenę zmian w efek-
tach pracy, postawach i umiejętnościach uczestników szkoleń 
po upływie określonego czasu od ich zakończenia. 

Ważność problemów kształtowania kompetencji mene-
dżerskich dostrzeżono także w  trakcie obszernych badań 
nad przedsiębiorczością technologiczną w sektorze małych 
i  średnich przedsiębiorstw. Badania te zostały przeprowa-
dzone w  latach 2012–2013 z pomocą metody ankiety kwe-
stionariuszowej przez pracowników Katedry Zarządzania 
Politechniki Łódzkiej1 w grupie 300 przedsiębiorstw z Polski 
Centralnej (głównie z województwa łódzkiego). 

W badaniach zastosowano losowy dobór próby na pod-
stawie operatu populacji, którym był wykaz podmiotów 
gospodarczych udostępnionych przez zewnętrzną firmę 
badań społecznych, z którą zespół badawczy współpracował 
w trakcie badań empirycznych. W operacie znalazły się celo-
wo dobrane firmy spełniające następujące warunki: 

• odpowiednia wielkość firmy mierzona liczbą zatrudnio-
nych pracowników; 

• siedziba firmy (głównie teren woj. łódzkiego);
• określony rodzaj sektorów i branż działalności gospodarczej. 

W  tabeli 1  przedstawiono strukturę badanych przed- 
siębiorstw. 

Głównym celem tych badań było ustalenie zakresu oraz 
uwarunkowań i  barier wdrażania rozwiązań z  zakresu 
przedsiębiorczości technologicznej w  badanej grupie firm. 
Jako jedno z  ważnych uwarunkowań przyjęto podczas ba-
dań kompetencje kadry kierowniczej tych przedsiębiorstw 
i skłonność do ich rozwoju poprzez szkolenia i doskonalenie 
umiejętności. 

W 66% przypadków byli to właściciele przedsiębiorstw, 
a  pozostałą grupę (103 osoby) stanowili menedżerowie 
kontraktowi. Poza tym 31% badanych było w wieku 31–40 
lat, a  29% w  wieku 41–50 lat. Z  kolei 55% posiadało wy-
kształcenie wyższe, 41% wykształcenie średnie i 4% zasad-
nicze zawodowe. Jeżeli chodzi o kierunek wykształcenia, to 
58% osób dysponowało wykształceniem technicznym, 31% 
ekonomicznym, a w pozostałej grupie (11%) występowali 
prawnicy, lekarze, filolodzy, psychologowie i przedstawicie-
le innych kierunków. 

Na podstawie tej analizy oraz odpowiedzi udzielanych 
na inne pytania można stwierdzić, że w  ostatnich dziesię-

cioleciach obserwuje się znaczący napływ młodych i  lepiej 
wykształconych ludzi do firm z sektora MSP. Wpływa to po-
zytywnie na ogólny poziom kompetencji kadry menedżer-
skiej w tych przedsiębiorstwach, a także tworzy podstawy do 
wzrostu poziomu innowacyjności oraz efektywności w  ich 
funkcjonowaniu. 

W wypowiedziach respondentów podkreślono to, iż z re-
guły w sektorze MSP własne aktywa kompetencyjne (wiedza, 
kapitał intelektualny) są niewystarczające i  istotne są  także 
odpowiednie kompetencje w  zakresie transferu wiedzy 
z otoczenia tych firm. Badane przedsiębiorstwa wykorzystują 
jednak w tym procesie przede wszystkim znane źródła wie-
dzy zewnętrznej: Internet, przekaz klientów i pracowników, 
media społecznościowe (Flaszewska i in., 2013, s. 146). 

Natomiast takie źródła wiedzy jak uczelnie wyższe czy 
jednostki naukowo badawcze są  wykorzystywane w  znacz-
nie mniejszym stopniu. 

Z punktu widzenia tematyki tego opracowania istotne jest 
również nastawienie osób badanych do rozwoju kompetencji 
kadry menedżerskiej poprzez szkolenia, kursy i inne formy 
doskonalenia zawodowego. I tutaj należy stwierdzić, że wie-
dza na temat organizacji szkoleniowych i ich oferty plasuje 
się w ocenach badanych na poziomie średnim. Posiadają oni 
znacznie więcej informacji na temat możliwości otrzymania 
zasobów wspierających firmę z banków, instytucji leasingo-
wych i ubezpieczeniowych (tzw. twarde zasoby) niż z ośrod-
ków szkoleniowo-doradczych i informacyjnych oraz uczelni 
wyższych czy izb gospodarczych. Około 40% respondentów 
wskazało, że brakuje im wiedzy na ten temat. 

Podane wyżej i  inne odpowiedzi respondentów na pyta-
nia kwestionariusza ankiety wskazują na większe zaintere-
sowanie kadry kierowniczej w  sektorze MSP szkoleniami 
z zakresu zagadnień ekonomiczno-finansowych, prawnych, 
podatkowych i  inwestycyjnych. W  mniejszym stopniu 
natomiast widoczna jest motywacja do szkolenia się w  za-
kresie tzw. miękkich problemów zarządzania, chociaż i tutaj 
widoczne są  pewne korzystne zmiany w  stosunku do lat 
wcześniejszych. 

Na pozytywne tendencje w zakresie wykształcenia kadry 
pracowniczej małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje 
także M. Zastempowski (2019) w badaniach późniejszych. 
Badania te dotyczyły innowacyjności małych przedsię-
biorstw i objęły 202 firmy z  tej kategorii zlokalizowanych 
w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. 
Dane dotyczące ogółu pracowników (nie tylko kadry kie-
rowniczej) wskazują, że blisko 33% zatrudnionych posia-
dało wykształcenie wyższe, 38,5% średnie, 25% zasadnicze 
zawodowe, a  jedynie 2,3% pracowników tych firm legity-
mowało się wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym 
(Zastempowski, 2019, s. 122). Biorąc pod uwagę to, że z re-
guły poziom wykształcenia kadry kierowniczej jest wyższy 
od poziomu średniego dla ogółu pracowników, można 
uznać, że badania te potwierdzają pozytywne trendy w za-
kresie kompetencji menedżerskich, mierzonych poziomem 
wykształcenia.

Do podobnych wniosków prowadzą także wyniki badań 
przeprowadzonych przez M. Świeszczak (2016, s. 193), które 
dotyczyły potencjału innowacyjnego firm z  sektora małych 
i  średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego. Objęły 
one 100 przedsiębiorstw z sektora MSP i były przeprowadzone 
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za pomocą ankiety kwestionariuszowej CAWI. Z badań tych 
wynika, że na potencjał innowacyjny tych przedsiębiorstw 
wpływają w dużym stopniu kompetencje kadry kierowniczej. 
I tak na przykład 72% badanych oceniło wiedzę, doświadcze-
nie i umiejętności osoby zarządzającej przedsiębiorstwem jako 
zdecydowanie pozytywne dla rozwoju potencjału innowacyj-
nego badanych przedsiębiorstw. Wysoką rangę przypisano 
także skłonności pracowników do podnoszenia kwalifikacji 
(54% wskazań na wariant wpływ pozytywny) i kreatywności 
pracowników (44% wskazań na ten wariant). 

Powyższe wyniki badań wskazują więc na występowanie 
korzystnych tendencji w  zakresie kształtowania kompeten-
cji menedżerskich kadry kierowniczej w małych i średnich 
przedsiębiorstwach w Polsce. Dotyczą one wzrostu zaintere-
sowania szkoleniami i doskonaleniem kompetencji w środo-
wisku tej kadry, rozwoju programów i ofert szkoleniowych ze 
strony uczelni, ośrodków szkoleniowych, fundacji i  innych 
instytucji oraz napływu młodych lepiej wykształconych 
menedżerów do polskich małych i średnich przedsiębiorstw. 
Należy też wskazać na potrzebę określonych korekt w odnie-
sieniu do zakresu i form tych działań. 

Podsumowanie 

P rzedstawione w tym opracowaniu wyniki studiów litera-
turowych oraz wybranych badań empirycznych w ostat-

nich latach wskazują na znaczący wzrost roli kompetencji 
menedżerskich w  grupie przedsiębiorców i  kierowników 
przedsiębiorstw z sektora MSP,. Funkcjonujące w literaturze 
oraz w  świadomości środowisk menedżerskich koncepcje 
i  modele kształtowania kompetencji kierowniczych poka-
zują różne praktyczne formy ich rozwoju. Wykorzystują one 
specyficzne formy diagnozowania kompetencji, zespoło-
wego uczenia się, indywidualnego rozwoju, wykorzystania 
coachingu, mentoringu i  e-learningu oraz monitorowania 
i korygowania rozwoju menedżerów. 

Implementacja znaczącej wiedzy związanej z  kształto-
waniem kompetencji menedżerskich jest szczególnie waż-
na w  odniesieniu do kadry kierowniczej z  sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw. Wieloletnie zaniedbania związane 
z niedocenianiem roli małych firm w gospodarce polskiej, sła-
by napływ profesjonalnej kadry kierowniczej do tych przed-
siębiorstw w pierwszym okresie po 1989 roku oraz znacznie 
mniejsze środki przeznaczone na cele szkoleniowo-rozwojowe 
w stosunku do dużych organizacji gospodarczych to główne 
przyczyny wolniejszego tempa zmian w tej sferze. 

Przedstawione w artykule wyniki badań pokazują jednak, 
że w  ostatnim okresie zachodzą także w  tym sektorze ko-
rzystne zmiany. Dotyczą one następujących kierunków:

• wzrost zainteresowania szkoleniami i innymi formami do-
skonalenia zawodowego ze strony przedsiębiorców i me-
nedżerów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

• duża rola programów szkoleniowych finansowanych 
z funduszy Unii Europejskiej w kształtowaniu kompeten-
cji menedżerów z sektora MSP;

• coraz większe zaangażowanie ośrodków szkoleniowych, 
uczelni i  innych instytucji (np. PARP, izby gospodarcze, 
inkubatory przedsiębiorczości) w  proces przygotowania 
i realizacji działań rozwijających poziom kompetencji ka-
dry kierowniczej;

• dotychczasowe większe ukierunkowanie przedsiębiorców 
i menedżerów z małych i średnich przedsiębiorstw na roz-
wijanie tzw. kompetencji twardych jest stopniowo równo-
ważone nabywaniem kompetencji miękkich (np. z zakre-
su komunikacji, motywowania i oceny pracowników);

• napływ młodych osób do zarządzania oraz znaczny roz-
wój dużej części małych i średnich przedsiębiorstw wpły-
wają pozytywnie na ogólny poziom kompetencji kadry 
kierowniczej w  tym sektorze, a  zwłaszcza na wzrost po-
ziomu wykształcenia oraz kreatywności i innowacyjności 
w procesie zarządzania.
Zdając sobie sprawę, że przeprowadzona w  tym opraco-

waniu analiza posiada z  wielu powodów charakter wycin-
kowy, należy wskazać na możliwe kierunki dalszych badań 
tej problematyki. Na szczególną uwagę zasługują badania 
dotyczące wpływu transferu kadry kierowniczej z  sektora 
dużych przedsiębiorstw oraz z  instytucji i urzędów admini-
stracyjnych na poziom kompetencji menedżerów z małych 
i  średnich firm. Ważne byłyby także analizy przepływów 
kadrowych w  odwrotnym kierunku i  ich skutków dla po-
tencjału menedżerskiego firm z sektora MSP oraz dotyczące 
dostosowania systemu szkolenia do specyfiki pracy kierow-
niczej w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
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Przypis

1)  Badania zrealizował zespół w składzie: S. Flaszewska, M. Ku-
rowska, S. Lachiewicz (kierownik), M. Matejun, S. Mosińska, 
K. Szymańska i A. Walecka w ramach projektu badawczego 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki 
w latach 2012–2013.

Tabela 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według formy prawnej, wieku i obszaru działania 

Forma prawna Liczba % Wiek firmy Liczba % Obszar działania Liczba %

Osoba fizyczna 179 59 Do 3 lat 5 2 Lokalny 105 35

Spółka cywilna 34 11 4–5 lat 30 10 Regionalny 79 27

Spółka handlowa 79 27 6–10 lat 90 30 Krajowy 67 22

Inne formy 8 3 Powyżej 10 lat 173 58 Międzynarodowy 49 16

Źródło: opracowanie własne
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Role and Forms of Managerial Competences 
Development in Small and Medium Enterprises 

Summary

Management executives, who play a key role in the activities 
of any company, should attach a  great importance to the 
development of managerial competences. This applies espe-
cially to small and medium-sized enterprises. Entrepreneurs 
and managers of these enterprises should have a wide range 
of competencies due to the limited number of positions for 
specialist and advisers. The aim of the study is to establish 
and evaluate the role and forms in developing managerial 
competences in small and medium-sized enterprises. The 
article presents basic concepts, models and forms of develop-
ing managerial competences based on literature studies and 
the results of selected empirical research in small and medi-
um-sized enterprises

Keywords

managerial competences, small and medium-sized enter-
prises, forms of developing competences
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