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Prenumerata w redakcji

Z achęcamy Szanownych Czytelników 
do zamówienia prenumeraty „Prze-

glądu Organizacji” bezpośrednio w  re-
dakcji. Jest to najprostszy sposób zakupu 
czasopisma. Zamówienia przyjmujemy 
w dowolnym terminie na dowolny okres. 
Jeżeli nie otrzymamy innych dyspozycji, 
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Fakturę na zapłaconą kwotę redakcja 
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II i III STRONA OKŁADKI 
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Stawki reklam i publikacji promocyjnych

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 wysył-
ki za granicę jest o 50% wyższa. 

Opłaty pocztowe wliczone są zarówno w cenę 
prenumeraty krajowej, jak i zagranicznej. 

Prenumerata przez 
ogólnopolskich dystrybutorów 

Z amówienia na prenumeratę można 
składać również bezpośrednio u ogólno- 

polskich dystrybutorów. Współpracujemy z:

Garmond Press SA 
www.garmondpress.pl/prenumerata 

Kolporter SA 
http://dp.kolporter.com.pl 

Ruch SA 
www.prenumerata.ruch.com.pl 
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl

K oszty opracowania graficznego pono-
si zleceniodawca. Zlecenie reklam 

i ogłoszeń przyjmuje redakcja. 

Dla stałych klientów redakcja przewiduje 
korzystne bonifikaty.

Czy pamiętają państwo o prenumeracie 
Przeglądu Organizacji?

Redakcja „Przeglądu Organizacji” 
zachęca Szanownych Autorów do 

przesyłania tekstów naukowych i recenzji 
pozycji mieszczących się w obszarze dy-
scypliny nauk o  zarządzaniu. Wszystkie 
teksty są recenzowane z  zastosowaniem 
procedury „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 prob-
lematyki, 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  forma-
towania 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.
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KONKURS
ZŁOTE PIÓRO PRZEGLĄDU 

ORGANIZACJI

Warunkami konkursu objęte zostaną wszystkie artykuły opublikowane 
w pierwszym i kolejnych numerach Przeglądu Organizacji w 2016 r. 

oraz nadesłane do redakcji do dnia 31 października 2016 r.

Ocenie jury będzie podlegała przede wszystkim wartość naukowa publikacji, 
innowacyjność i oryginalność przeprowadzonych badań oraz sposób ich prezentacji.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 15 grudnia 2016 r. 
w siedzibie redakcji: Warszawa, ul. Górska 6/10, lok. 71.

Nagrody:
I nagroda: 1500 zł ― w formie bezpłatnej publikacji trzech artykułów w Przeglądzie 

Organizacji, dyplom uznania oraz „Złote pióro Przeglądu Organizacji”,
II nagroda: 1000 zł ― w formie bezpłatnej publikacji dwóch 
artykułów w Przeglądzie Organizacji oraz dyplom uznania,
III nagroda: 500 zł ― w formie bezpłatnej publikacji jednego 

artykułu w Przeglądzie Organizacji oraz dyplom uznania.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dwunastym numerze Przeglądu 
Organizacji oraz na stronie internetowej czasopisma.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, wydawca 
miesięcznika Przegląd Organizacji, ogłasza konkurs na najlepszy 

artykuł opublikowany w Przeglądzie Organizacji w 2016 r.
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MIĘDZY TRADYCYJNĄ A NOWOCZESNĄ 
ANALIZĄ STRATEGICZNĄ
Andrzej Kaleta

Wprowadzenie

Z arządzanie strategiczne zasadniczo ewoluuje w ostat-
nim czasie pod wpływem nowych wyzwań związa-

nych głównie ze zmiennością i  nieprzewidywalnością 
warunków rozwoju organizacji. Tak w teorii, jak i w prak-
tyce zakwestionowany został klasyczny model planowania 
strategicznego. Powstają nowe koncepcje zarządzania 
rozwojem – bardziej dynamiczne, elastyczne. Często nie 
są  one jeszcze sprecyzowane, zoperacjonalizowane, tym 
niemniej wytyczają nowe kierunki myślenia o  zarządza-
niu strategicznym.

W  pracach nad nowymi modelami zarządzania roz-
wojem relatywnie rzadko poruszany jest problem analizy 
strategicznej. Jej potrzeby jako kluczowego komponentu 
zarządzania strategicznego nie zakwestionowano. Z  dru-
giej jednak strony jawi się ona jako enklawa stabilizacji na 
tle wszystkich pozostałych składowych podejścia strate-
gicznego, podlegających rewolucyjnym zmianom. Można 
odnieść wrażenie, że jest to składnik na tyle uniwersalny, 
że pasuje do każdej koncepcji strategii. Czy jest to założe-
nie trafne?

W kontekście zasadniczych zmian metod zarządzania 
rozwojem, jakich jesteśmy dziś świadkami, możliwość 
wykorzystywania klasycznych metod analizy strategicznej 
budzi coraz więcej wątpliwości. Przede wszystkim coraz 
bardziej dynamiczne podejście do decyzji i wyborów stra-
tegicznych wydaje się kłócić z dość statycznymi modelami 
klasycznej analizy strategicznej. Można zatem założyć 
konieczność zmiany podejścia do analizy adekwatnie do 
przyjmowanego modelu zarządzania strategicznego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie 
odpowiedzi na pytanie, czy wraz ze współczesną ewolucją 
zarządzania strategicznego powinna ewoluować analiza 
strategiczna, a jeśli tak, to w jakich kierunkach jej zmiany 
powinny postępować. Rozważania opisane w  artykule 
oparte są  na metodzie refleksji naukowej i  odnoszą się 
do funkcjonowania organizacji, w tym przede wszystkim 
przedsiębiorstw.

Tradycyjna analiza strategiczna i jej 
słabości we współczesnych realiach

N ie ulega wątpliwości, że analiza strategiczna jest 
najlepiej opracowaną, najczęściej opisywaną, pre-

cyzyjnie zoperacjonalizowaną częścią zarządzania 
strategicznego. Nie brakuje sprawdzonych, szeroko do-

stępnych metod i narzędzi służących dogłębnej analizie 
makrootoczenia, mikrootoczenia czy wewnętrznego 
potencjału przedsiębiorstwa (Johnson i  in., 2010, s. 35; 
Romanowska, 2009, s. 32).

Generalnym założeniem powyższych podejść do ana-
lizy strategicznej jest przyjęcie, że wszechstronne uwa-
runkowania rozwoju przedsiębiorstwa da się rozpoznać 
i  trzeba to zrobić na tyle dokładnie, by zagwarantować 
trafność przyjmowanej strategicznej koncepcji rozwoju. 
Dominuje przekonanie: im pełniejsza analiza strategiczna, 
tym większa szansa na sukces rozwojowy przedsiębior-
stwa. Najlepiej w  tej sytuacji, by analiza zidentyfikowała 
100% uwarunkowań rozwojowych (Grant, 2011, s. 45).

Konsekwencją powyższego podejścia jest przyjęcie, iż 
podstawowe założenia dobrej analizy strategicznej to jej:

• kompleksowość,
• dogłębność,
• prospektywny charakter.

Dążenie do kompleksowości w  analizie strategicznej 
wynika z przekonania, iż w warunkach złożonego otocze-
nia współczesnych przedsiębiorstw nigdy nie wiadomo, 
skąd wynikną wyzwania, które okażą się decydujące. Na 
ich pominięcie czy zbagatelizowanie nie można sobie 
pozwolić. Kompleksowe podejście do analizy strategicz-
nej zakłada równoczesne rozpoznanie możliwie licznych 
czynników w ich wzajemnych związkach.

Powszechnie akceptowany schemat analizy strategicz-
nej zakłada szczegółowe rozpoznanie trzech kluczowych 
komponentów uwarunkowań rozwojowych, a  więc ma-
krootoczenia, mikrootoczenia i  potencjału wewnętrz-
nego organizacji. Każda z  tych części składowych jest 
sukcesywnie wzbogacana. Wśród uwarunkowań makro-
otoczenia nie sposób dziś pominąć coraz bardziej złożo-
nych realiów międzynarodowych, dotyczących trendów 
ekonomicznych czy w  zakresie postępu technicznego. 
Nie sposób dziś pominąć zmian zachowań społecznych, 
zjawisk politycznych czy nawet klimatycznych. Analizy 
mikrootoczenia nie można dziś zawęzić do rozpoznania 
najważniejszych konkurentów czy klientów. Coraz czę-
ściej decydujące znaczenie zaczynają mieć potencjalni, 
dziś nawet nieistniejący konkurenci. Wielkim wyzwaniem 
jest rozpoznanie przyszłych klientów i ich możliwych za-
chowań. Z kolei zacieranie się granic międzysektorowych 
pogłębia zainteresowanie coraz liczniejszymi substytuta-
mi, coraz słabiej związanymi z  macierzystym sektorem 



ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE | 5

przedsiębiorstwa. Także wewnętrzna analiza strategiczna 
staje się coraz bardziej złożona. Nie można w niej pomi-
nąć choćby coraz liczniejszych niuansów, warunkujących 
kompetencje czy zaangażowanie pracowników. Coraz 
bardziej konieczne staje się samokrytyczne spojrzenie 
na własne zasoby i  procesy poprzez pryzmat benchmar-
kingu, porównujący stosowane rozwiązania nie tylko do 
bezpośredniej konkurencji, ale i  do najlepszych wzorów 
(Urbanowska-Sojkin, Banaszyk, 2004, s. 86).

Postulat stopniowego poszerzania analizy strategicznej 
jest z jednej strony zrozumiały. Wynika z narastającej zło-
żoności i  komplikowania się warunków rozwoju współ-
czesnych przedsiębiorstw. Oznacza próbę podążania za 
tymi trendami. Z drugiej strony rodzi się coraz silniejsza 
wątpliwość, czy jest to próba wykonalna. Już dziś dla wielu 
przedsiębiorstw satysfakcjonujące rozpoznanie istotnych 
uwarunkowań rozwojowych staje się zadaniem badaw-
czym, przekraczającym ich realne możliwości. Nie mają 
po temu ani odpowiednich kompetencji, ani wystarczają-
cych możliwości finansowych. A co będzie w przyszłości, 
gdy obszar niezbędnych analiz ulegnie dalszemu posze-
rzeniu? Dążenie do kompleksowego, kompletnego rozpo-
znania warunków rozwoju stanie się w  tych warunkach 
nie tylko nierealne, ale i  niekorzystne. Może oznaczać 
nadmierne angażowanie ludzi i  środków finansowych 
w  prace analityczne kosztem innych aktywności, a  ich 
efekt może się okazać i tak niezadowalający.

Postulat dogłębności analizy strategicznej wynika 
z  przekonania, że tylko informacje odpowiednio szcze-
gółowe, a tym samym trafne mają istotną wartość w pro-
jektowaniu koncepcji rozwojowych. Jakiekolwiek nowe 
konfigurowanie, przetwarzanie posiadanej wiedzy nie zli-
kwiduje luki informacyjnej. Jeśli zabraknie konkretnych 
danych o kluczowym znaczeniu, to sformułowanie trafnej 
strategii może się okazać nierealne.

Zgłębianie wiedzy, docieranie do informacji nieraz 
głęboko ukrytych, trudno dostępnych jest warunkiem po-
dejmowania racjonalnych decyzji rozwojowych. Oznacza 
to często konieczność prowadzenia złożonych, a zarazem 
kosztowych badań. Jeśli nie posiadamy satysfakcjonującej 
wiedzy na temat planów rozwojowych kluczowych kon-
kurentów, musimy nieraz uciec się do wyrafinowanych 
działań wywiadowczych. Jeśli brakuje informacji w  kwe-
stii określonych trendów ekonomicznych czy rozwiązań 
formalnoprawnych, choćby na drugim końcu świata 
zmuszeni jesteśmy do uruchomienia złożonych prac 
eksperckich.

Projekty badawcze dotyczące różnych sfer życia, 
wymagające kompetencji często wykraczających poza 
wewnętrzny potencjał przedsiębiorstwa stają się na tyle 
istotnym warunkiem dojścia do właściwej analizy stra-
tegicznej, że przekształcają prace analityczne w  złożone 
przedsięwzięcia badawcze. Jej immanentną częścią stają 
się rozliczne badania prowadzone siłami wewnętrznymi 
organizacji bądź zlecone wyspecjalizowanym jednost-
kom zewnętrznym i to bez względu na koszty i trudności 
organizacyjne. Waga informacji zdobywanych tą drogą 
uzasadnia ponoszenie tych wysiłków, zwłaszcza gdy 
przeciwieństwem tego typu działań jest podejmowanie 

kluczowych rozstrzygnięć rozwojowych „w ciemno” przy 
ogromnym ryzyku istotnych błędów.

Choć trudno zakwestionować konieczność posiada-
nia dogłębnej, szczegółowej wiedzy z  różnych obszarów, 
z których każdy może zadecydować o przyszłości przed-
siębiorstwa, to możliwość praktycznego wypełniania tego 
postulatu staje się coraz bardziej wątpliwa. Ilość pożąda-
nych, ważnych przedsięwzięć badawczych zapewniających 
dostęp do satysfakcjonujących, odpowiednio wiarygod-
nych informacji zaczyna przerastać możliwości typowych 
przedsiębiorstw, które w końcu są  jednostkami produku-
jącymi czy świadczącymi usługi w swoich sektorach, a nie 
organizacjami badawczymi. Jak w  przypadku dążenia 
do sukcesywnego poszerzenia analizy strategicznej, tak 
skłonność do dalszego pogłębiania analizy i to równolegle 
w różnych obszarach, z których każdy może się okazać de-
cydujący, przekracza możliwości finansowe i kompetencje 
jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. Jeśli w  każdej sytuacji 
możliwe jest wzbogacenie pożądanej wiedzy i jej uwiary-
godnienie, to prowadzić to może do angażowania coraz 
większych, w  perspektywie nieskończonych zasobów. 
Dodatkowo czas niezbędny na prowadzenie uruchamia-
nych badań może w  nieskończoność odwlekać moment 
podejmowania decyzji rozwojowych. W końcu może się 
okazać, że pozyskana z  największym trudem niezwykle 
wartościowa informacja jest już zbędna, gdyż ze względu 
na opóźnienie nie można jej już praktycznie wykorzystać.

Założenie prospektywnego charakteru analizy stra-
tegicznej jest, jak się wydaje, dążeniem oczywistym 
w  kontekście istoty analizy strategicznej, która z  natury 
służy pozyskaniu informacji dla kształtowania przyszłego 
rozwoju przedsiębiorstw. Analiza, która skupiłaby się na 
rozpoznaniu obecnej sytuacji, jest z tego punktu widzenia 
zupełnie bezwartościowa. Jeśli wiadomo, że przyszłość nie 
będzie wynikała z kontynuacji dotychczasowych trendów, 
gdy coraz częściej zrywana jest ciągłość procesów rozwoju, 
to wartość, choćby najtrafniejszego rozpoznania sytuacji 
aktualnej z  punktu widzenia kształtowania przyszłego 
rozwoju, jest praktycznie zerowa. Można oczywiście bro-
nić tezy, że wiedza na temat współczesności jest w jakimś 
stopniu przydatna, gdyż pomaga zrozumieć rzeczywistość 
i  pośrednio ułatwia przewidywanie sytuacji przyszłych. 
Nie ulega jednak najmniejszej wątpliwości, że nieporów-
nanie bardziej wartościowa jest informacja przyszłościo-
wa, obrazująca zamierzenia, możliwe uwarunkowania, 
przewidywanie przyszłych uwarunkowań. Prognozy po-
trzeb klientów, zachowań konkurentów przyszłych uwa-
runkowań ekonomicznych itp. są kluczowymi impulsami 
inspirującymi do tworzenia wartościowych koncepcji roz-
wojowych. Tylko taka wiedza pozwala kształtować trendy 
czy z wyprzedzeniem dostosowywać się do nich w coraz 
bardziej zmiennych warunkach rozwoju gospodarczego.

Naturalna skłonność licznych przedsiębiorstw do 
pogłębiania analizy strategicznej w  kierunku doprecyzo-
wania obrazu dnia dzisiejszego, wynikająca z  relatywnie 
łatwego dostępu do informacji na ten temat, jest w  po-
wyższym kontekście drogą donikąd i zaprzeczeniem isto-
ty analizy strategicznej. Z drugiej jednak strony postulat 
skoncentrowania się w  analizach strategicznych na przy-
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puszczeniach, przewidywaniach, prognozach, możliwych 
wariantach zdarzeń jest też do pewnego stopnia proble-
matyczny. W bardzo złożonych i niezwykle dynamicznych 
okolicznościach rozwoju współczesnych przedsiębiorstw 
dostatecznie wiarygodne prognozowanie nawet najistot-
niejszych uwarunkowań rozwojowych może się okazać 
niewykonalne. Z jednej strony oznacza to bowiem pracę 
nad nieskończenie licznymi przewidywaniami i scenariu-
szami, a więc ogromne wyzwanie badawcze nawet dla naj-
zamożniejszych i  dysponujących najlepszą kadrą przed-
siębiorstw. Z drugiej strony potencjalny zalew rozlicznymi 
materiałami prognostycznymi, o  różnej, często dyskusyj-
nej wiarygodności, wcale nie musi ułatwić podejmowania 
trafnych decyzji strategicznych. Jeśli decydentom trudno 
będzie jednoznacznie określić przyszły rozwój wydarzeń, 
to rozległa wiedza na temat możliwego rozwoju zdarzeń 
może nawet zaciemniać obraz przyszłości i komplikować, 
a nie ułatwiać wybory strategiczne. Może się zatem oka-
zać, że w dynamicznych, nieprzewidywalnych warunkach 
współczesnego rozwoju zdobycie zadowalającego mate-
riału prognostycznego będzie często niewykonalne, a jeśli 
nawet uda się barierę dostępu do informacji przełamać, to 
trudno będzie taką analizę skutecznie wykorzystać.

Z  powyższych rozważań jawi się obraz analizy strate-
gicznej jako wyzwania badawczego spełniającego dość 
oczywiste i z pozoru kontrowersyjne postulaty. Trudno się 
nie zgodzić z tezą, że im bardziej kompleksowe będzie roz-
poznanie, tym większa szansa, że uwzględni wyzwania klu-
czowe. Równie trudno zakwestionować tezę, że pożądana 
jest dogłębność rozpoznania. Im głębiej sięgnie analiza, 
tym większa szansa, że dotrze do informacji wartościo-
wych. Oczywiste wydaje się też wybieganie w  przyszłość 
w analizach strategicznych. Im lepiej i im dalszą przyszłość 
przewidzimy, tym większa szansa, że zdążymy się do niej 
przygotować. Problemem jest nie tyle poprawność powyż-
szych założeń, ile ich realność we współczesnej rzeczywi-
stości. Może się okazać, że wypełnienie owych skądinąd 
słusznych postulatów nie będzie wykonalne.

Koncepcja doskonałej analizy strategicznej, skutecznie 
zmniejszającej ryzyko zarządzania rozwojem może się dziś 
okazać utopią czy projekcją życzeniową. Jak się wydaje, 
potwierdzeniem tej tezy jest w dużym stopniu obserwacja 
praktyki gospodarczej. Z jednej strony spektakularne po-
rażki ponoszą przedsiębiorstwa potężne, posługujące się 
rozbudowanymi dokumentami analitycznymi, jak choćby 
Nokia czy Kodak. Z drugiej strony trudno uzasadnić, że 
sukces Facebooka czy Google’a, czy nawet Apple’a  to 
rezultat pełniejszej niż u  konkurentów analizy rzeczywi-
stości. Może to podważać wartość klasycznej, tradycyjnej 
analizy strategicznej i  sugerować potrzebę poszukiwania 
nowej jej koncepcji, lepiej odpowiadającej wyzwaniom 
współczesnej, a zwłaszcza przyszłej gospodarki.

Analiza strategiczna w nowych 
realiach zarządzania strategicznego

D otychczas praktykowana analiza strategiczna ba-
zuje na fundamentalnym założeniu planistycznego 

podejścia do strategii rozwoju przyjmującym, iż przy-

szłość – nawet tę odległą – da się przewidzieć i na tej 
podstawie zaplanować. To w  klasycznym planowaniu 
strategicznym kierunki rozwoju miały być wytycza-
ne na podstawie precyzyjnych analiz uwarunkowań 
wewnętrznych i  zewnętrznych. Zakładano, że tylko 
dogłębne rozpoznanie rzeczywistości daje szansę, ale 
w pewnym sensie i gwarancję wyboru trafnej strategii, 
a  w  efekcie jej zastosowania –  sukcesu rozwojowego. 
Porażki jawiły się w  tym wypadku jako konsekwencje 
błędów w analizie strategicznej. Problem w tym, że dziś 
wiara w  charakterystyczną dla planowania strategicz-
nego możliwość panowania nad rzeczywistością, jej 
przewidywania, projektowania bezdyskusyjnie przemi-
nęła, a typowa dla podejścia planistycznego koncepcja 
kompletnej analizy strategicznej trwa. Praktycy ani teo-
retycy zarządzania strategicznego jak dotąd nie zdys-
kredytowali klasycznych metod analizy strategicznej 
ani też nie przedstawili nowych, satysfakcjonujących 
jej koncepcji.

Projektowanie współczesnych koncepcji analizy stra-
tegicznej musi przede wszystkim uwzględniać oczywiste, 
powszechnie znane, ale nie zawsze uwzględniane w dzia-
łaniach trendy rozwoju gospodarczego:

• narastająca złożoność warunków rozwojowych po-
wodująca drastyczny wzrost ilości uwarunkowań roz-
wojowych, które mogą przesądzać o  sukcesach bądź 
porażkach przedsiębiorstw,

• pogłębiająca się zmienność uwarunkowań rozwo-
jowych powodująca generalną nieprzewidywalność 
w związku z tempem zmian, wielością ich kierunków, 
a często i nieciągłością.
Postępująca globalizacja, zacieranie się granic między 

sektorami, narastająca wrażliwość ludzi, ale i  przedsię-
biorstw na coraz liczniejsze, często i  subtelne impulsy 
rozwojowe powoduje, że ilość czynników mogących 
przesądzać o szansach rozwoju, a tym samym wymagają-
cych rozpoznania niesłychanie wzrasta. Dla przeciętnego 
współczesnego przedsiębiorcy decydujące o przyszłości 
mogą się okazać zarówno nadchodzące zmiany klima-
tyczne, jak i nowe technologie ledwie dziś projektowane, 
choćby na drugim końcu świata, załamanie koniunktu-
ry na rynku, z  którym działania owego przedsiębiorcy 
wydają się nie mieć nic wspólnego, czy nowy konkurent, 
którego pojawienia się na rynku nikt dotąd się nie spo-
dziewał. Równie decydujące mogą się okazać nowe tren-
dy demograficzne czy zmiany zachowań społecznych.

Wiarygodne rozpoznanie praktycznie nieograniczo-
nego zestawu uwarunkowań przekracza możliwości nie 
tylko indywidualnego przedsiębiorcy, ale i najpotężniej-
szych koncernów dysponujących nieograniczonymi za-
sobami finansowymi, kadrowymi czy organizacyjnymi. 
Co więcej, gdyby nawet było to technicznie wykonalne, 
to koszty i czas niezbędny do zgromadzenia pożądanych 
informacji podważają racjonalność tego typu prób. To 
oznacza, że współczesna analiza strategiczna dostosowa-
na do obecnych uwarunkowań musi być z założenia se-
lektywna. Problemem pozostaje klucz doboru informacji 
wartych pozyskiwania i  odseparowania tych, z  których 
można zrezygnować.
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Zmienność uwarunkowań rozwojowych wynika z  co-
raz szybszego postępu technicznego, z  rosnących turbu-
lencji w  zachowaniach społecznych, strukturach gospo-
darek, pozycji poszczególnych przedsiębiorstw, trendach 
koniunkturalnych, cenach surowców, walut i  wszelkich 
innych czynników decydujących o możliwościach rozwo-
ju. Dziś skala zmian następujących w ciągu roku przerasta 
te, które niegdyś następowały w ciągu dziesięcioleci. Co 
więcej, nie ma wątpliwości, że przyszłość będzie bez po-
równania bardziej dynamiczna od tego, z czym mamy do 
czynienia dzisiaj (Krupski, 2005, s. 15).

Trend przyspieszania tempa zmian w gospodarce stwa-
rza wielkie wyzwania dla tych, którzy w  ramach analizy 
strategicznej usiłują rzeczywistość rozpoznać, a zwłaszcza 
ją przewidzieć i  to z  dużym wyprzedzeniem. Czas przy-
gotowywania niezbędnych prognoz, ich wielowarianto-
wość może prowadzić do sytuacji, gdy wysiłek włożony 
w przygotowywanie analiz okaże się niewspółmierny do 
ich praktycznej wartości. Opóźnienia, niejednoznaczność 
w  przygotowywanych diagnozach może powodować, że 
niemożliwe będzie podjęcie na ich podstawie decyzji we 
właściwym momencie. Projektując koncepcję współczes- 
nej analizy strategicznej, trzeba te realia uwzględnić. De-
cydujące wówczas staje się tempo pozyskiwania, przetwa-
rzania informacji, umiejętność przewidywania zdarzeń na 
podstawie niepełnych danych.

W zarysowanym wyżej kontekście rozwija się koncep-
cja współczesnej analizy strategicznej. W nowych realiach 
musi być ona prowadzona według nowej filozofii. Należy 
rozstać się z  utopijnym, choć z  pozoru racjonalnym dą-
żeniem do w pełni kompletnego i wiarygodnego przewi-
dywania możliwości rozwojowych. Należy pogodzić się 
z faktem, iż pozyskana wiedza zawsze będzie niesatysfak-
cjonująca. Trzeba nauczyć się z tym żyć. Zadaniem analizy 
strategicznej jest w  tej sytuacji co najwyżej rozpoznanie 
wybranych faktów. Byle były one ważne, w porę odkryte 
i by otwierały przed przedsiębiorstwem nowe perspekty-
wy rozwojowe. Kluczowym oczekiwaniem jest to, by ana-
liza strategiczna odkrywała rzeczywistość, przedstawiała 
ją w nowym świetle, bo tylko wtedy stanie się wartościo-
wym impulsem do kreowania nowatorskich pomysłów 
rozwojowych. Znaczenie analizy, która jedynie utrwala, 
pogłębia już posiadaną wiedzę, jest znikome.

Kluczowe założenia nowej analizy strategicznej to:
• szybkość,
• selektywność,
• intuicyjność.

Czas pozyskiwania informacji strategicznej staje się 
kluczem do sukcesu w dynamicznym środowisku gospo-
darczym. Dezaktualizacja wiedzy postępuje tak szybko, iż 
miesiące, a nawet dni przesądzają o jej wartości. Zidentyfi-
kowanie ważnych sygnałów przed konkurentami pozwala 
zrobić z nich użytek. Nawet niewielkie spóźnienie w sto-
sunku do nich może zamknąć drogę do ich wykorzystania 
(Krupski, 2005, s. 55).

W praktyce oznacza to konieczność bazowania w ana-
lizach strategicznych na wczesnych, zwykle słabych 
sygnałach. Kluczem do sukcesu staje się umiejętność 
wyłowienia, zidentyfikowania i zinterpretowania danych, 

które są nieoczywiste, niezauważalne dla rywali, a nawet 
często nie do końca uwiarygodnione. Przedsięwzięcia 
służące ich wykorzystaniu i tak zakładają konieczność ich 
weryfikacji. Ryzyko pracy kosztownej, czasochłonnej, ab-
sorbującej nad impulsami, które nie znajdą potwierdzenia, 
jest oczywiście niezwykle ważne. Tym niemniej jest to 
często jedyna szansa na podejmowanie działań pionier-
skich, które w  wielu przypadkach stają się jedyną drogą 
do znaczących sukcesów.

Wielką sztuką staje się dziś jak najwcześniejsze ziden-
tyfikowanie rynkowej wartości innowacyjnych pomysłów, 
wynalazków. Równie istotne może być wczesne rozpo-
znanie zapowiedzi zmian koniunkturalnych na rynkach 
surowcowych, finansowych, nowych trendów w  zacho-
waniach konsumenckich czy rozpoznanie gospodarczych 
konsekwencji określonych zjawisk społecznych. Zdolno-
ści powyższe są udziałem nielicznych, ale to nieliczni mają 
szansę na spektakularne sukcesy. Analiza strategiczna ma 
zachęcać do poszukiwania tego typu sygnałów, ośmielać, 
inspirować. Tylko wówczas spełni swą rolę.

Wyzwaniem dla przedsiębiorstw chcących sprostać 
tym wyzwaniom jest zorganizowanie systemów wczesne-
go ostrzegania, procedur regularnego monitorowania róż-
norodnych uwarunkowań w poszukiwaniu interesujących 
impulsów. Pożądane wówczas może być celowe zatrud-
nianie pracowników o  szczególnej wrażliwości, wyjątko-
wej spostrzegawczości i  wyobraźni, którzy dostrzegają 
zjawiska niezauważalne dla przeciętnych obserwatorów. 
Obiecujące mogą być też różnego typu prace zespołowe, 
gdzie rozpoznanie opinii różnych osób, pobudzonych do 
aktywności choćby dzięki burzom mózgów, pomaga do-
strzec czynniki niedostrzegalne dla pojedynczych specja-
listów. Ważne, by procesy przeszukiwania rzeczywistości 
w celu szybkiego zidentyfikowania nieoczywistych sygna-
łów przyszłości były profesjonalne, systematyczne, by pro-
ces wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawisk był 
zorganizowany, gwarantował możliwość szybkiej reakcji 
na wychwycone sygnały, chroniąc przed skłonnością do 
ich zbagatelizowania.

Nawet najwspanialszy system poszukiwania impulsów 
rozwojowych nie zadziała, jeśli nie posiądziemy umiejęt-
ności selekcjonowania informacji na ważne i mniej istotne 
w celu koncentrowania się na tych pierwszych. Klasyczna 
koncepcja analizy strategicznej, zakładająca konieczność 
szczegółowego rozpoznania uwarunkowań makrootocze-
nia, mikrootoczenia, wewnętrznego potencjału przedsię-
biorstwa we wszelkich możliwych aspektach, dziś nie może 
się sprawdzić jako niemożliwa do zrealizowania w  odpo-
wiednio krótkim czasie i przy akceptowalnych kosztach.

Wyzwaniem jest w  pierwszym rzędzie zdolność stop-
niowego redukowania pola badań na podstawie oceny ich 
rangi dla przyszłości przedsiębiorstwa. Na początku cho-
dzi oczywiście o możliwie szerokie spojrzenie, by zyskać 
przekonanie, że z pola obserwacji nie znikną żadne czyn-
niki o potencjalnie kluczowym znaczeniu. Zaraz po tym 
trzeba jednak podjąć ryzyko odsiania sygnałów, które nie 
zasługują na dalszą uwagę, po to by móc skoncentrować 
się na tym co najistotniejsze. Nieważne, jak duże w tym 
wypadku jest ryzyko błędu. I tak trzeba je podjąć. Analiza 
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strategiczna przypomina wtedy prezentację rzeczywi-
stości w  możliwie szerokim planie filmowym po  to, by 
wkrótce dokonać najazdu kamerą na wybrane fragmenty 
rzeczywistości z  możliwością ich dowolnie głębokiej pe-
netracji (Slywotzky i in., 2006, s. 317).

W  konsekwencji współczesna analiza strategiczna 
sprowadzać się powinna do szczegółowego rozpoznania 
zaledwie kilku zjawisk. Nieraz wystarczy skupić się na 
rozpoznaniu konsekwencji ściśle określonych trendów 
demograficznych i  społecznych, skutków wybranych 
działań rozwojowych pojedynczych konkurentów czy we-
wnętrznych problemów przedsiębiorstwa wynikających 
wyłącznie z  barier rozwoju pracowników, konkurencyj-
ności technologii czy zdolności pozyskiwania środków 
finansowych. W każdym przedsiębiorstwie zestaw owych 
wartych rozpoznania zagadnień będzie inny. Co więcej, 
w danej organizacji też będzie zmieniał się w czasie.

Ważne, by takiej selektywności nie unikać, nie obawiać 
się jej, ale jednocześnie dokonywać wyborów w  sposób 
przemyślany, na podstawie możliwie racjonalnych argu-
mentów. Nie może nimi być tradycja czy posiadana wiedza. 
Trzeba bronić się przed skłonnością do koncentrowania 
analiz na zagadnieniach dobrze znanych, rozpoznanych, 
które wygodnie badać, ale których ranga może maleć. 
Dobór kluczowych obszarów zainteresowań analizy strate-
gicznej musi przede wszystkim wybiegać w przyszłość bez 
względu na trudności z tym związane. Jeśli zaangażowani 
możliwie profesjonalni analitycy skupią się na nielicznych, 
ściśle wybranych zagadnieniach, to gdyby nawet były one 
wyjątkowo trudne do przebadania, są w stanie je rozpoznać.

Malejące możliwości w  pełni racjonalnego, szczegóło-
wego rozpoznania rzeczywistości gospodarczej zmuszają 
do posługiwania się intuicyjnymi metodami wniosko-
wania. Praca analityków nie jest już obecnie prostym 
rzemieślniczym zadaniem, które dzięki profesjonalnemu 
wykorzystaniu określonych narzędzi i  instrumentów 
prowadzi bezpośrednio do trafnego opisu przyszłej rze-
czywistości. To raczej aktywność twórcza, która na pod-
stawie niepełnych i nie zawsze wiarygodnych danych ma 
odkryć symptomy przyszłości i  czynić to w  sposób nie-
standardowy, nietypowy, najlepiej przed innymi. Analiza 
strategiczna jest na tyle wartościowa, na ile odkrywa nowe 
prawidłowości i kreuje nowatorską wiedzę i to taką, która 
nie poprawiłaby się, gdyby prac analitycznych nie podjęto. 
Kluczowe wówczas staje się nieszablonowe, niekonwen-
cjonalne spojrzenie analityków (Rumelt, 2013, s. 283).

Jak w każdej pracy twórczej podstawowe znaczenie za-
czyna mieć intuicja i wyobraźnia. Są osoby, które potrafią 
skojarzyć różne pozornie niepowiązane sygnały i  wycią-
gać z  nich wnioski. Szczególnie cenna jest umiejętność 
szybkiego rozstrzygania, które zjawiska mają poważne 
znaczenie, a  jakie można pominąć. Powyższe umiejęt-
ności są  równie rzadkie co cenne i warte pielęgnowania 
(Grant, 2011, s. 45).

Analiza, która nie może być oparta na kompletnych, 
bezdyskusyjnych danych, którą trudno oprzeć na w peł-
ni racjonalnych rozstrzygnięciach, z  konieczności musi 
wykorzystywać rozumowanie intuicyjne. To intuicja 
podpowiada często, które z  obserwowanych zjawisk 

rozwiną się w sposób znaczący dla perspektyw rozwojo-
wych przedsiębiorstwa. Równie intuicyjnie selekcjonuje 
się czynniki decydujące o  przyszłości od uwarunkowań 
drugorzędnych, nawet gdy brakuje przesłanek gwaran-
tujących trafność rozstrzygnięć. To wyobraźnia decyduje 
o tym, że jedni potrafią z prowadzonych obserwacji wy-
ciągać znaczące dla siebie wnioski, a inni nie są w stanie 
temu podołać.

W praktyce trudno przesądzić, jakie mechanizmy i in-
strumenty należałoby zastosować w  przedsiębiorstwach, 
by skutecznie pobudzać wyobraźnię i intuicję analityków. 
Ważny jest dobór osób o  niekonwencjonalnych umiejęt-
nościach. Pomocne może być korzystanie z prac zespoło-
wych, technik burzy mózgów i różnych innych metod po-
budzania kreatywności. Istotne jest generalne podejście 
do analiz, a zwłaszcza zaakceptowanie filozofii podejścia, 
która przyjmuje, że pewnego rodzaju „drogi na skróty”, 
ryzykowne wnioskowanie na podstawie fragmentarycz-
nych informacji staje się dziś właściwsze od mozolnego 
budowania kompletnych podstaw informacyjnych dla de-
cydowania. Podejście, które może się wydawać nienauko-
wym, nieracjonalnym, staje się dziś jedynym skutecznym 
rozwiązaniem w  nieprzewidywalnych warunkach rozwo-
ju współczesnej gospodarki. 

Podsumowanie

Z miany analizy strategicznej muszą dziś nadążyć za dy-
namicznie ewoluującym zarządzaniem strategicznym. 

Kierunki owych zmian podyktowane zmieniającymi się 
uwarunkowaniami i możliwościami analizy strategicznej 
mogą się wydać kontrowersyjne. Niełatwe może być za-
akceptowanie tezy, iż szybkość pozyskiwania informacji 
staje się obecnie ważniejsza niż jej precyzja. Podobne wąt-
pliwości może budzić założenie, iż wartościowsza staje się 
wiedza selektywna niż kompleksowa, ale z  konieczności 
ogólna. Jeszcze trudniejsze może być uznanie wartości 
intuicyjnych metod wnioskowania jako skuteczniejszych 
od rozbudowanego, precyzyjnego warsztatu progno-
stycznego. Powyższe trendy zmian analizy strategicznej, 
jeśli nawet nie gwarantują ewidentnego udoskonalenia, 
pozwalają na jej lepsze przystosowanie do realiów współ-
czesnej gospodarki.

Problemem pozostaje zoperacjonalizowanie powyż-
szych zaleceń. Dotychczas analiza wyróżniała się na tle 
pozostałych sfer zarządzania strategicznego dostępnością 
licznych, praktycznych narzędzi precyzujących jej zakres, 
obszary zainteresowań, sposoby pozyskiwania informacji, 
metody ich przetwarzania i prognozowania na ich podsta-
wie. Na tym tle przedstawione propozycje mają charakter 
bardzo ogólny. W razie ich akceptacji warto pokusić się 
o  rozwinięcie i  doprecyzowanie zaleceń. Należy jednak 
mieć świadomość, że sama natura zaprezentowanych 
sugestii nie dopuszcza możliwości tak dalekiej ich ope-
racjonalizacji, jak to miało miejsce w klasycznej analizie 
strategicznej. Trudno bowiem wyobrazić sobie szczegó-
łowe narzędzia gwarantujące szybkość pozyskiwania in-
formacji, uniwersalne instrumenty selekcji zainteresowań 
badawczych czy pobudzania intuicji analityków.
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Between Traditional and Contemporary 
Strategic Analysis

Summary

The evolution of contemporary strategic management 
is not accompanied by parallel profound changes in 
strategic analysis. Still, it is expected that it will provide 
comprehensive, thorough, and long-term knowledge. 
Today these assumptions become impossible to fulfill. 
There is a  need of changing the approach to strategic 
analysis, that will provide timeliness of the information 
collected, accepting the selectivity of knowledge and 
intuition as a method of deduction.

Keywords

strategic management, strategy, strategic analysis

ŹRÓDŁA I NARZĘDZIA ROZWOJU 
SYSTEMU INFORMACYJNEGO 
TWÓRCZOŚCI ORGANIZACYJNEJ
Celina M. Olszak 
Jerzy Kisielnicki
Mariusz Bratnicki

Wprowadzenie

Z agadnienie twórczości organizacyjnej i  kompute-
rowego jej wspomagania jest stosunkowo nowym 

i  słabo rozpoznanym tematem badawczym. O  ile pro-
blematyka twórczego rozwiązywania problemów, wspo-
magania twórczości na poziomie jednostki lub grupy 
została szeroko opisana w literaturze przedmiotu, o tyle 
brakuje badań nad zagadnieniem systemów wspoma-
gania twórczości organizacyjnej. Istnieje wyraźna luka 
poznawcza, przejawiająca się m.in. brakiem lub roz-
proszonym charakterem opracowań dotyczących istoty 
systemu informacyjnego dla twórczości organizacyjnej 
oraz źródeł i narzędzi jego wspomagania.

Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie 
najważniejszych źródeł oraz narzędzi rozwoju systemu 
informacyjnego twórczości organizacyjnej1. Aby zreali-
zować tak sformułowany cel badawczy, logikę wywodu 
przeprowadzono w  następujący sposób. W  pierwszej 
kolejności przedstawiono twórczość organizacyjną 
jako nowy kierunek zarządzania organizacją. Następnie 

podjęto próbę zdefiniowania istoty systemu informacyj-
nego twórczości organizacyjnej. Opisano najważniejsze 
zbiory tworzące taki system, a więc scharakteryzowano 
w szczególności: (1) podmioty biorące udział w genero-
waniu nowych i  użytecznych idei, (2) zasoby informa-
cyjne i zasoby wiedzy niezbędne w rozwoju twórczości 
organizacyjnej, (3) narzędzia ICT w procesach transfor-
macji informacji i  wiedzy oraz (4) relacje zachodzące 
między poszczególnymi elementami systemu informa-
cyjnego twórczości organizacyjnej. W  podsumowaniu 
niniejszego opracowania zawarto najważniejsze konklu-
zje płynące z badań oraz wskazano dalsze kierunki prac 
w  tym zakresie. Przy pisaniu artykułu wykorzystano 
głównie następujące metody badawcze: krytyczną ana-
lizę literatury przedmiotu, metodę dedukcji i  refleksji 
naukowej na podstawie doświadczenia autorów oraz 
wyników projektu badawczego pt. Metodologia kompu-
terowego wspomagania twórczości organizacyjnej, finan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

mailto:andrzej.kaleta%40ue.wroc.pl?subject=
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Twórczość organizacyjna jako nowy 
kierunek w zarządzaniu organizacją 

R ozwój współczesnych organizacji wymaga odwa-
gi, inicjatywy, niezależności myślenia, działania, 

a  przede wszystkim twórczości. Stwierdzenie to skłania 
do identyfikacji podstawowych nurtów współczesnego 
myślenia o  zarządzaniu, a  przede wszystkim zwrócenia 
uwagi na nowy, wyłaniający się kierunek zarządzania or-
ganizacją, jakim jest twórczość organizacyjna. 

Współczesne teorie organizacji uwypuklają potrzebę 
radykalnego przeobrażenia zarządzania (Birkinshaw, 
2010), rolę twórczej strategii organizacji (Dyduch, 2013), 
orientacji pozytywnej (Zbierowski, 2012), szczęśliwości 
(Judge, Kammeyer-Mueller, 2011), zdrowia organizacyj-
nego (Bratnicki i  in., 2014), pokory (Owens i  in., 2013), 
architektury innowacji (Owens i  in., 2013), mądrości 
organizacyjnej (Covan, Darsoe, 2008), a także fizyki spo-
łecznej, odzwierciedlającej konwergencję nauk fizycznych 
i  społecznych (Pentland, 2014). Logikę wywodu, która 
zaznacza się w wymienionych teoriach naukowych, moż-
na sprowadzić do stwierdzenia, że współczesne problemy 
zarządzania nie mogą być prawidłowo sformułowane, 
a  tym bardziej rozstrzygane w  kategoriach dotychcza-
sowych, starych sposobów rozumowania. Jeżeli chcemy 
z  powodzeniem rozwiązywać dylematy zarządzania, to 
musimy przejść do radykalnie nowych, twórczych sposo-
bów myślenia, budowy nowego systemu informacyjnego, 
a  także słownika i  języka, nawiązującego do twórczości, 
przedsiębiorczości, a także innowacyjności. 

Potrzeba twórczego myślenia, działania i  twórczego za-
rządzania organizacją jest znana nie od dziś (Proctor, 1998). 
Jednak w ostatnich latach rola twórczości znacznie wzrosła. 
Niektórzy nawet zapowiadają nadejście nowej ery rozwoju 
społeczno-gospodarczego –  ery twórczości, charakteryzu-
jącej się nowymi modelami zarządzania, zachęcającymi 
całe organizacje oraz ludzi do kreatywności i innowacyjno-
ści (Walton, 2010). Twórczość urasta do rangi nowego kie-
runku zarządzania organizacją. Kilka istotnych przyczyn 
wpłynęło na taką sytuację. Oto niektóre z  nich: (1) twór-
czość organizacyjną uznaje się za ważny zasób lub zdolność 
organizacji (Andriopoulos, 2001), będący kluczem do efek-
tywności organizacji, starających się zdobyć przewagę kon-
kurencyjną i utrzymać w turbulentnym otoczeniu (Wang, 
Cheng, 2010); (2) dzięki twórczości organizacje tworzą 
nowe sytuacje, wartość dodatkową i satysfakcję klienta (Je-
rzyk, 2007); (3) twórczość jest niezbędna do wytworzenia 
nowych zachowań i  interpretacji w  niespodziewanych sy-
tuacjach (Bechky, Okhuysen, 2011); (4) twórczość staje się 
kluczowym narzędziem strategicznym, umożliwiającym 
radzenie sobie z  ekonomicznymi przeciwnościami, wyni-
kającymi np. z różnych kryzysów i załamań gospodarczych 
(Nissley, 2010); (5) twórczość jest środkiem, za pomocą 
którego organizacje i ich uczestnicy mogą kreować znaczą-
cą trwałą wartość dla swoich różnorodnych interesariuszy 
(George, 2007); (6) twórczość w  sektorach nowej techno-
logii, jak również w tradycyjnych, dojrzałych organizacjach 
wydaje się odgrywać większą rolę w sukcesie niż skuteczne 
systemy produkcyjne (Styhre, Sundgren, 2005). 

Szczególnie interesujące spojrzenie na zagadnienie 
twórczości organizacyjnej otwiera się w  ramach strate-
gicznego podejścia zasobowego i  dynamicznych zdolno-
ści organizacji, w  myśl których o  powodzeniu strategii 
organizacji decyduje konfiguracja jej zasobów i  umiejęt-
ności oraz zdolność do ustawicznego nabywania nowych 
zasobów i tworzenia z nich nowych konfiguracji (Bratnic-
ka, 2014). Pozyskiwanie, rekonfigurowanie i  rozwijanie 
posiadanych przez organizację specyficznych zasobów 
jest krytycznym czynnikiem osiągania przewagi konku-
rencyjnej i  tworzenia wartości. Nic zatem zaskakującego 
w  tym, że współczesne zarządzanie wymaga większego 
nasycenia twórczością (Ringland i  in., 2010), a  także 
dynamicznej infrastruktury napędzającej nowe idee i uła-
twiającej wprowadzenie ich w  życie (Birkinshaw, 2010). 
Coraz większe jest zatem zrozumienie dla konieczności 
uzupełnienia instrumentarium zarządzania o  narzędzia 
menedżerskie, ułatwiające tworzenie unikalnej bazy zaso-
bowej przedsiębiorstwa (Ford, 2002). Takim narzędziem 
jest m.in. system informacyjny dla wspomagania twór-
czości organizacyjnej. On staje się ważnym nośnikiem 
innowacji, konkurencyjności, a także przetrwania organi-
zacji. Dlatego też konieczne jest poznanie jego istoty oraz 
elementów kształtujących jego rozwój.

System informacyjny twórczości 
organizacyjnej i jego użytkownicy 

Z agadnienie twórczości organizacyjnej coraz częściej 
rozpatrywane jest w powiązaniu z tematyką systemów 

informacyjnych oraz zarządzania informacją i  wiedzą. 
Twierdzi się bowiem, że twórczość pociąga za sobą gene-
rowanie czegoś nowego z  istniejącej informacji i wiedzy 
(Baron, 2012).

Poszukując wykładni do opisu systemu informacyjne-
go twórczości organizacyjnej, przyjęto, że twórczość orga-
nizacyjna jest działaniem procesowym, polegającym na:

• generowaniu nowych i użytecznych idei, struktur, arte-
faktów, usług oraz procesów biznesowych,

• stosowaniu w procesie poznania podstawowych zasad 
podejścia holistycznego, tj. zasad interakcji, sprzężenia 
zwrotnego oraz synergii,

• zdolności kreowania czegoś nowego, nowej wiedzy 
z  istniejących zasobów informacji, a  w  tym posługi-
wanie się słabo usrukturalizowanymi zbiorami danych 
(np. Big Data) oraz wiedzą jawną i ukrytą,

• posługiwaniu się narzędziami współczesnego zarzą-
dzania i stosowaniu rozwiązań z zakresu zaawansowa-
nej analityki, sztucznej inteligencji oraz współczesnych 
technologii informatycznych.
Proponuje się, aby system informacyjny twórczości 

organizacyjnej rozpatrywać jako piątkę zbiorów, ściśle ze 
sobą powiązanych: [T, Z, P, I, R], oznaczających odpowied-
nio: T –  twórcy, użytkownicy, czyli wszystkie podmioty 
biorące udział w  generowaniu nowych i  użytecznych 
idei; Z  –  zasoby informacyjne i  zasoby wiedzy potrzeb-
ne w procesach związanych z twórczością organizacyjną; 
P – procesy transformacji informacji i wiedzy niezbędne 
do generowania nowych i użytecznych idei; I – narzędzia, 
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a zwłaszcza narzędzia ICT; R – relacje zachodzące między 
poszczególnymi elementami. 

Przez termin „Twórcy” rozumie się zbiór wszystkich 
podmiotów, biorących udział w  generowania nowych 
i  użytecznych idei. Termin ten może występować w  tro-
jakiej roli i może składać się z następujących podzbiorów:

• podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na twór-
czość organizacyjną (T1),

• podmiotów biorących udział w  tworzeniu twórczości 
organizacyjnej (T2),

• podmiotów korzystających z  wytworów podmiotów 
przedstawionych w poprzednich dwóch punktach (T3).
Na zbiór elementów T może składać się: jednostka 

(pracownik), grupa, organizacja, grupa organizacji oraz 
szeroko rozumiane otoczenie organizacji (klienci, do-
stawcy itp.). Kwalifikacje twórców powinny być zbliżone 
do kwalifikacji pracowników wiedzy (knowledge workers), 
którzy mają wysoki stopień wiedzy specjalistycznej, wy-
kształcenie lub doświadczenie, a wykonywana przez nich 
praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywa-
nia wiedzy (Baron, 2012). Pracownicy tacy odpowiadają 
za kreowanie i wdrażanie nowych pomysłów, dzięki któ-
rym organizacje dopasowują swoje strategie do zachodzą-
cych zmian w otoczeniu biznesowym. Ich podstawowym 
zadaniem jest poszukiwanie, wymiana, łączenie i  wyko-
rzystanie wiedzy wewnątrz organizacji i poza jej granica-
mi. Należy zwrócić także uwagę na potrzebę posiadania 
przez nich wysokiego poziomu percepcji i  zrozumienia 
otaczającej rzeczywistości oraz zdolności do twórczego 
rozwiązywania problemów.

Trudno nie zauważyć, że pomiędzy poszczególnymi 
elementami zbioru T mogą występować różnorodne 
relacje (powiązania). Takie powiązanie możemy określić 
mianem struktury organizacyjnej, którą należy budować, 
pielęgnować oraz dynamicznie rekonfigurować. W takiej 
strukturze, w kontekście twórczości organizacyjnej, szcze-
gólnie ważna jest swoboda, duża niezależność i  elastycz-
ność w działaniu poszczególnych członków, umiejętność 
współpracy w grupie oraz swobodny dostęp do różnych 
zasobów informacyjnych. 

Z każdym systemem informacyjnym, a w tym także do-
tyczącym twórczości organizacyjnej, ściśle wiąże się zagad-
nienie badania potrzeb informacyjnych. Nie sposób ich 
ustalić bez odpowiedzenia sobie m.in. na takie pytania, jak: 
w jakich obszarach funkcjonowania organizacji potrzebne 
są  zmiany. Te zmiany mogą być podyktowane potrzebą 
poprawy pozycji konkurencyjnej organizacji, poprawy 
relacji z klientami, dostawcami, chęcią stania się liderem 
w danej branży lub wejścia w określone alianse. Ten fakt 
implikuje konieczność śledzenia i uwzględniania ogólnych 
trendów oraz tendencji panujących na rynku. Wiąże się 
z  analizowaniem bliższego i  dalszego otoczenia, a  także 
poczynań konkurencji. Do identyfikacji potrzeb twór-
czych organizacji można stosować różne metody i  tech-
niki. Należą do nich m.in.: wywiad, ankieta, obserwacja, 
analiza dokumentacji, metody automatycznego zbierania 
i monitorowania użytkowników. Ciekawą metodą wydaje 
się być metoda MoSCoW (A Guide…, 2009), która jak do 
tej pory, okazała się najbardziej użyteczną w analizie biz-

nesowej i przy tworzeniu oprogramowania. Nazwa metody 
jest skrótem od następujących słów: M – MUST (musi być) 

–  opisuje wymagania, które muszą być spełnione w  final-
nym rozwiązaniu (systemie); S – SHOULD (powinien być) 

–  reprezentuje pozycję (potrzebę) o  wysokim priorytecie, 
która powinna być zawarta w  rozwiązaniu, jeżeli jest to 
tylko możliwe; C – COULD (może być) – opisuje wyma-
ganie, które jest postrzegane jako pożądane, ale nie jest 
ono opcjonalne. Może być ono uwzględnione w przyszłym 
rozwiązaniu, jeżeli pozwolą na to np. czas i odpowiednie 
zasoby; W – WON’T (nie będzie) – oznacza wymaganie, 
które, za zgodą użytkowników, nie będzie stosowane w da-
nym wydaniu (wersji systemu), ale może być rozpatrzone 
w przyszłości.

Można przyjąć, że metoda MoSCoW jest obiecująca 
przy wyznaczeniu zbiorów potrzeb z dużej ilości, nie za-
wsze jasno określonych (lub dynamicznie zmieniających 
się) potrzeb informacyjnych użytkowników systemu 
twórczości organizacyjnej. Może być również narzędziem 
priorytezacji najbardziej istotnych potrzeb informacyj-
nych i  osiągania porozumienia między użytkownikami, 
którzy mają różne wymagania (priorytety). 

Zasoby informacyjne i zasoby wiedzy 
dla rozwoju twórczości organizacyjnej

R ozwój twórczości organizacyjnej wymaga posiadania 
odpowiednich zasobów informacji i wiedzy. W teorii 

informacji znana jest zasada: „Jakie informacje będą na 
wejściu, takie informacje uzyskasz na wyjściu”, a parafra-
zując „Śmiecie wprowadzisz, śmiecie otrzymasz”. Zatem 
nic zaskakującego, że niezwykle jest istotna jakość i uży-
teczność gromadzonych informacji w systemie twórczości 
organizacyjnej. Poniżej przedstawiono cztery jej najważ-
niejsze atrybuty: 
1. Dostępność informacji. Użytkownicy systemu powinni 

mieć dostęp do różnych zasobów informacyjnych oraz 
zasobów wiedzy, które są niezbędne przy realizacji roż-
nych prac twórczych. Problemem jest tu komercyjność 
dostępu do wielu baz informacji i wiedzy. Mimo że za-
sady Open Access są coraz bardziej popularne, to jed-
nak dostęp np. do wielu specjalistycznych baz wiedzy, 
czy czasopism naukowych, jest płatny.

2. Aktualność informacji. Twórczość organizacyjna wy-
maga sprawnego systemu zasilania informacjami. Bazy 
danych, bazy wiedzy oraz hurtownie danych nie speł-
nią swojej roli, jeśli nie będą na bieżąco aktualizowane 
i zasilane w aktualne informacje. Należy jednak zauwa-
żyć, że często rozwiązania prawne i ochrona własności 
intelektualnej, szczytne w swoich zamierzeniach, stają 
się barierą dla rozpowszechniania różnych rozwiązań, 
które są ważne dla rozwoju twórczości organizacyjnej.

3. Rzetelność informacji rozumiana jest jako prawdzi-
wość czy też wiarygodność informacji. Wymaga się, 
aby występowała zgodność pomiędzy informacją prze-
chowywaną w  systemie informacyjnym z  informacją, 
która opisuje dany obiekt lub zjawisko. Informacje, 
które otrzymuje użytkownik, powinny być prawdzi-
we. Jednak nie wszystkie źródła informacji tworzone 
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są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i etyki. Błęd-
ne informacje często „usypiają” czujność użytkownika, 
wprowadzają go w błąd, a w konsekwencji podważają 
jego zaufanie do systemu informacyjnego.

4. Jasność i zrozumiałość informacji. Informacje powinny 
być prezentowane użytkownikowi w  sposób czytelny 
i zrozumiały oraz łatwy do interpretacji. 
Pozyskiwanie zasobów informacyjnych to jedno 

z  najtrudniejszych zadań w  całym procesie tworzenia 
systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej. Wy-
nika to z kilku powodów, a przed wszystkim (Kisielnicki, 
Olszak, 2015):

• dużego rozproszenia i  różnorodności zasobów 
informacyjnych,

• braku dostępu do wielu zasobów informacyjnych, 
• słabej jakości danych w ramach różnych repozytoriów 

(brak spójności i integralności danych, powtarzania się 
danych).
Twórczość organizacyjna wymaga sięgania zarówno 

do aktualnych, dostępnych zasobów informacyjnych, 
jak i  absorbowania nowych zasobów wiedzy (rys. 1). 
Kiedy brakuje wiedzy na określony temat w  organiza-
cji, pracownicy muszą szybko asymilować odpowiednie 
informacje i podjąć próbę ich przyswojenia. Oznacza to 
potrzebę eksploracji zasobów zarówno wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych. Te pierwsze obejmują m.in. kartoteki 
papierowe, dokumenty opisujące misję firmy, jej strategię 
rozwoju, wybrane dokumenty związane ze sprzedażą, do-
kumenty finansowe, systemy ERP (Enterprise Resource 
Planning), bazy danych, hurtownie danych, systemy BI 
(Business Intelligence), CRM (Customer Relationship 
Management), SCM (Supply Chain Management), DSS 

(Decision Support Systems), bazy przypadków. Twórczość 
organizacyjna wymaga coraz częściej sięgania jednak do 
wiedzy tkwiącej w źródłach zewnętrznych. Mogą nimi być 
bazy patentów, raporty spółek, bazy rządowe, platformy 
branżowe, bazy biblioteczne, a także zasoby internetowe, 
takie jak: media społecznościowe, blogi, porównywarki, 
communities of practicess. 

Nową szansą na zasilanie systemu informacyjnego 
twórczości organizacyjnej jest strategia Open Access. 
Przez termin ten rozumie się otwarty, powszechny dostęp 
do różnych zasobów informacyjnych. Głównymi kanałami 
komunikacyjnymi, dzięki którym dystrybuuje się wiedzę 
w modelu Open Access, są otwarte czasopisma i repozy-
toria. Ten kierunek działań ściśle powiązany jest z ruchem 
Open Source i może być kojarzony z innymi działaniami, 
takimi jak: otwarte oprogramowanie, otwarte standardy, 
otwarte badania oraz otwarta nauka. Interesujące rozwią-
zania systemowe z  zakresu upowszechnienia informacji 
naukowej i  technicznej są stosowane np. w Wielkiej Bry-
tanii czy Niemczech. W Wielkiej Brytanii organem rządo-
wym odpowiedzialnym za takie usługi jest Joint Informa-
tion Systems Committee (JISC). JISC finansuje centralne 
instytucje, od których usługi informacyjne bezpośrednio 
zależą. Są to takie organizacje i  przedsięwzięcia, jak: 
UKOLN (UK Office for Library Networking), akademicka 
sieć komputerowa JANET, prenumeraty na zasadzie licen-
cji krajowej NESLI, system zarządzania dostępem Shibbo-
leth, organizacje wytwarzające źródła informacji i zasoby 
dydaktyczne, projekty digitalizacyjne i wiele innych. JISC 
objął swoim zasięgiem w  2011 roku 210 przedsięwzięć 
w ramach 33 programów oraz 49 stałych serwisów. Nieco 
inne, ale również warte zwrócenia uwagi, są rozwiązania 

Rys. 1. Zasilanie systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej
Źródło: opracowanie własne
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stosowane w  Niemczech. Są to rozwiązania zdecentrali-
zowane. Każdy z  16 landów prowadzi własną politykę 
w zakresie tworzenia konsorcjów i negocjowania warun-
ków licencji, np. na dostęp do czasopism elektronicznych. 
Obowiązek ustalania warunków dostępu do czasopism 
elektronicznych oraz informowania innych członków 
konsorcjów spoczywa najczęściej na bibliotekach uniwer-
syteckich oraz na narodowych bibliotekach landów. Cie-
kawe wnioski zostały przedstawione w raporcie z badań 
prowadzonych pod kierunkiem J. Houghtona z  Victoria 
University, a  poświęconych kosztom i  korzyściom stoso-
wania idei Open Access (Houghton, 2009). Porównano 
w  nim trzy modele z  różnych krajów: Wielkiej Brytanii, 
DURF w Holandii oraz DEFF w Danii. Raport ten pokazał, 
że największe korzyści czerpie się z modelu Open Access, 
w którym instytucje badawcze lub inna strona finansująca 
badania płaci za publikacje autorów. W  Danii przyjęcie 
takiego modelu to roczne oszczędności w wysokości ok. 
70 mln euro, w Holandii 133 mln euro, a Wielkiej Brytanii 
480 mln euro. Obecnie trudno jest wskazać optymalne 
rozwiązanie i jednoznaczne procedury, które mogłyby być 
wykorzystywane do zasilania systemów informacyjnych 
twórczości organizacyjnej. Analiza światowych rozwiązań 
wykazuje, że przestrzeń propozycji w  tym zakresie jest 
niezwykle różnorodna (Kisielnicki i in., 2013).

Narzędzia ICT w procesie odkrywania 
i transformacji wiedzy w systemie 
twórczości organizacyjnej 

W iedza oraz odkrywanie wiedzy nierozerwalnie wią-
żę się z  problematyką twórczości organizacyjnej. 

Bez wiedzy nie ma twórczości i  innowacyjności. Zwłasz-
cza wiedza cicha, niesformalizowana, ekspercka mają 
szczególne znaczenie. Mogą być one wartościową bazą 
do generowania nowych i użytecznych idei, dotyczących 
produktów i usług, różnych praktyk menedżerskich oraz 
strategii konkurencyjnych.

Odkrywanie wiedzy na potrzeby twórczości organi-
zacyjnej może być dokonywane z  udziałem różnych na-
rzędzi ICT. Uważamy, że szczególną rolę w tym procesie 
odgrywają narzędzia z  zakresu zaawansowanej analityki, 
sztucznej inteligencji, systemy pracy grupowej oraz syste-
my wizualizacji danych. 

Wśród narzędzi wykorzystywanych do przeprowadza-
nia złożonych obliczeń analitycznych należy wymienić: 
Business Intelligence (BI) (Olszak, 2015), Competitive 
Intelligence (CI) (Olszak, 2014), data mining, web mining, 
text mining (Chen i  in., 2012). Generalnie, narzędzia 
te są  ukierunkowane na eksplorowanie różnych źródeł 
danych oraz wykrywanie pewnych związków i  zależno-
ści zachodzących pomiędzy nimi, które mogą stanowić 
nową wartość dla organizacji. Przykładowo, klasyczne BI 
koncentrują się na eksploracji zasobów wewnętrznych or-
ganizacji, natomiast CI dotyczą analizy danych zewnętrz-
nych, zazwyczaj słabo ustrukturalizowanych. Bazy danych 
i hurtownie danych, uważane za fundamentalne składniki 
BI i CI, w kontekście wspomagania twórczości organiza-
cyjnej, mogą pełnić rolę repozytoriów danych do gene-

rowania nowych i  użytecznych idei. Hurtownie danych 
mogą przybierać formę korporacyjnych hurtowni danych 
lub minihurtowni danych, z których mogą korzystać poje-
dyncze osoby, zespoły, klienci oraz całe korporacje.

Możliwości rozwoju twórczości organizacyjnej szcze-
gólnie zaznaczają się w  czasach Internetu (Bratnicki 
i in., 2014a). Sieć Internet zaczęła oferować niespotykane 
dotąd możliwości w  zakresie zbierania i  analizy danych. 
Systemy HTTP oparte na Web 1.0, takie jak: Google 
Yahoo, Amazon, E-bay, pozwoliły organizacjom wyjść 
poza swoje granice i zasoby oraz prowadzić bezpośrednie 
interakcje z otoczeniem, klientami i dostawcami. Mecha-
nizmy cookies, logi serwerów stały się źródłem danych do 
zrozumienia potrzeb różnych interesariuszy oraz identy-
fikowania nowych potrzeb biznesowych. Techniki Web 
2.0  zapoczątkowały nowy obszar badań, zorientowany 
na analitykę nieustrukturalizowanych zawartości (Doan 
i in., 2011). Ogromna ilość informacji może być zbierana 
z sieci web oraz organizowana i wizualizowana z pomocą 
różnych technik text i  web mining. Narzędzia takie, jak 
np.: Google Analytics, dostarczają informacji na temat 
aktywności użytkowników oraz ujawniają ich preferencje 
zakupowe i  zainteresowania. Z  ich pomocą można rów-
nież przeprowadzać optymalizację lokowania produktów, 
analizę transakcji z klientami oraz analizę struktury rynku 
(O’Reilly, 2005). Analiza mediów społecznościowych daje 
niepowtarzalną okazję organizacjom w  zakresie wzmoc-
nienia twórczości organizacyjnej. Przejawiać się to może 
generowaniem oryginalnych produktów i usług z daleko 
posuniętą personalizacją. Szczególną rolę do odegrania 
mają tutaj techniki w  zakresie przetwarzania semantycz-
nej informacji, języka naturalnego oraz analizy zawartości 
stron WWW. Do tego dochodzi możliwość przetwarzania 
ogromnych strumieni danych z różnych urządzeń mobil-
nych, tj. telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów 
oraz urządzeń wyposażonych w RFID.

Ranga narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji w odkry-
waniu nowej wiedzy oraz inteligentnym wnioskowaniu jest 
znana nie od dzisiaj. Do narzędzi tych należą m.in.: syste-
my ekspertowe, systemy wieloagentowe, sieci neuronowe, 
algorytmy genetyczne. Z  punktu widzenia wspomagania 
systemu twórczości organizacyjnej są one przydatne w ab-
sorbowaniu informacji i wiedzy od różnych ekspertów oraz 
szeroko rozumianego otoczenia. Poprzez wykorzystywanie 
zaawansowanych mechanizmów wnioskowania, wyjaś- 
niania oraz baz wiedzy są  w  stanie optymalizować różne 
działania i  decyzje użytkowników, sugerować im pewne 
podpowiedzi oraz dążyć do osiągania kompromisu. Przy-
kładowo, systemy wieloagentowe (Olszak, Bartuś, 2013) 
są rozwiązaniami, które ilustrują, jak różne systemy (agen-
ci) mogą współpracować ze sobą, komunikować się, dzielić 
się wiedzą, aby zrealizować wspólny cel.

W  rozwoju twórczości organizacyjnej dużą rolę mają 
do odegrania narzędzia pracy grupowej, np. wirtualne 
konferencje, fora dyskusyjne, communities of practices, 
narzędzia udostępniania plików (upload and manager 
files in a shared folder). Narzędzia te uzmysławiają nam, 
że twórczość nie przebiega w  izolacji społecznej. Wręcz 
przeciwnie, jednostki oraz grupy przez cały czas uczest-
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niczą w twórczych, interakcyjnych procesach. Pracownicy 
tworzą idee, prezentują je innym członkom zespołu, uczą 
się od innych, aby ostatecznie modyfikować i  poszerzać 
swoje pierwotne pomysły. Narzędzia pracy grupowej 
pozwalają na komunikowanie się członków zespołów 
projektowych, pokonując bariery czasu i  lokalizacji geo-
graficznej. Użytkownicy mogą pracować w sieciach. Dzię-
ki technologii Cloud Computing mogą wykorzystywać 
wspólne, dzielone zasoby (bazy danych, oprogramowanie, 
usługi) do realizacji różnych zadań. 

Kończąc temat narzędzi ICT w  odkrywaniu wiedzy 
w kontekście rozwoju systemu twórczości organizacyjnej, 
warto zwrócić uwagę na techniki wizualizacji danych, ta-
kie jak: kokpity, grafy konceptualne, wizualne mapy wie-
dzy, hierarchie agregujące, hierarchie drzew czy techniki 
theme river, przeznaczone do wizualizacji przepływów 
uczuć klientów. Podstawowym ich zadaniem jest ułatwie-
nie użytkownikowi percepcji i  zrozumienie wszelkich 
zależności zachodzących pomiędzy różnymi, heteroge-
nicznymi danymi, pochodzącymi z rozmaitych źródeł. 

Zastanawiając się nad dalszym rozwojem narzędzi 
ICT dla wspomagania twórczości organizacyjnej, to 
niewątpliwie uwagę należy kierować dzisiaj w stronę Big 
Data. Jest to nowy kierunek badawczy, kojarzony z  du-
żymi, słabo strukturalizowanymi wolumenami danych, 
generowanymi na masową skalę. Ich źródłem są  różne 
interakcje online zachodzące między ludźmi, transakcje 
między ludźmi a  systemami informatycznymi, stronami 
Web, urządzeniami mobilnymi oraz urządzeniami wy-
posażonymi w różnego rodzaju sensory. Wśród narzędzi 
umożliwiających analizę danych Big Data można wymie-
nić: Big Table, Cassandra, Google File System, Hadoop, 
Hbase, MapReduce, Mashup. Uważamy jednak, że aby 
organizacje zaczęły w pełni wykorzystywać potencjał Big 
Data w twórczości organizacyjnej, to będą musiały w naj-
bliższym czasie przejść daleko idącą transformację i edu-
kację. Można sprowadzić ją do następujących punktów 
(Rodriguez, 2012): 

• postrzegania danych jak strumieni danych, a  nie jak 
zbiorów danych, jak to było dotychczas. To pociąga za 
sobą konieczność rozwoju nowego działu analityki, tzw. 
analityki strumieniowej (streaming analytics); 

• opracowania nowych podejść do składowania i  ana-
lizowania danych, wśród nich należy wymienić bazy 
NoSQL, analitykę w  pamięci (in-memory analytics) 
i analitykę w bazie danych (in-database analytics);

• zapewnienia odpowiedniej wydajności przetwarzania, 
które będzie musiało współgrać z szybkością napływu 
danych i czasem obsługi zapytań, zbliżonym do czasu 
rzeczywistego; 

• w miejsce analityków danych będą musieli pojawić się 
specjaliści, tzw. data scientists, a  więc osoby, które nie 
tylko rozumieją procesy analityczne, ale również spraw-
nie posługują się narzędziami ICT, a często mają także 
umiejętności z zakresu fizyki, biologii obliczeniowej lub 
socjologii zorientowanej na media społecznościowe; 

• analityka będzie musiała zostać przeniesiona z poziomu 
działu IT na poziom biznesu i przeniknąć we wszystkie 
jego obszary. 

Odnosząc się do ostatniego elementu, tworzącego 
system informacyjny twórczości organizacyjnej, tj. relacji 
zachodzących pomiędzy poszczególnymi jego elementa-
mi, trudno nie zauważyć, że jest on typowym systemem 
naczyń połączonych, reagującym na wszelkie zmiany 
zachodzące zarówno w samej organizacji, jak i jej otocze-
niu. Zasilanie takiego systemu w informacje powinno być 
ciągłym, dynamicznym procesem, który ma prowadzić do 
poszerzania się wiedzy twórczej w organizacji. 

Podsumowanie 

P rzeprowadzona dyskusja w niniejszym opracowaniu 
miała na celu wyjaśnić rolę, jaką w nowoczesnym za-

rządzaniu organizacją odgrywa twórczość organizacyjna. 
Równocześnie dyskusja ta uzmysłowiła, że bez znajomo-
ści istoty systemu informacyjnego, źródeł jego zasilania 
oraz narzędzi ICT, służących do analizowania i  odkry-
wania nowej wiedzy, trudno oczekiwać efektywnego 
rozwoju twórczości organizacyjnej. Podkreślono wagę 
problematyki badania potrzeb twórczych organizacji, 
zwracając uwagę m.in. na metodykę MoSCoW, służącą 
do wyznaczenia zbiorów, z dużej ilości i nie zawsze jasno 
określonych potrzeb informacyjnych użytkowników sys-
temu twórczości organizacyjnej. Zilustrowano także, jak 
strategia Open Acces może być wykorzystana do zasila-
nia systemu informacyjnego. Sporo miejsca poświecono 
narzędziom ICT, a  zwłaszcza z  zakresu zaawansowanej 
analityki. Zilustrowano, jak mogą być one wykorzysty-
wane do eksplorowania i odkrywania nowej wiedzy, któ-
ra jest podstawą do podejmowanych twórczych działań 
w organizacji. Na koniec zauważono ogromny potencjał 
tkwiący w Big Data – w strumieniowych, słabo ustruktu-
ralizowanych zasobach informacyjnych, których analiza 
może przynieść nową wartość dla rozwoju twórczości 
organizacyjnej. Big Data stanowią dla autorów niniejsze-
go opracowania kolejny, ważny krok w  badaniach nad 
twórczością organizacyjną oraz jej wspomaganiem z wy-
korzystaniem ICT. 

W  niniejszym artykule nie udało się zaprezentować 
praktycznej weryfikacji wielu zgłaszanych postulatów 
związanych z rozwojem systemu informacyjnego twórczo-
ści organizacyjnej, a  także wyników badań empirycznych, 
dotyczących źródeł i narzędzi rozwoju systemów twórczo-
ści organizacyjnej w  polskich organizacjach. Tym proble-
mom będą poświęcone dalsze badania naukowe autorów 
opracowania. 
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Sources and Tools of Information System 
Development for Organizational Creativity

Summary

The main purpose of this study is to identify the most 
important sources and tools of information system 
development for organizational creativity. To achieve such 
purpose, the structure of this research was organized as 
follows. At the beginning, a critical review of the relevant 

literature was conducted to describe organizational creativity 
as a new direction of organization’s management. Then, an 
idea of information system for organizational creativity 
was proposed. The main elements of such information 
system are, in particular: (1) actors that participate in 
creation of new and useful ideas, (2) information and 
knowledge resources that are required for the development 
of organizational creativity, (3) ICT tools in processing 
of information and knowledge, and (4) relationships 
between the following elements of information systems. In 
conclusion, theoretical contributions and future directions 
of the study were presented.

Keywords

organizational creativity, information system, information 
sources, ICT tools

KONKURENCYJNOŚĆ ― KLUCZOWE CZYNNIKI 
SUKCESU PRZEDSIĘBIORSTW XXI W.
Eulalia Skawińska
Romuald I. Zalewski

Wprowadzenie

K oncepcje czynników sukcesu firm w  procesie kon-
kurowania, przedstawiane w  opracowaniach i  mo-

delach teoretycznych w  latach 70., znacznie ewoluowały 
w XXI wieku. Znalazły one odzwierciedlenie w  licznych 
publikacjach z zakresu nauk o zarządzaniu. Przyczyn tego 
zjawiska należy upatrywać głównie w  cywilizacyjnym 
przełomie, wynikającym z  przejścia gospodarki indu-
strialnej do informacyjnej, stanowiącej podstawę GOW, 
a  więc w  zmianie postrzegania roli czynników rozwoju 
przedsiębiorstw. Wpłynęło to na formowanie nowych pa-
radygmatów zarządzania organizacjami, np. wiedzy, sie-
ciowego czy zrównoważonego rozwoju biznesu (Jabłoński, 
2014, s. 24–32; Sułkowski, 2013, s. 17–26; Niemczyk, 2014, 
s. 167–175; Jaki, 2014, s. 8–12; Stachowicz, 2014, s. 393– 

–413). Kształtowanie konkurencyjności firm w koncepcji 
zrównoważonego rozwoju budzi jednak dyskusje ich kie-
rownictwa, dostrzegającego w tym konflikt celów, obawy 
o zwiększone ryzyko oraz zapytania o czynniki o charak-
terze strategicznym (krytycznym). 

Należy pamiętać, że Polska jest w  znacznym stopniu 
zglobalizowana, aczkolwiek charakteryzuje ją mało inno-
wacyjna struktura gospodarcza i opóźnienia w osiąganiu 
wskaźników ekonomicznych oraz społecznych, porów-
nywalnych do krajów wysokorozwiniętych. Według eks-
pertów: „staliśmy się gospodarką filialną, montażownią 
i call center dla Europy” (Dryll, 2015, s. 22), co obecnie za-

pewnia uczestnictwo w międzynarodowych sieciach pro-
dukcyjnych, a zgodnie z trendami światowymi i strategią 
UE powinniśmy wejść na drogę nowoczesnej gospodarki. 
Istota podjętego problemu sprowadza się do odpowiedzi 
na pytanie, jakie czynniki konkurencyjności powinny fir-
my kształtować i wykorzystać, aby mogły zapewnić sobie 
trwały sukces na rynku w procesie pogłębiającej się globa-
lizacji i hiperkonkurencji w XXI w. Jest ono zasadne tym 
bardziej, że tempo internacjonalizacji polskich przedsię-
biorstw przybiera na sile, lecz jest wciąż „na początkowym 
etapie rozwoju” (Jarosiński, 2013, s. 179). Co więcej, ten 
problem badawczy nabiera szczególnej wagi i aktualności, 
ponieważ w gospodarce europejskiej w drugiej dekadzie 
XXI w. zostało zachwiane jej bezpieczeństwo. Wzrasta 
ryzyko funkcjonowania przedsiębiorstw spowodowane 
rosnącą niestabilnością polityczną świata i  falą emigran-
tów, trwającym kryzysem finansowym w  wielu krajach 
oraz turbulentnymi zmianami atmosferycznymi. Coraz 
trudniej jest kierownictwu firm przewidywać przyszłość 
i  planować źródła przewagi konkurencyjnej w  dłuższej 
perspektywie realizacji biznesu dla zapewnienia trwałe-
go rozwoju przedsiębiorstw działających w  warunkach 
niepewności. Wobec powyższego uzasadnione stają się 
pogłębione studia literatury na podjęty temat. 

Celami artykułu są określenie stanu wiedzy o  kluczo-
wych czynnikach sukcesu (KCS) konkurencyjności przed-
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siębiorstw oraz przedstawienie teoretycznego, autorskiego 
modelu KCS dla polskich przedsiębiorstw w  dającej się 
przewidzieć przyszłości. W  realizacji celu pracy zasto-
sowano metodę studiów literatury badanego problemu, 
dedukcji, modelową oraz wizualizacji. Najpierw omówiono 
teoretyczne poglądy reprezentowane w literaturze na temat 
czynników sukcesu w procesie konkurowania. Na podsta-
wie badań porównawczych przedstawiono różne definicje 
i możliwe relacje pomiędzy KCS a celami przedsiębiorstw. 
W  dalszej kolejności zaprezentowano stosowane metody 
badania KCS. Natomiast w ostatniej części pracy zaprezen-
towano autorski model KCS dla polskich przedsiębiorstw 
przyszłości. Jego jądro stanowią behawioralne, strukturalne 
i instytucjonalne czynniki sukcesu, które są związane z czte-
rema rodzajami kapitału: intelektualnym, technologicznym, 
kulturowym i finansowym.

W  związku z  niejednoznacznością poszczególnych 
kategorii ekonomicznych w  literaturze, w realizacji celu 
pracy przyjęto ich interpretację, którą wyjaśniono poniżej.

Konkurencyjność przedsiębiorstw oznacza umie-
jętność (zdolność) do konkurowania i  zdobywania 
przewagi konkurencyjnej na rynku (Gorynia, 2002, 
s. 48–69). Jest to pojęcie relatywne, utożsamiane ex-post 
z  osiągniętą pozycją konkurencyjną. Wysoka pozycja 
konkurencyjna firmy uzyskana na rynku oznacza jej 
sukces. Z  kolei przez pojęcie sukcesu przedsiębiorstwa 
przyjmujemy wysoki poziom realizacji trafnie zapla-
nowanych podstawowych celów (Mantura, 2002, s. 82), 
uwzględniających warunki wewnętrzne i zewnętrzne ich 
funkcjonowania, zarówno istniejące, jak i przewidywane. 
Podejmowane analizy teoretyczno-empiryczne wskazują, 
że kluczowe czynniki sukcesu stanowią źródła przewagi 
konkurencyjnej firm.

Należy się zgodzić z  A. Fishmanem (1998, s.  10–12), 
który stwierdził, że prawidłowo zdefiniowane cele orga-
nizacji są krytyczne dla sukcesu i  tak samo ważne oraz 
istotne, a także niezbędne jak KCS dla osiągnięcia tych ce-
lów. Jak łatwo zauważyć, istnieje między nimi sprzężenie 
zwrotne. Występowanie luki pomiędzy wyznaczonymi 
celami przedsiębiorstw a możliwościami ich wykonania, 
tkwiącymi w  czynnikach konkurencyjności, musi pro-
wadzić do rozwoju wewnętrznego, tj. takich elementów 
potencjału konkurencyjnego lub rozwoju zewnętrznego 
(np. poprzez członkowstwo w  klastrze, partnerstwie 
w  aliansie czy tworzenie międzyorganizacyjnej przewa-
gi), dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie sukcesu. 
Współcześnie, w warunkach turbulentnych, niezbędnym 
działaniem dla jego zdobycia jest zarządzanie zmianą 
(Clarke, 1997, s. 9).

Teoretyczne aspekty czynników 
sukcesu przedsiębiorstw 
w procesie konkurowania 

N owe spojrzenie na problem czynników konkuren-
cyjności, decydujących o  sukcesie przedsiębiorstw, 

jest wynikiem ewolucji poglądów dotyczących głównego 
celu ich działalności (zakwestionowanie w  teorii mene-
dżerskiej maksymalizacji zysku). Współcześnie istnieje 

opinia reprezentantów różnych szkół myślenia ekono-
micznego o koegzystencji wielu celów w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw, aczkolwiek nie ma konsensusu w ocenie 
stanowiska przedstawicieli teorii przedsiębiorstw, pro-
ponujących jako podstawowy cel poziom zysku zadowa-
lający wszystkich interesariuszy. W  dyskusji uzasadnia 
się, że w procesie konkurowania firm niezbędny wzrost 
ich zysku musi jednak uwzględniać kryterium efektyw-
ności ekonomicznej, wzrost wartości przedsiębiorstwa 
oraz udziału w  rynku. Ponadto ten cel ekonomiczny 
powinien być osiągany przez przedsiębiorstwa z  zacho-
waniem równowagi społecznej (tworzenie miejsc pracy, 
wzrost płac, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.), a także 
środowiska naturalnego i  poprzez racjonalne wykorzy-
stanie zasobów (zmniejszenie zasobochłonności). Różne 
cele formułowane w organizacji, jak stwierdza K. Komo-
rowski (2011, s. 210), są  realizowane na pewnym tylko 
poziomie i w określonym czasie nie mogą być wszystkie 
maksymalizowane. Słusznie więc zauważa J. Adamczyk 
(2009, s.  34), że „maksymalizacja wartości dla różnych 
grup interesu jest celem zorientowanym na przyszłość”.

Podstawą dla przedsiębiorstw w  kreowaniu strategii 
konkurencji i  formułowaniu celów jest stanowisko Ko-
misji Europejskiej wyrażone w  Strategii Europa 2020, 
w której przyjęto, że konkurencyjność będzie cechą zrów-
noważonej gospodarki rynkowej (Europe 2020, 2010). 
Oznacza to, że procesy alokacji czynników wytwórczych 
podmiotów w  unijnej strategii są  ukierunkowane na 
wzrost konkurencyjności przy bardziej efektywnym wy-
korzystaniu zasobów. Wyznaczono w  niej 3  priorytety: 
wzrost mądry, oparty na wiedzy i  innowacjach (smart 
growth), oszczędnie gospodarujący zasobami (sustaina-
ble growth) oraz zintegrowany społecznie i terytorialnie 
(inclusive growth). Przedsiębiorcy w  dążeniu do zrów-
noważonego rozwoju biznesu formułują do realizacji 
cel główny, nadrzędny i  wiązkę szczegółowych celów 
ekonomicznych, społecznych i  ekologicznych (Bacior, 
2015, s.  82–94). Odnośnie do celów ekologicznych na-
leży zauważyć, że ochrona środowiska zapoczątkowana 
Deklaracją Sztokholmską w  1972 r. jest już częściowo 
uwzględniana w  generowanych celach przedsiębiorstw. 
Wynika to z konieczności przestrzegania prawodawstwa 
krajowego, ugrupowań regionalnych i  międzynarodo-
wych oraz działalności grup ekologicznych, a  także ro-
snącej świadomości i wrażliwości społecznej. Niejedno-
krotnie jednak korporacje przyczyniają się do degradacji 
środowiska przyrodniczego. Ponadto aspekt społeczny 
nie jest przez nie respektowany, a naruszanie praw akcjo-
nariuszy ma charakter ekonomiczny i  społeczny (Ignaś, 
2010, s. 471–481).

Problematyka wyboru i  spójności celów przedsię-
biorstw jest skomplikowana w  kontekście krótkiego 
i  długiego czasu, oceny wewnętrznych i  zewnętrznych 
preferencji oraz oczekiwań interesariuszy. Odzwiercie-
dla to wspomniana praca M. Baciora, w której autor eks-
ponuje dorobek w tym zakresie: P.F. Druckera, A. Nogi, 
S. Sudoła, B. Nogalskiego i innych twórców. 

Na podstawie dotychczasowych rozważań można 
stwierdzić, że wokół celów przedsiębiorstwa trwa dalsza 
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polemika wśród przedstawicieli i  praktyki gospodar-
czej, co ma swoje przełożenie na dyskusję o kluczowych 
czynnikach sukcesu. Stanowi to ważny wkład do litera-
tury w  odniesieniu do metodyki badań oraz wyników 
poznawczych. Do dalszych rozważań przyjmujemy za 
Z. Pierścionkiem, który stwierdza, że przedsiębiorstwo 
formułuje jeden generalny cel i jest nim maksymalizacja 
jego wartości. Według przywołanego autora: „Realizacja 
wiązki celów przedsiębiorstwa (…) odbywa się przez 
wypełnianie szeregu celów –  zadań (…) dotyczących 
różnych sfer i  obszarów działalności przedsiębiorstwa” 
(Pierścionek, 2001, s. 80). 

Nasilenie się konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi, regionami, krajami, blokami gospodarczymi wywo-
łało potrzebę badania i  zrozumienia czynników sukcesu 
oraz ich roli, a także mechanizmów oddziaływania na go-
spodarkę. Warto przypomnieć, że koncepcja kluczowych 
czynników sukcesu (KCS) wyłoniła się w opracowaniach 
naukowych w  latach 70. i  dotyczyła ogólnie przedsię-
biorstw w różnych dziedzinach działalności przemysłowej. 
W  przekonaniu D.R. Daniela (1961, s.  110–120), „ko-
nieczne jest w  przedsiębiorstwach usunięcie wszystkich 
problemów, które nie są  bezpośrednio związane z  suk-
cesem firmy”. Nowe pole badawcze otworzyła praca 
amerykańskich autorów, w której zasugerowano, że KCS 
mogą być różne w  odmiennych rodzajach działalności 
przemysłowej. Ponadto hierarchicznej, szczeblowej natu-
rze zarządzania w przedsiębiorstwach odpowiadają różne 
poziomy i zestawy KCS (Anthony i in., 1972, s. 147–158). 
Z  kolei C.V. Bullen i  J.F. Rockart (1981) zdefiniowali 
cztery specyficzne poziomy KCS, a  mianowicie według: 
branży przemysłu, typu organizacji, podtypu organizacji 
i cech indywidualnych. Później, bo dopiero w 2004 roku, 

zaproponowano jeszcze poziom operacyjny (Caralli, 2004, 
s. 25–6). W 1979 roku J.F. Rockart (1979, s. 81–92) rozsze-
rzył myśl D.R. Daniela, wskazując na potrzebę określenia 
tych zasobów informacji o KCS, które będą niezbędne dla 
menedżerów w przyszłości. W tej samej pracy autor roz-
poznał pięć źródeł KCS odnośnie do misji przedsiębiorstw, 
a mianowicie w zależności od:

• struktury danej branży (charakterystyka wymagań, 
stosowana technologia, charakterystyka produktów),

• strategii konkurencji, znaczenia branży, położenia 
geograficznego,

• warunków otoczenia (wpływu makroekonomii na kon-
kurencyjność przemysłu, wpływ polityki ekonomicznej 
i prawnej rządu),

• czynników o działaniu czasowym (krótkotrwałym, np. 
brak wykwalifikowanych pracowników, brak doświad-
czenia menedżerskiego),

• pozycji zajmowanej przez menedżera w przedsiębiorstwie.
Liczne badania doprowadziły do określenia w później-

szych latach wielu definicji KCS, z których kilka przedsta-
wiono w tabeli 1. 

Poszczególne cele według A. Fischmana (1998, s.  10– 
–12) mogą być realizowane przy udziale kilku KCS, a  te 
same KCS mogą występować w  kilku celach, co zostało 
przedstawione na rysunku 1. Oznacza to według Carel-
liego (2004, s. 12–16) współzależność celów i  KCS oraz 
ich znaczenie w wykonaniu zadań przedsiębiorstwa, którą 
można nazwać ‘płynnością’. Jest oczywiste, że KCS przed-
siębiorstwa nie muszą i nie są jednakowe dla wszystkich 
jego elementów strukturalnych. Są one w  opiniach me-
nedżerów inne dla różnych przedsiębiorstw reprezentu-
jących tę samą branżę, dla różnych jednostek tej samej 
organizacji, jej jednostek operacyjnych itp.

Tab. 1. Wybrane definicje KCS

Autorzy Definicje

Jenster, 1987 Zdarzenia, warunki, działania, okoliczności, które umacniają konkurencyjną pozycję organizacji

Hardaker, Ward, 1987 Cele cząstkowe, charakterystyki, warunki, zmienne, które są krytyczne dla osiągnięcia  
misji organizacji i końcowych sukcesów 

Johnson, Scholes, 2002 Właściwości produktu, które są wartościowe dla grupy konsumentów i w których organizacja  
musi być najlepsza, aby utrzymać konkurencyjność

Lynch, 2003 Zasoby, umiejętności i cechy organizacji umożliwiające osiągnięcie sukcesu na rynku 

Pollalis, Grant, 1994 Najważniejsze czynniki determinujące sukces to takie, które są zbieżne z celami przedsiębiorstwa 

Bullen, Rockart, 1981
Ograniczona liczba obszarów, w których zadowalające wyniki zapewnia satysfakcjonująca 
konkurencyjność wydziałowi lub całej organizacji. KCS to kluczowe obszary, w których 
‘rzeczy muszą iść dobrze’ dla działalności w osiągnięcia celów przedsiębiorstwa

Strategor, 1996 Źródła przewagi konkurencyjnej to kluczowe czynniki sukcesu 

Gierszewska, 
Romanowska,  
1995

Grupa kryteriów, uważanych za najważniejsze, decydujące o pozycji konkurencyjnej i możliwościach  
rozwojowych firmy 

Grunert, Ellegaard, 1992 Umiejętności i zasoby w które przedsiębiorstwo inwestuje na rynku swojej działalności, i które wyjaśniają 
większą część obserwowanych różnic w uzyskanej wartości oraz w ponoszonych kosztach 

Źródło: opracowanie własne
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Przykładem na udowodnienie tej tezy jest fakt, że w la-
tach 2007–2009 znany producent samochodów –  firma 
GM stanęła w  obliczu katastrofy, której powodem była 
wewnętrzna konkurencja pomiędzy fabrykami wytwa-
rzającymi różne modele aut osobowych i  popularnych 
w  USA vanów (More, 2015). Poszczególne fabryki wy-
twarzające samochody różnych marek (od popularnych 
po premium) wykształciły różne zestawy KCS i konkuru-
jąc o  nabywców, nie brały pod uwagę KCS całego kon-
cernu. Jego kierownictwo świadome tych problemów nie 
potrafiło ich długo rozwiązać.

Rys. 1. Zależności pomiędzy celami i KCS 
Źródło: opracowanie własne

Ze względu na występujące pewne konfuzje pomiędzy 
obu pojęciami w tabeli 2 objaśniono wyraźne różnice po-
między nimi za L.P. Gates (2010). 

Należy też zgodzić się z opinią C.V. Bullena i J.F. Roc-
karta (1981), że KCS są  tylko względnie stałe w  czasie, 
co najmniej w  perspektywie strategicznego planowania 
przedsiębiorstwa lub organizacji. Zależy to od wielu wa-
runków, takich jak zmiany otoczenia zewnętrznego, zmia-

ny pozycji przemysłu ze sfery np. średniowysokich do 
wysokich technologii, pojawiających się zagrożeń i szans, 
rozwoju nowych materiałów, dostępności surowców 
i wielu innych okoliczności. Dlatego niektóre z tych czyn-
ników mogą dominować w długim okresie czasu, inne zaś 
są krótkookresowe. Możliwe jest też przekształcenie tych 
KCS, które wykazują lukę w  stosunku do konkurentów 
(np. brak przewagi opartej na innowacjach, słabe uzbroje-
nie informatyczne) – w cel. Kiedy indziej cel może przejść 
do kategorii KCS, dla jego wzmocnienia i utrwalenia.

Według koncepcji innych autorów typologię źródeł 
KCS można przedstawić graficznie (rys. 2). 

Metody badania KCS

W literaturze występuje kilka jakościowych i ilościo-
wych metod badania KCS, które opisuje w swojej 

pracy M. Gorynia (2009, s.  78–90). Wśród metod ilo-
ściowych najczęściej stosowana jest metoda ankieto-
wa, a  instrument pomiarowy stanowi kwestionariusz 
ankiety. Jako przykład jej wykorzystania można podać 
badanie KCS w  branży restauracyjno-gastronomicz-
nej (Mamalis, 2009, s.  191–206). Przedmiotem wspo-
mnianej pracy było zidentyfikowanie KCS związanych 
z  wyborami konsumenckimi. Metodą badawczą była 
analiza literatury połączona z  badaniem jakościowym 
z udziałem 300 respondentów. W  jej wyniku otrzyma-
no siedem czynników i 24 miary. Badanie powtórzono 
na próbie innych 400 respondentów. Powtórna analiza 
danych doprowadziła do wyłonienia sześciu grup czyn-
ników: przystosowanie się do warunków lokalnych, 
poziom usług, wygląd pomieszczeń, jakość produktów, 
atmosfera, programy lojalnościowe. Uzyskane w  po-
dobny sposób wyniki umożliwiają menedżerom lepiej 
zrozumieć rynek, wybory konsumentów i  doskonale-
nie krytycznych czynników sukcesu. W określaniu licz-
by KCS często wykorzystuje się pomocniczo metodę 
Pareto, która szereguje je według kryterium ważności. 
Inny sposób określania KCS, z zastosowaniem metody 
jakościowej, polega na przeprowadzaniu wywiadów 

Tab. 2. Cechy charakterystyczne celów i krytycznych czynników sukcesu przedsiębiorstw

Cele KCS

mają szeroki zasięg, który pozwala spełniać misję przedsiębiorstwa to działania, które wspomagają sukces lub mają 
udział w spełnianiu misji jako zbiorze celów

wynikają bardziej z oceny ich potencjalnej osiągalności 
niż z wpływu na spełnienie misji

to bieżąca aktywność operacyjna podtrzymująca 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa

stwarzają możliwość osiągnięcia sukcesu przez organizację zapewniają przedsiębiorstwu przetrwanie

 skupianie się na ich formułowaniu, może odwrócić uwagę od 
bieżącej działalności zapewniającej sukces organizacji

dotyczą obszarów ważnych dla bieżącego i przyszłego sukcesu; 
są one względnie stabilne w czasie, gwarantując spełnienie 
misji przedsiębiorstwa obecnie i w najbliższej przyszłości

mogą być powiązane z wieloma KCS mogą być powiązane z wieloma celami

określają docelową pozycję, którą przedsiębiorstwo chce osiągnąć są to dziedziny, w których wysoka wydajność zapewnia osiągnięcie celów

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Gates, 2010)



20 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 3/2016

ustrukturyzowanych z menedżerami reprezentującymi 
przemysł lub jego poszczególne branże, których rezul-
tatem jest lista najczęściej wymienianych KCS. 

Ważną metodą ich analizy jest metoda Delphi z udzia-
łem ekspertów i uznawana jako jedna z ważnych metod 
prowadzących do podejmowania decyzji na zasadzie kon-
sensusu (Boynton, Zmud, 1984, s. 17–27). Jej operacjona-
lizacja składa się z dwóch lub trzech rund stacjonarnych 
albo korespondencyjnych. Nie wdając się w  szczegóły, 
eksperci generują listę prawdopodobnych KCS, nadają im 
rangi (ważność) i w kolejnych rundach dokonują selekcji 
czynników najbardziej istotnych, osiągając kompromis. 

Metodę Delphi z  udziałem ekspertów wykorzystano 
ostatnio do analizy KCS w  przemyśle high-tech na Taj-
wanie (Chich, Yu, 2013, s.  601–610). Przeprowadzone 
badania pozwoliły wyodrębnić trzy grupy KCS. Ich 
znaczenie uzgodniono na podstawie wag w  kolejności: 
czynniki polityczne, społeczne i ekonomiczne. W innej 
pracy opisano osiem KCS, w tym kulturę, odpowiedzial-
ność i  uznanie związane z  implementacją zarządzania 
wiedzą w  SME w  Malezji (Kuan, Wong, 2005, s.  261– 

–279). W kolejnej pracy badano wagi różnych czynników 
umożliwiających dyfuzję nowych technologii w  energe-
tyce wiatrowej (Lehtowaara i in., 2014, s. 250–268). 

Metoda Delphi ma istotne znaczenie i jest wykorzysty-
wana w pracach prognostycznych wykonywanych metodą 
foresight, o  czym świadczy na przykład praca przeglą-
dowa z 2012 roku (Calof, Smith, 2012, s. 5–14) oraz wy-
korzystanie tej metody w  Polsce do wyboru technologii 
przyszłości (Foresight ..., 2011, s. 3–4).

Do wyłaniania KCS i ich struktury stosowane są coraz 
częściej narzędzia i  techniki statystyki wielowymiarowej. 
Jedną z nich jest Analytical Hierarchy Process (wielokry-
terialna metoda hierarchicznej analizy problemów de-
cyzyjnych) (Saaty, 1980; 2008, s. 83–96). Umożliwia ona 
dekompozycję złożonego problemu wieloczynnikowego 
i ustalenie rangi poszczególnych czynników. Przykładem 
zastosowania tej metody jest ustalanie KCS dla wdrożenia 

normy ISO 14001 w celu osiągnięcia czystszej produkcji 
przemysłu elektrycznego i  elektronicznego w  Malezji 
(Sambasivan, Ng Yan, 2008, s. 1424–1433). 

Do badania KCS w przedsiębiorstwach wykorzystuje się 
też metodę zwaną metaanalizą. Najczęściej jest ona wyko-
nywana jako systematyczny przegląd literatury z jakiegoś 
obszaru, wzbogacony o  statystyczną analizę uzyskanych 
wcześniej wyników, wnioskowanie i podsumowanie (Song 
i in., 2008, s. 7–27). Ta metoda zastosowana na przykład 
do zbioru danych literaturowych, w  przedsiębiorstwach 
nowych technologii, umożliwiła selekcję 24 czynników, 
które zgrupowano w siedem uniwersalnych KCS. Należą 
do nich: integracja łańcucha dostaw, zasięg rynku, wiek 
firmy, liczebność założycieli, rozmiar zasobów finan-
sowych, doświadczenie marketingowe, doświadczenie 
przemysłowe i  ochrona patentowa. Udowodniono, że 
5  innych czynników, w tym doświadczenie w dziedzinie 
B&R, start-upów i  intensywności konkurencji, jest mało 
istotne (Hunter, Schmidt, 2004, s. 23–41). 

W  eksploracji KCS, z  uwagi na dużą liczbę analizo-
wanych podmiotów i  potencjalnych czynników sukcesu, 
które gromadzi się w  macierzach danych, coraz częściej 
stosuje się metody multiwariacyjne. Pozwalają one upo-
rządkować wielowymiarową przestrzeń danych oryginal-
nych, redukując jej wymiar do kilku lub kilkunastu istot-
nych czynników, bez wprowadzania założeń wstępnych. 
Do tego rodzaju metod szczegółowych należą na przy-
kład: analiza czynnikowa, analiza głównych składowych, 
analiza kanoniczna i klasyfikacja. W przykładowym bada-
niu KCS analizowano 127 dużych projektów badawczych 
realizowanych w  Izraelu i  zgromadzono 360 zmiennych 
oraz 13 miar sukcesu. Poddano je analizie metodą kore-
lacji kanonicznej i analizy wektorów własnych (Schenhar 
i in., 2002, s. 111). Wykazano, że: 1) sukces projektów zale-
ży od znacznej liczby czynników, większej niż wykazywały 
wcześniejsze badania, 2) istnieją wzajemne zależności po-
między KCS i pomiędzy miarami sukcesu, które wcześniej 
nie były znane i 3) lista KCS nie jest uniwersalna. 

Rys. 2. Schemat podziału KCS 
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem koncepcji (Grunert, Ellegaard, 1992)
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W  badaniach polskich autorów w  identyfikacji KCS 
stosowano także metodę delficką, ale również ankietową, 
studia przypadków i  modelową. W  analizie wyników 
wykorzystywano metody statystyki zaawansowanej. Na 
przykład J. Samul (2014, s.  118–123, 163–174) poszu-
kiwała kluczowych czynników budowania przewagi 
konkurencyjnej wśród 27 wyodrębnionych czynników 
potencjału konkurencyjnego w 41 przedsiębiorstwach bu-
dowlanych województwa podlaskiego (87% zbiorowości 
całkowitej tego regionu). Autorka stwierdziła istnienie 14 
KCS, mieszczących się w obszarach: kapitał ludzki, kapitał 
relacyjny i kapitał finansowy.

W innej z kolei pracy prowadzono badania sukcesu fir-
my high-tech z wykorzystaniem metody wywiadu i obser-
wacji. Określono, że KCS znajdują się w takich elementach 
potencjału konkurencyjnego, jak wiedza, doświadczenie 
pracowników, wspólne ich działanie, zaangażowanie oraz 
innowacje (Bigaj, 2007, s. 257–268). 

W 2007 w Polsce przeprowadzono badania sześciu kla-
strów wysokich technologii (przemysł lotniczy, nowe ma-
teriały w  medycynie, biotechnologia), w  pierwszej fazie 
ich funkcjonowania, z  zastosowaniem metody wywiadu 
bezpośredniego z  wykorzystaniem kwestionariusza. Zo-
stał on wykonany z menedżerami, będącymi ich animato-
rami (Skawińska, Zalewski, 2009, s. 270–277). Otrzymane 
dane poddano analizie klasyfikacyjnej metodą drzewa 
powiązań. Poszukiwano odpowiedzi na pytania:
1. Jakie czynniki (wewnętrzne i  zewnętrzne) sprzyjały 

utworzeniu badanych klastrów i  osiąganiu przez nie 
celów?

2. Które w strukturze zidentyfikowanych czynników suk-
cesu można uznać za kluczowe?
Badania umożliwiły stwierdzenie występowania 

wspólnych KCS dla wszystkich badanych klastrów 
w przedstawionych poniżej czterech obszarach potencjału 
konkurencyjnego:
1. kapitał ludzki (wiedza, umiejętności, kompetencje, za-

angażowanie, przywództwo),
2. kapitał relacyjny (komunikacja z  otoczeniem, system 

informacji, wizerunek),
3. strategia klastra (zbieżność strategii klastra ze strategią 

jego przedsiębiorstw),
4. kapitał społeczny (zaufanie, siła powiązań między pod-

miotami w klastrze).
Rozpoznanie czynników sukcesu klastrów wysokoin-

nowacyjnych, w  poszczególnych fazach cyklu ich życia 
wymaga w  Polsce dalszych badań z  uwzględnieniem 
zróżnicowania przedmiotu ich działalności (np. branża 
medyczna, lotnicza). Mogą wówczas wystąpić oprócz 
wspólnych również odrębne kluczowe czynniki sukce-
su, gdyż „czynniki determinujące odniesienie sukcesu 
w  walce konkurencyjnej są  (…) dość mocno zróżnico-
wane branżowo” (Gorynia, 2009, s. 86). Ponadto różne 
czynniki odgrywają pierwszoplanową rolę w poszczegól-
nych fazach życia sektora (Gierszewska, Romanowska, 
1995, s. 162–163).

Podsumowując, należy zauważyć, że metody badań 
kluczowych czynników sukcesu firm zasadniczo nie zmie-
niły się, mimo znacznego upływu czasu od powstania ich 

koncepcji. Nie ulega wątpliwości, że ewoluowały jednak 
sposoby analizowania i  interpretacji danych uzyskiwa-
nych w czasie badań eksperymentalnych. Polegają one na 
wykorzystaniu zaawansowanych metod statystycznych, 
które umożliwiają analizowanie większych grup podmio-
tów i  większej liczby czynników na „kandydatów” KCS. 
Można też zaobserwować pojawianie się innych, nowych 
obiektów zainteresowania badaczy. Należą do nich na 
przykład przedsiębiorstwa wysokich technologii, kor-
poracje transnarodowe. Wyłania się też nowe podejście 
przedmiotowe w  badaniu KCS, np. w  innowacjach po-
wstających w sieciach przedsiębiorstw, projektach wspól-
nych przedsiębiorstw z sektorem B&R i/lub sferą rządową 
albo organizacjami NGO, w  zarządzaniu wiedzą, kapita-
łem intelektualnym. Daje to duże możliwości poznawcze 
KCS i  pogłębiania teorii konkurencyjności na poziomie 
mikroekonomicznym w przyszłości.

Wyzwania przyszłości dla KCS 
konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw

Z miany na rynku, rozwój technologii, polityka UE 
i  przekształcenia struktur organizacyjnych przed-

siębiorstw w Polsce powodują dalszą ewolucję ich celów 
i czynników sukcesu. Wobec tego podejście badawcze do 
KCS i ich interpretacji jest już obecnie, co więcej, będzie 
jeszcze bardziej modyfikowane. 

Waga podjętego problemu sprowadza się do odpowie-
dzi na postawione we wstępie pracy pytanie, dotyczące 
identyfikacji zmiennych, jako KCS, charakteryzujących 
umiejętność przedsiębiorstw w osiąganiu i wykorzystaniu 
przewag konkurencyjnych. Z  dotychczasowych ustaleń 
wynika, że KCS tych podmiotów nie są  jednakowe dla 
wszystkich elementów strukturalnych firm (działów, pod-
działów). Są one odmienne w poszczególnych ogniwach 
łańcucha wartości przedsiębiorstw tej samej branży, a tak-
że w opinii ich menedżerów, którzy postrzegają je mniej 
lub bardziej subiektywnie. W  obiektywizacji wyników 
badań najczęściej stosowana jest metoda benchmarkingu 
z zastosowaniem wzorca lub modelu teoretycznego.

Opracowanie ogólnego modelu przyszłych KCS nie 
jest możliwe i zasadne dla wszystkich przedsiębiorstw bez 
uwzględnienia przynajmniej wielokryterialnego podziału 
tych podmiotów i  warunków ich funkcjonowania. Nato-
miast trzeba określić ogólne kierunki zmian, jakich można 
spodziewać się w tym zakresie. Obserwowane tendencje 
w  destrukcji łańcucha wartości podmiotów i  w  rozwoju 
nowych struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w Pol-
sce (sieciowych, partnerskich itd.) mogą sugerować, że 
w  przyszłości będą one bardziej poszukiwały przewag 
konkurencyjnych w  sferze współpracy, współuczestnic-
twa oraz relacji w obszarze sieci międzyorganizacyjnych. 
Stanowić to będzie pogłębienie koncepcji budowy prze-
wagi konkurencyjnej opartej na wiedzy, która pomnaża 
się w  szybkim tempie. Istotą konkurencyjnej przewagi 
relacyjnej jest wykreowanie takich innowacji, które two-
rząc nową wartość, będą lepiej zaspokajały potrzeby przy-
szłych konsumentów oraz na nowych rynkach. 
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Kluczowe czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw 
przyszłości w  ujęciu modelowym przedstawiono na ry-
sunku 3. Zaprezentowano w nim 4 główne obszary źródeł 
KCS i ich trzy wymiary. Obszary są reprezentowane przez 
cztery rodzaje kapitału, pomiędzy którymi występują re-
lacje zwrotne. Zakresy pojęciowe niekiedy się częściowo 
nakładają.

W podmiotach zdolnych podjąć nowe wyzwania w re-
alizacji podstawowego celu funkcjonowania czynnikiem 
sukcesu będą elementy kapitału intelektualnego, usytu-
owanego u podstawy rysunku (Zalewski, Skawińska, 2015). 
Spójrzmy na dwa jego pierwsze człony w  modelowym 
ujęciu, to jest na kapitał ludzki i  społeczny (Skawińska, 
2012, s. 69–70). W kontekście budowy przewagi relacyjnej, 
w  celu stworzenia innowacji, unikatowych wartości pro-
duktów, powstaje pytanie o atrybuty przywołanych kapita-
łów. Nie ulega wątpliwości, że wśród zatrudnionych istotne 
stają się takie cechy kapitału ludzkiego, jak: talenty, wiedza, 
umiejętności, wytrwałość, odwaga, pomysłowość. Wobec 
tego wśród zatrudnionych stanowiących kapitał ludzki, 
czynnikiem sukcesu będą pracownicy, którzy są: twórczy, 
zdolni, pomysłowi, o  wyróżniających kompetencjach 
i utalentowani. Mają oni możliwości tworzenia względnie 
trwałej przewagi konkurencyjnej firm. Dlatego ważna 
staje się umiejętność takiego zarządzania personelem, aby 
pozyskać go i rozwijać jako czynnik sukcesu. W procesie 
zarządzania wiedzą istotne jest jego dostosowanie do sta-
nowisk pracy. Z kolei wśród zasobów kapitału społecznego 
przedsiębiorstwa dużej wagi nabiera poziom współpracy, 
współuczestnictwa, współdziałania i  zaufania. Co więcej, 
zatrudnianie osób mających wysoki poziom tego kapitału 
oraz oczekiwaną jego strukturę wpłynie na kształtowanie 
dwóch następnych elementów kapitału intelektualnego, tj. 

strukturalnego (sieci społeczne, struktury i grupy społecz-
ne, kanały informacji) i  relacyjnego. Ten ostatni stanowi 
zbudowane w  oparciu o  zaufanie wzajemne stosunki po-
między podmiotami gospodarczymi, które opierają się 
na wartościach i wspólnych korzyściach, np.: z klientami, 
dostawcami i innymi z otoczenia. Nie można kontestować 
faktu, że trwałość i wielostronność powiązań o charakterze 
partnerskim poszczególnych podmiotów wymiany kształ-
tuje wyższą efektywność działania w procesie konkurowa-
nia i zwiększa skuteczność realizacji celów. 

Kapitał technologiczny może być rozumiany jako rze-
czowy i  niematerialny. Składnik rzeczowy to posiadane 
technologie, realizowane procesy produkcyjne i wyposaże-
nie techniczne. Obecnie wzrasta znaczenie niematerialnego 
komponentu kapitału technologicznego. Jest to „niepo-
wtarzalna i  unikalna wiedza, zgromadzona z  przeprowa-
dzanych inwestycji w  prace badawczo-rozwojowe, kapitał 
organizacyjny i marki. Tym, co odróżnia kapitał technolo-
giczny od innych rodzajów kapitału, jest fakt, że firma może 
go użyć równocześnie w większej liczbie krajowych i zagra-
nicznych lokalizacji” (McGraatan, Prescott, 2015).

Z  wcześniejszych badań kapitału społecznego wyko-
nanych przez autorów wśród reprezentantów przedsię-
biorców Wielkopolskich wynika, że do strategicznych 
zasobów kapitału społecznego swoich przedsiębiorstw 
zaliczyli oni: zaufanie, lojalność i  wiarygodność. Nato-
miast słabą stroną strukturalną tego kapitału były zasoby: 
uczestnictwo, współpraca, normy i wartości oraz solidar-
ność. Analiza wskazała na kierunki niezbędnych działań 
dla ich wzmocnienia (Skawińska, 2012, s.  128). Ujemna 
luka kapitału społecznego, w  stosunku do wzorca, unie-
możliwia bowiem przedsiębiorstwu bycie konkurencyj-
nym, a tym bardziej liderem na rynku. 

Rys. 3. Model kluczowych czynników sukcesu polskich przedsiębiorstw przyszłości
Źródło: opracowanie własne
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Wiadomo, że rozmiar kapitału finansowego przedsię-
biorstwa tworzą wewnętrzne i zewnętrzne źródła zasilania. 
Mogą one być impulsem lub barierą jego rozwoju. Wy-
stępująca w Polsce luka innowacyjności wymaga przede 
wszystkim zwiększenia finansowania wewnętrznego, ale 
i  dla zewnętrznego prowadzenia działalności innowacyj-
nej w  przedsiębiorstwach. Wobec tego w  przyszłości ro-
snącą rolę w strukturze kapitału finansowego będą odgry-
wały kapitały bankowe i pozabankowe, np. anioły biznesu, 
factoring, venture capital i rynek kapitałowy.

Ważna rola w  rozważaniach na temat KCS przedsię-
biorstw i  strategicznych zamierzeń modernizacyjnych 
oraz zmian przypada kapitałowi kulturowemu (Kleer, 
2015, s.  70–77). Jego składnikami są  zaufanie, przedsię-
biorczość, poziom generowanej informacji i  jej ochrona, 
a  także umiejętność jej zdobywania, stosunek do pracy, 
akceptacja wspólnych celów i  zmian, tolerancja i  zrozu-
mienie problematyki przyszłości.

Spośród tych czterech obszarów wyłaniają się trzy wy-
miary KCS. Należą do nich:

• behawioralne, odnoszące się do współpracy i  innych 
form kooperacji,

• strukturalne, reprezentowane przez sieci i  struktury 
społeczne,

• instytucjonalne, zawierające instytucje formalne 
i nieformalne.
Kształtują one strategiczne czynniki sukcesu konku-

rencyjności polskich przedsiębiorstw w  najbliższej przy-
szłości. Na podstawie studiów literatury, wcześniejszych 
badań własnych i dedukcji można przykładowo do nich 
zaliczyć: współpracę sektora nauki z B&R i przemysłem, 
kooperację w aliansach B&R, współudział konsumentów 
w  projektowaniu wyrobów, współdziałanie w  zrówno-
ważonym wykorzystaniu surowców, bezpieczeństwo in-
formacji i  jej wymiany, ochrona własności intelektualnej, 
patenty i  znaki towarowe, przeciwdziałanie obsolencji1 
i innowacjom dualnym, ciągła poprawa jakości wyrobów 
i procesów (SPC, Six Sigma), integracja łańcucha dostaw, 
rozwój start –  up, zarządzanie personelem, szukanie ta-
lentów, preferowanie produkcji ekologicznej, zrównowa-
żonej, innowacje społeczne. 

Podsumowanie

W pracy podjęto istotny i aktualny problem wyboru 
czynników konkurencyjności jako KCS przez 

przedsiębiorstwa w  procesie konkurowania. Analiza li-
teratury o czynnikach konkurencyjności przedsiębiorstw 
ze szczególnym uwzględnieniem tych będących kluczo-
wymi, pozwala na stwierdzenie, że zależą one od wielu 
źródeł.

Należy przypuszczać, w  świetle wyzwań konkuren-
cyjności zrównoważonej, że przyszłe zmiany wystąpią 
w  przedmiocie działalności przedsiębiorstw, obszarach 
źródeł konkurowania i czynnikach strukturalno-jakościo-
wych kształtujących przewagi konkurencyjne. Z uwagi na 
rosnące znaczenie źródeł o charakterze niematerialnym 
obszarem intensywnych poszukiwań KCS będą elementy 
strukturalne kapitału intelektualnego i  kulturowe stano-

wiące regulator zmian. Ważną sferą czynników sukcesu 
konkurencyjności przedsiębiorstw staje się już obecnie 
kapitał technologiczny, w  tym infrastruktura informa-
cyjna, i  finansowy, umożliwiające rozwój innowacji, np. 
w zakresie robotyki, zaspokajające nowe potrzeby konsu-
mentów, sprzyjające internacjonalizacji (np. zwiększona 
wymiana wewnątrzgałęziowa). Zaproponowana struktu-
ra modelu KCS umożliwia przedsiębiorstwom podejmu-
jącym nowe wyzwania XXI w. zbudowanie unikatowej 
strategii zrównoważonej konkurencyjności. Kopiowanie 
cudzych wzorców przedsiębiorczości z  innych krajów 
nie musi zakończyć się wzrostem konkurencyjności dla 
polskich firm. Mają one bowiem inny poziom obszarów 
źródeł i wymiarów KCS. Te podstawy kształtowania KCS 
w Polsce mają w stosunku do krajów wysokorozwiniętych 
charakter nadążający z uwagi na występujące opóźnienia 
w  tym zakresie. Dlatego implementacja zaproponowa-
nego modelu powinna w  pierwszym etapie opierać się 
na pokonaniu luki czynników w kontekście ich wyboru 
korespondującego z  celami, w  drugim etapie –  na ich 
rozwoju. Określanie zbioru czynników sukcesu polskich 
przedsiębiorstw przyszłości wymaga badań empirycz-
nych, umożliwiających stworzenie baz danych podstaw 
systemu informacyjnego.
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Przypis

1) Oznacza produkcję wyrobów przemysłowych tak, aby okres 
gwarancji producenta był bliski okresowi przydatności do 
użycia. Nakręca to spiralę konsumeryzmu i  jest wbrew zasa-
dom zrównoważonego wykorzystania zasobów.
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Competitiveness – Critical Success 
Factors of Enterprices in XXI Century

Summary

The research problem addressed in this paper concerns 
finding answers of enterprise managers about key success 
drivers in the 21st century. The aim of the work carried 
out is to outline the status quo of knowledge about critical 
success factors (CSF) in competitive process and deriving 
their theoretical model for Polish enterprises in future. The 
first part of this chapter includes an analysis of literature 
concerning features characteristic of enterprise goals and 
CSF, and their relationship. Source typologies of CSF 
found in literature were shown. The second part presents 
methods used to research CSF and their evolution. The 
last part outlines challenges that will be faced by Polish 
enterprises in the 3rd decade of the 21st century and 
a theoretical model of CSF addressing those challenges is 
proposed. The model include four sources (technological, 
financial, intellectual and cultural capitals), which 
surrounds three dimensions (institutional, behavioral and 
structural) of CSF growth.

Keywords

competitiveness of enterprises, critical success factors, 
CSF methods of measurement, model

KONSEKWENCJE GLOBALNEGO 
KRYZYSU FINANSOWEGO DLA 
KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Wojciech Kosiedowski

Wprowadzenie

W ysoka i – w miarę możliwości – wyrównana w prze-
kroju państw członkowskich konkurencyjność mię-

dzynarodowa jest dla Unii Europejskiej (UE) problemem 
niezwykle istotnym, ponieważ w długim okresie rozstrzyg- 
nie o  jej pozycji w  światowym systemie gospodarczym, 
a  w  krótszym –  zadecyduje o  przezwyciężeniu trwają-
cych do dzisiaj skutków globalnego kryzysu finansowego. 
Niestety, pozycja naszej Wspólnoty na arenie światowej 
już od dłuższego czasu słabnie. Jedną z  głównych przy-
czyn tej niepokojącej tendencji są  duże zróżnicowania 
poziomu rozwoju społecznego i  gospodarczego państw 

członkowskich, które znacznie się pogłębiły w  wyniku 
przyjęcia postsocjalistycznych państw Europy Środkowo- 

-Wschodniej (EŚW)1. Występujące dysproporcje utrudnia-
ją realizację podstawowych zadań Wspólnoty, ponieważ 
obniżają efektywność współpracy, są  sprzeczne z  aspi-
racjami i  oczekiwaniami jednoczących się społeczeństw, 
nie pozwalają na pełne wykorzystanie zalet Jednolitego 
Rynku Europejskiego i powodują napięcia między krajami 
członkowskimi. Zagadnienie to nabiera szczególnego zna-
czenia w  ostatnich latach, gdy w  związku z  konsekwen-
cjami globalnego kryzysu finansowego, a  także innymi 
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niepowodzeniami (kryzys w strefie euro, przedłużająca się 
dekoniunktura, problemy demograficzne, destabilizacja 
w państwach sąsiedzkich i napływ imigrantów) pojawiają 
się obawy o dalszą przyszłość Europy. Zaniepokojenie bu-
dzi pogarszający się stan bezpieczeństwa ekonomicznego, 
zwłaszcza w  konfrontacji z  bezwzględną konkurencją 
azjatycką. Odpowiedzią na te wyzwania powinno być 
dalsze, mozolne budowanie konkurencyjności, zarówno 
poszczególnych gospodarek krajowych, jak i całej Wspól-
noty, na bazie spójności. 

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja i  inter-
pretacja zróżnicowanych skutków globalnego kryzysu 
finansowego dla konkurencyjności międzynarodowej 
EŚW. Zawarte w  nim rozważania obejmują lata 2008– 

–2014 i mają charakter wstępnej analizy komparatywnej 
gospodarek krajowych EŚW, w układzie porównań wza-
jemnych oraz w odniesieniu do całej UE. Przedmiotem 
badania są  dwa zagadnienia kluczowe dla zrozumienia 
uwarunkowań procesu budowania międzynarodowej 
pozycji konkurencyjnej i pogłębiania tą drogą spójności 
gospodarczej: stopień wykorzystania kapitału ludzkiego 
oraz dynamika wzrostu gospodarczego.

Znaczenie konkurencyjności 
międzynarodowej w rozwoju UE i EŚW

P ojęcie konkurencyjności międzynarodowej wystę-
puje w  naukowej literaturze ekonomicznej już od 

kilku dziesięcioleci. Zajmowało się nim wielu wybitnych 
autorów, lecz nie zostało dotąd jednoznacznie zdefinio-
wane (Aiginger, Landesmann, 2002; Porter, 1999; Siebert, 
2006; Bossak, Bieńkowski, 2004; Dołęgowski, 2002; Mi-
sala, 2011, s. 63–77). Ogólnie rzecz biorąc, oznacza ono 
zdolność do długookresowego, efektywnego wzrostu 
gospodarczego i – tym samym – do przeciwstawiania się 
presji konkurencyjnej gospodarek innych rywalizujących 
państw. W literaturze polskiej przeważa w tej kwestii po-
gląd, że: „gospodarka kraju jest konkurencyjna wówczas, 
gdy osiąga wysoką, ponadprzeciętną dynamikę wzrostu 
dochodów realnych per capita, rozwoju zasobów produk-
cyjnych i  potencjału gospodarczego” (Bossak, Bieńkow-
ski, 2001, s.  46). Należy podkreślić, że konkurencyjność 
międzynarodowa danej gospodarki krajowej jest kate-
gorią względną, z czego wynika, że należy ją analizować 
w ujęciach porównawczych w relacji do innych krajów lub 
struktur międzynarodowych. 

Konkurencyjność UE, która już dawniej pozostawiała 
wiele do życzenia, w  latach globalnego kryzysu finan-
sowego znacznie się pogorszyła. Świadczą o  tym dane 
w  tabeli 1, ukazujące spadkową tendencję udziału UE 
w światowym PKB. Wynika z nich, że w okresie kryzysu 
tendencja ta uległa wyraźnemu przyspieszeniu: w  la-
tach 2007–2014 udział ten zmniejszył się o  3,8  punktu 
proc., a więc bardziej niż w USA, które nota bene były 

„ojczyzną” tego kryzysu, nie wspominając już o Chinach. 
O słabnącej konkurencyjności Wspólnoty świadczą tak-
że porównania poziomu bezrobocia: w 2014 r. przeciętna 
stopa bezrobocia w  UE wynosiła 10,2%, podczas gdy 
w USA 6,2%, a w Chinach 4,1%.

Postsocjalistyczne państwa członkowskie UE, sta-
nowiące EŚW –  specyficzny region wschodnich pery-
ferii Wspólnoty, charakteryzują się znacznie niższym 
poziomem rozwoju i  słabszą międzynarodową pozycją 
konkurencyjną niż tzw. „stara” Unia2. Do niedawna 
państwa te funkcjonowały w  warunkach systemu poli-
tyczno-gospodarczego, będącego zaprzeczeniem demo-
kracji i  wolnego rynku i  przez okres około półwiecza 
były pozbawione realnej niepodległości, a  trzy z  nich 
(Estonia, Litwa i  Łotwa) nie posiadały nawet pozor-
nych, formalnych atrybutów suwerenności. Zacofanie 
gospodarcze tych państw było i  pozostaje nadal głów-
nym argumentem niebezpiecznej dla procesu integracji 
europejskiej koncepcji tzw. Europy różnych prędkości, 
według której dysproporcje wewnątrz UE mają trwały 
charakter i należy się z nimi pogodzić. Szczęśliwie, zwo-
lennicy tej koncepcji, jak dotąd, nie znaleźli poparcia 
ani w  instytucjach unijnych, ani w  zainteresowanych 
państwach członkowskich. Wprost przeciwnie, Wspól-
nota konsekwentnie prowadzi politykę spójności, a w jej 
ramach kontynuuje działania na rzecz tzw. konwergen-
cji, czyli redukcji zróżnicowań rozwojowych między 
Unią „nową” i „starą” (Kosiedowski, 2010). Dzięki temu 
dystans dzielący EŚW od wysokorozwiniętej Europy Za-
chodniej powoli, lecz systematycznie się zmniejsza. Ten 
pozytywny proces objął wszystkie państwa EŚW, chociaż 
w różnym stopniu. Niestety, nieoczekiwany wybuch glo-
balnego kryzysu finansowego spowodował w nim duże 
zakłócenia. Analiza zmian w  PKB w  latach 2008–2014 
pokazuje, że w  niektórych państwach nastąpiło w  tym 
szczególnym okresie przyspieszenie konwergencji (naj-
większe w Polsce), podczas gdy inne uległy dywergencji 
(Chorwacja, Słowenia). 

Tab. 1. Udział UE, USA i Chin w światowym systemie gospodarczym w latach 1990–2014, % PKB według parytetu siły nabywczej (PPP)

1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Świat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

UE 28 25,9 25,7 25,1 24,8 20,9 20,5 19,6 19,0 18,6 18,0 17,5 17,1

USA 22,2 20,4 20,9 19,6 18,4 17,8 17,4 16,9 16,5 16,4 16,1 15,9

Chiny 4,1 6,0 7,5 9,9 11,4 12,1 13,3 14,0 14,7 15,4 16,0 16,6

Źródło: (IMF, 2015a) 
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Zmiany w sytuacji demograficznej 
i stopniu wykorzystania 
kapitału ludzkiego

C harakterystyczną cechą przemian zachodzących 
w  EŚW było to, że wraz z  poprawą sytuacji ma-

kroekonomicznej w  większości państw tego regionu 
pogarszała się sytuacja demograficzna. W końcu lat 90. 
XX w. rozpoczął się tutaj proces depopulacji, który trwa 
do dzisiaj, bardzo niekorzystnie wpływając na konku-
rencyjność międzynarodową. Spowodowały go dwie 
przyczyny: niski (w  wielu przypadkach ujemny) przy-
rost naturalny ludności i masowa emigracja zarobkowa. 
Proces ten wyraźnie się nasilił w okresie kryzysu (tab. 2).

O ile w latach 2008–2014 ludność całej UE zwiększyła 
się o  7,8  mln osób (tj. o  1,6%), o tyle w  EŚW nastąpił 
spadek o 1,7 mln osób (1,6%). Sytuacja demograficzna 
w  poszczególnych państwach tego regionu była bardzo 
nierówna: najlepsza w Słowenii, Republice Czeskiej i Sło-
wacji, gdzie zaludnienie wzrosło; najgorsza –  w  dwóch 
państwach bałtyckich (na Litwie i  Łotwie), w  których 
liczba ludności w ciągu zaledwie siedmiu lat spadła o po-
nad 9% (!). W  całej EŚW przyrost naturalny wyraźnie 
się obniżył (najbardziej w  Bułgarii), przyjmując dodat-
nie wskaźniki tylko w trzech wymienionych państwach 
o  najlepszej sytuacji demograficznej. Dużymi zróżni-
cowaniami charakteryzowały się także migracje zagra-
niczne: na Węgrzech co roku notowano dodatnie saldo 
migracji stałych, podczas gdy w Bułgarii, Estonii, Litwie, 

Łotwie i Rumunii było ono zawsze ujemne. Rekordowo 
wysoką emigracją wyróżniały się Łotwa i Litwa; w Polsce 

– na tle innych krajów saldo migracji zagranicznych na 
pobyt stały można określić jako umiarkowane, do czego 
walnie przyczynił się napływ około 400 tys. Ukraińców.

Wraz ze wzrostem liczby ludności w UE rosły zasoby 
pracy. Liczba ludności aktywnej ekonomicznie w  UE 
zwiększyła się z 239,6 mln osób w 2008 r. do 242,5 mln 
w  2014 r. (o  1,2%), natomiast w  EŚW nieco spadła 

– z 48,9 mln do 48,6 mln (0,6%). Struktura zasobów pra-
cy pod względem płci nie wykazywała większych zmian; 
przez cały analizowany okres utrzymywała się lekka 
przewaga kobiet, natomiast struktura wg wieku uległa 
pogorszeniu –  wzrósł udział osób w  starszym wieku 
i zmalał – młodzieży. Zmiany w stopniu wykorzystania 
tych zasobów były skorelowane z  dynamiką wzrostu 
gospodarczego, zazwyczaj jednak następowały z  opóź-
nieniem w  stosunku do wahań PKB. Przed kryzysem 
(ściślej mówiąc, aż do pierwszego roku kryzysowego 
włącznie) były to zmiany pozytywne: zatrudnienie rosło, 
a bezrobocie spadało, lecz w 2009 r. tendencja ta uległa 
odwróceniu. Wskaźniki rynku pracy pogarszały się aż 
do 2013 r., po  czym nastąpiła pewna poprawa, jednak 
stan z 2008 r. do chwili obecnej nie został przywrócony. 
W ostatnim roku przedkryzysowym (2007) zatrudnienie 
w  całej UE wynosiło 220,3  mln osób, w  roku następ-
nym jeszcze nawet trochę wzrosło (do 222,8 mln), lecz 
później spadło aż do 215,4 mln w 2013 r. (96,8% stanu 
z  2008 r.), po  czym ponownie nieco wzrosło, osiągając 

Tab. 2. Ludność państw EŚW w latach 2008–2014

Państwo

Ludność (stan na 1 stycznia) Wzrost / spadek 
liczby ludności Przyrost naturalny

2008 2015 2008–2014 2008 2014

tys. osób osób na 
1 km² tys. osób indeks

zmiany, %
na 1000 ludności 

‰

 UE 500418 508191 116 7793 101,6 1,2  0,3

 EŚW 105098 103385 91 -1713 98,4 . .

Bułgaria 7518 7202 65 -316 95,8 -4,4 -5,7

Chorwacja 4312 4225 75 -87 98,0 -1,9 -2,5

Estonia 1338 1313 29 -25 98,1 -0,5 -1,5

Litwa 3213 2921 45 -292 90,9 -3,8 -3,4

Łotwa 2192 1986 31 -206 90,6 -3,0 -3,4

Polska 38116 38006 122 -110 99,7 0,9 0,0

Republika 
Czeska 10343 10538 134 195 101,9 1,4 0,4

Rumunia 20635 19861 83 -774 96,2 -1,5 -3,5

Słowacja 5376 5421 111 45 100,8 0,8 0,7

Słowenia 2010 2063 102 53 102,6 1,7 1,1

Węgry 10045 9849 106 -196 98,0 -3,1 -3,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2015) 
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w  2014 r. 217,7  mln osób. Jednocześnie rosło bezrobo-
cie: liczba poszukujących pracy mieszkańców UE, która 
w 2008 r. wynosiła 16,8 mln osób, rosła aż do 2013 r., gdy 
sięgnęła 26,3 mln osób. W 2014 r. liczba ta trochę spadła 
(do 24,8 mln osób), jednak nadal pozostawała na pozio-
mie nieco wyższym niż ogół zatrudnionych w tak dużej 
gospodarce, jak, na przykład, włoska i  niewiele mniej-
szym, jak zatrudnienie we Francji. Porównanie to poka-
zuje ogromną skalę marnotrawstwa kapitału ludzkiego 
i rozmiary spowodowanej tym luki w potencjalnym PKB. 

Rynki pracy EŚW w analizowanym okresie zachowy-
wały się podobnie jak w  całej UE, z  tą jednak różnicą, 
że zmiany tutaj zachodzące przeważnie były stosunkowo 
większe niż w UE. Jak wynika z tabeli 3, w całej UE za-
trudnienie w 2014 r. było w porównaniu z rokiem 2008 
niższe o 2,3%, natomiast w naszym regionie spadek ten 
był głębszy i wyniósł 3,3%. Stopa zatrudnienia, zarówno 
w  całej UE, jak i  w  większości państw EŚW, pozostaje 
ciągle niższa niż w  2008 r. Uwagę zwracają duże zróż-
nicowania między poszczególnymi państwami EŚW. 
Największy spadek zatrudnienia w  stosunku do 2008  r. 
wystąpił na Łotwie w  2010 r. (-19,3%), najmniejszy 
w Polsce (-2,1%). Do końca analizowanego okresu tylko 
dwom państwom regionu udało się odrobić straty po-
niesione w latach kryzysowych: Węgrom (wzrost liczby 
zatrudnionych o 6,6%) i Polsce (o 0,6%). W najtrudniej-
szej sytuacji znajdują się: Łotwa, Chorwacja i  Bułgaria, 
w  których zatrudnienie w  2014 r. było o  kilkanaście 
procent niższe niż w 2008 r. Na podkreślenie zasługują 
różnice w  chronologii procesu analizowanych zmian: 

w niektórych państwach dno spadku zostało osiągnięte 
już w  2010 r., a  więc bezpośrednio po  okresie najgłęb-
szego spadku PKB (dotyczyło to Estonii, Litwy, Łotwy, 
Polski i  Węgier), w  innych –  w  roku 2011 lub 2012, 
a w Chorwacji i Słowenii dopiero w 2013 r.

Spadkowi zatrudnienia towarzyszył wzrost bezrobo-
cia, który dotknął całą EŚW (tab. 4). Jego maksimum 
przypadło w  poszczególnych państwach na różne lata, 
jednak najczęściej szczyt bezrobocia miał miejsce już 
w 2010 r. Szczególną uwagę ponownie zwróciły na siebie 
państwa bałtyckie: w  Estonii i  na Litwie bezrobotnych 
w 2010 r. było aż ponad dwa razy więcej niż w 2008 r., 
niewiele lepiej było na Łotwie. W Bułgarii, Polsce i Sło-
wenii bezrobocie rosło dłużej, osiągając maksimum 
w  2013 r., a  najdłużej –  w  Chorwacji (aż do 2014  r.). 
W  całym analizowanym okresie (2008–2014) najwyż-
szym wzrostem liczby bezrobotnych wyróżniły się: 
Słowenia (wzrost o 113%), Chorwacja (98%) i Bułgaria 
(91%); natomiast najniższym: Węgry (5%) i  Rumunia 
(15%). Warto zauważyć, że państwa bałtyckie, w których 
bezrobocie tak dramatycznie wzrosło już w początkowej 
fazie kryzysu, w  kolejnych latach bardzo sprawnie to 
zjawisko opanowały, dzięki czemu w  2014 r. zeszły na 
poziom umiarkowany, a nawet stosunkowo niski. W Pol-
sce, w przeciwieństwie do obiegowych opinii, sytuacja na 
rynku pracy nie była wcale najgorsza, liczba bezrobot-
nych u nas wzrosła w stopniu nawet nieco niższym niż 
przeciętnie w EŚW i UE. 

Wraz ze wzrostem bezwzględnej liczby osób pozbawio-
nych pracy, zwiększała się stopa bezrobocia (tab. 5).

Tab. 3. Zmiany liczby zatrudnionych w państwach EŚW na tle UE w latach 2008–2014 

Państwo
2008,
tys.
osób

Zatrudnienie minimalne 2014

rok tys.
osób

zmiana w stosunku 
do 2008 tys.

osób
2008=
100tys.

osób
2008=
100

 UE 28 222875 2013 215389 -7486 96,6 217709 97,7

 EŚW 45718 X X X X 44207 96,7

Bułgaria 3361 2012 2934 -427 87,3 2981 88,7

Chorwacja 1770 2013 1524 -246 86,2 1566 88,5

Estonia 656 2010 568 -88 86,6 625 95,3

Litwa 1427 2010 1248 -179 87,5 1319 92,4

Łotwa 1055 2010 851 -204 80,7 885 83,9

Polska 15800 2010 15473 -327 97,9 15862 100,4

Rep. Czeska 5002 2011 4873 -129 97,4 4974 99,4

Rumunia 9369 2011 8528 -841 91,8 8614 91,9

Słowacja 2434 2011 2315 -119 95,1 2363 97,1

Słowenia 996 2013 906 -90 91,0 917 92,1

Węgry 3848 2010 3732 -116 97,0 4101 106,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2015) 
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Tab. 4. Zmiany liczby bezrobotnych w państwach EŚW w latach 2008–2014 

Państwo
2008,
tys.
osób

Bezrobocie maksymalne 2014

rok tys.
osób

zmiana w stosunku 
do 2008 

tys.
osób

2008=
100tys.

osób
2008=
100

 UE 28 16750 2013 26292 9542 157
24802 148

 EŚW 3151 X X X X
4348 138

Bułgaria 202 2013 436 234 216
385 191

Chorwacja 165 2014 327 162 198
327 198

Estonia 38 2010 117 79 308
50 132

Litwa 88 2010 270 182 307
158 180

Łotwa 88 2010 206 118 234
108 123

Polska 1165 2013 1793 628 154
1567 135

Rep. Czeska 230 2010 384 154 167
324 141

Rumunia 549 2011 659 110 120
629 115

Słowacja 254 2010 386 132 152
359 141

Słowenia 46 2013 102 56 222
98 213

Węgry 326 2012 473 147 145
343 105

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2015) 

Tab. 5. Zharmonizowana stopa bezrobocia w państwach EŚW na tle UE (w %)

Państwo  2007  2008  2009 2010 2011 2012 2013 2014

 UE 7,2 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2

Bułgaria 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 13,0 11,4

Chorwacja 9,9 8,6 9,2 11,7 13,7 16,0 17,3 17,3

Estonia 4,6 5,5 13,5 16,7 12,3 10,0 8,6 7,4

Litwa 4,3 5,8 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7

Łotwa 6,1 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9 10,8

Polska 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3 9,0

Rep. Czeska 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1

Rumunia 6,4 5,6 6,5 7,0 7,2 6,8 7,1 6,8

Słowacja 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2 13,2

Słowenia 4,9 5,4 5,9 7,3 8,2  8,9 10,1 9,7

Węgry 7,4 7,8 10,0 11,2 11,0 11,0 10,2 7,7

Uwaga: stopa bezrobocia rozumiana jako udział liczby bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo w wieku 15–74 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Eurostat, 2015)

W  UE w  pierwszym roku kryzysowym wskaźnik ten 
nawet nieco spadł w  porównaniu do roku ubiegłego 
i wynosił 7%, a jego maksimum przypadło na 2013 r. na 
poziomie 10,9%, a zatem wzrost wyniósł 3,9 punktu proc. 
W EŚW te państwa, które najwcześniej weszły w stan rece-

sji (Estonia, Litwa i Łotwa, w minimalnym stopniu również 
Węgry), wzrost stopy bezrobocia odnotowały już w 2008 r., 
natomiast pozostałe w roku następnym. W końcowych la-
tach analizowanego okresu wskaźnik ten uległ obniżeniu 
we wszystkich państwach regionu z wyjątkiem Chorwacji, 
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jednak w  żadnym nie osiągnął poziomu sprzed kryzysu. 
Należy zauważyć, że również i  pod względem poziomu 
bezrobocia sytuacja była i nadal pozostaje bardzo zróżni-
cowana w poszczególnych państwach. W EŚW w 2014 r. 
stopa bezrobocia wahała się od 6,1% w Republice Czeskiej 
do 17,3% w Chorwacji, a w całej UE różnice były jeszcze 
większe – od 5% w Niemczech do 26,5% w Grecji. 

Szczególny niepokój budzi wysokie bezrobocie 
wśród młodzieży, które w  UE obejmowało w  2014 r. 
22,2% młodych ludzi (w Polsce 23,9%), a prawdziwym 
dramatem była i  nadal pozostaje sytuacja w  Grecji, 
gdzie pracy nie mogło znaleźć aż 52,4% osób w  mło-
dym wieku.

W ostatnim roku przedkryzysowym (2007) 11 państw 
regionu wytworzyło łącznie PKB o  wartości bieżącej 
1250,2 mld USD – licząc wg kursów walut i 2039,1 mld 
USD –  wg parytetu (standardu) siły nabywczej 
(PPP)3. W  2014 r. analogiczne wskaźniki wynosiły 
1458,1  i 2502,5 mld USD. Wkład regionu do PKB całej 
Wspólnoty stanowił zaledwie: w 2007 r. – 7,1% wg kur-
sów walut i 12,4% wg PPP, a w 2014 r. – 7,9% i 13,5%. 
Największym producentem PKB na tym obszarze jest 
Polska, najmniejszym – Estonia (stosunek między tymi 
gospodarkami w 2014 r. wynosił 27:1). 

Inaczej kształtowały się wskaźniki PKB PPP w  prze-
liczeniu na 1  mieszkańca (tab. 3). W  tym ujęciu EŚW 
osiągnęła w  stosunku do średniej UE: 57,7% w  2007 r. 
i 65,4% w 2014 r. Największym PKB per capita cieszyła się 
w 2007 r. Słowenia, która w 2014 r. minimalnie ustąpiła 
miejsca Republice Czeskiej, natomiast najsłabsze wskaź-
niki w  początkowym i  końcowym roku analizowanego 
okresu odnotowała Bułgaria. W kwocie bezwzględnej na 

jednego Czecha w 2014 r. przypadało 29,9 tys. USD, pod-
czas gdy na jednego Bułgara tylko 17,9  tys. USD. Zróż-
nicowanie to należy ocenić jako wysokie. Świadczy ono 
nie tylko o dużych dysproporcjach w poziomie rozwoju 
gospodarczego, ale także o zróżnicowanej konkurencyj-
ności międzynarodowej (Furceri, Zdzienicka, 2011). Su-
geruje również, że w zbliżonym stopniu są zróżnicowane 
dochody realne i związany z nimi poziom życia ludności.

Dynamikę wzrostu gospodarczego można prześledzić 
na podstawie wskaźników zmian w produkcie krajowym 
brutto (PKB) zawartych w  tabeli 7. Jak z  nich wynika, 
w okresie dekady poprzedzającej kryzys tempo wzrostu 
gospodarczego w  EŚW było przeciętnie znacznie szyb-
sze niż w  całej Wspólnocie i  nieco szybsze niż średnia 
światowa. Poszczególne państwa EŚW jednak bardzo się 
różniły pod tym względem, osiągając średniorocznie od 
2,7% wzrostu w Rumunii do 7,6% na Łotwie.

Już w 2008 r., gdy cała UE odnotowała jeszcze niewiel-
ki wzrost PKB, dwa państwa EŚW (Estonia i Łotwa) we-
szły w stan recesji. Najgorszy jednak okazał się rok 2009, 
gdy recesja dotknęła wszystkie państwa UE z  jednym 
tylko wyjątkiem – Polski. W całej Unii PKB obniżył się 
o 4,3% (był to najgłębszy spadek od zakończenia II wojny 
światowej), a w EŚW jeszcze bardziej, osiągając przecięt-
nie – 7,7%. Najgłębsze załamanie wystąpiło w państwach 
bałtyckich: Estonii, Litwie i Łotwie. Państwa te poprzed-
nio cieszyły się wyjątkowo wysoką dynamiką wzrostu, 
zyskując sobie miano „tygrysów bałtyckich”, lecz w okre-
sie kryzysu z  równie „tygrysią” dynamiką pogrążyły 
się w  recesji. Okres następujący po  tym feralnym roku 
charakteryzował się przeciągającą się aż do dziś deko-
niunkturą i  destabilizacją makroekonomiczną. W  całej 

Tab. 6. Produkt krajowy brutto państw EŚW

Państwo
mld USD mld USD PPP per capita

tys. USD PPP

2007 2014 2007 2014 2007 2014

 UE 17677,9 18495,3 16489,4 18526,5 33,1 36,7

EŚW 1250,2 1458,1 2039,1 2502,5 19,1 24,0

Bułgaria 43,7 55,8 108,6 128,6 14,2 17,9

Chorwacja 60,1 57,2 89,0 88,5 20,6 20,9

Estonia 22,3 26,0 32,9 35,6 24,5 27,0

Litwa 39,8 48,2 68,8 79,6 21,3 27,1

Łotwa 30,9 32,0 45,7 48,2 20,7 23,7

Polska 429,2 546,6 692,8 954,5 18,2 25,1

Rep. Czeska 188,8 205,7 276,0 314,6 26,9 29,9

Rumunia 171,7 200,0 326,3 392,8 15,1 19,7

Słowacja 76,9 100,0 120,9 152,6 22,4 28,2

Słowenia 48,2 49,5 57,3 61,1 28,5 29,7

Węgry 138,6 137,1 220,8 246,4 21,9 24,9

Źródło: (IMF, 2015a) 
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Tab. 7. Dynamika realnego PKB państw EŚW na tle świata i UE w latach 1997–2014 (w % do roku ub.)

Państwo
Średnio-
rocznie 

1997–2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Średnio-
rocznie 

2008–2014

 Świat 4,0 3,1 0,0 5,4 4,2 3,4 3,4 3,4 3,3

 UE 28 2,6 0,7 -4,3 2,0 1,8 -0,4 0,1 1,4 0,2

 EŚW 4,7 2,4 -7,7 1,1 3,1 1,0 1,3  2,3 0,6

Bułgaria 3,8 5,8 -5,0 0,7 2,0 0,5 1,1 1,7 1,0

Chorwacja 3,8 2,1 -7,4 -1,7 -0,3 -2,2 -0,9 -0,4 -1,5

Estonia 7,4 -5,3 -14,7 2,5 8,3 4,7 1,6 2,1 -0,1

Litwa 6,4 2,6 -14,8 1,6 6,1 3,8 3,3 2,9 0,8

Łotwa 7,6 -3,2 -14,2 -2,9 5,0 4,8 4,2 2,4 -0,6

Polska 4,2 3,9 2,6 3,7 4,8 1,8 1,7 3,3 3,1

Rep. Czeska 3,1 2,7 -4,8 2,3 2,0 -0,8 -0,7 2,0 0,4

Rumunia 2,7 8,5 -7,1 -0,8 1,1 0,6 3,4 2,9 1,2

Słowacja 4,3 5,4 -5,3 4,8 2,7 1,6 1,4 2,4 1,9

Słowenia 4,1 3,3 -7,8 1,2 0,6 -2,6 -1,0 2,6 -0,5

Węgry 4,0 0,9 -6,6 0,8 1,8 -1,5 1,5 3,6 0,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie (IMF, 2015a)

Tab. 8. Wskaźniki konwergencji gospodarek EŚW

Państwo
PKB PPP per capita, % Zmiana w pkt. proc.

1995 2007 2014 1995–2007 2008–2014 1995–2014

 UE 100 100 100 X X X

EŚW 46 58 65 12 7 19

Bułgaria 36 43 49 7 6 13

Chorwacja 49 62 57 13 -5 8

Estonia 38 74 74 36 0 36

Litwa 34 64 74 30 10 40

Łotwa 31 62 65 31 3 34

Polska 42 55 68 13 13 26

Rep. Czeska 71 81 81 10 0 10

Rumunia 39 46 54 7 8 15

Słowacja 50 68 77 18 9 27

Słowenia 69 86 81 17 -5 12

Węgry 56 66 68 10 2 12

Źródło: opracowanie własne na podstawie (IMF, 2015a)
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UE przeciętne tempo wzrostu PKB w latach 2008–2014 
wyniosło zaledwie 0,2%, a w EŚW niewiele więcej (0,6%), 
przy czym aż w czterech państwach: Chorwacji, Estonii, 
Łotwie i Słowenii – było ujemne. Szczególnie trudna sy-
tuacja zapanowała w Chorwacji, gdzie stan recesji trwał 
nieprzerwanie od 2009 r. Prognozy na najbliższą przy-
szłość nie napawają optymizmem; według Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego tempo wzrostu gospo-
darczego UE aż do 2020 r. będzie wahać się na poziomie 
poniżej 2% w skali rocznej (IMF, 2015b).

Zmiany w międzynarodowej pozycji konkurencyjnej 
poszczególnych państw, spowodowane zróżnicowaną 
dynamiką wzrostu gospodarczego, znalazły odbicie 
w przesunięciach pozycji zajmowanych przez te państwa 
we Wspólnocie pod względem stosunku PKB per capita 
do poziomu średniego w UE (NBP, 2015). Dane ukazu-
jące te przesunięcia pozwalają ocenić rezultaty procesu 
konwergencji. Zestawiono je w tabeli 8.

Przed kryzysem globalnym konwergencja gospodar-
cza obejmowała całą EŚW, dzięki czemu każde z państw 
tego regionu wydatnie poprawiło swoją pozycję w  UE. 
Największy sukces odniosły państwa bałtyckie, a  szcze-
gólnie Estonia, która w  latach 1995–2007 awansowała 
z poziomu 38% do 74% średniej UE, a więc o 36 punktów 
proc. Tak niebywały postęp w ciągu zaledwie 12 lat na-
leży do najwybitniejszych w skali całej UE i  jest porów-
nywalny tylko z  wcześniejszym tzw. „cudem celtyckim” 

– wyjątkowym awansem gospodarki irlandzkiej. Bardzo 
znacznie poprawiły swoją pozycję również Łotwa i Litwa, 
natomiast w najmniejszym stopniu – Bułgaria i Rumunia 
(po 7 pkt. proc.). Kryzys finansowy i następujące po nim 
lata słabej koniunktury wniosły do procesu konwergencji 
istotną korektę. W latach 2007–2014 dwa państwa EŚW 
(Chorwacja i Słowenia) uległy dywergencji (ich pozycja 
względem średniej UE uległa pogorszeniu), dwa inne 
(dotychczasowy lider konwergencji –  Estonia oraz Re-
publika Czeska) swej pozycji nie zmieniły, zaś pozostałe 
awansowały, lecz w  bardzo różnym stopniu. Swoistym 
paradoksem jest to, że z punktu widzenia konwergencji 
kryzys bardzo dobrze przysłużył się Polsce, bowiem jej 
pozycja względem średniej UE wzrosła w  tym czasie 
najbardziej w całej UE – aż o 13 pkt. proc. (jest to swo-
ista nagroda za bycie tzw. „zieloną wyspą” w  2009 r.). 
Z pozostałych państw regionu najbardziej zyskała Litwa, 
a  po  niej Słowacja, Rumunia, Bułgaria i  – minimalnie 

– Łotwa i Węgry. 

Podsumowanie

G lobalny kryzys finansowy wywarł istotny wpływ 
na konkurencyjność międzynarodową państw 

EŚW i  zmienił ich pozycje konkurencyjne. Tym sa-
mym spowodował, że pozytywne tendencje zmian 
w  tej dziedzinie, jakie miały miejsce w  latach przed-
kryzysowych, uległy zahamowaniu, a  w  niektórych 
przypadkach nawet odwróceniu (European Central 
Bank, 2010). Ogólnie rzecz biorąc, konsekwencje tego 
kryzysu dla regionu EŚW, podobnie jak dla całej UE, 
były negatywne, lecz bardzo zróżnicowane w poszcze-

gólnych państwach, do tego stopnia, że niektóre z nich 
na swej międzynarodowej konkurencyjności nawet 
zyskały, podczas gdy inne wiele straciły. Przykładem 
pierwszych jest Polska, a drugich – państwa bałtyckie. 

W  świetle przeprowadzonej analizy wydaje się, że 
do osłabienia konkurencyjności gospodarek EŚW 
w  największym stopniu przyczyniły się trzy spotęgo-
wane kryzysem czynniki: przyspieszenie procesu de-
populacji, pogłębienie nierównowagi na rynku pracy4 
oraz spadek dynamiki wzrostu gospodarczego. Należy 
podkreślić, że pierwszy z tych czynników jest szczegól-
nie niebezpieczny, ponieważ będzie hamować wzrost 
konkurencyjności przez długie dziesięciolecia. Dwa 
pozostałe czynniki są za sobą silnie powiązane i w du-
żym stopniu zależne od tzw. szoków zewnętrznych. 

Kryzys wykazał, że EŚW, do niedawna uważana za 
peryferie gospodarki europejskiej i światowej, jest już 
bardzo ,,zglobalizowana” i  w  związku z  tym wrażli-
wa na wahania światowej koniunktury. Interpretacja 
wpływu globalizacji na konkurencyjność międzynaro-
dową jest jednak niezwykle trudna i może prowadzić 
do sprzecznych wniosków. Z  jednej strony –  szerokie 
włączenie w  struktury światowego sektora finansowe-
go (ściślej mówiąc: podporządkowanie się jemu), może 
sprzyjać konkurencyjności i  przynajmniej na pewien 
czas poprawić międzynarodową pozycję konkurencyj-
ną; lecz z drugiej – może również narazić nazbyt chęt-
nie otwierające się gospodarki krajowe, zwłaszcza jeśli 
są  małe i  słabiej rozwinięte, na swoisty „import” ne-
gatywnych skutków kryzysu od silniejszych partnerów 
zagranicznych. Wydaje się, że w państwach bałtyckich, 
prowadzących typowo liberalną politykę gospodarczą, 
które praktycznie cały swój sektor bankowy oddały 
w  ręce zagraniczne, taka sytuacja właśnie zaistniała. 
W  rezultacie międzynarodowa pozycja konkuren-
cyjna tych państw, w  których uprzednio PKB szybko 
rósł (przede wszystkim Łotwy), w latach kryzysowych 
znacznie się pogorszyła. Jednak nie wszystkie państwa 
naszego regionu obrały strategię rozwoju opartego na 
doktrynie liberalnej globalizacji. Stosunkowo mniej 
,,zglobalizowana” gospodarka polska, wprawdzie od-
czuła negatywne skutki kryzysu, lecz stanu recesji nie 
zaznała: tempo wzrostu PKB w  Polsce było zawsze 
dodatnie, wskaźniki bezrobocia utrzymywały się na 
umiarkowanym poziomie, a  sytuacja demograficzna 
była stosunkowo korzystna. W  rezultacie międzyna-
rodowa pozycja konkurencyjna gospodarki polskiej 
w okresie kryzysu nie tylko nie podupadła, lecz się po-
prawiła. W przedstawionej w niniejszym opracowaniu 
analizie znalazła potwierdzenie hipoteza, że: ,,rosnąca 
międzynarodowa konkurencyjność Polski jest nie tyl-
ko konsekwencją szybkiego wzrostu gospodarczego, 
ale także wyjątkowo dużej –  jak dotąd –  odporności 
polskiej gospodarki na wstrząsy wewnętrzne i  ze-
wnętrzne” (Weresa, 2011, s. 26). 

W  zakończeniu należy podkreślić bardzo istotną 
rolę państwa w  kształtowaniu konkurencyjności mię-
dzynarodowej, bowiem wielokrotnie wspominane 
w  niniejszym opracowaniu zróżnicowania czynników 
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kształtujących tę konkurencyjność wynikają w przewa-
żającej mierze właśnie z  różnic w  prowadzonej przez 
nie polityce gospodarczej.

prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
e-mail: kosie@umk.pl

Przypisy

1) Pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) jest róż-
nie rozumiane. W  niniejszej pracy oznacza ono grupę 11 
państw postsocjalistycznych, które aktualnie należą do 
Unii Europejskiej. Są to: przyjęte do UE 1 maja 2004 r. 

– Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czeska, Słowacja, 
Słowenia i Węgry; 1 stycznia 2007 r. – Bułgaria i Rumunia; 
1 lipca 2013 r. – Chorwacja.

2) Określeniem tym przyjęto nazywać grupę 15 państw za-
chodnich, będących członkami UE, zanim weszły do niej 
państwa EŚW, tworzące tzw. „nową” Unię.

3) Duża różnica między wskaźnikami obliczonymi wg kursów 
walut i wg PPP wynika stąd, że przeciętny poziom cen ryn-
kowych w EŚW jest ciągle znacznie niższy niż w UE, cho-
ciaż z biegiem czasu do niego się zbliża. Według Eurostatu, 
w EŚW przeciętny poziom cen w 2014 r. w stosunku do UE 
wahał się od 48,4% w przypadku Bułgarii do 82,6% w Sło-
wenii (w Polsce 55,8%).

4) Noblista P. Krugman uważa, że wysokie bezrobocie jest 
zjawiskiem bardziej niepokojącym niż rosnący deficyt bu-
dżetowy i  dług publiczny, a  więc zwalczając kryzys, nale-
ży skoncentrować się na bezrobociu, zamiast przesadnie 
troszczyć się o równowagę budżetową. Według niego, ,,gdy 
miliony potencjalnych pracowników nie mają pracy i mar-
nowany jest ekonomiczny potencjał wartości ok. 1  bln 
dolarów rocznie (w  Stanach Zjedn. –  dopisek W.K.), po-
trzebujemy polityków, którzy będą pracować nad szybkim 
ożywieniem, a  nie ludzi, którzy robią wykład o  potrzebie 
długookresowej stabilności finansów publicznych’’. Cyt za: 
Lubowski, 2011.
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Consequences of the Global Financial Crisis 
on the International Competitiveness 
of Central and Eastern Europe

Summary

One of the factors determining the future of integrating 
Europe is to improve the international competitiveness 
of the European Union as a  whole and its constituent 
national economies. This factor’s importance has grown 
in relation to the consequences of the global financial 
crisis. The particularly important problem is to improve 
the competitiveness of Central – Eastern Europe, which 
is the weakest part of the EU. In this chapter the results 
of a comparative analysis of the changes which occurred 
in CEE under the influence of that crisis in terms of 
operation of the two main factors determining the 
international competitiveness: the extent of utilization 
of human capital and economic growth dynamics were 
presented. It was found that further arduous task of 
building the competitiveness of the EU needs to deepen 
its economic and social cohesion, and to accelerate the 
convergence process.
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international competitiveness, Central and Eastern 
Europe, the global financial crisis
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INFORMACJA W KSZTAŁTOWANIU 
PROCESU INNOWACJI PRODUKTU
Piotr Bartkowiak 
Ireneusz P. Rutkowski

Wprowadzenie

P owodzenie kształtowania procesu innowacji produk-
tu jest determinowane w szczególności efektywnością 

procesu informacyjnego, a także wielkością potrzeb infor-
macyjnych wymaganych w  całym cyklu życia produktu. 
Obecnie informacje opisujące stan procesu innowacji 
produktu muszą być gromadzone w  dużych bazach da-
nych przy uwzględnieniu wysokich nakładów na środki 
techniczne. Wymaga to zastosowania efektywnych metod 
zbierania i  przetwarzania danych i  informacji oraz ich 
udostępniania on-line. Należy również podkreślić, że 
tradycyjne modele, analityczne lub empiryczne, nie mogą 
rozwiązać wszystkich problemów identyfikowanych 
w procesie innowacji produktu. Niewiele jest modeli, me-
tod oraz narzędzi, za pomocą których można przewidzieć 
czy potencjalny nowy produkt mieści się w przedziałach 
zadanych tolerancji, akceptowanych przez podmioty 
otoczenia przedsiębiorstwa, zwłaszcza klientów, choć 
niekiedy w  technologiach wspomagania informacyjnego 
znajdują zastosowanie elementy sztucznej inteligencji. 
Dlatego w artykule przedstawiono miejsce i rolę informa-
cji oraz technologie (narzędzia) wspomagające sterowanie 
strumieniami informacji w procesie innowacji produktu 
w  przedsiębiorstwach wytwórczych. Artykuł opisuje wy-
brane wyniki badań1, w ramach których dokonano analizy 
literatury z  zakresu rynkowych rozwiązań procesu inno-
wacji produktu.

Podmioty uczestniczące w  procesie innowacji pro-
duktu tworzą sieć organizacji (ta sieć powinna być zin-
tegrowana) przetwarzających informacje, zatem nakłady 
poniesione na realizację procesów informacyjnych de-
terminują ostateczną formę nowego produktu oraz jego 
sukces rynkowy (Dąbrowski, 2009). Istotnym warunkiem 
sprawnego przebiegu procesów komunikacji, integracji 
oraz współpracy tych podmiotów jest właściwa koloka-
cja centrów wartości w  przedsiębiorstwach. Współpraca 
w tym układzie jest podstawą łączenia wiedzy, informacji, 
doświadczenia oraz umiejętności poszczególnych człon-
ków zespołów projektowych w  ramach indywidualnego 
zakresu, pełnionej roli oraz odpowiedzialności. Poziom 
współpracy w  zespole jest natomiast wypadkową pozio-
mu asertywności oraz poziomu kooperatywności (Crow, 
2002, s.  1–4). Poza tym współpraca jest fundamentalną 
bazą koncepcji inżynierii współbieżnej, czyli zintegrowa-
nego procesu rozwoju, a następnie wprowadzania nowego 
produktu na rynek. 

Strumienie informacyjne 
w przedsiębiorstwie a proces 
innowacji produktu 

K ażde przedsiębiorstwo jest systemem przetwarzają-
cym dane w informacje i zasoby wiedzy. Poziom na-

kładów przeznaczonych na ten cel często decyduje o osta-
tecznej koncepcji, formie i strukturze nowych produktów 
w ofercie marketingowej (rys. 1). 

Nowe technologie i infrastruktura informatyczna oraz 
komunikacyjna, jako struktury techniczno-programo-
we oraz informacyjno-funkcjonalne systemu informa-
cyjnego, istotnie przyspieszają procesy podejmowania 
decyzji w  obszarze strategii rozwoju nowego produktu. 
Warunkiem akceleracji procesu podejmowania decyzji 
jest posiadanie w odpowiednim czasie właściwej i łatwo 
dostępnej informacji. Informacja ta jest również niezbęd-
na przy określaniu rodzaju ryzyka. Ryzyko w  rozwoju 
nowego produktu jest miarą prawdopodobieństwa, że 
nowy produkt jako efekt końcowy tego procesu nie zo-
stanie przygotowany zgodnie z harmonogramem, a także 
w ramach przyjętego budżetu oraz może nie spełnić ocze-
kiwań odbiorców1.

Przeciętnie wysoki wskaźnik niepowodzeń oraz wy-
sokie koszty dowodzą, że rozwój nowego produktu jest 
procesem istotnie ryzykownym i niepewnym (Markham, 
Lee, 2012). Te zjawiska lub tendencje należy minimalizo-
wać, właściwie zarządzając ryzykiem. Zespół projektowy 
na etapie identyfikacji określa i szczegółowo dokumentu-
je możliwe rodzaje ryzyka oraz ich prawdopodobieństwo 
wpływu na rozwój nowego produktu. Poziom ryzyka na 
tym etapie nie powinien być istotnym obszarem zaintere-
sowania zespołu. Efektami końcowymi etapu identyfika-
cji ryzyka powinna być wyczerpująca wiedza o źródłach 
ryzyka (niedokładne szacunki, błędy oraz zmiana wymo-
gów projektu, błędne interpretacje, istotne pominięcia, 
brak właściwie zdefiniowanych ról i  odpowiedzialności, 
niskie kwalifikacje), potencjalnych przyczynach powo-
dujących ryzyko (zjawiska, zdarzenia i trendy trudne lub 
niemożliwe do przewidzenia) oraz wiedza o symptomach 
ryzyka (sygnały wczesnego ostrzegania). Źródła czynni-
ków ryzyka mogą również występować wśród tych, które 
determinują poziom dojrzałości procesu innowacji pro-
duktu. Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka projektu 
zawiera tabela 1.
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Proces innowacji produktu wymaga bardzo dużej liczby 
powiązań informacyjnych zsynchronizowanych w  czasie. 
W konwencjonalnych systemach informacyjnych przepływ 
informacji nie ma charakteru zintegrowanego i  zsynchro-
nizowanego, co wynika z  charakteru nośników danych 
i informacji. Również proces dystrybucji danych i informacji 
powoduje liczne opóźnienia, niekompletność, przekłamania 
i wyższe koszty ich uzyskania. Problemy te przedsiębiorstwa 
mogą rozwiązywać, stosując zaawansowane technologie 
informatyczne do pozyskiwania i gromadzenia danych, ich 
przesyłania, przetwarzania w  procesach decyzyjnych, udo-
stępniania we wszystkich fazach kształtowania procesu inno-
wacji produktu (Kahn, 2006, s. 21–30).

Można zatem wyróżnić dwa istotne, wzajemnie przeni-
kające się zakresy działań związanych z przetwarzaniem in-
formacji: jeden ukierunkowany na rozwój produktu i proces 
jego powstawania techniczno-logistyczny, a  drugi ukierun-
kowany na przebieg procesu organizacyjno-marketingowy. 
Siła i  szerokość przepływu obu strumieni informacyjnych 

wzrasta wraz z  postępem procesu. Techniczny strumień 
informacji, w poszczególnych fazach kształtowania procesu 
innowacji charakteryzuje się powtarzanym określaniem po-
trzebnych danych i odpowiadającą temu redundancją. Syste-
mami, w których zastosowano więcej elementów, niż to jest 
konieczne ze względów funkcjonalnych w celu zwiększenia 
niezawodności, są  rozwinięte techniki i  narzędzia progra-
mowe służące do projektowania produktów i ich wizualizacji, 
sterowania jakością, planowania procesów, wspomagania 
prac inżynierskich oraz logistycznych (Computer Aided 
Design, Quality, Planning, Engineering, Logistics). W tych 
systemach zawarte są informacje niezbędne do geometrycz-
nego opisu nowego produktu. Systemy CAD stanowią punkt 
wyjściowy racjonalizacji przepływu informacji technicznej, 
natomiast systemy elektronicznej wymiany danych –  EDI 
(Electronic Data Interchange) umożliwiają optymalizację 
przepływu strumienia logistycznego (wymiana danych tech-
nicznych, wymiana dokumentacji handlowej i  informacji, 
współpraca z odbiorcami oraz dostawcami).

Rys. 1. Strumienie i fazy w procesie innowacji produktu
Źródło: badania i opracowanie własne
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Właściwe struktury danych i  informacji, w  tym także 
wspólny model danych i  informacji, pozwalają integrować 
rozwiązania cząstkowe. Przepływ informacji musi być rów-
nież możliwy w  przeciwnym kierunku, aby nabytą wiedzę 
można było sprawdzić i zweryfikować w celu bezpośredniej 
korekty i aktualizacji głównych faz makrostruktury kształto-
wania procesu innowacji produktu, a także do porównania 
wielkości zadanych z  otrzymanymi oraz dla zapewnienia 
właściwej jakości nowego produktu. Zarówno klienci, jak 
i pozostałe organizacje oraz grupy społeczne i gospodarcze 
działające w  otoczeniu firmy w  coraz mniejszym stopniu 
tolerują błędy i defekty w nowym produkcie (rys. 2)4. 

Osiągnięcie najlepszej jakości nowego produktu w danych 
warunkach jest więc możliwe ekonomicznie, ponieważ nakła-
dy na przetwarzanie informacji i nakłady na proces można 
racjonalizować równocześnie. Przy czym dopiero w  fazach 
wytwarzania i  zbytu te nakłady mogą zmniejszać się jed-
nocześnie. Dlatego możliwie szybko, od chwili rozpoczęcia 
produkcji nowego produktu, należy osiągnąć stabilny poziom 
produkcji bez zastrzeżeń pod względem jakości. Zatem już 
w fazach projektowania i  rozwoju nowego produktu należy 
podejmować działania mające na celu minimalizację odstę-

pów czasowych pomiędzy wystąpieniem i  rozpoznaniem 
błędów oraz defektów konstrukcyjnych nowego produktu.

Treścią organizacyjno-marketingowego przepływu infor-
macji jest wspomaganie racjonalizacji procesu innowacji pro-
duktu i dopasowywanie wymiarów nowego produktu do po-
trzeb, oczekiwań i preferencji odbiorców, a także dostawców, 
pośredników i  innych podmiotów otoczenia przedsiębior-
stwa. Przy jednoczesnym rozwoju wielu koncepcji nowego 
produktu rosną nakłady na logistykę, komunikację i marke-
ting, gdyż zakodowane na różnych nośnikach dane muszą być 
za każdym razem na nowo przetwarzane. Dlatego w fazach 
projektowania i  rozwoju prototypu należy do niezbędnego 
minimum ograniczyć liczbę koncepcji nowego produktu.

Model zintegrowanego 
komputerowo rozwoju wytwarzania 
i marketingu – CIDMM

N a bazie obecnych struktur sieciowych, mogą powstawać 
struktury oprogramowania, wspomagające kształto-

wanie procesu innowacji produktu skoordynowane z  pro-
cesami wytwarzania i  marketingu (sprzedaży). Z  tego też 

Tab. 1. Wybrane narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka rozwoju nowego produktu

Opis narzędzia i techniki Zalety Wady

Analiza założeń – koncepcja nowego produktu jest rozwijana w oparciu 
o określone fakty, będące przesłankami dalszego planowania, ale te mogą 
się okazać niewłaściwymi w toku realizacji zadania projektowego

Wspomaga analizę ilościową 
(np. analizę wrażliwości) Brak jednoznaczności

Burza mózgów – zespół multidyscyplinarny zgłasza potencjalne 
ryzyka projektu w oparciu o swoją intuicję i doświadczenie. Zebrane 
tym sposobem ryzyka są następnie oceniane i selekcjonowane

Konsoliduje i uruchamia 
kreatywność zespołu, 
technika prosta i przyjazna

Rezultaty mogą być 
postrzegane jako 
niejednoznaczne i trudne 
do powiązania

Spis kontrolny – bazuje na wiedzy i informacjach wtórnych 
(historycznych) systemu zarządzania ryzykiem. Daje pewność, 
że popełniane dotychczas błędy nie są powtarzane

Szybkość i inteligencja Brak spojrzenia w przyszłość

Metoda delficka – technika stosowana w przypadku występowania 
złożonych problemów, gdzie mogą pojawiać się liczne poglądy na naturę 
problemu oraz sposoby jego rozwiązania. Badane problemy kierowane są do 
rozstrzygnięcia do wybranej grupy ekspertów w celu uzyskania zgodnych opinii 
i stanowisk dotyczących przyszłego rozwoju zjawisk, zdarzeń, trendów

Budowany jest konsensus, 
zwrotnie wydobywa 
się opinie ekspertów

Czasochłonność, rezultaty 
są często niejednoznaczne

Rewizja dokumentów – pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie 
dokumentów ważnych ze względu na zawartość (znaczenie literalne) 
oraz kontekst (zastosowanie). Wstępne plany, szacunki, przeszłe 
doświadczenia, założenia strategii, przegląd i specyfikacja wymagań

Wyznacza się wspólną bazę 
do dalszych analiz i decyzji Czasochłonność

Diagramy – różne techniki tworzenia precyzyjnych modeli zasobów, przepływów, 
przyczyn i skutków, decyzyjnych oraz szacunków (wykres Ishikawy – rybiej ości)

Podejście analityczne, 
uzupełnia inne 
narzędzia i techniki

Mogą wystąpić trudności 
z oceną dokładności

Niezależne oszacowanie – zewnętrzni specjaliści stosują różne 
techniki nadzorowania projektu i szacowania jego ryzyka

Większa obiektywność, 
wszechstronność

Mniejszy udział zespołu 
projektowego 

Wywiady – identyfikowanie nieokreślonego ryzyka podczas normalnych czynności 
planistycznych, analityk wydobywa wiedzę o nowych ryzykach poprzez zadawanie 
pytań i prowadzenie dochodzenia wśród osób zainteresowanych projektem

Pytania kontrolne 
i pogłębiające Uchylanie się od odpowiedzi

Sieć triangulacyjna – umożliwia identyfikację określonych symptomów 
oraz ostrzeżeń z różnych miejsc obserwacyjnych. Wskazuje występowanie 
ryzyka lub jego prawdopodobieństwo (analogia tablicy rozdzielczej)

Wysoka skuteczność 
zastosowania

Wymaga integracji 
zrozumienia systemu 
i znajomości 
tolerancji ryzyka

Źródło: opracowanie własne



INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ | 37

powodu można podjąć próbę przebudowy modelu zintegro-
wanego komputerowo wytwarzania (ang. CIM – Computer 
Integrated Manufacturing). D. Schachera (Brzeziński, 2002, 
s.  229–230) proponuje model zintegrowanego komputero-
wo rozwoju, wytwarzania i marketingu nowych produktów 
(ang. CIDMM –  Computer Integrated Development, Ma-
nufacturing and Marketing)5. W  tym systemie informacje 
wygenerowane w dowolnym punkcie procesów przepływają 
w  możliwie krótkim czasie do tych odbiorców, których de-
cyzje i  działania są  od tych informacji uzależnione. Model 
CIDMM wprowadza zasadę grupowania informacji i  jej 
syntetyczne udostępnianie szczególnie dla celów analitycz-
nych. Integracja jest możliwa pod warunkiem wprowadzenia 
standardów wymiany danych między programami (rys. 3). 
W  tym miejscu należy podkreślić, że wdrożenie nowocze-
snych metod zarządzania procesem innowacji produktu, np. 
inżynierii współbieżnej, może być realne tylko przy zastoso-
waniu modelu CIM lub CIDMM, co umożliwi też znaczący 
wzrost sprawności procesu rozwoju nowego produktu, rów-
nież ze względu na wysoką sprawność przepływu strumieni 
informacyjnych. 

Kompleksowe zastosowanie technik i narzędzi zawartych 
w modelu CIDMM wymaga całościowej analizy konwencjo-
nalnych powiązań informacyjnych między poszczególnymi 
podmiotami informacyjnymi oraz odtworzenia ich w  prze-
strzeni komunikacyjnej między modułami programowymi. 
Te powiązania można łatwo zaobserwować we wszystkich 
fazach rozwoju produktu, to jest od faz przedprojekto-
wych do faz projektowania, rozwoju produktu, fabrykacji 
i komercjalizacji.

W  fazie projektowania oraz konstruowania prototypu 
zespół projektowy powinien wprowadzić do systemu CAD 
zapis cech nowego produktu, istotnych z  punktu widzenia 
odbiorcy, które z kolei winny być zidentyfikowane za pomocą 
metody wdrażania funkcji jakości (QFD – Quality Function 
Deployment) oraz techniki analizy funkcji systemu (ang. 
FAST –  Function Analysis System Technique), (Rutkowski, 
2007). W ten sposób rozwijane są wartości postrzegane przez 

odbiorców i budowany jest „dom jakości”. Ważne jest także 
zidentyfikowanie i uwzględnianie trendów rynkowych w za-
kresie innowacji produktu oraz pomysłów niezależnych in-
nowatorów. Te elementy można wykorzystać w fazie kontroli 
i analizy jakościowej produktu, realizowanej z zastosowaniem 
oprogramowania typu CAQ. Wnioski z kontroli i analizy ja-
kości nowego produktu w dalszej kolejności powinny trafić 
do systemu CAD. Można również dostrzec wpływ na kon-
strukcję nowego produktu problemów ujawnionych w fazie 
projektowania procesów technologicznych obróbki i monta-
żu z zastosowaniem CAP (Brzeziński, 2002, s. 226). Progra-
my sterujące urządzeniami i  maszynami technologicznymi 
na poziomie CAM są  odbiorcą informacji z  systemu CAP, 
ale mogą także stanowić źródło informacji dla pozostałych 
systemów. Informacja ta pozwala usprawniać technologie 
i optymalizować programy sterujące, a w efekcie poprawiać 
jakość nowego produktu przy danym poziomie kosztów jego 
rozwoju i  wytwarzania. Zatem rozwój systemów CIDMM 
powinien podążać w kierunku spełnienia założeń produktu 
bez błędów i defektów. 

Nowe techniki, takie jak sztuczna inteligencja (ang. 
AI  –  Artificial Intelligence), bazujące na sieciach neurono-
wych, mają zastosowanie jako narzędzia pomocne w fazach 
projektowania i konstruowania prototypów. Systemy sztucz-
nej inteligencji umożliwiają rozwój złożonych projektów 
nowych produktów, charakteryzujących się zmiennymi 
w czasie parametrami cech technicznych, użytecznościowych 
i  strukturalnych. Umożliwiają one rozwiązywanie ujawnia-
nych w procesie rozwoju problemów związanych z jakością. 
Systemy eksperckie, bazujące na modelach AI i  jednocze-
śnie wykorzystujące sieci neuronowe, generują procedury 
zarządzania procesem na podstawie informacji uzyskanych 
w  poprzednio zrealizowanych operacjach. Zatem istniejące 
rozwiązania mogą być zaadaptowane do bieżących warun-
ków przez włączenie możliwości uczenia się sieci neuronowej 
sterowanej systemem AI (Brzeziński, 2002, s. 229). Dokład-
ność projektów i prototypów nowych produktów, a także ich 
zgodność z potrzebami odbiorców jest istotnie uzależniona 

Rys. 2. Fazy procesu innowacji a postępowanie z błędami w procesie innowacji produktu
Źródło: opracowanie własne
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od jakości, ilości i wiarygodności danych (ciągi danych uczą-
cych) zgromadzonych w czasie monitorowania rzeczywistego 
procesu rozwoju nowego produktu.

W procesie rozwoju nowego produktu sprawne zarządza-
nie wiedzą, a także jej kreowanie jest w istotnym stopniu uza-
leżnione od implementacji koncepcji systemu zarządzania 
danymi produktu (ang. PDMS – Product Data Management 
System)2. 

To narzędzie wspomaga zespoły projektowe w zakresie za-
rządzania danymi dotyczącymi nowego produktu, jak i pro-
cesu rozwoju nowego produktu. Wyróżnia się następujące 
funkcje systemu zarządzania danymi produktu (Armstrong, 
2001, s. 179–186):

• zarządzanie bazą danych i dokumentacją (zbiory informa-
cji) produktu, 

• zarządzanie procesem i przepływem informacji pomiędzy 
elementami informacyjnymi zespołu projektowego,

• zarządzanie architekturą i konfiguracją produktu3,
• klasyfikowanie i odzyskiwanie danych,
• zarządzanie projektem/programem,
• komunikowanie się i notyfikacja,
• przenoszenie i translacja danych,

• przeglądanie i  przygotowywanie obrazów lub tekstów, 
konwersja obrazów punktowych komputerowych, foto-
graficznych lub telewizyjnych,

• administrowanie systemu.
System zarządzania danymi produktu zapewnia odpo-

wiednią infrastrukturę dla danych i  informacji generowa-
nych w  procesie rozwoju produktu. To jest fundamentalny 
argument przemawiający za jego wdrożeniem w  przedsię-
biorstwie. Jednakże to wdrożenie wymaga istotnych inwe-
stycji w oprogramowanie i sprzęt komputerowy, utrzymanie 
i  konserwację, usługi konsultacyjne, integrację systemów 
oraz szkolenia. Dodatkowo należy także uwzględnić czas 
i zaangażowanie zarządu przedsiębiorstwa oraz potencjalne 
zakłócenia wewnątrzorganizacyjne.

Korzystność integracji systemów 
wspomagania decyzji w kształtowaniu 
procesu innowacji produktu 

P odstawą systemu zarządzania danymi produktu, wspo-
magającego podejmowanie decyzji, jest zorientowana 

na konkretne aplikacje tematyczna hurtownia danych.  

Rys. 3. Model zintegrowanego komputerowo rozwoju, wytwarzania i marketingu nowych produktów
Źródło: opracowanie własne
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Narzędzia dostępu do danych dostarczają członkom zespołu 
projektowego graficzny interfejs z  hurtownią danych. Za-
tem osoby zajmujące się rozwojem nowego produktu mogą 
bezpośrednio oddziaływać na zawarte struktury w  bazach 
danych z  możliwością nadawania nazw bibliotekom, kar-
totekom, tabelom i  kolumnom. Narzędzia te pozwalają na 
ekstensywne formatowanie, dzięki któremu raporty z podej-
mowanych działań w toku rozwoju nowego produktu mogą 
mieć konkretną postać. 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu wspomagania 
decyzji w kształtowaniu procesu innowacji produktu mogą 
dotyczyć: 

• redukcji kosztów, poprzez lepszy dostęp do spójnych da-
nych i  informacji oraz szybszą komunikację i  zdolność 
do pełnej oceny różnych wariantów projektów nowego 
produktu,

• wprowadzenia koncepcji inżynierii współbieżnej jako me-
tody rozwoju nowego produktu,

• poprawy produktywności projektowania i konstruowania 
prototypu,

• lepszego zarządzania zmianami inżynieryjnymi,
• wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9000,
• zachowania równowagi pomiędzy personelem, procesami 

i technologią,
• realistycznych kosztów implementacji systemu.

W  najnowszych rozwiązaniach informatycznych integro-
wane są  systemy klasy MRPII/ERP (planowanie zasobów 
produkcyjnych/planowanie zasobów przedsiębiorstwa) z sys-
temami zarządzania danymi o  nowym produkcie (PDMS), 
a bazą tej integracji jest aplikacja planowania zapotrzebowa-
nia materiałowego. Te systemy charakteryzują się różnymi 
źródłami pochodzenia oraz odmiennymi celami, dla realiza-
cji których zostały skonstruowane.

Zalecane są  następujące najlepsze praktyki integrowania 
systemów klasy MRPII/ERP (planowanie zasobów materia-
łowych/planowanie zasobów przedsiębiorstwa) z systemami 
zarządzania danymi o nowym produkcie (PDMS/CIDMM) 
(MRP/ERP and PDM, 2015):

• stosowanie interfejsu zarządzania strukturą produktu oraz 
jej zmianami, łącznie z wymianą danych,

• rozpatrywanie PDM jako serwera w środowisku odbiorcy 
oraz jeśli to możliwe kontrolowanie każdego uzyskane-
go dostępu do danych przez system zarządzania danymi 
produktu,

• zapewnienie automatycznej zgodności procesowej, w celu 
zachowania integralności struktury produktu, w  jego cy-
klu życia,

• zapewnienie dostępu do danych bez niepotrzebnej 
rejestracji,

• przełamywanie występujących tradycyjnych barier pomię-
dzy projektantami i inżynierami, a pracownikami marke-
tingu i  finansów, poprzez stosowanie zespołów projekto-
wych, szkolenia, współpracę oraz pełną wymianę danych,

• kreowanie danych w systemie PDM i transferowanie do 
systemu MRP/ERP (transferowane dane zawierają za-
równo dane dotyczące części produktu, jak i  struktury 
produktu),

• stosowanie równoległego przetwarzania danych w  obu 
systemach w sytuacji dokonywania formalnych zmian in-

żynierskich (numer kontrolny, opis, kody klasyfikacyjne, 
itp.),

• permanentne elektronicznie on-line kontrolowanie i aktu-
alizowanie danych produktu (w trybie rzeczywistym),

• unikanie błędów powielania danych, dezaktualizacji oraz 
nieautoryzowanego dostępu do danych.
Przedsiębiorstwa produkcyjne, które uzyskają istotną 

kontrolę nad konfiguracją rozwijanego produktu poprzez 
integrację systemów MRPII/ERP i  PDM/CIDMM mogą 
oczekiwać następujących korzyści:

• redukcji kosztów magazynowania i  materiałów –  niższe 
zapasy materiałów przeterminowanych, mniejsze roz-
bieżności w stanach materiałowych, lepsze wykorzystanie 
istniejących zapasów, redukcja kosztów nowego produktu,

• redukcji kosztów wytwarzania oraz sprzedaży –  niższe 
koszty pracy, odpadów, bardziej wydajne i szybciej doko-
nywane zmiany, lepsze wykorzystanie linii technologicz-
nych, wyższa wydajność produkcyjna.
Rozwój i  wdrażanie systemów informatycznych, zwłasz-

cza bazujących na Internecie, ułatwia zarządzanie danymi 
i  informacją oraz podnosi sprawność procesu rozwoju no-
wego produktu. Należy jednak podkreślić, że użyteczność 
i  funkcjonalność dostępnych aplikacji w  większym stopniu 
koncentruje się na wspomaganiu informacyjnym produkcji, 
marketingu i sprzedaży dotychczasowych produktów niż na 
informacyjnym wspieraniu decyzji podejmowanych w proce-
sie innowacji produktu. Zatem jest to potencjalny obszar do 
wypełnienia przez dostawców oprogramowania.

Należy podkreślić, że dostępność, aktualność, wartość 
informacji wyznacza możliwości wykorzystania w  sposób 
racjonalny różnych metod w  procesie innowacji produktu, 
jego wprowadzania na rynek oraz zarządzania produktem 
w rynkowym cyklu życia produktu.

Oferta produktowa i narzędzia 
strategicznego zarządzania

U zyskanie zadowalających wyników finansowych zależy 
od odpowiednio dobranego asortymentu i  właściwej 

strategii nowego produktu. Nowe produkty pojawiają się 
i znikają z rynku coraz szybciej, dlatego niezmiernie trudno 
jest zbudować produkt mix o odpowiedniej szerokości i głę-
bokości asortymentu, zawierający optymalną liczbę najlepiej 
rotujących marek produktów. 

Znalezienie właściwych odpowiedzi na wyzwania, przed 
jakimi stają zarządzający markami produktów, kategorią 
produktu oraz przestrzenią, nie jest zadaniem łatwym. Zale-
cenia określające optymalne dla kategorii produktu propor-
cje pomiędzy szerokością i głębokością asortymentu wciąż 
pozostają dla wielu firm trudne do wdrożenia. Na rynku 
dostępnych jest wiele rozwiązań informatycznych wspoma-
gających proces efektywnego zarządzania asortymentem, 
jednak większość z  nich w  fazie planowania głównych list 
asortymentowych forsuje podejście „jeden model dobry dla 
wszystkich”. Tymczasem wymagane jest uwzględnienie kry-
teriów o  różnych atrybutach, takich, jak np. powierzchnia, 
lokalizacja, dochód konsumentów itd. Wymaga to stworze-
nia odpowiednich zakresów asortymentowych (tzw. assort-
ment ranges) dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku. 
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Jest to warunkiem powodzenia fazy komercjalizacji nowego 
produktu (Rutkowski, 2011). 

Efficient Item Assortment (EIA) to strategiczne narzędzie 
zapewniające dostęp do wysokiej jakości informacji, wyko-
rzystujące skuteczne i  uznane przez rynek procedury. EIA 
ułatwia przeprowadzanie analiz i  podejmowanie decyzji 
w procesie zarządzania ofertą produktową. W celu szybkie-
go utworzenia złożonych list asortymentowych EIA oferuje 
dodatkowo detalistom, producentom i dystrybutorom moż-
liwość połączenia sił i wykorzystania przewagi konkurencyj-
nej oraz osiągnięcia dodatkowego wzrostu linii produktu lub 
kategorii.

W  dzisiejszych czasach nie wystarczy już gromadzenie 
danych o klientach, stosowanie systemu CRM. Prawdziwym 
wyzwaniem jest przetworzenie informacji napływających 
z różnych źródeł i wykorzystanie ich do skutecznego zarzą-
dzania ofertą produktową. Elastyczne ustawienia zarządza-
nia projektem w  EIA pozwalają na importowanie danych 
numerycznych pochodzących z różnych źródeł. Umożliwia 
to wykorzystanie do analizy asortymentu produktu złożo-
nych baz danych.

Przetwarzając i analizując dostępne dane menedżer pro-
duktu jest w stanie sprawdzić, czy dany zakres asortymen-
towy zawiera odpowiednio wyprofilowany produkt mix, 
zapewniający poszukiwaną przez klientów różnorodność, 
jednocześnie podnosząc sprzedaż całej kategorii. Używając 
przyjaznych w  obsłudze kreatorów importu danych, EIA 
pozwala na importowanie właściwych danych sprzeda-
żowych oraz rynkowych, co znacznie ułatwia dobranie 
odpowiednich informacji potrzebnych do podejmowania 
skutecznych decyzji asortymentowych. Dodatkowym 
usprawnieniem pracy jest możliwość zachowania ustawień 
importu danych w  postaci profili do wielokrotnego użyt-
ku. Ponadto szybka i  nieskomplikowana implementacja 
pozwala cieszyć się lepszymi wynikami tuż po wdrożeniu 
programu.

Dzięki odpowiedniemu zdefiniowaniu strategii i  taktyk 
asortymentowych oraz korektom naniesionym na produkt 
mix, użytkownik może szybko odnotować imponującą po-
prawę wydajności pracy i znaczne skrócenie cyklu wdrażania 
planów kategorii.

Niezależnie od tego, czy strategią dla danej linii produktu 
jest zwiększenie obrotów czy obrona segmentu rynku, system 
informatyczny daje możliwość zawierania układów partner-
skich pomiędzy detalistami, producentami i dystrybutorami, 
dzielącymi się wiedzą na temat rynku i  opracowującymi 
wspólne strategie. Stawiając podstawowe pytania typu: kto, 
co, jak, gdzie, dlaczego, jak często, w  jaki sposób, klient, 
kupując system, wspiera obiektywne analizy prowadzące 
do utworzenia optymalnego asortymentu produktów. To 
z kolei pozwala zrealizować najważniejsze cele stawiane linii 
produktu lub kategorii. Aby potwierdzić, że udział jednostki 
produktu w kategorii odpowiada wymogom rynku, alokacji 
i sprzedaży, system pomaga przefiltrować listę produktów za 
pomocą szczegółowej metodologii i procedur.

Usunięcie nierentownych jednostek produktu z  oferty, 
dodanie lub zachowanie wydajniejszych produktów z  asor-
tymentu każdego segmentu rynku pozwoli na jego skuteczną 
realizację strategii produktowo-rynkowych, a co za tym idzie, 

osiągnięcie wymiernych korzyści – wyższą sprzedaż i  zysk 
oraz niższe straty i koszty operacyjne (Nakata, Di Benedetto, 
2012, s. 341–343).

System dostarcza elastycznych i  prostych w  użyciu ra-
portów, które pozwalają skupić się na analizach i  spędzać 
mniej czasu na obróbce danych. Wydajny interfejs graficzny 
prezentuje elementy analityczne w  formie tabelarycznej 
i graficznej, dzięki czemu wydatnie upraszcza proces podej-
mowania decyzji. W rezultacie łatwiej można monitorować 
zmiany sprzedaży wartościowej i  ilościowej. Stosując odpo-
wiedni moduł systemu, np. CPI (ang. Combined Performan-
ce Index) na poziomie grupy produktowej lub segmentu, za 
pomocą jednego lub większej ilości zestawów danych, można 
porównywać produkty do kategorii lub między sobą. Dzięki 
temu użytkownik ma dostęp do kluczowych informacji po-
zwalających określić czy cele kategorii w prawidłowy sposób 
optymalizują rozmieszczenie i  koszt powierzchni ekspozy-
cyjnej, zapas oraz przepływ klientów.

Główne korzyści systemu wspomagania zarządzania ofer-
tą produktową to:

• elastyczna struktura danych – brak predefiniowanych pól,
• import danych rynkowych, POS i  przetworzonych da-

nych panelowych dostępnych w różnych formatach,
• połączenie z danymi źródłowymi asortymentu za pomo-

cą kreatora importu danych,
• elastyczna struktura opcji projektu opartych na defi-

niowanych przez użytkownika danych kluczowych dla 
kategorii,

• zastosowanie zdefiniowanych przez użytkownika wielo-
składnikowych kryteriów ważonych odpowiednio do sto-
sownych reguł biznesowych,

• wczytanie struktury drzewa decyzji konsumenckich 
(CDT) i wykorzystanie jej w analizie asortymentu,

• generowanie głównych list asortymentowych „jednym 
kliknięciem”,

• zarządzanie decyzjami asortymentowymi za pomocą 
wyjątków,

• przegląd rekomendacji, ułatwiający podejmowanie decy-
zji o  usuwaniu, dodaniu czy zachowaniu jednostki pro-
duktu w asortymencie,

• używanie notatek pozwalających na śledzenie logiki pro-
ponowanych zmian asortymentowych,

• stosowanie w pełni obracalnej siatki pozwalającej na ana-
lizę i finalizowanie asortymentu,

• monitorowanie wyników kategorii za pomocą wydajnego 
modułu raportującego,

• analizy tabelaryczne oraz rozbudowane wykresy z  za-
awansowanym interfejsem graficznym,

• integracja z  większością systemów do zarządzania prze-
strzenią poprzez użycie formatów Excel i  wartości roz-
dzielone przecinkiem do transferu danych (ang. CSV – 

– Comma Separated Values).
Złożone analizy marketingowe i  finansowe wymagają 

przetwarzania ogromnej ilości danych. Aby analizy te nie 
wpływały negatywnie na pracę menedżera, opracowana zo-
stała technologia replikacji danych. Oznacza to powielanie 
danych z  programu do innych baz danych (Oracle, Post-
greSQL). Bazy te charakteryzują się otwartą architekturą, 
umożliwiającą tworzenie dowolnie złożonych zapytań w ję-
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zyku SQL ang. Structured Query Language, a tym samym 
uzyskiwanie nawet bardzo skomplikowanych zestawień.

Dla menedżerów zarządzających silnie rozbudowanym 
asortymentem produktów informacje ukazujące wpływ 
poszczególnych działań marketingowych na ogólne wyniki 
finansowe i możliwość zaplanowania cykliczności takich ak-
cji, są niezbędne do dalszego, efektywnego funkcjonowania 
firmy. Zatem uzyskane za pomocą opcji marketingu staty-
styki (dzienne, miesięczne i inne) oraz ich analiza stanowią 
podstawę do wytyczenia kierunku rozwoju firmy.

Szybki dostęp do informacji poprzez zdalne przenoszenie 
danych do centrali umożliwia sporządzanie dowolnych ana-
liz, które stają się narzędziem ułatwiającym podejmowanie 
decyzji dla kierownictwa, działu badań i  rozwoju, zaopa-
trzenia czy działu marketingu. Dzięki dostarczonym przez 
system informacjom można szybko podejmować decyzje, co 
w warunkach współczesnego rynku ma bardzo duże znacze-
nie. Raporty mogą być przedstawione w formie tabelarycznej 
lub graficznej, a użytkownik wybiera najodpowiedniejszy dla 
siebie sposób wyświetlania danych. System zarządzania ofer-
tą produktową umożliwia wymianę danych z  dowolnymi 
systemami FK oraz systemami bankowymi. 

Podsumowanie

D otychczas przeprowadzone studia ujawniają pozy-
tywny związek pomiędzy stopniem wykorzystania 

informacji pochodzącej z  badań marketingowych (in-
formacje marketingowe pozyskiwane z  MDSS/MES) 
a różnymi miernikami powodzenia nowego produktu, co 
potwierdza wyniki analiz innych badaczy (Atuahene-Gi-
ma, 2005, s. 275–293; Moorman, Miner, 2007, s. 91–106). 
Jednakże poza informacjami rynkowymi zespoły projek-
towe potrzebują również innych rodzajów danych i  in-
formacji, które istotnie determinują powodzenie nowego 
produktu. Na przykład J.D. Sherman (2000), na podstawie 
przeprowadzonych badań stwierdził, że nieodpowiednie, 
nieistotne i nieaktualne dane i dokumentacja techniczna 
oraz niedostateczna dystrybucja tego rodzaju informacji 
powoduje problemy komunikacyjne pomiędzy członkami 
zespołów projektowych. Stanowią one główną barierę 
w  integracji i  współpracy zespołów, a  w  rezultacie mają 
negatywny wpływ na poziom powodzenia projektów no-
wych produktów.

Zaprezentowane technologie informacyjne powinny 
generować osiem kluczowych rodzajów informacji nie-
zbędnych we wspomaganiu decyzyjnym procesu kształ-
towania innowacji produktu: strategiczne, finansowe, 
zarządzania programem –  projektem nowego produktu 
(źródła wewnętrzne), techniczne, dotyczące odbiorcy 
i  jego potrzeb (źródła wewnętrzne i  zewnętrzne) oraz 
konkurencji i  regulacji prawnych (źródła zewnętrzne). 
Taki układ zbiorów informacji odpowiada grupom infor-
macji, niezbędnych w  procesie formułowania strategicz-
nego planu marketingowego, proponowanych przez Ph. 
Kotlera, G. Armstronga i J.V. Wonga (2002).

Zakres wykorzystania wymienionych rodzajów infor-
macji jest różny w poszczególnych fazach zintegrowanego 
cyklu życia produktu. W fazach przedprojektowych firma 

może potrzebować wszystkich rodzajów informacji. Na-
tomiast w fazie komercjalizacji i wprowadzania na rynek 
wymagane będą przede wszystkim informacje dotyczące 
odbiorcy (formułowanie programów marketingowych) 
oraz zarządzania programem-projektem (wprowadzanie 
nowego produktu na rynek). Informacja techniczna wy-
magana jest w fazach projektowania i rozwoju prototypu 
nowego produktu. Informacje prawno-regulacyjne, doty-
czące konkurencji oraz uwarunkowań finansowych i stra-
tegicznych ważne są przede wszystkim w fazie testowania 
i oceny ekonomicznej nowego produktu.
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Przypisy

1) Opracowanie powstało w  ramach realizacji projektu 
DEC/2013/09/B/HS4/00412.

2) Prawdopodobieństwo, czyli możliwość, szansa wydarzenia się 
czegoś, częstość względna zdarzeń realizujących się w dużej 
liczbie przypadków w stosunku do zdarzeń możliwych.

3) Elementy komputerowo zintegrowanego wytwarzania (ang. 
CIM – Computer Integrated Manufacturing), określa się jako 
techniki CA(x).

4) Przy tolerancji konstrukcyjnej nowego produktu równiej 
sześciokrotnemu odchyleniu standardowemu zmniejsza się 
udział błędów i defektów do wartości 3,4 × 10−6 (dążenie do 
zera błędów i defektów prowadzi do programu sześciu sigma 
(six sigma), czyli tylko trzech błędów na milion, do silnego 
opanowania procesu i  jego pełnej dojrzałości i  zdolności). 
Dąży się do zdolności procesowej Cp ≥ 2  jako wielkości sta-
tystycznej wynikającej z zależności Cp = Tolerancja konstruk-
cyjna/Rozrzut procesu.

5) Model integracyjny prezentuje ważniejsze grupy zadań 
w  przedsiębiorstwie i  jest podstawą do wprowadzenia kon-
cepcji równoległego rozwoju nowego produktu (inżynierii 
symultanicznej).

6) Dane produktu są generowane w  toku realizacji faz procesu 
rozwoju nowego produktu oraz są  efektem dokonywanych 
zmian inżynieryjnych w produkcie. Zmianę inżynieryjną na-
leży rozumieć jako uzupełnienie, usunięcie, modyfikację ele-
mentów nowego produktu podczas projektowania, rozwoju 
lub wytwarzania. Jest zjawiskiem normalnym, powodowanym 
zmianami w otoczeniu marketingowym przedsiębiorstwa.

7) Zarządzanie konfiguracją jest procesem identyfikowania i do-
kumentowania fizycznych i  funkcjonalnych charakterystyk 
projektu nowego produktu oraz zarządzania wszystkimi zmia-
nami podczas jego cyklu życia

mailto:p.bartkowiak%40ue.poznan.pl?subject=
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Information in Shaping the Process of Innovation

Summary

The purpose of this article is to present the information in 
the process of product innovation and technology of control 
of these in companies introducing new products into the 
market. Studies carried out so far reveal a positive relation-
ship between the degree of use of the information derived 
from market research (marketing information obtained 
from MDSS/MES) and various measures of new product 
success. Information technologies discussed should gener-
ate eight key types of information required in supporting 
decision-making process of new product development: the 
strategic, financial and program management – new prod-
uct design (internal sources), technical, customer and his 
needs (internal and external sources), and competition and 
regulations (external source). 

Keywords

information, product innovation, process innovation, 
management

REAKTYWNE PODEJŚCIE DO ANALIZY 
PRZYCZYN NIESPÓJNOŚCI 
PROCESÓW BIZNESOWYCH
Arkadiusz Jurczuk

Wprowadzenie

O rientacja na procesy jest powszechnie adaptowa-
nym paradygmatem projektowania i doskonalenia 

organizacji. Zainteresowanie tym podejściem wynika 
z  dążenia organizacji do poprawy swojej elastyczności 
w  dostosowywaniu się do zmian otoczenia bizneso-
wego, oczekiwań rynku i  klienta (Dallavalle de Pádua 
i  in., 2014, s.  247–271; Lehnert i  in. 2014, s.  151–167). 
Istotą ciągłego doskonalenia procesów jest ustawiczne 

poszukiwanie możliwości ich poprawy z  zachowaniem 
przyjętej metodyki identyfikacji i  rozwiązywania pro-
blemów oraz z  wykorzystaniem doświadczeń wynikają-
cych z popełnianych wcześniej błędów (Grajewski, 2007, 
s. 104). Impulsem do zmian dotychczasowego sposobu 
funkcjonowania organizacji, szczególnie w jej początko-
wych fazach dojrzałości procesowej, są  m.in. problemy 
uniemożliwiające spełnienie oczekiwań klienta, niska 

http://www.agilesoft.com
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rentowność. Etap przekształcania organizacji funkcjo-
nalnej w  procesową wymaga jednak szczególnej uwagi 
i  poszukiwania możliwości ograniczenia potencjalnych 
problemów związanych z wdrażaniem zmian.

Wsparcie procesowej transformacji organizacji za-
pewniają dedykowane metodyki i  techniki. Z  jednej 
strony wskazuje się ich dużą użyteczność i  wymierne 
korzyści wynikające z  ich wdrożenia (Sanders, Lin-
derman, 2014, s.  335–358). Z  drugiej zaś strony po-
strzegane są  jako trudne do zastosowania w  praktyce 
biznesowej (Cyfert, Krzakiewicz, 2007, s.  263–272). 
Podkreśla się także, że brak jest kompleksowych me-
tod zapewniających holistyczne spojrzenie i  wsparcie 
wdrażania podejścia procesowego i  zarządzania pro-
cesami w  organizacjach (Zellner, 2011, s.  203–237). 
W tym kontekście i z pragmatycznego punktu widzenia 
adaptacja metod wspomagających realizację projektów 
usprawnień, szczególnie w przypadku organizacji znaj-
dujących się na etapie inicjatyw procesowych, wydaje 
się uzasadniona.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie 
założeń i operacjonalizacja zmodyfikowanego podejścia 
do identyfikacji i klasyfikacji przyczyn niespójności pro-
cesów organizacji. W  artykule skoncentrowano się na 
omówieniu tylko ww. elementów analizy niespójności 
z  pominięciem pozostałych, tj. projektowania i  wdra-
żania udoskonaleń. Zaprezentowane podejście polega 
na wprowadzeniu do zestawu narzędzi/praktyk oceny 
dojrzałości i  doskonalenia procesów reaktywnej meto-
dy identyfikacji i klasyfikacji przyczyn ich niespójności. 
Podejście to odwołuje się do praktyk doskonalenia pro-
cesów organizacji zawartych w  kompleksowych mode-
lach dojrzałości. Do  identyfikacji źródeł niespójności 
wykorzystano założenia analizy przyczyn źródłowych. 
W  opracowaniu przedstawiono wyniki badań empi-
rycznych ilustrujące możliwości wykorzystania zapro-
ponowanej metody. W  artykule wskazano klasyfikację 
przyczyn niespójności procesu realizowanego w  przed-
siębiorstwie produkcyjnym.

Identyfikacja przyczyn 
niespójności procesów

P unktem wyjścia do realizacji projektów uspraw-
nień powinno być zdiagnozowanie rzeczywistych 

potrzeb i  istniejących problemów przedsiębiorstwa 
z  wykorzystaniem komplementarnych, rzetelnych 
metod. Muszą one być jednoznacznie zdefiniowane, 
zrozumiałe oraz powszechnie akceptowane przez orga-
nizację. Są to kluczowe aspekty fazy inicjalizacji tego 
typu przedsięwzięć. Biorąc pod uwagę fakt, że wskaź-
nik sukcesu projektów z  zakresu BPM (ang. Business 
Process Management) jest stosunkowo niski (od 50 do 
20%), kwestie ich przygotowania, w tym diagnozowania 
przyczyn niespójności procesów i identyfikacji kluczo-
wych czynników sukcesu projektów BPM, należy uznać 
za priorytetowe (Iqbal i in., 2015, s. 140–153).

Wdrożenie zmian powinno być realizowane przy 
wsparciu sformalizowanych metodyk i  technik ułatwia-

jących niedoświadczonym przedsiębiorstwom realizację 
tego typu projektów, zapewniając jednocześnie redukcję 
ryzyka i  zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia 
przyjętych celów. Rosnąca świadomość wprowadzenia 
zmian w  sposób ustrukturyzowany i  budowania kom-
petencji procesowych i  projektowych powoduje wzrost 
zainteresowania organizacji procesowymi metodami 
doskonalenia organizacji.

Determinantą sukcesu projektów doskonalenia pro-
cesów, jak już wspomniano, jest rzetelna i  komplekso-
wa identyfikacja przyczyn problemów (Schwegmann, 
Laske, 2003, s. 107–133). Jej wyniki mogą wspierać etap 
definiowania zakresu priorytetowych zmian i  ułatwić 
wybór sposobu postępowania adekwatnego do zdiag- 
nozowanych źródeł problemów (Lehnert i  in., 2014, 
s. 151–167).

Zgodnie z definicją sformułowaną przez P. Trkmaana  
(2010, s. 125–134), prawidłowy przebieg procesu organi-
zacji oznacza osiąganie przypisanych do niego celów. Na 
potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że problem 
jest to utrudnienie występujące w  organizacji (niespój-
ność) wymagające wyeliminowania. Symptomem braku 
spójności procesów wywołanej określonymi problema-
mi przedsiębiorstwa jest niespełnianie oczekiwań jego 
klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Niespójność pro-
cesu może być zatem rozumiana jako efekt negatywnego 
oddziaływania czynników wewnętrznych (w  podejściu 
inside-out) na wydajność i  prawidłowy przebieg (suk-
ces) procesu. Natomiast przyczyna źródłowa została 
zdefiniowana jako pierwotna, elementarna przyczyna 
wystąpienia zdiagnozowanego problemu. Identyfikacja 
i eliminacja przyczyny pierwotnej powoduje trwałe roz-
wiązanie zdiagnozowanego problemu.

Źródła niespójności, zaburzające przebieg procesu 
i  wpływające na jego efektywność, mogą występować 
na poziomie organizacji, samego procesu, stanowiska 
pracy. Na poziomie organizacji przyczyn problemów 
można upatrywać m.in. w  sposobach definiowania ce-
lów ogólnoorganizacyjnych i metodach pomiaru stopnia 
ich realizacji oraz sposobach wykorzystania zasobów. 
W przypadku procesów kluczową rolę odgrywa synchro-
nizacja współpracy między poszczególnymi obszarami 
funkcjonalnymi, natomiast na stanowisku pracy jego 
efektywność zależy od kompetencji, standardów pracy 
i komunikacji (Rummler, Brache, 2000, s. 47).

Klasyczne podejście do diagnozowania problemów 
wykorzystuje analizę przyczyn źródłowych (ang. Root 
Cause Analysis – RCA). Wywodzi się z  koncepcji do-
skonalenia jakości w  procesach produkcyjnych. RCA 
należy do grupy narzędzi stosowanych przez organiza-
cje uczące się. Polega ona na identyfikacji czynników 
przyczynowych za pomocą uporządkowanego podej-
ścia, wykorzystującego techniki koncentrujące się na 
identyfikowaniu i  rozwiązywaniu problemów przed-
siębiorstwa (Wilson i  in., 1993, s.  3–11). W  ramach 
RCA, podobnie jak w  zarządzaniu zmianą, eliminacja 
problemu może mieć charakter reaktywny lub proak-
tywny (Bratnicki, 1998, s. 15–16). Reaktywne podejście 
do rozwiązania problemu jest podejmowane po  jego 
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wystąpieniu, natomiast podejście proaktywne polega 
na identyfikacji i  analizie problemów, której wyniki 
są  wykorzystywane do systematycznego doskonalenia 
organizacji i  zapobiegania pojawiania się określonych 
problemów w przyszłości. Reaktywne podejście do eli-
minacji niespójności procesów jest domeną organizacji 
znajdujących się na początkowych etapach dojrzałości. 
Zdiagnozowane w  ramach analizy stanu obecnego 
problemy organizacji (analiza „as-is”) są  impulsem 
do zmian –  inicjowania i  realizacji projektów dosko-
nalenia, których efektem jest osiągnięcie wyższego 
poziomu dojrzałości procesów (Andersen, Fagerhaug, 
2006, s. 12–13; Dorsch i in., 1997, s. 268–289). Analiza 
przyczyn źródłowych jest przeprowadzana z  wykorzy-
staniem dedykowanych narzędzi, które pozwalają zrea- 
lizować cel każdego z  etapów procesu rozwiązywania 
problemu. B. Anderson i T. Fagerhaug (2006, s. 14) wy-
różniają w nim siedem faz, od zrozumienia problemu 
po wdrożenie rozwiązań, przyporządkowując do każdej 
z  nich adekwatne narzędzia. Podobne podejście pre-
zentują D. Mahto i A. Kumar (2008, s. 16–53). 

Identyfikacja źródłowych przyczyn niespójności, 
według metodyki RCA, bazuje na półformalnych 
technikach i  metodach jakościowych trudnych do 
usystematyzowania i  wymagających zaangażowania 
dużej ilości zasobów organizacji. Wśród tradycyjnych 
technik identyfikacji przyczyn problemów wyróżnia się 
techniki uczestniczące (partycypacyjne) i  analityczne. 
W technikach partycypacyjnych rozwiązywanie proble-
mów przeprowadzają multidyscyplinarne zespoły po-
woływane ad-hoc. Zdaniem A. Sharpa i P. McDermotta 
(2009, s.  151–198), ta grupa technik jest obarczona 
dużym subiektywizmem oceny i wymaga też dużego za-
angażowania zasobów. Natomiast technika analityczna 
wykorzystuje w  zakresie RCA predefiniowane zasady 
lub formalne teorie stworzone specjalnie dla tego typu 
problemu. Do tej grupy zalicza się modele dojrzałości 
procesowej z dedykowanymi konkretnym celom bizne-
sowym praktykami.

Analiza przyczyn źródłowych w  kompleksowych 
modelach dojrzałości procesowej (m.in. Capability 
Maturity Model Integration –  CMMI) jest praktyką 
zalecaną w  przypadku przedsiębiorstw planujących 
osiągnięcie najwyższego poziomu dojrzałości. Wów-
czas analiza przyczyn ma już charakter proaktywny 
i jej celem jest dążenie do samodoskonalenia procesów 
organizacji. W  modelu CMMI wchodzi ona w  skład 
metod i  narzędzi przypisanych do obszaru proceso-
wego „Analiza Przyczyn i  Rozwiązań” (ang. Causal 
Analysis and Resolution –  CAR), znajdującym się 
dopiero na piątym, najwyższym poziomie dojrzałości. 
Do obszaru tego przypisane są  dwa cele szczegółowe, 
w ramach których zaleca się wdrożenie pięciu praktyk 
specyficznych. Celem praktyk przyporządkowanych 
do obszaru CAR jest określenie i analiza przyczyn oraz 
przygotowanie i wdrożenie zmian, które prowadzą do 
udoskonalenia procesów organizacji. Analiza CAR 
uwzględnia zarówno bariery oraz problemy rozwojowe, 
jak i  stymulatory zmian, które mogą być upowszech-

niane w  organizacji w  formie najlepszych praktyk. 
Wdrożenie analizy CAR w  pełnym zakresie wymaga 
dużego zaangażowania kadry menedżerskiej wyższego 
szczebla oraz odpowiedniego poziomu dojrzałości za-
pewniającego dokładne i  konsekwentne rejestrowanie 
danych o procesie. Ponadto konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniego wsparcia praktyk CAR w  całej organi-
zacji. Nie przewiduje się wykorzystania tej analizy do 
diagnozowania problemów przedsiębiorstw będących 
na pierwszym/drugim poziomie dojrzałości (Chrissis 
i in., 2011, s. 19–30, 78–83, 233–234).

Biorąc pod uwagę specyfikę RCA i  wymagania 
związane z  jej pełnym wdrożeniem, sugeruje się zasto-
sowanie uproszczonego podejścia do analizy przyczyn 
źródłowych w  przypadku organizacji znajdujących się 
na początkowym poziomie dojrzałości. Postulat ten 
znajduje swoje odzwierciedlenie w obserwacjach i ana-
lizie zachowań przedsiębiorstw realizujących pierwsze 
projekty doskonalenia procesów. Stymulatorem zmian 
w  przypadku organizacji znajdujących się na począt-
kowym poziomie dojrzałości są  zazwyczaj niska pro-
duktywność, słabe wyniki finansowe. Przedsiębiorstwa 
będące na drugim poziomie dążą już do usprawnienia 
istniejących procesów, zaczynając od ich dokumen-
towania, najczęściej w  postaci modeli. Impulsem do 
kolejnych zmian jest chęć sterowania procesami i  ich 
automatyzacji (Röglinger i  in., 2012, s.  328–346). Ba-
dania dojrzałości prowadzone wśród polskich przed-
siębiorstw wykazały, że dominującym problemem, 
niezależnie od  poziomu dojrzałości jest niespójność 
procesów pomocniczych (Jurczuk, Gabryelczyk, 2015, 
s.  245–254). Stan ten może wynikać z  braku pełnej 
diagnozy źródłowych przyczyn problemów przedsię-
biorstw. Czynniki te mogą zatem stanowić rekomenda-
cję i uzasadniać wprowadzenie reaktywnego podejścia 
do analizy niespójności w  fazie przygotowania projek-
tów doskonalenia, których celem jest budowa organiza-
cji procesocentrycznej.

Reaktywne podejście 
do identyfikacji i klasyfikacji 
przyczyn niespójności procesów

Z godnie z  przyjętym założeniem, proponowane po-
dejście do diagnozowania niespójności procesów 

organizacji ma charakter reaktywny. Koncentruje się 
na zrozumieniu problemu i  identyfikacji oraz klasyfi-
kacji jego przyczyn wystąpienia. Idea prezentowanego 
podejścia polega na wykorzystaniu prostych, sformali-
zowanych narzędzi do szybkiej identyfikacji i  klasyfi-
kacji przyczyny niespójności procesu. Jest próbą sym-
plifikacji podejścia do analizy przyczyn źródłowych 
i  wskazania użyteczności zastosowania go na etapie 
inicjacji projektów samodoskonalenia przez przed-
siębiorstwa będące w  początkowej fazie dojrzałości. 
Efektem analizy z  wykorzystaniem podejścia reaktyw-
nego jest zdefiniowanie adekwatnego do istniejącego 
problemu obszaru doskonalenia (zakresu zmian). Na 
rysunku  1  przedstawiono w  sposób poglądowy etapy 
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wdrożenia uproszczonego reaktywnego podejścia do 
identyfikacji i  klasyfikacji przyczyn niespójności pro-
cesów organizacji. 

Narzędziem wykorzystanym w  prezentowanym 
podejściu na etapie Zrozumienia procesu jest diagram 
szczegółowy procesu biznesowego (szczegółowy model 
zależności funkcji). Jego rola sprowadza się do wizuali-
zacji relacji pomiędzy czynnościami, zasobami ludzkimi, 
dokumentami w  kontekście celu procesu (Siha, Saad, 
2008, s.  778–802). Sporządzając szczegółowy diagram 
zależności, należy uwzględnić: czynności, dokumenty, 
zasoby niezbędne do realizacji procesu, role odpowie-
dzialne (za wykonanie, nadzór, koordynację). Opra-
cowany model procesu podlega walidacji w  ramach 
sesji zwrotnych, w  których uczestniczą przedstawiciele 
obszarów funkcjonalnych organizacji, które są  zaanga-
żowane w realizację analizowanego procesu. Model pro-
cesu należy przygotować zgodnie z przyjętą notacją BPM 
oraz z  wykorzystaniem kwestionariusza rejestrowania 
spotkania i  formularza wywiadu. Identyfikację struk-
tury procesu można przeprowadzić z  wykorzystaniem 
podejścia PMLC (ang. Process Management Life Cycle). 
Do  przygotowania modelu procesu zaleca się wykorzy-
stanie notacji charakteryzującej się dużym stopniem su-
biektywnego i obiektywnego zrozumienia. Na tym etapie 
oceny procesu proponuje się wykorzystanie sformalizo-
wanego podejścia, tj. technikę wywiadu strukturalizowa-
nego i formularz rejestrowania spotkania.

W  ramach kolejnego etapu proponowanego podej-
ścia, tj. Identyfikacja i  klasyfikacja problemu, propo-
nuje się przyjęcie kryteriów klasyfikacji problemów. 
Na podstawie wytycznych CMMI (Chrissis i  in., 2011, 
s. 235) zaproponowano klasyfikację problemów według 
pięciu następujących kategorii, tj.:
1. Wysoki koszt eliminacji błędów procesu – WK.
2. Błędy przerywające realizację procesu/projektu (błąd 

krytyczny) – KR.
3. Błędy zgłaszane przez klienta wewnętrznego – KW.
4. Błędy zgłaszane przez klienta zewnętrznego – KZ.
5. Błędy powtarzające się – BP.

Zidentyfikowane w  trakcie opracowywania (faza 
wywiadu) i  analizy modelu procesu (sesje zwrotne) 
problemy są  przyporządkowywane do ww. kategorii. 
Taka klasyfikacja umożliwia selekcję i  priorytetowa-
nie zidentyfikowanych w  organizacji problemów. Typ 

błędu decyduje o  priorytecie rozwiązania problemu 
i  wdrożenia zmian. Sugeruje się przyporządkowanie 
priorytetu wysokiego błędom krytycznym (KR), błę-
dom zgłaszanym przez klienta zewnętrznego (KZ). 
O uznaniu problemu za priorytetowy może świadczyć 
wystąpienie kombinacji błędów (KR+BP, KR+KW+BP).

Na potrzeby realizacji ostatniego etapu, tj. Identyfi-
kacja i  klasyfikacja przyczyn, proponuje się wykorzy-
stać burzę mózgów i  metodę „5  Why’s”. Identyfikację 
należy przeprowadzać w  ramach moderowanych spo-
tkań z  przedstawicielami obszarów funkcjonalnych 
organizacji uczestniczących w realizacji analizowanego 
procesu. Wymogiem koniecznym jest znajomość ww. 
metod przez moderatora. Metody zaproponowane do 
wykorzystania na tym etapie charakteryzuje przystęp-
ność metodyczna, względna łatwość implementacji 
i  interpretacji wyników (Andersen, Fagerhaug, 2006, 
s.  16–18). Cechy te zadecydowały o  ich zastosowaniu 
w prezentowanym podejściu.

Kolejnym krokiem trzeciego etapu jest klasyfikacja 
przyczyn niespójności procesów organizacji (źródeł 
problemów). Zadanie to jest realizowane z wykorzysta-
niem predefiniowanych kryteriów klasyfikacji. Wybra-
ny zakres kryteriów uwzględnienia krytyczne czynniki 
sukcesu projektów BPM (Buh i  in., 2015, s.  243–258; 
Trkman, 2010, s. 125–134), zalecenia zawarte w modelu 
CMMI (Chrissis i in., 2011, s. 79–80, s. 235–240) oraz 
wynika z  efektów prowadzonych badań empirycznych 
dojrzałości procesowej i  kompetencji procesowych 
organizacji. Źródła niespójności w proponowanym po-
dejściu klasyfikuje się, przyjmując następujące kryteria:

• proces – struktura, przebieg, odpowiedzialność,
• zasoby ludzkie – dostępność, zachowania i postawy, za-

angażowanie, styl przywództwa,
• metodykę – zarządzanie procesem, projektem,
• kompetencje branżowe,
• komunikację.

Przyjęty wykaz źródeł ma charakter otwarty, a  ich 
ilość ograniczono w celu zachowania względnie niskiego 
rozproszenia wyników analizy. Identyfikacja źródeł oraz 
kategoria zidentyfikowanych błędów mogą stanowić 
podstawę wskazania priorytetowych obszarów doskona-
lenia procesów organizacji. Zakładanym efektem bada-
nia, zgodnie z przedstawioną koncepcją, będzie identyfi-
kacja przyczyn niespójności procesów przedsiębiorstwa. 

Rys. 1. Identyfikacja i klasyfikacja przyczyn niespójności procesów – podejście reaktywne
Źródło: opracowanie własne
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Identyfikacja i klasyfikacja 
przyczyn niespójności procesu 
z wykorzystaniem podejścia 
reaktywnego – studium przypadku

O peracjonalizacja koncepcji została przeprowadzo-
na przez autora w  ramach projektu badawczo-

-rozwojowego współfinansowanego z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego zrealizowanego przez autora 
na potrzeby przedsiębiorstwa produkcyjnego1. Pod-
stawowym celem naukowym badania była weryfikacja 
reaktywnego podejścia do identyfikacji i  klasyfikacji 
przyczyn niespójności oraz ocena możliwości ada-
ptacji koncepcji w  przedsiębiorstwie znajdującym się 
w  początkowej fazie dojrzałości procesowej. Celem 
utylitarnym badania było zidentyfikowanie oraz skla-
syfikowanie przyczyn niespójności procesu przedsię-
biorstwa, co pozwoliło zdefiniować zakres i  priorytet 
zmian w  dotychczasowym sposobie organizacji pracy 
w przedsiębiorstwie. 

Badanie przeprowadzono w przedsiębiorstwie z sek-
tora maszynowego, które działa na rynkach krajowym 
i  zagranicznym. Podmiot ten jest sklasyfikowany jako 
przedsiębiorstwo duże, posiadające w swojej ofercie po-
nad 250 produktów. Analizie poddano główny proces 
produkcyjny. W procesie badawczym zastosowano po-
dejście idiograficzne. Do realizacji celu badania wyko-
rzystano metodę studium przypadku. Proces badawczy 
bazował na badaniu dokumentacji, niekontrolowanej 
obserwacji niestandaryzowanej i  metodzie indywidu-
alnego wywiadu pogłębionego niestandaryzowanego 
(in-depth interview). Podstawowymi ograniczeniami 

zastosowanej metody jest mała reprezentatywność 
wyników oraz ich względna subiektywność wynikająca 
z  natury metod jakościowych ograniczana w  procesie 
badawczym zgodnie z zasadą triangulacji.

Przeprowadzona diagnoza z  wykorzystaniem pre-
zentowanego podejścia umożliwiła identyfikację pro-
blemów i  przyczyn ich występowania. W  niniejszym 
opracowaniu skoncentrowano się na przedstawieniu 
wyników oceny, traktując je jako przyczynek do dys-
kusji na temat źródeł niespójności procesów bizneso-
wych w  przedsiębiorstwach niedojrzałych procesowo. 
W opracowaniu, z uwagi na wrażliwy charakter danych, 
zamieszczono jedynie syntetyczny opis wyników prze-
prowadzonych badań empirycznych.

Realizacja zaleceń zawartych w prezentowanej meto-
dyce (etapy I i II) umożliwiła zidentyfikowanie proble-
mów badanego procesu przedsiębiorstwa. Na podsta-
wie uzyskanych wyników stwierdzono, że problemy te 
mają w większości związek z niespełnieniem oczekiwań 
klienta wewnętrznego (40%). Sytuacja ta występuje nie 
tylko w organizacjach funkcjonalnych, ale także w tych, 
które już stosują podejście procesowe. Przyczyną tego 
stanu może być niepełne zrozumienie tego podejścia 
i  brak rzeczywistej orientacji na klienta (Nowosielski, 
2011, s. 303–304). Brak skutecznej metodyki rozwiązy-
wania problemów i  eliminacji przyczyn powoduje po-
wtarzanie się błędów w analizowanym procesie. Warto 
też zauważyć, że występujące błędy nie są przenoszone 
na klienta zewnętrznego (rys. 2a).

Relatywnie często problemy w  głównym procesie 
produkcyjnym przedsiębiorstwa powtarzają się (30%). 
Odnosząc je do miejsc powstania, stwierdzono, że 

Rys. 2. Klasyfikacja i źródła problemów w badanym procesie
Źródło: opracowanie własne
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zdecydowana ich większość występuje w  procesach 
wspierających, wykonawczych i  zarządczych związa-
nych z realizacją procesu głównego. Przyczyną błędów 
zgłaszanych przez klienta wewnętrznego jest niespój-
ność i  nieaktualność dokumentacji. Powtarzalność 
błędów ma związek z brakiem systemu monitorowania 
procesu, co jest cechą organizacji będących na począt-
kowych etapach dojrzałości. Dla lepszego zrozumienia 
przyczyn problemów warto zaznaczyć, że cele ogólny 
i  szczegółowy procesu głównego nie zostały sforma-
lizowane i  zapisane w  jego dokumentacji. Stan taki 
utrudnia niewątpliwie obiektywną ocenę poprawności 
jego przebiegu (zgodności z  istniejącą dokumentacją). 
Należy podkreślić, że 27% problemów ma charakter 
krytyczny, co oznacza, że powoduje np. zatrzymanie 
lub opóźnienie realizacji procesu (rys. 2a). 

Przeprowadzona w  ramach drugiego etapu propo-
nowanej metodyki identyfikacja źródeł problemów 
wykazała, że ponad 50% przyczyn jest związana z kom-
petencjami pracowników badanego przedsiębiorstwa 
w  zakresie zarządzania procesami i  projektami (rys. 
2b). Wyniki te potwierdzają ogólną sytuację w  pol-
skich przedsiębiorstwach w  tym zakresie. Można mó-
wić o  pewnym niedobrze kompetencji biznesowych 
niezbędnych do realizacji projektów (szczególnie ich 
inicjalizacji) oraz kompetencji kierowniczych nie-
zbędnych do kompleksowego zarządzania projektami 
(Springer, 2013, s. 200–205). Przyczynami niespójności 
procesu jest brak aktualnej dokumentacji (m.in. pro-
blem aktualizacji procedur, dokumentowania przebie-
gu procesu) i  odpowiedzialności za proces. Struktura 
przyczyn niespójności procesu bardzo dobrze od-
zwierciedla zasadę Deminga, mówiącą, że 85% błędów 
wynika ze złej organizacji pracy (Walton, 1986, s. 165). 
W celu dekompozycji tego problemu i przeprowadzenia 
pogłębionych rozważań na ten temat oraz analizy jego 
przyczyn należy włączyć do analizy ocenę zrozumienia 
istoty procesowej kultury w organizacji.

Na podstawie uzyskanych wyników analizy można 
stwierdzić, że najistotniejszą przyczyną niespójności 
procesu jest brak znajomości sformalizowanych me-
todyk związanych z  organizacją pracy zespołu projek-
towego, niewydolny system komunikacji wewnętrznej 
oraz braki metodyczne z  zakresu dokumentowania 
i  zarządzania procesami biznesowymi. Zidentyfikowa-
ne problemy krytyczne powinny być traktowane jako 
priorytetowe przy definiowaniu i wyborze do realizacji 
projektów doskonalenia procesu. Podstawową przyczy-
ną wystąpienia błędów zgłaszanych przez klienta we-
wnętrznego (KW) jest niespójność istniejącego systemu 
obiegu informacji. W  zdecydowanej większości błędy 
te powtarzają się. Charakter zidentyfikowanych błędów 
wskazuje na zasadność wprowadzania referencji w  za-
kresie wdrażania inicjatyw procesowych w organizacji. 

Podsumowanie

P rzedstawiona koncepcja identyfikacji i  klasyfikacji 
źródeł niespójności procesów jest głosem w trwającej 

dyskusji na temat adaptowania sformalizowanych praktyk 
i  metod doskonalenia procesów oraz oceny dojrzałości 
procesowej organizacji (Roeser, Kern, 2015, s. 692–718). 
Zaprezentowane w  niniejszym opracowaniu reaktywne 
podejście do analizy przyczyn problemów przedsiębior-
stwa może stanowić uzupełnienie praktyk zawartych 
w  modelach dojrzałości i  mapach drogowych dosko-
nalenia procesów, szczególnie na pierwszym i  drugim 
poziomie dojrzałości procesów organizacji. Zrozumienie 
przyczyn problemów przez pracowników może prowa-
dzić do dokładniejszego definiowania celu i zakresu pro-
jektów doskonalenia organizacji, a w efekcie poprawić ich 
skuteczność. Zbieżność uzyskanych wyników w zakresie 
identyfikacji przyczyn niespójności procesów z prezento-
wanymi w  literaturze opiniami wskazuje na potencjalną 
przydatność podejścia reaktywnego i  zasadność wyko-
rzystania go na początkowych poziomach dojrzałości 
procesowej. Koncepcja ta wymaga dalszego testowania 
w  ramach badań empirycznych oraz przeprowadzenia 
analiz porównawczych z metodami analiz „as-is” w przed-
miotowym zakresie. 

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że do 
kluczowych źródeł niespójności procesów biznesowych 
przedsiębiorstwa należy zaliczyć brak wewnętrznej spój-
ności organizacyjnej postrzegania procesu oraz brak spój-
ności organizacyjnej dokumentowania i  monitorowania 
procesu. Stwierdzono, że podstawowymi przyczynami 
takiego stanu było niewykorzystywanie i/lub brak zna-
jomości sformalizowanych metodyk związanych z  doku-
mentowaniem i  zarządzaniem procesami biznesowymi 
oraz niewydolny system komunikacji wewnętrznej.

Metody i  narzędzia analitycznego doskonalenia orga-
nizacji są tak dobre (skuteczne), jak dobrzy (kompetentni) 
są  ich użytkownicy. Poprawnie i  świadomie stosowana 
metoda doskonalenia procesów może przynieść pożądane 
i akceptowalne przez decydentów wyniki. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że często użytkownicy metod doskona-
lenia procesów dostrzegają i  koncentrują się tylko na 
tych elementach, które przynoszą szybkie rezultaty przy 
stosunkowo niskich nakładach pracy. Brak całościowego 
spojrzenia na problem, „wybiórcze” traktowanie metod 
doskonalenia może prowadzić do otrzymania niepełnych 
wyników, a w efekcie do uzyskania jedynie krótkotrwałej 
bądź iluzorycznej poprawy sytuacji w  przedsiębiorstwie. 
Z  drugiej strony złożoność metod, technik doskonale-
nia procesów może stanowić barierę w  ich stosowaniu 
w praktyce biznesowej. 

dr inż. Arkadiusz Jurczuk
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania
e-mail: a.jurczuk@pb.edu.pl

Przypis

1) Nazwa przedsiębiorstwa ze względów umownych nie może 
zostać ujawniona.
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Reactive Approach for Cause Analysis 
of Business Processes Inconsistency

Summary

The aim of the paper is to present the concept of reactive 
approach to identify causes of inconsistencies of processes. 
The operationalization of the proposed approach provides 
a  theoretical foundation for future research and a  tool 
supporting organizations in process improvement projects. 
The concept presented in the paper refers to the organiza-
tion improvement using business process maturity models. 
The study clarifies a conception and a role of the reactive 
approach in improving the organization’s processes on 
initial maturity levels.The case study allows to identify 
and classify the causes of inconsistencies on the example 
of the real process of the company. This study confirmed 
the usefulness of the reactive approach on initial maturity 
levels and showed that the vast majority of causes is related 
to the organization of work and inadequate competencies 
of employees in the business process management as well 
project management.

Keywords

cause analysis, reactive approach, process improvement, 
maturity
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Wprowadzenie

O pracowanie krajowej metodyki oceny ryzyka w zarzą-
dzaniu kryzysowym państwa wymaga krytycznego 

spojrzenia na naukowe podstawy publicznego zarządza-
nia kryzysowego, czego zreferowanie jest celem niniejsze-
go artykułu1. Krytyczna analiza wymagała studiów lite-
raturowych oraz badania praktyki organizacyjnej i zasad 
technicznego funkcjonowania systemów infrastruktury 
krytycznej państwa, wskazanych w  ustawie o  zarządza-
niu kryzysowym (Skomra, 2010). W fazie wnioskowania 
oparto się na podejściu indukcji niezupełnej.

Widoczne jest kształtowanie się w  ostatnich kilku 
latach, choćby w  ewolucji ustawy o  zarządzaniu kryzy-
sowym, nowego podejścia do publicznego zarządzania 
kryzysowego, co obrazuje m.in. zarzucenie dawnego okre-
ślenia – obrona cywilna. Ewolucja przebiega od reagowa-
nia na kryzysy wzorowanego na militarnym podporząd-
kowywaniu społeczności dotkniętej kryzysem organom 
władzy i  służbom powołanym do niesienia pomocy ku 
społecznie partycypacyjnemu przewidywaniu możliwych 
zdarzeń krytycznych i planowaniu współuczestniczącym 
danej społeczności, zgodnym z  najnowszymi trendami 
zarządzania publicznego. Na tym tle potrzebne jest doszu-
kanie się nowego paradygmatu publicznego zarządzania 
kryzysowego w  kontekście przesłanek, które omówiono 
w artykule. 

Dotychczasowa teoria publicznego zarządzania kry-
zysowego jest lokowana na styku dyscyplin nauk o  bez-
pieczeństwie i  nauk o  administracji jako problematyka 
interdyscyplinarna. Tymczasem praktyka zapewniania 
bezpieczeństwa publicznego, związana m.in. z  postę-
pującym upodmiotowianiem społeczności lokalnych 
także w sytuacjach kryzysów i katastrof, uzasadnia nową 
koncepcję, tj. uznanie, że jest to problematyka multi-
dyscyplinarna. Badając tę kwestię, uznano za potrzeb-
ne ponowne zbadanie istoty tego zagadnienia w  celu 
znalezienia platformy metodologicznej, normalizującej 
ogólne podejście problemowe. Ustalenia są  omówione 
w  niniejszym artykule, co jest jednak dopiero wstępem 
do sformułowania nowej teorii publicznego zarządzania 
kryzysowego, a wobec tego jest to zagadnienie do dalszej 
eksploracji naukowej i  praktycznej (Zawiła-Niedźwiecki, 
2015a). W  szczególności należy podkreślić odrębność 
metodyczną publicznego zarządzania kryzysowego od 
innych przypadków zarządzania kryzysowego. W  tym 
celu warto zwrócić uwagę na pojęcia: kryzys gospodarczy, 

zarządzanie kryzysowe, zarządzanie organizacją w kryzy-
sie, zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz na związane 
z  nimi dyscypliny naukowe: ekonomia, finanse, nauki 
o  administracji, nauki o  bezpieczeństwie, nauki o  zarzą-
dzaniu (Zawiła-Niedźwiecki, 2015b).

Wątpliwości wobec dotychczasowego 
pojmowania zarządzania kryzysowego

T abela 1  rekapituluje zidentyfikowane problemy oraz 
ustalenia. 

Prace nad naukowym uporządkowaniem podstaw 
zarządzania kryzysowego prowadzą w  konsekwencji do 
rozważań nad metodologicznymi podstawami logistyki 
społecznej i bezpieczeństwa publicznego. W niniejszym 
tekście rozmyślnie nie zostały podane definicje tych po-
jęć, choć oczywiście takowe funkcjonują w literaturze na-
ukowej z tego zakresu. Stwierdzono bowiem wątpliwości 
co do ich adekwatności i  precyzji, więc kwestia ta dołą-
czona została jako kolejny argument dla postulatu sfor-
mułowania od nowa opisu teoretycznego tych zagadnień, 
co według autorów jest dopiero zadaniem do podjęcia 
(Kisilowski, 2014). 

Zróżnicowane interpretowanie 
zarządzania kryzysowego 

P ojęcie zarządzania kryzysowego, niekiedy w  nieco 
zmodyfikowanej formie (np. zarządzanie w kryzysie), 

jest rozpatrywane na gruncie kilku dyscyplin naukowych 
– nauk o administracji, nauk o bezpieczeństwie, nauk o za-
rządzaniu, ekonomii oraz finansów – i we właściwych tym 
dyscyplinom ujęciach, a tym samym w subtelnie różnych 
znaczeniach (Kosieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, 2016a, 
s. 11–15). W każdym więc przypadku, gdy mowa jest o za-
rządzaniu kryzysowym, zachodzi obawa niejednoznacz-
ności interpretacji. Rozwiązaniem może być znalezienie 
w obrębie każdej dyscypliny bądź alternatywnego, bardziej 
jednoznacznego terminu, bądź dodawania precyzującego 
przymiotnika. Dlatego w odniesieniu do tego rodzaju za-
rządzania kryzysowego, które jest właściwe dla logistyki 
społecznej, a  w  jej ramach zapewniania bezpieczeństwa 
publicznego, sugerowane jest stosowanie określenia – pu-
bliczne zarządzanie kryzysowe. Jego swoistość odzwiercie-
dlają specyficzne zasady przedstawione w tabeli 2.
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Tab. 1. Aktualne problemy badawcze dotyczące publicznego zarządzania kryzysowego

Pytania i wątpliwości naukowe Ustalenia z analiz

Czy pojęcie zarządzania kryzysowego 
jest uniwersalne i jednoznacznie 
interpretowane naukowo w kontekstach 
odpowiednich dyscyplin naukowych?

Nie. Pojęcie zarządzania kryzysowego jest spotykane w zbliżonej interpretacji co do 
mechanizmu pojawiania się zjawisk zwanych zagrożeniami, ale o znacznie rozbieżnej 
interpretacji: co do wpływu zagrożeń na aktywność społeczną będącą przedmiotem danej 
dyscypliny oraz co do zasad reagowania. Nie jest możliwe ujednolicenie tych interpretacji, 
gdyż odpowiadają specyfice poszczególnych dyscyplin naukowych. Rozsądne byłoby 
natomiast opatrzenie pojęcia zarządzania kryzysowego przymiotnikami zgodnymi z danym 
profilem interpretowania, co prowadziłoby do jednoznacznego zróżnicowania znaczenia 
zgodnego z podejściem odpowiedniej dyscypliny (Zawiła-Niedźwiecki, 2014b).

Czy konteksty interpretowania zarządzania 
kryzysowego są analogiczne w ujęciach 
teoretycznych oraz praktycznych?

Zasadniczo tak. Dobra praktyka jest kształtowana intuicyjnie i empirycznie, ale 
następnie analizowana i opisywana w sposób uporządkowany naukowo. Zachodzi 
bliska współpraca organizacji specjalizujących się w zarządzaniu kryzysowym 
z jednostkami naukowymi, które zajmują się związaną z tym teorią. Zachodzi też 
synergia personalna widoczna zwłaszcza w zakresie dyscyplin nauk o administracji, 
nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu (Skomra, 2015; Kisilowski, 2014).

Jaka jest relacja zagadnień: zarządzania 
kryzysowego, logistyki społecznej, 
bezpieczeństwa publicznego?

Nie jest ujęta w stabilnym paradygmacie. Z badań autorów wynika nowa propozycja,  
aby przyjąć, że:
• logistyka społeczna obejmuje kwestie organizacji świadczenia wszelkich usług publicznych;
• w zakresie logistyki społecznej znajduje się problematyka bezpieczeństwa 

publicznego pojmowana jako dążenie do zapewniania warunków 
niezakłóconego świadczenia usług publicznych;

• w zakresie logistyki społecznej znajduje się problematyka zarządzania 
kryzysowego, która dotyczy postępowania naprawczego w przypadkach zdarzeń 
naruszenia bezpieczeństwa publicznego (Zawiła-Niedźwiecki, 2015c).

Czy zdefiniowanie zagadnień: zarządzania 
kryzysowego, logistyki społecznej, 
bezpieczeństwa publicznego jest 
przekonywające w świetle oczekiwań 
praktycznych oraz wyczerpujące naukowo?

Nie. Zasadniczych powodów jest kilka:
• logistyka społeczna wyodrębniła się z klasycznego zakresu problematyki logistyki 

traktowanej jako duodyscyplinarna (dyscyplina transport w naukach technicznych 
i dyscyplina nauk o zarządzaniu w naukach ekonomicznych) przy braku poparcia ze strony 
przedstawicieli klasycznego nurtu logistyki (Szołtysek, 2014);

• bezpieczeństwo publiczne jest przynależne dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, która boryka 
się z bagażem tradycji „obrony cywilnej” i podejścia właściwego naukom o wojskowości, 
oraz dyscyplinie nauk o administracji, w obrębie której dominuje już perspektywa 
społeczeństwa obywatelskiego i partycypacyjnego; potrzebne jest więc wykrystalizowanie 
nowego paradygmatu bezpieczeństwa publicznego;

• pojęcie „zarządzanie kryzysowe” jest wykorzystywane w kilku dyscyplinach naukowych 
w różnych znaczeniach, dlatego powinno być opatrywane odpowiednim przymiotnikiem, 
w przypadku logistyki społecznej przymiotnikiem „publiczne” (Zawiła-Niedźwiecki, 2015a).

Jakie są analogie zarządzania kryzysowego, 
w utrwalonych koncepcjach teoretycznych na 
gruncie odpowiednich dyscyplin naukowych?

Analogii jest wiele, przebadano następujące:
• obrona cywilna w dyscyplinach nauk o bezpieczeństwie i nauk o wojskowości (Sobolewski, 

2010);
• zarządzanie ryzykiem operacyjnym w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Staniec, Zawiła-

Niedźwiecki, 2015);
• triada „ryzyko – bezpieczeństwo – ciągłość działania” w dyscyplinie nauk o zarządzaniu 

(Zawiła-Niedźwiecki, 2013);
• foresight w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Nazarko, 2013);
• organizowanie kreatywnych zespołów analityczno-projektowych (Kosieradzka, 2013);
• zarządzanie wiedzą w naukach o zarządzaniu (Tabaszewska, 2012; Zawiła-Niedźwiecki, 

2014a);
• teoria charakteryzacji Gorbatova w dyscyplinie matematyka (Krupa, 2014).

Na ile urzędowe interpretacje, wynikające 
z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 
oraz polskiej ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym, mają znaczenie dla teorii?

Dotychczasowa (należy podkreślić, że krajowa) teoria publicznego zarządzania 
kryzysowego była silnie obarczona swoistym spadkiem zorganizowania życia 
społecznego w poprzednim systemie politycznym. Podstawowym jej obciążeniem 
było pomijanie aspektu aktywnego, świadomego i upodmiotowionego udziału 
społeczeństwa. Wobec tego urzędowe regulacje stały się impulsem do nowego 
spojrzenia na to zarządzanie, w swej istocie skutkującego sięgnięciem po znane już 
koncepcje nauk o administracji – nowego zarządzania publicznego oraz zarządzania 
partycypacyjnego, które zakładają ograniczanie władzy urzędników na rzecz 
uaktywnienia społecznego (Zawicki, 2011; Kisilowski, Zawiła-Niedźwiecki, 2015).

Jak rozległa jest multidyscyplinarność 
zarządzania kryzysowego? 

Odpowiedź należy podzielić na dwa aspekty: zarządzania jako takiego oraz specyfiki 
środowiska świadczenia usług publicznych. Pierwszy dotyczy dyscyplin: nauk o administracji, 
nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu. Drugi dotyczy wszystkich dyscyplin nauk 
technicznych oraz nauk o życiu i środowisku naturalnym (Zawiła-Niedźwiecki, 2014b).

Źródło: opracowanie własne
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Tab. 2. Krystalizowanie się paradygmatów publicznego zarządzania kryzysowego 

Klasyczne paradygmaty zarządzania Współczesne paradygmaty zarządzania Kształtujące się paradygmaty 
publicznego zarządzania kryzysowego

W odniesieniu do zarządzania jako nauki

Pojęcie zarządzania odnosi się do 
istoty przedsiębiorstwa i zasad 
jego funkcjonowania

Zarządzanie jest specyficzną i wyróżniającą 
się cechą każdej organizacji i nie ogranicza 
się do „zarządzania w biznesie”, aż 90% 
problemów, jakimi zajmuje się organizacja, 
ma charakter ogólny, a tylko 10% spraw 
organizacji biznesowej jest specyficznych, 
tj. różnych od np. organizacji non profit.

Powstanie zarządzania publicznego 
i zdefiniowanie publicznego zarządzania 
kryzysowego jako funkcjonujących 
„na styku” kilku obszarów i dyscyplin 
naukowych, w tym nauk o zarządzaniu. 

Istnieje lub powinien istnieć jakiś jedyny 
uniwersalny model organizacji

Należy korzystać z różnych struktur 
organizacyjnych, nie występuje bowiem jedyny 
model uniwersalnej organizacji. Dlatego też 
organ zarządzający powinien nauczyć się 
szukać, rozwijać i poddawać testom różne 
formy organizacji i wybrać tę, która w danych 
warunkach jest najbardziej odpowiednia 
dla charakteru działalności organizacji 
i osiągnięcia przez nią założonego celu.

W przypadku publicznego zarządzania 
kryzysowego adekwatne struktury to struktury 
międzyorganizacyjne funkcjonujące sieciowo, 
tworzone w dużym stopniu na podstawie 
samoorganizacji lokalnych społeczności. 

Istnieje lub powinien istnieć jeden 
właściwy sposób kierowania ludźmi

Nie istnieje jedyny właściwy sposób 
kierowania ludźmi. Zadaniem menedżera jest 
przewodniczenie ludziom, a nie kierowanie 
nimi, zaś w odniesieniu do organizacji głównym 
celem jest wykorzystanie umiejętności 
i wiedzy każdego z zatrudnionych dla 
osiągnięcia wzrostu produktywności pracy.

Złożony charakter infrastruktury krytycznej 
państwa oraz rola, jaką odgrywają służby 
powołane do niesienia pomocy, wymagają 
opracowania metod kierowania ludźmi, 
dostosowanych z jednej strony do charakteru 
poszczególnych organizacji, a z drugiej 
strony umożliwiających ich współdziałanie.

W odniesieniu do praktyki zarządzania

Zarządzanie opiera się na zdefiniowaniu 
dostępnych technologii oraz rynków 
finalnych odbiorców, przy czym poszczególne 
branże są pod tym względem odrębne

Podstawą zarządzania powinny być wartości 
i potrzeby klientów. Technologia i produkt danej 
firmy oraz rynki finalnych użytkowników jej 
produktów nie mogą być punktem wyjścia dla 
zarządzania, ponieważ różne technologie mogą 
mieć istotny wpływ na każdą sferę działalności 

Podstawę publicznego zarządzania kryzysowego 
stanowią z jednej strony potrzeby i wartości 
społeczeństwa oraz lokalnych społeczności, 
a z drugiej strony różne technologie, z uwagi na 
wyrafinowaną techniczną specyfikę większości 
systemów infrastruktury krytycznej państwa.

Zakres zarządzania jest prawnie określony

Zarządzanie nie jest określone prawnie, 
musi mieć charakter funkcjonalny 
i obejmować cały proces. Zarządzanie musi 
koncentrować się na wynikach i działaniach 
tworzenia pełnego procesu ekonomicznego. 
Przewaga powiązań ekonomicznych nad 
kontrolą prawną przynosi większy efekt.

W przypadku publicznego zarządzania 
kryzysowego uwarunkowania prawne mają 
zdecydowaną przewagę nad uwarunkowaniami 
ekonomicznymi (Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, 
przepisy branżowe dotyczące systemów 
infrastruktury krytycznej). Jednocześnie 
do publicznego zarządzania kryzysowego 
stosuje się podejście procesowe – zarządzanie 
kryzysowe obejmuje planowanie, ocenę 
ryzyka (identyfikację zagrożeń, analizę 
i oszacowanie ryzyka) i podejmowanie 
decyzji, jak postępować z ryzykiem. 

Zarządzanie jest skoncentrowane 
na wnętrzu danej organizacji

Zakres zarządzania nie powinien być 
określony formalnymi granicami, choć 
są one ważnym czynnikiem organizacyjnym. 
Polityka zarządzania w sferze biznesu 
musi być definiowana pod względem 
funkcjonalnym, a nie politycznym.

Zarządzanie biznesem jest ponadnarodowe 
ze względów ekonomicznych, natomiast 
publiczne zarządzanie kryzysowe ma 
wymiar ponadnarodowy ze względu na 
skalę zasięgu niektórych zagrożeń.

Ekonomia w wąskim pojęciu jest „ekologią” 
przedsiębiorstwa i zarządzania

Domeną zarządzania nie jest wnętrze 
organizacji. Zarządzanie jest narzędziem 
osiągnięcia zamierzonych wyników w otoczeniu 
zewnętrznym, w którym organizacja działa.

Beneficjentem publicznego zarządzania 
kryzysowego jest społeczeństwo. Celem tego 
zarządzania jest zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego rozumianego jako niezakłócone 
świadczenie usług publicznych, a w przypadkach 
zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa publicznego 
– wdrożenie postępowania naprawczego.

Źródło: (Kosieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, 2016b) 
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Rys. 1. Kontekst problemowy publicznego zarządzania kryzysowego
Źródło: opracowanie własne

Przemyślanie użyte zostało określenie multidyscypli-
narne, a  nie interdyscyplinarne, gdyż logistyka społeczna, 
a w jej ramach publiczne zarządzanie kryzysowe, stanowi 
odrębne zagadnienie (być może nawet subdyscyplinę nauk 
o zarządzaniu), której podbudowa jest związana z wieloma 
dyscyplinami właściwymi dla infrastruktury krytycznej 
oraz dla uwarunkowań formalnych świadczenia usług 
publicznych. Odrębność tę podkreśla to, że logistyka spo-
łeczna polega na dążeniu do jak najlepszego zaspokojenia 
potrzeb społecznych i  wymusza takie funkcjonowanie 
administracji publicznej, w  którym głównym celem jest 
skuteczna partycypacja, a  mniej ważne są  ekonomicznie 
mierzalne wyniki. Rzecz bowiem nie w efektywności, która 
jest wyznacznikiem optymalizacji w  działaniach gospo-
darczych, lecz w sprawności i racjonalności usług publicz-
nych, które powinny realizować oczekiwania i  zapewniać 
satysfakcję obywatelom, a  tym samym także elementy 
działalności i  zasobów nadmiarowe wobec przeciętnych 
(statystycznych) potrzeb, co charakteryzuje tzw. potencjał 
gotowości, dawniej typowy dla usług ratownictwa, a ostat-
nio jako wyraz komfortu cywilizacyjnego dotyczący ogółu 
usług publicznych (Kisilowski, Zawiła-Niedźwiecki, 2016).

Operacjonalizacja publicznego 
zarządzania kryzysowego

M imo że publiczne zarządzanie kryzysowe ma cha-
rakter multidyscyplinarny, to konieczne jest wska-

zanie dyscypliny naukowej, która będzie akceptowalną 
platformą normalizacji podejścia naukowego. W  toku 

„I Szkoły Logistyki” akceptująco przedyskutowano argu-
mentację za wskazaniem nauk o zarządzaniu do tej roli 
(Kisilowski, 2014). Podążając za tym wnioskiem, w  ra-
mach tej dyscypliny należy zwrócić uwagę na koncepcję 
zarządzania triadą: ryzyko operacyjne – bezpieczeństwo 
zasobowe –  ciągłość działania (Zawiła-Niedźwiecki, 
2013). Przez analogię, w  przypadku publicznego zarzą-
dzania kryzysowego, będzie to: ryzyko – bezpieczeństwo 
publiczne –  reagowanie (Zawiła-Niedźwiecki, 2015c). 

Publiczne zarządzanie kryzysowe

B ezpośredni kontekst publicznego zarządzania kryzy-
sowego stanowi logistyka społeczna jako aktywność 

polegająca na zapewnianiu społeczności dostępu do usług 
publicznych. Usługi te są  świadczone w  mniejszej części 
przez organy administracji publicznej (Kudrycka i in., 2009), 
a w większej – przez operatorów tzw. systemów infrastruk-
tury krytycznej państwa (Sienkiewicz-Małyjurek, Krynojew-
ski, 2010; Skomra, 2010). Sprawne zapewnianie tych usług 
daje komfort funkcjonowania społecznego na uznanym za 
satysfakcjonujący poziomie cywilizacyjnym, co jest częścią 
zapewniania bezpieczeństwa publicznego, tego bardziej za-
awansowanego. Pozostały zakres tego bezpieczeństwa – ele-
mentarny, związany z podstawowymi potrzebami bytowymi 

– także jest częścią zadań logistyki społecznej, ale już współ-
dzieloną z tzw. zapewnianiem bezpieczeństwem narodowego, 
tam gdzie dochodzi do oddziaływania zagrożeń naturalnych 
wielkiej skali (powódź, trzęsienie ziemi itp.) albo zagrożeń 
militarnych lub międzynarodowych zjawisk społecznych, 
zagrażających dotychczasowemu porządkowi społecznemu 
i dostępności do usług publicznych. 

Publiczne zarządzanie kryzysowe odnosi się do zagrożeń 
dla bezpieczeństwa publicznego i  częściowo narodowego. 
Obejmuje aktywności o charakterze prewencji wobec poten-
cjalnie możliwych zagrożeń oraz aktywności o charakterze 
reagowania na zakłócenia (incydenty, kryzysy, kataklizmy), 
czyli spełnione przejawy zagrożeń. Powiązania między tymi 
zagadnieniami przedstawia ideowo rysunek 1.

Multidyscyplinarność problematyki 
logistyki społecznej i publicznego 
zarządzania kryzysowego

M ultidyscyplinarność ta jest pochodną dwóch aspek-
tów zagadnienia: specyfiki zarządzania publicznego 

oraz specyfiki organizacyjno-technicznej systemów infra-
struktury krytycznej państwa. Wstępny tego obraz przed-
stawia tabela 3.
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Tab. 3. Wsparcie naukowe systemów infrastruktury krytycznej państwa

Systemy infrastruktury 
krytycznej Dyscypliny naukowe Dziedziny nauki Obszary wiedzy

Systemy zaopatrzenia 
w energię, surowce 
energetyczne i paliwa

Dyscyplina wiodąca 
(DW): Energetyka
Dyscypliny wspierające (DP): 
Elektrotechnika, Górnictwo 
i geologia inżynierska, 
Inżynieria chemiczna, 
Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy produkcji, 
składowania, 
przechowywania i stosowania 
substancji chemicznych 
i promieniotwórczych, 
w tym rurociągi substancji 
niebezpiecznych

DW: Inżynieria chemiczna, 
Technologia chemiczna
DP: Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy transportowe

DW: Transport
DP: Budownictwo, 
Inżynieria środowiska, 
Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy łączności

DW: Telekomunikacja
DP: Informatyka, 
Nauki o administracji, 
Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. prawnych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy sieci 
teleinformatycznych

DW: Telekomunikacja
DP: Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy finansowe

DW: Finanse
DP: Telekomunikacja, 
Informatyka, Elektronika, 
Nauki o zarządzaniu

N. ekonomicznych
N. technicznych

N. społecznych
N. technicznych

Systemy zapewniające 
ciągłość działania 
administracji publicznej

DW: Nauki o administracji
DP: Nauki o bezpieczeństwie, 
Nauki o zarządzaniu

N. prawnych
N. społecznych
N. ekonomicznych

N. społecznych

Systemy zaopatrzenia 
w żywność

DW: Inżynieria rolnicza
DP: Transport, Nauki 
o zarządzaniu

N. rolniczych
N. technicznych
N. ekonomicznych

N. rolniczych i leśnych
N. społecznych

Systemy zaopatrzenia w wodę
DW: Inżynieria środowiska
DP: Nauki o zarządzaniu

N. technicznych
N. ekonomicznych

N. technicznych
N. społecznych

Systemy ochrony zdrowia
DW: Nauki o administracji
DP: Medycyna, Nauki 
o zarządzaniu

N. prawnych
N. medycznych
N. o zdrowiu
N. ekonomicznych

N. społecznych
N. medycznych i o zdrowiu

Systemy ratownicze

DW: Nauki 
o bezpieczeństwie
DP: Nauki o administracji, 
Nauki o zarządzaniu

N. społecznych
N. prawnych
N. ekonomicznych

N. społecznych

Systemy ochrony zasobów 
dziedzictwa narodowego

DW: Nauki o administracji
DP: Nauki o zarządzaniu

N. prawnych
N. ekonomicznych

N. społecznych

Źródło: (Zawiła-Niedźwiecki, 2014b) 
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Instrumentarium analityczne i  projektowe może być 
podobnie adaptowane pod warunkiem postawienia na 
aspekt metodycznej otwartości na uwzględnianie postę-
pu technicznego i  nabywanie indywidualnych kompe-
tencji i gromadzenia wiedzy.

Uwzględniając, że zarządzanie kryzysowe obejmuje 
cztery fazy: zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przy-
gotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w  dro-
dze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadkach 
wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odbudowa jako 
przywracanie pierwotnego charakteru infrastrukturze, 
zwłaszcza infrastrukturze krytycznej, to konieczne 
jest używanie narzędzi analitycznych właściwych 
dla różnych dyscyplin nauk technicznych, prawnych, 
społecznych, medycznych, ale przede wszystkim nauk 
o  zarządzaniu. Narzędzia te omawiają (Skomra, 2015; 
Kosieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, 2016a). 

„Publiczne zarządzanie kryzysowe jeszcze dwadzie-
ścia lat temu nosiło nazwę obrony cywilnej i stanowiło 
zagadnienie właściwe dyscyplinie nauk o wojskowości. 
Zmiana na obecne postrzeganie jest fundamentalna. 
Zastąpiono bowiem dawne wtłaczanie społeczeństwa 
w ramy postępowania właściwe dla sił militarnych i to-
warzyszących im formacji niby-cywilnych, ale w istocie 
zmilitaryzowanych. W  to miejsce wprowadzono stop-
niowo współczesne zarządzanie kryzysowe, które jest 
aktywnością organów władz publicznych (nie tylko 
rządowych i  służb powołanych do niesienia pomocy, 
ale i  władz samorządowych) oraz podmiotów operu-
jących systemami infrastruktury krytycznej. Może też 
być aktywnością samoistnych form organizowania się 
lokalnych społeczności” (Kosieradzka, Zawiła-Niedź-
wiecki, 2016a, s.  357–358). Filarem operacjonalizacji 
publicznego zarządzania kryzysowego jest aktywizacja 
danej społeczności (gminy, powiatu, województwa). 
Stąd w  aspekcie metodycznym korzystać należy np. 
z  dorobku koncepcji, podejść, metod i  technik: foresi-
ghtu regionalnego, zarządzania wiedzą, analizy intere-
sariuszy, oceny kompetencji, pobudzania kreatywności, 
zarządzania ryzykiem operacyjnym (Kosieradzka, Za-
wiła-Niedźwiecki, 2016a, s. 358).

Otwartość metodyczna publicznego 
zarządzania kryzysowego

P raktykowanie publicznego zarządzania kryzy-
sowego oznacza odwoływanie się do wszystkich 

grup społecznych interesariuszy oraz angażowanie ich 
przedstawicieli do prac analitycznych skoncentrowa-
nych na ustaleniu i scharakteryzowaniu zagrożeń oraz 
podatności, a  następnie na zaprojektowaniu postępo-
wań: zapobiegawczego i  reagowania. Oznacza to, że 
w  pracach tych biorą udział osoby o  różnym stopniu 
przygotowania metodycznego, także bez przygotowa-
nia. Metodyczne reguły zespołowych analiz i  projek-
towania muszą to uwzględniać, a  nawet wykorzysty-
wać pewne pozytywy takich okoliczności (świeżość 
spojrzenia), aby pobudzać kreatywność (Kosieradzka, 
2013), a  równocześnie zapewniać systematyczne ku-

mulowanie wiedzy indywidualnej i  zespołowej (uspo-
łecznionej) (Tabaszewska, 2012). Równocześnie usługi 
publiczne są  współcześnie świadczone w  środowisku 
technicznym o  wielkiej zmienności, dlatego też zarzą-
dzanie kryzysowe powinno być otwarte na zmieniający 
się jego kontekst oraz stawiać na systematyczne groma-
dzenie wiedzy (Sitarski, 2010).

Podejście metodyczne powinno zakładać charakter 
„otwarty” także po to, aby uwzględniać szeroki kontekst 
metodyczny podejścia analitycznego oraz klasy i grupy 
narzędzi organizatorskich typowanych do tych analiz. 
Przykładowo, opracowując krajową metodykę oceny 
ryzyka w  publicznym zarządzaniu kryzysowym (Ko-
sieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, 2016a), wykorzystano 
między innymi zasady metodyczne podejścia foresightu 
regionalnego (Borodako, 2009; Nazarko, 2013), koncep-
cję zarządzania wiedzą (Tabaszewska, 2012) czy zbiór 
metod pobudzania kreatywności (Kosieradzka, 2013). 

„Otwartość” podejścia metodycznego oznacza też, 
że dowolny prawdziwie zaangażowany uczestnik po-
stępowania kryzysowego, stosując się do jego reguł, 
nada mu charakter zgodny z  lokalnymi uwarunko-
waniami oraz będzie wzmacniać jego działania przez 
wdrożenie procesów: systematycznego rozwijania me-
tody; zarządzania pozyskiwaną wiedzą o zagrożeniach 
i  ryzyku; a  także zarządzania wiedzą o  społecznym, 
technicznym i  organizacyjnym kontekście funkcjo-
nowania systemów infrastruktury krytycznej państwa 
oraz usługach logistyki społecznej związanych z  tą 
infrastrukturą.

Służby powołane do niesienia 
pomocy jako organizacje sieciowe 

D odatkową interesującą obserwację poczyniono 
w  ramach badań w  odniesieniu do służb powo-

łanych do niesienia pomocy (straż pożarna, policja 
itp.). W  swej tradycji są  one organizacjami właściwie 
paramilitarnymi, a  wobec tego ich formalne zorgani-
zowanie ma charakter silnie hierarchiczny. Natomiast 
w działaniu wspólnym, w toku przygotowywania zdol-
ność reagowania na zdarzenie krytyczne oraz w  trak-
cie praktycznego reagowania, czyli w  danej sytuacji 
i  danym miejscu, funkcjonują w  sposób właściwy or-
ganizacjom sieciowym, co powinno być przedmiotem 
dalszych badań.

Podsumowanie

P rojekt opracowania krajowej metodyki oceny ryzyka 
w  publicznym zarządzaniu kryzysowym zainspi-

rował jego uczestników do krytycznego spojrzenia na 
naukowe podstawy tego zarządzania, co – po dokonaniu 
pewnych prób analiz i wstępnych ustaleń – doprowadzi-
ło do postawienia następujących tez:

• szerszy kontekst problemowy publicznego zarządza-
nia kryzysowego stanowią zagadnienia: logistyki spo-
łecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeń-
stwa narodowego;
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• multidyscyplinarność publicznego zarządzania kry-
zysowego jest pochodną interdyscyplinarności za-
rządzania oraz multidyscyplinarnych podstaw funk-
cjonowania publicznego systemów infrastruktury 
krytycznej;

• w tej multidyscyplinarności platformą normalizującą 
może (powinna) być dyscyplina nauk o zarządzaniu;

• równocześnie publiczne zarządzanie kryzysowe 
ma swoiste cechy związane ze znacznie rozleglej-
szym niż pojedyncza organizacja obszarem oddzia-
ływania, co powoduje, że nigdy nie będzie prostą 
multiplikacją klasycznego zarządzania i  wymaga 
własnych fundamentów metodologicznych, zasad 
i paradygmatów.
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Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
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Przypis

1) Niniejszy artykuł został sfinansowany ze środków pro-
jektu dot. opracowania krajowej metodyki oceny ryzy-
ka w  zarządzaniu kryzysowym państwa, zakończone-
go w  sierpniu 2015 r., prowadzonego w  ramach umowy 
z  NCBiR nr DOBR/0077/R/ID3/2013/03 z  konkursu 
3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań nauko-
wych i projektów rozwojowych na rzecz obronności i bez-
pieczeństwa państwa.
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Introduction

R ecent years have seen significant shifts in the prac-
tice of public management. On the one hand, they 

trigger a  dynamic progress of public management as 
a  sub-discipline of management sciences, and on the 
other hand they stimulate further changes in practice, 
thereby facilitating more effective handling of public 
affairs. Increasingly, these shifts affect the operations 
conducted by public organisations in Poland. Specifi-
cally, in the latest trend, this public governance and its 
instruments were scarcely recognised. Among resear- 
chers and practitioners, there is increased interest in 
the model which emphasizes that economic effec-
tiveness continues At the same time there is a  gap in 
research on criteria of organisational effectiveness of 
public organisations. Thus, it is justified to investigate 
the issues of the simultaneous occurrence of diverse 
management models and identify the attributes under-
pinning the model tailored to address the challenges 
of the 21st century. Contemporary faces of public 
management and corresponding models, suggest the 
complexity underlying the theoretical foundations and 
organisational practices analysed for key changes in 
management, comprehension of specifics embedded 
in organisational effectiveness in public sector entities, 
focus on sustainable development and empowerment 
of society, as well as the potential for selecting manage-
ment instruments. 

The article1 aims to identify the characteristics of the 
main models of public management in the context of 
organisational effectiveness and contemporary trend 
focusing on the integration of research approaches. This 
relationship promises to be of increasing importance as 
public organisations shift and settle in the 21st century. The 
article is conceptual. It reviews and integrates general pub-
lic management streams of research agenda for the future.

Changes in management of 
public organisations

A distinctive attribute inherent to current manage-
ment practices in public organisations is its reli-

ance on the theoretical foundations underlying three 
simultaneously occurring models: public administra- 
ting (PA), new public management (NPM) and par-
ticipatory public management, known by their orig-
inal names public governance (PG), and new public 
governance (NPG). Therefore, traditional theoretical 
rudiments of public management remain valid in the 
form of administration and public policy science and 
thus create links with other scientific disciplines, in-
cluding political science. Also, theories and concepts 
with regard to economy, such as public choice theory 
and new institutional economy, as well as management 
sciences, may be applied in their mainstream, thereby 

Konferencji „Współczesne oblicza i  dylematy restruktury-
zacji”, Krynica, 21–24.10.2015, Fundacja UEK, Kraków.

Searching for a New Paradigm 
of Public Crisis Management

Summary

The article is a  scientific reflection on the background of 
the project of development of a  national risk assessment 
methodology in the public crisis management, in essence 
methodical implementation, during which as a  result of 
the confrontation approaches three research centers with 
a substantially different citation in the fields and disciplines, 
agreed solution to a  certain degree of compromise, and 

some synergistic solutions. The expected outcome was 
a  national risk assessment methodology in crisis man-
agement of the state. In addition, were developed about 
20 scientific publications. The most important results of 
the research are: (a) indication discipline of management 
science as a  platform for standardizing multidisciplinary 
approach to social logistics, (b) identify issues for further 
research, which should enrich the theory of social logistics, 
(c) proposal an “open” risk management methodology in 
crisis management of the state.

Keywords

social logistics, public security, crisis management, 
operational risk
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bringing analysed management closer to the public sec-
tor economy and corporate theory. Over recent years 
these theoretical foundations have been expanded by 
humanistic aspects in management science as well as 
social and organisational network theory, which fuels 
multi-disciplinary approaches to governance models.

Characteristic features for handling public affairs 
(Kożuch, 2015; Kożuch, 2004) in the public admin-
istration model (Denhardt, 2011; Ketl, 2012) include 
civil servants’ expertise, impartiality and accountabil-
ity towards elected political leaders, as well as the for-
mation of structures that ensure operations conducted 
by public organisations are in compliance with the law. 
The key value lies in the ethos of the official and the 
whole public sector. In light of management sciences, 
it is significant to distinguish the domains of policy 
and administration in this model, because problems 
besetting administrations are not political problems, 
and the role played by policy is to formulate tasks for 
administration. When analysing the conditions for ful-
filment of public interest, it should be emphasized that 
the overruling directive is unity of the state. The right 
to define the public interest is conferred on politicians 
and these activities are addressed to customers and the 
electorate. A fundamental role performed by the state 
governing, which involves the formulation and imple-
mentation of policies, focuses on the definite political 
purpose to be accomplished by existing or specifically 
appointed government agencies. Public organisations 
are responsible towards the populace only through 
politicians elected in a  democratic way. Employment 
security prevails in offices. Powers to take decisions 
are limited to the scope specified by the superior 
tier. The primary regulatory mechanism is hierarchy.  
Accordingly, bureaucratic top-down structures pre-
dominate and external relationships are limited, con-
trolled, and regulated. 

The initial assumptions anchored in the model of 
new public management (Izdebski, 2010; Kożuch, 
2010) stem from the theory of institutional economy 
and public choice. The overall aim of the functioning 
of public organisations is to manage the organisation’s 
resources and to deliver the obtained results. Preva-
lence is given to the economic model of rationality and 
organisational behaviours. Public interest, focused 
on shared values and the interest of society members 
combined as a whole, is articulated by citizens with the 
assistance of public managers. The operations carried 
out by public organisations are targeted to the recip-
ients of public goods and services. This model holds 
entrepreneurial spirit and the pursuit to bring public 
services to the market in esteem. There is a clearly de-
fined external accountability towards the recipients of 
goods and services as well as citizens, and the obtained 
results are subject to assessment. Public organisations 
enjoy relative leeway to achieve entrepreneurial objec-
tives. The overall regulatory mechanism is the market 
and the concluded agreements. The structures are 
decentralised where the assessment of designed proce-

dures and internal control mechanisms have surged to 
prominence. The key emphasis is placed on the func-
tioning of single organisations with a diverse scope of 
activities. 

A public governance model (Ziębicki, 2014) emerg-
es as a response to the one-sidedness of solutions used 
and excessive attention to the market mechanism for 
the functioning of the public sector. In this model, 
a  public organisation is viewed as a  model for com-
munication and mutual relationships within existing 
groups, so  that information and basic organisational 
assumptions as well as objectives and attitudes, have 
impact on the decision-making processes. Organisa-
tion participants set up specific standards for respond-
ing to situations faced, and the organisation as a whole 
has an influence on their activities. Public interest em-
braces shared values among the populace. The under-
taken operations are targeted at external and internal 
stakeholders by whom public organisations are held 
responsible. The main principles include: organisa-
tional transparency, partnership in activities, balance, 
honest and just conduct. 

This model provides a  relatively extensive leeway 
to public managers in their pursuit of set goals, yet it 
imposes personal responsibility for decisions made 
and activities launched. Basically, there is decentral-
isation of management and social participation with 
an emphasis put on the creation of networks of public 
linkages (Austen, 2014) and their management. The 
composition of the network – depending on its range 

–  may include central, regional, and local authorities, 
social and political groups and interest groups as well 
as social and business organisations. The role of the 
state is to create conditions for activating processes 
that facilitate the adjustment of objectives pursued by 
public organisations and possibilities of their accom-
plishment to the anticipated needs of the surrounding 
setting.

All in all, this model centres on the internal organi-
sation of the public sector and institutions comprising 
the sector, as well as on the external relationships which 
are regarded as core. There is no prevailing rationality 
model, but the urge to balance political, economic,  
organisational and social rationality. However, overall, an 
organisation with its surrounding setting is considered 
as critical, thus bringing the spotlight on the formulation 
of fundamental values and meaning that management in 
organisations is an imperative for far-reaching changes. 
Putting it another way, public interest is defined based on 
public values shared by society members, and conditions 
for its fulfilment are negotiated with partners and interest 
groups. Public management in this model largely involves 
the establishment of public coalitions as well as private 
and social organisations, so as to satisfy the agreed needs. 
Moreover, citizens and self-organised groups are regar- 
ded as the strategic stakeholders. 

Targets for the actions are citizens and the role of 
the state is to serve and assist through negotiation 
and mediation efforts, in favour of citizens and social 
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groups and to create values. Responsibility assumed by 
public organisations is multi-faceted and it incorpo-
rates law, national values, political norms, professional 
standards, and citizens’ interests. Decision-making 
powers tend to be adequate to conditions justified by 
needs, linked to responsibility, even though decisions 
are made within the process of shared governance. The 
structures are set up so as to facilitate cooperation and 
lead in external relationships. Essential stimuli driving 
managers and employees include a vocation for public 
service and the capacity to act for the public good. 

Hence, the role performed by the state boils down 
to the creation of conditions for effective function-
ing of all three sectors of social and economic life, 

including accomplishment of the public interest and 
self-organisation of the society. The basic mechanism 
deployed to achieve the strategic goals set, relies on 
the functioning of organisational and social networks 
and agreements based on trust. Thus, this ensures an 
emphasis on innovations, not only organisational, but 
also social ones, fostering conditions for inter-organ-
isational, cross-sectoral, and international collabo-
ration, as well as for coordination of public policies, 
programmes, and ventures executed with different 
partners. 

Within the public governance model there are 
mechanisms that help the recent public management 
model to respond to numerous challenges faced in the 

Table 1. Characteristics of contemporary management models

No. Models Theoretical 
foundations

Point of 
reference Shared values

Overall manner by 
which public interest 

is accomplished

Regulation 
mechanism

1 PA
Administration 
science; Political 
sciences

Political system
Ethos of officers 
and the whole 
public sector

Formulation of public policies 
and their implementation Hierarchy

2 NPM

Public choice 
theory; Management 
sciences – economic 
aspects

Organisations Effectiveness of the 
market mechanism

Management of organisation 
resources and attainment 
of planned outcomes

Market and 
bilateral and 
tripartite 
agreements

3 NPG

Organisation theory; 
Network theory;
Management 
sciences 
– humanistic aspects

Organisations 
together with their 
environment

Dispersed and 
questioned

Agreeing on basic values 
and meaning management 
in organisations, relations 
management

Trust-based 
networks and 
agreements

Source: adapted from (Osborne, 2010, p. 10)

Figure 1. Overall model for organisational effectiveness in public management by expenditures and results
Source: adapted from (Pollitt, Bouckaert, 2004, p. 106; Kożuch, 2004, p. 78)
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21st century (Busch et al., 2013) which are marked by 
increasing complexity. The synthetic characteristics of 
contemporary public management models are illus-
trated in Table 1. 

The comparison of key public management models 
reveals the shift in their theoretical sources and man-
ners by which problems are addressed which meet the 
expectations of citizens and other interested parties. 
This is the transition from the prevalence of legal and 
administrative aspects, through economic to social 
aspects. 

Organisational effectiveness of public 
sector entities and its key criteria

E ffectiveness occupies an important place among 
the principles underpinning good governance 

defined by the European Commission (European 
Governance, 2001), alongside with openness, account-
ability, participation, and coherence. This issue may be 
traced using the general model for organisational ef-
fectiveness in public management by expenditures and 
outcomes (Fig. 1). It draws on fundamental forms of 
organisational performance, i.e. efficacy and cost-ef-
ficiency. Typically, efficacy is defined as the degree to 
which we approach the aim, accomplish it, or enable 
or facilitate its delivery. When assessing efficacy, the 
cost is neglected as efficacy is neutral on efficiency 
(Lawrence, 2014, p. 21), and from among ingredients 
of a  useful result, only predictable effects are taken 
into consideration. 

In this model the objectives are represented by the 
anticipated utility, while the results by the achieved 
utility. Indirect results are termed as an effect and fi-
nal results as an impact. Meanwhile, the relationship 
between results and expenditures emerges as cost-ef-
fectiveness, namely the form of efficiency understood 
as performance or savings. Attention is also brought 
to the category of durability and general utility which 
suggests to what extent results are attained, that is how 
their effects and impacts contribute to the fulfilment 
of public needs. 

While referring the concept of organisational effec-
tiveness to public management models, the evolution 
of its criteria may be discerned. 

According to Weber’s tradition, including neo-we-
berian approach (Potůček, 2008; Drechsler, 2009; Col-
lins, 2007; Dunn, Miller, 2007), organisational effec-
tiveness of public administration is assessed based on 
stability, professionalism, and impartiality grounded 
on laws, applicable principles, and procedures. Whilst 
for new public management the economic criteria gain 
primacy. Alongside efficacy, economic performance 
and organisational resources, optimisation, and fi-
nancial motivation are principally evaluated. Whereas, 
in public governance, organisational effectiveness is 
viewed through the prism of organisational and social 
innovation, public participation as well as inter-organ-
isational collaboration and networking. 

Two first models analysed are extensively addressed 
in the reference literature. Whilst research into public 
governance, particularly on its organisational effec-
tiveness, is at its initial phase. An interesting study is 
represented by the organisational effectiveness model 
based on the model of competing values (Ziębicki, 
2014, p.  156, 163–173, based on: Quinn, Cameron, 
1983). He directly referred to one of the overall organ-
isational effectiveness models, that is an open system 
model, and he classified flexibility, civic participation, 
external collaboration and innovativeness as effective-
ness criteria. Besides, emphasis was correctly placed 
on the connection between the model and the idea 
of good governance as a  practice used by the public 
sector for its operations, endorsed by the European 
Union. In this approach, attention was brought to 
the need to increase the openness and collabora-
tion with the environment, which hardly comes as a   
novum, because this view has been well-established 
in the organisation and management theory since 
the systemic and situational approaches occurred. 
Further, the reasoning underpinning the typology of 
organisational effectiveness criteria insufficiently dis-
cusses the specifics behind public management and 
then in its framework the specifics surrounding the 
participatory model. In doing so, it was ignored that 
organisational flexibility concerned with enterprises, 
related to a substantially higher level of organisation-
al leeway as compared to that which the traditional 
approach to management enjoys, having very limited 
possibilities of being applied in public organisations, 
not least since their structure is basically determined 
by the laws. This problem cannot be tackled by the 
broad and general suggestion that it is necessary to 

“set up an efficient system to manage risk tasked with 
setting risk boundaries and monitoring potential 
threats” (Ziębicki, 2014). Similarly, an effectiveness 
criterion, external collaboration, to a lesser extent, re-
fers to the model characteristics. Direct collaboration, 
including the formula of public and private partner-
ship, also occurs in the other models. Thus, it is not 
a distinctive feature inherent to participatory manage-
ment. Civic participation as an effectiveness criterion 
was correctly indicated, but as noted by the author, it 
principally refers to public administration, whereas 
public management has broader application. Equally, 
the innovativeness criterion requires a more extensive 
approach, because the implications of social innova-
tions for public management have recently surged in 
their significance. 

The primary merit of the model provided by 
B.  Ziębicki is its multi-criteriality and a  successful 
attempt to look at the issues of organisational effec-
tiveness in public sector entities in a  comprehensive 
manner. The author discerns the universal nature of 
some criteria, yet he does not indicate them in the 
model. This model also represents a suitable departure 
point for further research quests. However, of foremost 
importance is going beyond a simplified and scarcely 



60 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 3/2016

justified comparison between the effectiveness in busi-
ness and public sectors.

Integrated model as present-day 
face of public management 

T he drive to increasingly meet collective citizens’ 
needs requires an integrated approach in theory 

as well as in the practice of public management. This 
is made possible using the elements from different 
perspectives in which public affairs are conducted: 
1) administrative, 2) market, 3) relational and corre-
sponding models: administration, new public manage-
ment and participatory management. Based on this 
reasoning the model of integrated public management 
(IPM) can be proposed. The description of this model 
is as follows.

It consists of three elements from the first per-
spective, i.e. legitimacy of administrative decisions, 
procedurality, and professionalism. These elements 
represent inalienable attributes typical of public man-
agement. From the second perspective, an integrated 
model adopts three further elements: economic effec-
tiveness, adaptation of solutions proven in business, 
and standardisation of services. Whilst all elements 
are embraced from the third perspective, i.e. citizen 
orientation, public governance, inter-organisational 
collaboration and networking, sustainable develop-
ment of public organisations, organisational and social 
innovativeness as well as pro bono motivation.

The majority of elements forming integrated pub-
lic management have been investigated, specifically 
through empirical explorations. Though they have nev-
er been analysed as a whole. Likewise, the aspects of the 
theoretical model have not been recognised to a  suffi-
cient extent either. They, in part, refer to one concept 
of organisational – public relationships and stakeholder 
theory (Broom et al., 1997; Ferguson, 1984; Gainesville 
et al., 1992; Ledingham, Bruning, 1998; Ledingham et 
al., 1997; Freeman et al., 2010; Freeman, Moutchnik, 
2013; Hemmati et al., 2002).

When presenting the essence of the model proposed, 
emphasis should be particularly placed on the signif-
icance of public governance understood as citizens’ 
participation in social, public and political life, that is 
citizens’ involvement in managing the affairs of the com-
munity to which they belong, shared decision-making 

– sharing knowledge, and joint activities – sharing work 
(Kożuch, Kożuch, 2016). The complexity rooted in the 
concept of participation is well illustrated in Figure 2.

The defining features that distinguish the model  
include: inter-organisational collaboration and net-
working and a  quest for sustainable development, 
which adequately illustrate the potentials for managing 
local government units. In essence, they are specific 
organisations operating as open systems which are 
actually deprived of any exit and entry barriers. They 
constitute organisations of mutually collaborating  
institutions which require coordination, cooperation, 
and shared governance to achieve objectives set (Kożuch, 

Figure 2. Complexity and advancement levels of public governance
Source: adapted from (Malterud, 2013, p. 146)

Figure 3. Mechanism of integrated public management
Source: own study
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2012). According to the assumptions underlying the 
network paradigm, management in local government 
units (LGU) appears to be a flexible process able to be 
adjusted to current needs and potentials. Faced by the 
need for collaboration, collaborations networks (CNs) 
are established in local governments which results from 
the activities aimed to jointly resolve problems and 
achieve common aims, unlikely to be accomplished 
individually by participants of the specific network and 
within current constraints (Agranoff, 2006; Lee et al., 
2012). CNs represent one of multiple tools deployed 
for management of regional development, because they 
encourage the increased value of public services (Lee 
et al., 2012; Sienkiewicz-Małyjurek, 2012; Considine, 
2013). CNs enhance entrepreneurship and the effec-
tiveness of sustainable activities conducted by local 
governments. By raising ecological awareness among 
inhabitants and fostering the creation of a civic society, 
they help to retain rationality in sound stewardship of 
natural resources. As a  result, there is growth in the 
competitiveness of areas managed and maintenance 
of required standards for environment quality. Thus, 
sustainable local government management embraces 
processes embedded in inter-organisational collabora-
tion networks designed for social and economic growth 
that is focused on sustainable stewardship of resources 
and harnesses cutting-edge public management instru-
ments (Kożuch, Sienkiewicz-Małyjurek, 2013, p. 325).

The dynamics and complexity of contemporary chal-
lenges for the public sector really need an integrative 
approach to conducting public affairs. The proposed 
integrated public management seems to be a  model 
which is capable of meeting these challenges. Its main 
features considered for organisational effectiveness are: 
relations-based perspective and organisational and so-
cial effectiveness (Fig. 3).

Its higher organisational effectiveness compared to 
existing models is achieved by the design of organisa-
tional relationships based on openness, trust, commit-
ment, job satisfaction, mutual understanding, mutual 
control, etc. At the same time, this model takes into 
account traditional, but still valid values and enriches 
them with the contemporary values of the public sector 
(Moore, 2000; Osborne, 2010).

In this management, an extensive tool kit deserves 
attention, both methods as well as techniques adapted 
from business and those developed with the goal of ful-
filling collective citizens’ needs. For instance, the fol-
lowing may be listed: relationship management, knowl-
edge management, management by objectives, results 
management, organisational innovation management, 
social innovation management, collaboration-based 
management, trust-based management, conflict man-
agement, social potential management, error manage-
ment, programme and project management, quality 
management, organisational learning, responsive man-
agement, e-government, and meaning management.

The methods and techniques specified do not con-
stitute a  closed collection. The catalogue proposed 

requires further research and specification. However, 
even at this phase it accurately reveals the diversity of 
tools tapped by integrated public management. 

The model offered, following its development, is 
likely to be able to respond to as yet unidentified needs 
of current and future generations. 

Discussion and conclusions

T he conducted discussions show that there are 
multiple faces of public management, which si-

multaneously occur as reflected in administration 
models, new public management, and participatory 
management. 

Bearing in mind today’s challenges, it was proposed 
to identify integrated public management as the one 
that best meets these challenges. It is marked by 
characteristics that stem from the nature of handling 
public affairs in democratic systems and incorporate 
the circumstances for funding high quality public 
services and tend to be open to people: citizens, tax-
payers, entrepreneurs, clients, and other social groups. 
Alongside these, the highest importance is given to the 
relational perspective, which has a direct connection 
with the contemporary comprehension of the human 
role in the society. The conducted analysis revealed 
that not only legal, administrative and economic cri-
teria are critical for organisational effectiveness, but, 
above all, social criteria as their high-level fulfilment 
bolsters performance in public management. 

The concept of integrated public management out-
lined calls for in-depth research, so as to entrench it in 
public management theories and other disciplines re-
inforcing this research field. Nevertheless, in its shape 
it adequately demonstrates the required direction for 
shifts in theory and practice of public management. 
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Endnote

1) The work draws on the results of research conducted within statu-
tory research in the Public Affairs Institute of Jagiellonian Univer-
sity over 2013–2015 entitled: “Management in the public sector” 
and in General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land 
Forces in Wrocław over 2014–2015 entitled „Changes in public 
organisations and their environment” as well as within the pro-
ject NCN DEC-2012/07/D/HS4/00537 entitled „Coordination, 
communication and trust as a  factors driving effective inter-or-
ganizational collaboration in the system of public safety manage-
ment” which is run in the Silesian University of Technology.
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Introduction

N owadays, the importance of entrepreneurship and 
entrepreneurs in economic and social development 

is emphasized both in literature and business practice. 
This growing role of entrepreneurship and entrepreneurs 
is reflected in activating various sectors of society and 
new civic initiatives being carried out, which contribute 
to the growth of the gross domestic product (GDP), cre-
ation of new jobs and innovation, which in turn mark-
edly contributes to the growth of well-being of society as 
a whole (Piecuch, 2010, p. 55; Rocha, 2004, pp. 363–400). 
In this context, the special role is played by small and 
medium-sized enterprises  (SMEs). This results first and 
foremost from the number and share of small and medi-
um-sized enterprises in the structure of business entities. 
Moreover, SMEs demonstrate a  great flexibility and effi-
ciency in market operations than big corporations (Tar-
galski, Francik, 2009, p. 24). It is also argued that in some 

aspects SMEs surpass big corporations. As compared to 
big companies, SMEs show in particular the following 
strengths (Strużycki, 2002, pp. 20–21): 

• capability of responding to market needs swiftly, espe-
cially to the needs of local markets, and thus SMEs can 
more effectively take advantage of emerging market 
opportunities;

• enterprise management methods, i.e., simpler and less 
bureaucratic management structures; 

• usually SMEs develop more efficient internal informa-
tion exchange systems designed to ensure better adapt-
ability to change and variations in external expectations 
and requirements; 

• due to the capacity to mobilize resources and hire 
necessary workforce in a  swift and effective manner, 
SMEs can easily establish cooperation links with other 
organizations; 

[31] Pollitt Ch., Bouckaert G. (2004), Public Management Reform. 
A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford.

[32] Potůček M. (2008), The Concept of the Neo-Weberian State 
Confronted by the Multi-Dimensional Concept of Governance, 
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Vol. 5, No. 2, pp. 83–88.

[33] Quinn R.E., Cameron K.S. (1983), Organisational Life Cycles 
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Vol. 1, No. 29, pp. 33–51.

[34] Sienkiewicz-Małyjurek K. (2012), Sieciowe ujęcie współpracy 
międzyorganizacyjnej w  zarządzaniu kryzysowym, „Współ-
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Współczesne oblicza zarządzania publicznego

Streszczenie

Współczesne oblicza zarządzania publicznego i  odpo-
wiadające im modele wskazują na złożoność teoretycz-

nych podstaw i praktyk organizacyjnych analizowanych 
pod kątem głównych zmian w zarządzaniu, rozumieniu 
specyfiki efektywności organizacyjnej jednostek sektora 
publicznego, ukierunkowania na zrównoważony rozwój 
oraz upodmiotowienie społeczeństwa, a  także możli-
wości doboru instrumentów zarządzania. Na tym tle 
zaproponowano wyodrębnienie modelu zintegrowanego 
zarządzania publicznego. Model ten posiada cechy wy-
nikające z  istoty prowadzenia spraw publicznych w  de-
mokratycznych systemach, uwzględnia uwarunkowania 
finansowania wysokiej jakości usług publicznych, a  tak-
że obejmuje otwartość na ludzi: obywateli, podatników, 
przedsiębiorców, klientów i  innych grup społecznych. 
Główne elementy tego modelu tworzą trzy perspekty-
wy zarządzania, takie jak administracyjna, rynkowa 
i  relacyjna oraz odpowiadające im cechy zarządzania 
publicznego.

Słowa kluczowe

efektywność organizacyjna, zintegrowany model zarządzania 
publicznego
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• SMEs have access to financial resources allocated 
specifically to support the development of the SME 
sector and local economies. 
These characteristics of small and medium-sized 

enterprises are important not only for the develop-
ment of national economy and society as a whole, but 
first and foremost are crucial to the development and 
economic growth of local communities. Some authors 
even argue that to a  large extent regional and local 
development results from the development of entre-
preneurship and the growth of SME sector (Mrva, 
Stachová, 2014; Pike et al., 2007). 

Institutional development, restructuring of eco-
nomic activity, technological development and inno- 
vation, mobility and migrations of people, devel-
opment of human capital, development of services, 
improvement in the quality of life and the natural 
environment, as well as the preservation and enrich-
ment of cultural identity are claimed to be the major 
components of regional development (Bojar, Stachow-
icz, 2011, pp. 174–182; Klasik, 2002 pp. 9–15). Other 
factors such as the market knowledge and experience, 
academic ground and internationalization are also 
presented as the key elements of local development 
(Kisman, Tasar, 2014). 

Although the significance of the SME sector for the 
economy and society both in the global and local aspect 
is backed up by many studies, it is also very important 
that small and medium sized entrepreneurs are aware 
of their role in developmental processes, especially 
those occurring in their surrounding environments. 
This awareness may translate to various initiatives  
undertaken locally. This is because there is a close con-
nection between the development of enterprises and 
development of regions, cities and local communities. 

Numerous studies on the relationship between regio- 
nal development and entrepreneurship highlight the 
feedback loop pattern, i.e., on the one hand developing 
and growing firms impact the development and growth 
of particular areas; on the other hand, the near and 
remote environments create various conditions which 
affect the development and growth of business entities 
(Łuczka, Przepióra, 2012, pp.  138–155; Chądzyński, 
2011, p. 143). 

We would like to stress that an active attitude of 
entrepreneurs towards their involvement in local and 
regional development should take account of various 
aspects of sustainable development. The concept of sus-
tainable development, understood as the need to main-
tain a  balance between economic development and 
growth, the quality of life of societies and the preserva-
tion of the environment, can be implemented through 
various activities of “sustainable entrepreneurs”. In 
literature a “sustainable entrepreneur” is defined as an 
entrepreneur capable to undertake responsible, enter-
prising activities aimed at reaching a  proper balance 
between economic goals, and ecological and social 
considerations (Chądzyński, 2011, p. 176; Żelazna-Bli-
charz, Bojar, 2011, p. 134). 

Research assumptions 
and research methodology 

T he purpose of this study that was carried out in 
2013/2014 in the manufacturing and construction sec-

tors of Lublin (Poland) and Tâmega e Sousa (Portugal) was 
to establish how entrepreneurs perceive their role in local 
and regional development. For that purpose, the following 
working hypotheses have been put forward: 

H1: Entrepreneurs operating in selected sectors of regio- 
nal economy recognize their significant role in the social and 
economic development of the region and local communities.

H2: Entrepreneurs show a positive attitude towards sus-
tainable development.

H3:  Among the three areas of sustainable develop-
ment of the region, the economic aspect is dominant for 
entrepreneurs.

After having obtained the first results a new hypothesis 
was formulated:

H4: Portuguese and Polish firms present different behav-
iours in terms of sustainability strategies. 

The study used a specially designed questionnaire which 
initial, substantive questions concerned a respondent’s gen-
eral opinion on the role of firms in local development. The 
next sections of the questionnaire included detailed ques-
tions devised to assess the following three dimensions of 
activities carried out by respondents, i.e., economic, social 
and environmental. The responses used five-point Likert’s 
scale. The format of the questionnaire allows taking into 
consideration selected features of surveyed firms, such as 
the size, seat, business area, and business duration. 

The firms covered by the study operated in the manu-
facturing and building sectors in two regions, i.e., Lublin 
voivodeship in Poland and in Tâmega e Sousa in Portugal. 
These two regions were selected due to their characteristics 
and existing similarities, as well as their importance to the 
social and economic development of respective countries. 

The study was focused on a valid sample. In order to find 
the minimum sample size it is necessary to define (Saun-
ders et al., 2003, pp. 466–467):

• Confidence level;
• Error margin;
• Proportion of answers obtained in a particular section.

A pilot study with 35 observations in Poland and 33 in 
Portugal was also developed in order to analyse the propor-
tion of answers that occur regarding the level of sustainabil-
ity. From this initial sample it is possible to draw some in-
ferences as to the final sample, using the following formula:

  n = p%*q%*(z/e%) (1)

where: n – minimum sample size required;
p%  – proportion belonging to the specified category;
q%   – proportion not belonging to the specified category;
z       – z value corresponding to the level of confidence 

required:
e      – margin of error required.
In order to calculate the sustainability levels, the three 

dimensions of sustainable development were first consid-
ered, as it can be seen in Table 1.
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Table 1. Number of questions associated with each strategy

Test area Economic 
Development

Social 
Development

Environmental 
Development

Number of 
questions 4 questions 5 questions 3 questions

Source: own study

Each dimension was evaluated according to the identified 
questions. Each question was answered on a  Likert-scale 
(1 to 5). For each dimension, the results of questions were 
summed up within that dimension and the average results 
were calculated. 

In order to get the sustainability results, average results 
for the three dimensions were calculated. The output was 
organized into 5 categories that describe the approach: very 
weak; weak; moderate; good; very Good. 

According to the results of the pilot study, the minimum 
result was a moderate approach for Lublin region. In order 
to calculate the minimum sample size it is necessary to have 
a yes or no approach. In other words, it is necessary to find 
a percentage for firms that take a sustainable versus non-sus-
tainable behaviour. In order to do the sample size calculations 
it was assumed good and very good corresponded to a posi-
tive approach, and weak and moderate to a negative one.

The obtained results are presented in Table 2.

Table 2. Sustainability results of the pilot study

Poland Portugal

Frequency % Total, % Frequency % Total, %

Weak 1 3
12.1

Moderate 4 11.4 11.4 3 9.1

Good 23 65.7
88.6

19 57.6
87.9

Very Good 8 22.9 10 30.3

Total 35 - - 33 - -

Source: own study

Table 3. Sustainability results according to dimension

Poland

Economic 
Development Social Development Environmental 

Development
Sustainable 

Development

N Valid 311 311 311 311

Missing 0 0 0 0

Mean 4.08 3.47 3.61 3.72

Portugal

N Valid 283 274 282 274

Missing 0 9 1 9

Mean 3.71 3.58 3.17 3.50

Source: own study

Table 4. Sustainability results of the pilot study

Poland Portugal

Frequency % Total % Frequency % Total %

Weak - -
8.7

8 2.8
16.2

Moderate 27 8.7 38 13.4

Good 196 63.0
91.3

177 62.5
80.5

Very Good 88 28.3 51 18.0

Total 311 - - 274 - -

Missing - - - 9 - -

Source: own study
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The lowest interval, closer to 50%-50%, was obtained in 
the Portuguese region; therefore, this result was chosen to 
help calculate the minimum sample size; and, since Polish 
results presented a higher interval sample validity was guar-
anteed. In terms of sample size results, those figures led to 
the following result:

 n = 87.9% * 12.1% * (1,95/5%)2 = 163.44  (2)

Therefore, in order to obtain a valid sample it would be 
necessary to gather 164 answers. In both regions, the mini-
mum was accomplished: 283 and 311 cases in Portugal and 
Poland, respectively. 

The analysis of research findings

T he questionnaire on sustainable strategies was or-
ganized into three areas, corresponding to the three 

main of sustainable development. The first question was 
a general approach to the role of firms on local develop-
ment: „Firms play an important role on local development”. 
On a  possible classification from 1  to 5, the average an-
swers presented a  value of 4.21 for Poland and 4.24 for 
Portugal, which can be construed as interviewees, most 
of whom have managerial responsibilities, acknowledg-
ing firms’ important role as agents of local development. 
However, results are slightly different when one looks at 
the role of small firms whose importance was expressed 
on an average result of 3.88 in Poland and 3.83 in Por-
tugal. It means that small firm managers understand that 
their larger competitors have more responsibility on local 
development.

After these brief considerations on the initial results this 
paper presents some results on sustainability strategies. 

The questions were analysed in groups of variables, fol-
lowing the latent variable model (Hill, Hill, 2002). To ana-
lyse each dimension, a different number of questions was 
used, as presented in Table 1. The economic dimension 
was measured through the questions referring to whether:

• Firms play a crucial role in local development;
• Small firms are those who contribute the most for the 

development of a region;
• Firm profits must be reinvested in firm businesses/

assets;
• Long-run success is more important than short-run 

performance.
Even acknowledging the important role of firms on 

local development, interviewees did not think this is true 
of small firms; in fact, the average result for the second 
question referring to the economic dimension was lower 
in both countries. Considering the answers to questions 
3  and 5  (below), the average results were 4.07 for rein-
vestment of firms’ profit and 3.43 for reinvestment of the 
region’s profit in Poland, whereas in Portugal the results 
were 3.7 and 3.43, respectively. These results also show 
that firm factors present higher values than regional 
ones. This might indicate the existence of a perfectly jus-
tifiable concern with the economic dimension.

The analysis of the economic dimension produced 
an average result of 4.08 out of 5 in Poland and 3.71 in 

Portugal. Although the result is higher in the region of 
Lublin (Poland), it is clear the importance of the economic 
perspective for SMEs. 

The social dimension was analysed through questions 
referring to whether:

• Profits must be reinvested in the region;
• Firms’ employees must be recruited in the region;
• Firms have mechanisms to prevent child labour (even 

in outsourced services);
• Firms must support society (through sponsorship of 

social and cultural actions) on a regular basis;
• Firms promote employees’ lifelong learning.

Analysing the questions as one variable, it is possi-
ble to obtain results about the social dimension, which 
corresponds to 3.47 in Poland and 3.58 in Portugal. As 
expected, firms are defining their strategies especially 
according to the economic dimension. 

The environmental dimension was analysed through 
questions referring to whether:

• Firms are aware of and try to reduce environmental 
impacts;

• Firms believe that if only few firms break environmen-
tal rules, consequences are not significant (reversed 
analysis);

• Firms are investing in the use of clean energies.
The average result was 3.61 in Poland and 3.17 in 

Portugal. In Poland, the green dimension seems to be 
more important than the social one, whereas in Portugal 
the environmental perspective assume the lowest value 
among the three perspectives. 

In a previous study carried out in Portugal in 2008 
(Duarte, Diniz, 2014, pp.  91–101), in a  region that  
included some of the concelhos that are now the subject 
of this analysis, it is quite interesting to note that find-
ings were not concurrent with these ones. At the time, 
the environmental perspective was considered the 
most important unlike the economic dimension which 
seemed to be less relevant. Even when one looks into 
different regions, these results are significant and may 
open up new research highlights, namely whether the 
financial crisis that affected Europe influenced firms 
perspectives on sustainability strategies.

Taking into consideration all dimensions of sustain-
able development, the average result for sustainability 
presents a global result of 3.72 in Poland and 3.50 in Por-
tugal (Table 3), which means that on average, firms pres-
ent a positive, proactive attitude towards sustainability. 

As to individual results and forming classes, where 
the lowest means a  weak approach to sustainable de-
velopment and the highest a strong one, it was possible 
to verify that most firms (91.3% in Poland and 80.5% 
in Portugal) present a  proactive attitude to sustainable 
development.

Despite the larger amplitude in the Portuguese final 
results (12.1% –  87.9% in the pilot study, and 16.2% 

–  80.5%), calculation of the minimum sample size sug-
gests 200 questionnaires. Since in both countries the 
sample size was above the minimum required, statistical 
validity of the sample was guaranteed.
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The research findings clearly indicate that entrepre-
neurs operating in the manufacturing and construction 
sectors (in the regions of Lublin in Poland and Tâme-
ga e Sousa in Portugal) recognize that their business 
activities play an important role on local and regional 
development. Their activities lead to the sustainable 
development of the areas where they carry out their 
business. What is important, however, is that entrepre-
neurs’ activities focus mainly on economic development; 
therefore, they recognize their role in economic devel-
opment and to a lesser degree perceive other aspects of 
their activity. This can be explained by a supposition that 
entrepreneurs attach importance first and foremost to 
tangible benefits that may result from their activity for 
their own enterprises, employees and a  wider environ-
ment they operate in. 

Moreover, in our view, the other element which 
could materially have affected the findings is the fact 
that child labour is banned, and one of the questions 
in our survey specifically involved the exploitation of 
child labour. However, this question was kept so  that 
firms’ control (internal and external) over their work-
ers could be identified. Moreover, in both regions, the 
use of renewables in the power generation industry 
is still very poor and could to some degree flaw the  
research findings. The results show that Polish firms are 
slightly more prone to use of clean energies. However, 
despite these constraints, results on the environmental 
perspective were positive.

Taking into consideration the results on sustainability 
strategies, it was decided to search for stronger relations 
between sustainable development and other variables. 

In order to analyse a  relation (variable association) 
between variables, some cross tabulations were per-
formed based on the following hypothesis:

H0: The variables are independent (there is no varia-
ble association) vs.

H1: The variables are dependent (there is an 
association)

As stated in the literature, in order to analyse these 
hypothesis one must run a χ2 test. The decision will be 
taken according to the p value obtained with the χ2 test.

The first variable dependence test was related to sus-
tainability and firms’ age. In a  first attempt, it was ver-
ified that the p-value for the χ2 for Portugal was lower 
than 0.05, which means that it is possible to reject H0 
(variable independence) for Portuguese firms. looking 
into the results, it was possible to conclude that more 
recent firms (up to 20 years) are more likely to adopt 
sustainability strategies than long established ones (older 
than 20 years). 

As regards Polish firms, in the first attempt, the statis-
tical assumptions were not verified. In order to evaluate 
this (in)dependence in Polish firms it was decided to 
reduce the classes of sustainability, placing firms into 
3 classes of sustainability: Weak (weak and very weak); 
Moderate; Good (good and very good). After a new test 
had been run, the statistical assumptions were verified, 

Table 5. Result tests for equality of means

Levene’s Test 
for Equality 
of Variances

t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. 
(2-tailed)

Mean Dif-
ference

Std. 
Error Dif-
ference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

SD_Econ

Equal variances 
assumed

7.876 .005

-6.666 592 .000 -.36532 .05480 -.47295 -.25768

Equal variances 
not assumed -6.596 538.589 .000 -.36532 .05538 -.47411 -.25652

SD_Social

Equal variances 
assumed

9.621 .002

2.055 583 .040 .11268 .05484 -.00498 -.22038

Equal variances 
not assumed 2.028 524.845 .043 .11268 .05557 -.00352 -.22185

SD_Environ

Equal variances 
assumed

11.646 .001

-7.134 591 .000 -.44061 .06177 -.56192 -.31930

Equal variances 
not assumed -7.066 545.078 .000 -.44061 .06236 -.56310 -.31812

Sust_Dev

Equal variances 
assumed

20.497 .000

-4.941 583 .000 -.22022 .04457 -.30775 -.13269

Equal variances 
not assumed -4.852 499.552 .000 -.22022 .04539 -.30939 -.13105

Source: own study
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although the p-value for the χ2 test was 0.617. This val-
ue does not allow the independence hypothesis to be 
rejected. 

When the same analysis was applied to activity sectors, 
the statistical assumptions were not verified in Portugal, 
despite both p-values being above 0.05, which led to H0 
not being rejected. 

Comparison of sustainability to firm’s classes showed 
that the statistical assumptions were not verified in the 
Portuguese case, although the p-value for the χ2 test was 
0.035 lower than 0.05 for Poland. This result allows H0 to 
be rejected. According to these results, larger firms have 
a higher tendency to adopt sustainability strategies and 
the same happens in Portugal, although here results are 
not so clear, and the χ2 test does not allow a  statistical 
valid conclusion.

As a final test, it the variables (in)dependence on sus-
tainability and countries were compared. The statistical 
assumptions were not verified, but the table results and 
p-values under 0.05 raised some questions about there 
being different approaches to sustainability according to 
the region/country where firms are located. In order to 
evaluate the existence (or not) of those differences, we 
proceeded to compare some results on sustainability 
strategies by comparing both countries’ (groups’) means 
on sustainable development related variables (table 3), 
based on the following hypothesis:

H0: Means are equal for both countries: μPortugal =  
= μPoland vs 

H1: Means are different for both countries: μPortugal ≠  
≠ μPoland

As described in the literature, in order to compare 
means from two independent samples it is possible to use 
the t-test. By performing those tests on SPSS, results are as 
follows (Table 5):

First, it is necessary to analyze the Levene’s Test signif-
icance level. This test analyses the equality of variances:

H0: σ2
Portuguese variables = σ2

Polish variables, vs
H1: σ2

 Portuguese variables ≠ σ2
 Portuguese variables

The significant level is lower than 0.05 for all variables 
except for the economic perspective. It means that H0 is 
rejected for all variables except the economic perspective. 
In this case, the equality of variances will be assumed just 
for the first variable. According to the t-distribution criti-
cal values, the acceptance (AR) and rejection (RR) regions 
are: 

RR = (-∞; – 1,96)  (1,96; +∞)

AR = (-1,96; 1,96)
The t-test values for all variables (bold in the tables) is 

within the rejection region which leads to H0 being reject-
ed for all variables, thus assuming the means are different 
for all variables in Portugal and in Poland. 

This along with the average results (Table 1) allow one to 
conclude that Portuguese firms from Tâmega e Sousa have 
better results than Polish firms from Lublin in terms of the 
social perspective. On the other hand, Polish firms present 
better results on the economic and environmental perspec-
tive, as well as on sustainable development strategies. 

Conclusions

I n short, research findings show that:
H1: Entrepreneurs operating in selected sectors of region-

al economy recognize their significant role in the social and 
economic development of the region and of local communities. 

Indeed, notwithstanding the fact that entrepreneurs at-
tach importance to SMEs’ role in local development, they 
still believe larger firms play the major role in this context.

H2:  Entrepreneurs demonstrate a  positive attitude to-
wards sustainable development.

According to the results, 91.3% of Polish firms and 
80.5% of Portuguese ones present a proactive behaviour 
regarding sustainability strategies.

H3:  Among the three areas of sustainable develop-
ment of the region, the economic aspect is dominant for 
entrepreneurs.

Generally, it can be stated that since the activities of 
entrepreneurs focus on the economic aspects, they tend to 
perceive their role and importance for local communities 
through the economic prism. Also interesting to note is the 
importance given to the green dimension by Polish firms, 
that was classified as the second most important in firms’ 
strategies. In Portugal, the social dimension comes in second, 
after the economic dimension. 

H4:  Portuguese and Polish firms present different behav-
iours in terms of sustainability strategies. 

As stated in the previously, the economic dimension 
showed the best results in both countries. However, they are 
statistically different, which means that Polish firms adopt 
more strategies promoting firms’ economic development 
then Portuguese ones. After the economic dimension, Por-
tuguese firms are paying more attention to the social per-
spective, while in Poland the environment is the main issue. 
As regards both dimensions, differences between countries 
could be found. Those differences mean that, in fact, while 
Portuguese firms are adopting more social strategies, Polish 
ones are more concerned with the environment. 

Besides the results on sustainable development dimen-
sions, other tests were performed and some conclusions can 
be drawn. By testing the relation between a sustainable ap-
proach and some other variables, it was found that:

• In Portugal, more recent firms (up to 20 years) are more 
prone to adopt sustainability strategies. In Poland, a rela-
tion (variable dependence) between age and sustainabil-
ity could not be found. However, this should not come 
as a  surprise. It is quite obvious that in the initial stage, 
when SMEs enter the market and strive to survive, own-
ers are more focused on economic issues, trying to retain 
a market share and make profit. This affects the way entre-
preneurs perceive their role in their environments. Along 
with the quantitative and qualitative development of the 
enterprise, when its position on the market and financial 
standing becomes more stable, entrepreneurs start to see 
other opportunities to influencing the environment they 
operate in, which makes them more willing to undertake 
activities and expand into other fields.

• As regards firm size, larger firms in Poland present a high-
er tendency to adopt sustainable strategies. In Portugal, 
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this tendency was also verified but it was not validated 
by a statistical test. A possible justification is the fact that, 
as firms grow they tend to adopt sustainable strategies. 
A  larger firm might have social and environmental con-
cerns that smaller ones are not likely to share.

• No valid conclusions were obtained in the relation be-
tween sustainability and activity sectors. 
In general, it was possible to conclude that firms oper-

ating in the industrial and construction sectors may pres-
ent some differences depending on the country where 
they are operating. The same study is also being conduct-
ed in other European Countries so that the analysis may 
be broadened. Although the results from both countries 
may allow for different conclusions to be drawn, some are 
identical like for instance the fact that both in Portugal 
and Poland the main focus of management is the econom-
ic perspective; but will this also be valid for other coun-
tries? Adapting sustainability strategies seems to depend  
on firm age and size, but it may also be interesting to 
explore this dependence not only in the context of gen-
eral sustainable development, but also of different dimen-
sions. Are long established firms really being sustainable 
or are they just adopting more economic strategies? One 
way or another, firms’ development will promote growth, 
and create employment and new businesses. Hopefully, it 
will also lead to adopting a socially responsible strategy. 
However, it might be interesting to analyse the type of 
strategies that are being adopted by firms considered to 
be more sustainable. 

As a final remark, it is possible to conclude that both in 
Poland and in Portugal firms present a positive behaviour 
to sustainable development. 
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„PRZEGLĄD ORGANIZACJI” ― WCZORAJ 
I DZIŚ. ROLA CZASOPISMA W ROZWOJU 
NAUK O ZARZĄDZANIU. CZ. 1

Wprowadzenie

P rzegląd Organizacji” jest jednym z  najstarszych pol-
skich pism o charakterze naukowym. Ukazuje się od 

1926 roku, a zatem towarzyszy rozwojowi nauk o zarządza-
niu w Polsce niemalże od początku ich istnienia1. Twórcą 
tytułu był wybitny polski naukowiec Karol Adamiecki, 
który zauważył potrzebę stworzenia platformy propago-
wania wiedzy naukowej i  przykładów dobrych praktyk 
zarządzania. 

„Przegląd Organizacji” został poświęcony problematyce 
związanej z  teorią i  praktyką zarządzania. Można w  nim 
znaleźć artykuły naukowe z  zakresu: zarządzania strate-
gicznego, zarządzania innowacjami, zarządzania finansami, 
przedsiębiorczości, zachowań organizacyjnych, zarządza-
nia zasobami ludzkimi, metodologii nauk o zarządzaniu itp. 
Publikowane są też opracowania dotyczące dobrych prak-
tyk zarządzania. „Przegląd Organizacji” udostępnił swoje 
łamy najwybitniejszym polskim naukowcom, do których 
należeli: Karol Adamiecki, Władysław Baliński, Stanisław 
Bieńkowski, Alfred Czermiński, Piotr Drzewiecki, Stefan 
Filipkowski, Stanisław Guzicki, Ber Haus, Witold Kieżun, 
Tadeusz Kotarbiński, Rafał Krupski, Jerzy Kurnal, Stefan 
Kwiatkowski, Jerzy Trzcieniecki, Bogdan Wawrzyniak, 
Zygmunt Zbichorski czy Jan Zieleniewski. W czasopiśmie 
publikowane były również prace znanych i  cenionych za-
granicznych autorytetów, wśród których można wymienić 
m.in.: Henry’ego Fayola, Henry’ego Le Chateliera, Frederic-
ka W. Taylora, Clarka Wallace’a. 

Również i  dziś czasopismo kontynuuje te piękne tra-
dycje. Wśród najważniejszych wartości, które pielęgnuje, 
są przede wszystkim wysoki poziom merytoryczny oraz 
otwartość na naukowców i  praktyków z  różnorodnych 
ośrodków w  kraju i  zagranicą2. Jednak historia czasopi-
sma to pasmo wielu wzlotów i  upadków. W  artykule3 

postawiono tezę, że „Przegląd Organizacji” był jednym 
z ważnych narzędzi, które umożliwiły postęp zarządzania 
w Polsce, zarówno na polu naukowym, jak i praktyki go-
spodarczej. Celami opracowania są dokonanie syntetycz-
nej prezentacji ewolucji czasopisma na przestrzeni wielu 
lat jego funkcjonowania (pod względem prezentowanych 
treści oraz domeny działania) oraz określenie znaczenia 
periodyku dla rozwoju zarządzania. 

Artykuł jest również pewnego rodzaju reminiscencją 
z życia czasopisma4, wspomnieniem o tych osobach, które 
tworzyły go na przestrzeni dziewięćdziesięciu lat istnienia. 
Rocznica ta upływa w kwietniu 2016 roku, co może być 
dobrą okazją do przedstawienia kluczowych refleksji na 
temat periodyku. Mając na względzie te uwarunkowania, 
w artykule przyjęto strukturę opartą na historycznym po-
dziale epok istotnych nie dla rozwoju nauk o zarządzaniu, 
ale dla funkcjonowania „Przeglądu Organizacji”. W opra-
cowaniu szczególna uwaga zostanie zwrócona przede 
wszystkim na podejmowane w publikowanych artykułach 
tematy związane z: problematyką definiowania naukowej 
organizacji (protoplasty dzisiejszych nauk o zarządzaniu), 

Strategie zrównoważonego rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw w Portugalii i Polsce

Streszczenie

W niniejszym artykule zostały omówione trzy perspekty-
wy zrównoważonego rozwoju z punktu widzenia małych 
i średnich przedsiębiorstw, działających w przemyśle i bu-
downictwie. Badania przeprowadzono w Portugalii (w re-
gionie Tâmega e Sousa) oraz w  Polsce (w  województwie 
lubelskim). Próba badawcza składała się z  311 polskich 
i  283 portugalskich przedsiębiorstw. Wyniki przeprowa-
dzonych badań wykazały, że istnieje związek pomiędzy 
zrównoważonym rozwojem a  wiekiem przedsiębiorstwa 
oraz zrównoważonym rozwojem a wielkością firmy. Star-

sze i większe firmy wykazują tendencję do przyjmowania 
większej liczby zrównoważonych strategii. Badania poka-
zały, że w  obu krajach perspektywa ekonomiczna miała 
najistotniejsze znaczenie. W  Portugalii perspektywa spo-
łeczna znalazła się na drugim miejscu, podczas gdy w Pol-
sce drugą perspektywą co do ważności była perspektywa 
środowiskowa. Wyniki badań pokazują również, że dla 
wszystkich zmiennych istnieją statystycznie istotne różni-
ce pomiędzy firmami portugalskimi i polskimi, co oznacza, 
że firmy przyjmują różne strategie, jeśli chodzi o perspek-
tywę ekonomiczną, społeczną czy też środowiskową.

Słowa kluczowe

MSP, strategia, zrównoważony rozwój

Eryk Głodziński
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wzajemnym przenikaniem się nauki z praktyką zarządza-
nia oraz ogólnymi rozważaniami metodologicznymi, któ-
re są  kluczowe z  punktu widzenia rozwoju nauki. Ogra-
niczanie analizowanej treści wynika przede wszystkim 
z  limitowanej objętości opracowania. W  wyborze tema-
tów kierowano się znaczeniem problematyki dla rozwoju 
zarządzania – jako nauki o charakterze empirycznym.

Początki funkcjonowania 
(lata 1926–1939) 

W pierwszym numerze czasopisma napisano: „Prze-
gląd Organizacji będzie przewodnikiem do roz-

powszechniania i  wymiany zdobyczy wiedzy na polu 
organizacji i  administracji we wszystkich gałęziach 
pracy wytwórczej, (...) będzie zawsze i  przede-wszyst-
kiem hołdował zasadniczej idei, zawartej w  samym 
wyrazie organizacja: ład, porządek, współdziałanie 

–  oto główne hasła, pod któremi Przegląd Organizacji 
będzie rozwijał swój program”5 (Słowo wstępne, 1926, 
s. 1). Jakże pięknie i aktualnie brzmią te słowa. Tworzą 
one nieprzemijającą misję czasopisma. Chociaż obszar 
zainteresowania nauk o  zarządzaniu się zmienia, ewo-
luują również pojęcia i ich znaczenia, misja „Przeglądu 
Organizacji” stworzona przez jego twórców wydaje się 
być ponadczasowa.

Pierwszym artykułem naukowym opublikowanym 
na łamach czasopisma stało się opracowanie Stanisława 
Rażniewskiego (1926, s.  10) pt. „Zastosowanie nauko-
wej organizacji w  górnictwie”.  W  publikacji tej przy-
woływane są  słowa Karola Adamieckiego, że „wszyst-
kie metody naukowej organizacji oparte są  na trzech 
głównych prawach ekonomji, a  mianowicie: prawie 
podziału pracy, koncentracji i harmonii; innemi słowy, 
że najwyższa ekonomja utrzymuje się tylko wtedy, gdy 
w  metodach organizacji wszystkie te trzy prawa będą 
uwzględnione”. W  tym miejscu należy dodać, że cho-
dzi o  koncentrację czynności jednorodnych. Harmo-
nizacja dotyczy natomiast stworzenia takiej struktury 
organizacyjnej, aby zapewnić optymalną współpracę 
wszystkich jednostek. Przytoczone prawa wskazują na 
ważne obszary, które zostaną zanalizowane w  dalszej 
części niniejszego artykułu. Obszary te to naukowa or-
ganizacja (dzisiejsze nauki o zarządzaniu) jako wiedza 
o  wymiarze empirycznym oraz metody naukowe jako 
narzędzia niezbędne do rozwiązywania problemów 
zarządzania. Opracowanie Stanisława Rażniewskiego 
doskonale wpisywało się w  rolę, jaką przewidzieli dla 
periodyku jego twórcy. Założyli oni, że „jego celem nie 
jest uprawianie nauki dla niej samej – ale przede wszyst-
kim jej zastosowanie praktyczne” (Słowo wstępne, 1926, 
s.  1). Spojrzenie takie zaprezentował Józef A. Teslar 
(1926, s.  66), który opisał naukę o  administracji Hen-
ry'ego Fayola. Wskazał m.in., że „w przedsiębiorstwach 
wszelkiego rodzaju, najważniejszym uzdolnieniem 
funkcjonariuszy niższych jest uzdolnienie zawodowe 

– uzdolnieniem zaś zasadniczym wielkich kierowników 
jest uzdolnienie administracyjne, (…) wyszkolenie wy-
łącznie techniczne nie odpowiada potrzebom ogólnym 

przedsiębiorstw, nawet przemysłowych”. W  tym miej-
scu trzeba przywołać definicję naukowej organizacji 
według Fredericka W. Taylora, którą jest „zastosowanie 
tej samej metody do wszystkich czynności w  fabryce, 
począwszy od drobiazgowej analizy pracy robotnika aż 
do zbudowania całej organizacji, posiadającej zupełnie 
nowe cechy charakterystyczne” (Fréminiville, 1926a, 
s.  147). Za Henrym Le Chatelierem można przypo-
mnieć, że „metoda i  duch nauki winny być na pierw-
szym planie, a  naukowa organizacja jest tylko pewną 
odmianą tego ducha, przystosowaniem jego do życia 
praktycznego” (Fréminiville, 1926a, s.  153). Ponieważ 
początki naukowego zarządzania wiązały się z nurtem 
inżynierskim (Kuc, 2004, s. 77), wskazano, że „praca in-
żyniera naukowej organizacji powinna być prowadzo-
na (…) przy pomocy metod inżynierskich t. zn. przy 
pomocy zebrania i analizy faktów, przedsięwzięcia prac 
badawczych, doboru najlepszych środków, mogących 
zapewnić harmonijne uzgodnienie różnorodnych czyn-
ności i  funkcyj przedsiębiorstwa oraz rozwoju organi-
zacji dobrze równoważącej działanie tych czynności 
uzgodnionych” (Fréminiville, 1926b, s. 154). 

Po roku działalności, wydaniu dziewięciu nume-
rów, powtórzono, że „Przegląd Organizacji” „będzie 
w dalszym ciągu rozwijał swą działalność, rozszerzając 
ją w miarę wzrostu zainteresowań i postępów prac na 
tym polu, zwracając szczególną uwagę na zastosowania 
praktyczne” (Słowo wstępne, 1927, s. 1). Oznacza to, że 
twórcy czasopisma przewidzieli rolę naukowego zarzą-
dzania, w  których „dominują wątki praktyczne (war-
stwa wiedzy praktycznej), polegające na konstruowaniu 
rekomendacji dyrektyw praktycznych, jak czynić zarzą-
dzanie lepszym, racjonalniejszym, co przynosi odpo-
wiednie korzyści społeczne, ale w  ich ramach muszą 
być także wątki teoretyczne (warstwa wiedzy teoretycz-
nej), dotyczące ogólnych warunków i  zasad realizacji 
wszystkich funkcji zarządzania” (Sudoł, 2007, s. 15–16). 
Jednocześnie jednak podzielali pogląd, że „dbałość 
o walory aplikacyjne dorobku nauk o zarządzaniu nie 
zwalnia z troski o zachowywanie i rozwijanie znamion 
naukowości wiedzy z  tego zakresu” (Lichtarski, 2015, 
s. 14). Dowodem na to są częste odwoływania w publi-
kacjach z 1927 roku i okresów późniejszych do proble-
matyki naukowej organizacji w ramach analiz: admini-
stracji państwowej i  samorządowej (Biegeleisen, 1927, 
s.  151–163), funkcjonowania przemysłu węglowego 
(Clark, 1927, s. 36–38) i włókienniczego (Kendall, 1927, 
s.  454–466) czy poszukiwania generalnych korzyści 
płynących z  zastosowania jej zasad (Szymański, 1927, 
s. 39–45). Taki sposób postrzegania relacji potwierdza-
ją słowa, że „zastosowanie zasad naukowych do pracy 
jest konieczne do podniesienia produkcji i  dobrobytu, 
(…) człowiek nie może sobie pozwolić na robienie błę-
dów i  dlatego powinien ściśle podlegać prawu i  wska-
zówkom nauki i  racjonalności” (Słowo wstępne, 1928, 
s.  1). Jednocześnie Kazimierz Szymański (1927, s. 44) 
za publikacjami w miesięczniku „Manufacturing Indu-
stries” zwrócił uwagę, że „naukowa organizacja zaszcze-
piła w  ludziach stale potęgujący się rozpęd odczynu,  
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wynikający z  poczucia, iż operujemy czynnikami kon-
kretnymi, a nie powodujemy się uczuciem lub przyzwy-
czajeniem. I  prawdopodobnie ta jej moc wewnętrzna 
najbardziej przyczynia się do kształtowania charakte-
rów ludzkich przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, co 
potęguje jej największą wartość”. „Zasadniczym celem 
naukowej organizacji pracy jest osiągnięcie zrównowa-
żenia wytwórczości i  zaoszczędzenia wysiłków za po-
mocą umiejętnego uporządkowania i  skoordynowania 
wszystkich czynników produkcji” (Person, 1927, s. 344). 
W artykułach podkreślano, że naukowa organizacja nie 
pomija „prawa zatrudnionych w przemyśle robotników 
do zachowania zdrowia, znośnego osobistego życia 
i stwarzania lepszego jutra dla swoich rodzin” (Śmigiel-
ski, 1929, s.  163). Na łamach „Przeglądu Organizacji” 
Jan Chodorowski (1932, s.  348) przypomniał, że „we-
dług Persona naczelne zasady naukowego kierownictwa 
sprowadzają się do czterech głównych punktów, a mia-
nowicie: naukowego badania, normalizacji, kontroli 
i  współdziałania”. W  zarządzaniu naukowe badania 
opierają się na bezpośrednich i  ścisłych obserwacjach 
zjawisk, odkrywaniu zależności między przyczyna-
mi i  skutkami, co jest alternatywą dla postępowania 
po omacku (Adamiecki, 1929, s. 151). W opracowaniu 
tym Karol Adamiecki przedstawił reminiscencję hi-
storii naukowej organizacji w Polsce na tle jej rozwoju 
w innych krajach. Wskazał na wpływ prac Fredericka W. 
Taylora z 1903 roku na temat zarządzania warsztatem 
wytwórczym, ich wyjaśnienie jako metody naukowej 
oraz pogłębienie badań przez Henry’ego Le Chateliera. 
Przypomniał o  swoim wykładzie w  Jekaterynosławiu 
z  1903, gdzie przedstawił referat na temat organizacji 
pracy w  walcowni. Podkreślił rolę badań z  1908 roku 
nad systemami płac prowadzonymi przez Aleksandra 
Rotherta, czy tłumaczenie w  1913 roku przez Henry-
ka Mierzejewskiego na język polski doniosłego działa 
Taylora „Zasady naukowej organizacji”. Przypomniał 
również o utworzeniu w 1924 roku Instytutu Naukowej 
Organizacji, który propagował i  rozwijał myśli nauko-
wej organizacji, dzięki czemu „Polska będzie szła pod 
tym względem w  pierwszych szeregach narodów ucy-
wilizowanych” (Adamiecki, 1929, s. 151–162).

Historia „Przeglądu Organizacji” to nie tylko pro-
mowanie protoplasty nauk o  zarządzaniu, tj. naukowej 
organizacji, ale również podejmowanie problemów psy-
chologicznych (przede wszystkim psychologii i fizjologii 
pracy) –  od 1928 roku –  aspektów prawnych, a  nawet 
problematyki z zakresu nauk biologicznych czy mechani-
ki precyzyjnej – od 1934 roku. Należy jednak podkreślić, 
że w  okresie przedwojennym, jak również powojennym 
w czasopiśmie zdecydowanie dominowała tematyka wpi-
sująca się w dzisiejszy obszar nauk o zarządzaniu. Od 1934 
roku w każdym numerze zaczął pojawiać się blok teoria 
organizacji. Rok ten zapoczątkował znaczny przyrost licz-
by publikowanych artykułów, co świadczyć może nie tylko 
o szybkim rozwoju i popularyzacji naukowej organizacji, 
ale również o możliwościach coraz szerszego dostępu do 
badań prowadzonych przez naukowców w krajach Europy 
Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych.

Odbudowa powojenna i okres 
głębokich zmian polityczno-
społecznych (lata 1945–1949)

O kres drugiej wojny światowej to czas zawieszenia 
funkcjonowania redakcji „Przeglądu Organizacji” 

ze względu na sytuację społeczno-polityczną. Pierwszy 
numer po sześcioletniej przerwie ukazał się we wrześniu 
1945 roku. Otworzył go cytat z  książki Piotra Drzewiec-
kiego (1945, s. 2), gdzie autor stwierdził, że „poznawanie 
nauki organizacji –  zarówno przez młodzież studiującą, 
jak i  przez czynnych już pracowników na wszelkich sta-
nowiskach wykonawczych i kierowniczych, we wszelkich 
dziedzinach pracy –  staje się potrzebą coraz bardziej 
palącą, wobec nowych wielkich zadań i  rozległych hory-
zontów, odsłaniających się przed Polską w  przeżywanej 
chwili dziejowej”. Numer ten był ze wszech miar wyjąt-
kowy. Wspominał nie tylko wielkich uczonych poległych 
męczeńską śmiercią w  czasie okupacji hitlerowskiej  
(Piotra Drzewieckiego, Aleksandra Bajkowskiego, Maria-
na Kasińskiego, Wacława Milewskiego, Kazimierza Barte-
la, Edwina Hauswalda), ale zawierał apel Stanisława Bień-
kowskiego (1945, s. 4) o wykorzystanie wiedzy naukowej 
w naprawie polskiej gospodarki. Tego typu nawoływania 
zaczęły coraz częściej pojawiać się na łamach „Przeglądu 
Organizacji”. Przykładowo Czesław Szymkiewicz (1947, 
s. 34) apelował, aby „nauczyć społeczeństwo myślenia za-
sadami naukowej organizacji (…) i postępowania w myśl 
tych zasad”. W  tym czasie przede wszystkim Stanisław 
Bieńkowski i  Zygmunt Zbichorski wzięli na swoje barki 
odpowiedzialność za merytoryczny poziom czasopisma, 
publikując liczne, bardzo wartościowe artykuły. 

Niespełna trzy lata zabrało zespołowi redakcyjnemu, 
wspólnie z autorami, odbudowanie potencjału publikacyj-
nego czasopisma sprzed wojny. W 1948 roku ukazały się 
123 artykuły i  innego typu opracowania. W tym okresie 
na łamach „Przeglądu Organizacji” debiutował m.in. Jerzy 
Trzcieniecki (1948, s.  279–291). W  latach powojennych 
do 1949 roku publikacje podejmowały najczęściej pro-
blematyki związane z: teorią organizacji, administracją 
publiczną, produkcją przemysłową, organizacją pracy 
biurowej, rachunkowością. Z  punktu widzenia rozwoju 
i  zastosowania naukowej organizacji szczególnie ważny 
był artykuł Władysława Balińskiego (1949, s.  10), który 
wyjaśniał ważne aspekty metodologiczne. Wskazywał on, 
że „zasadą organizacji jest: znać prawa podziału i koncen-
tracji, pamiętać o nich, sprawdzać czy i jakie korzyści osią-
gnie się ze stosowania się do ich wskazań oraz stosować 
się, gdy się to opłaca. Praw podziału i koncentracji nie po-
winno się więc formułować jako zasad. (…) Podział pracy 
i czynności wiąże się z podziałem zadań i tworzeniem za-
kresów prac, ale rodzaj zadań, prac i czynności wcale nie 
jest jedynym probierzem ich łączenia lub dzielenia. Pro-
bierzami są także: miejsce wykonania, czas wykonywania, 
kwalifikacje ludzi, obciążenia pracą i  jego zmienność pe-
riodyczna lub aperiodyczna, odrębne metody i środki pra-
cy”. Autor przypomniał jakże aktualne dziś stanowisko, że 

„najsłuszniejszym pojmowaniem bezpośredniego celu ra-
cjonalnego organizowania jest osiąganie takiej kombinacji  
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jakości, wydajności gospodarności organizowanych dzia-
łań, ażeby one dawały najbardziej pożądaną kombinację 
jakości, ilości i  kosztu swych wyników” (Baliński, 1949, 
s.  11). Wymienione artykuły i  wiele innych opublikowa-
nych opracowań, stanowiły bardzo ważną podbudowę dla 
dzisiejszych nauk o  zarządzaniu. Z  czasem część zasad 
uległo ewolucji, jednakże niektóre, w  tym dotyczące ra-
cjonalności działania, pozostają nadal aktualne.

Jednak oprócz uniwersalnych postulatów o  charak-
terze metodologicznym, na łamach „Przeglądu Organi-
zacji” dużo miejsca poświęcono wykorzystaniu nauko-
wej organizacji w  sferze gospodarczej, jak twierdzono 
w  owym czasie, do przebudowy ustroju kapitalistycz-
nego na socjalistyczny zwany „gospodarką uspołecz-
nioną”. Trend ten należy ocenić jako naturalny proces 
związany z  rozwiązywaniem aktualnych problemów 
zarządzania, które wynikają z oddziaływania otoczenia 
zewnętrznego.

Trud w  odbudowę czasopisma po  II wojnie świato-
wej oraz próbę przejęcia przez niego wiodącej pozycji 
jako narzędzia popularyzacji wiedzy naukowej w  kraju 
poszedł na marne. Ze względu na likwidację wydawcy, 
tj. Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 
w 1950 r. zawieszono wydawanie „Przeglądu Organizacji”.

Nowy początek i … porządek 
(lata 1962–1972)

W dzisiejszych czasach trudno chwalić się i  pisać 
o funkcjonowaniu czasopisma w okresie socjalizmu, 

ponieważ system gospodarki centralnie planowanej wy-
warł duży wpływ na podejmowane aspekty merytoryczne 
w „Przeglądzie Organizacji”. Było to nieuniknione dla pe-
riodyku, który jest swoistą platformą wymiany poglądów 
między naukowcami a praktykami. Ze względu na sytuację 
polityczną zmodyfikowano cele funkcjonowania czasopi-
sma. Wskazano, że są nimi „aktywizacja udziału Towarzy-
stwa Naukowego Organizacji i  Kierownictwa (wydawcy 

– przyp. autora) i  szerokich rzeszy jego członków w reali-
zowaniu planów gospodarczych, postępu technicznego 
i organizacyjnego, w pracy nad usprawnianiem organizacji 
i  zwiększeniem efektywności zarządzania w  socjalistycz-
nych zakładach pracy” (Od Redakcji, 1962, s. 2). Przyczyn 
takiego działania należy upatrywać przede wszystkim 
w uwarunkowaniach o charakterze politycznym. W owych 
czasach TNOiK stał się organizacją integrującą ludzi na-
uki, którzy korzystali przede wszystkim z  socjalistycznej 
myśli organizatorskiej oraz praktyków (głównie kadry 
dyrektorskie) szukających możliwości zdobywania nowo-
czesnej wiedzy kierowniczej, co musiało wpłynąć również 
na czasopismo. Przykładem tego były liczne odniesienia 
do gospodarki socjalistycznej i brak szerszych odwołań do 
dokonań naukowców pochodzących z krajów zachodnich. 
Szczególnie było to widać w  doborze autorów zagranicz-
nych, wśród których zaczęli dominować Rosjanie i przed-
stawiciele państw tzw. bloku wschodniego. Należy jednak 
podkreślić, że zdefiniowane cele nie zamykały czasopisma 
na naukowców i praktyków spoza grupy członków Towa-
rzystwa. W dalszym ciągu promowały przede wszystkim 

naukę i  naukowców. Podkreślone w  misji czasopisma 
dążenie do podnoszenia efektywności zarządzania kłóciło 
się z doktryną socjalistyczną. W „Przeglądzie Organizacji”, 
obok podejmowania tematów z  pogranicza gospodarki 
i  polityki, nadal zajmowano się wiedzą sensu stricto na-
ukową, czego przykładem mogą być artykuły „Organiza-
cja (pojęcia i  terminologia). Geneza i  znaczenie terminu 
organizacja” (Zieleniewski, 1962a, s.  1–9) oraz „Pojęcie 
gospodarności przedsiębiorstwa” (Sudoł, 1963, s.  8–12). 
Jan Zieleniewski w cyklu artykułów przypomniał, że „nie 
geniusz Fredeicka W. Taylora był motorem popularyzacji 
problematyki organizacyjnej w  rozwiniętych pod wzglę-
dem przemysłowym krajach świata, lecz rozwój obiek-
tywnej sytuacji, określony etap rozwoju sił wytwórczych 
w tych krajach stworzył warunki, w których problematyka 
ta musiała się znaleźć w  centrum zainteresowania spo-
łecznego (Zieleniewski, 1962a, s.  2). W  kolejnym swoim 
artykule zaproponował, aby organizację definiować jako 

„ogólnie pojętą cechę rzeczy lub ciągów zdarzeń, rozpatry-
wanych jako złożone z części oraz ze względu na stosunek 
tych części do siebie nawzajem i do całości – a polegającą 
na tym, że części współprzyczyniają się do powodzenia 
całości” (Zieleniewski, 1962b, s.  6). Ta propozycja termi-
nologiczna w oczywisty sposób nawiązywała do prac Tade-
usza Kotarbińskiego. W artykułach Jana Zieleniewskiego 
znajduje się również odpowiedź na pytanie, co nauka daje 
praktyce (Zieleniewski, 1962c, s. 2): 

• schemat pojęciowy, będący instrumentem uchwyce-
nia rzeczywistości w pojęciach ogólnych, 

• wykaz ogólnych wytycznych, który jednak najczęściej wy-
maga bardzo skrupulatnego zbadania konkretnej sytuacji, 

• metody badania samej pracy oraz organizacji, w któ-
rych jest realizowana.
Lata sześćdziesiąte XX wielu to liczne debiuty zna-

nych później polskich naukowców. W 1963 roku swoje 
opracowania po  raz pierwszy na łamach czasopisma 
publikowali m.in.: Jerzy Altkorn, Seweryn Chajtman, 
Kazimierz Doktór, Witold Kieżun, Tadeusz Kotarbiński, 
Zbigniew Martyniak, Stanisław Sudoł, rok później Jerzy 
Kurnal i  Leon Koźmiński, a  dwa lata później Zygmunt 
Dowgiałło, Ber Haus czy Jerzy Kisielnicki. W lutym 1966 
roku do grona autorów dołączyli również m.in.: Wiesław 
M. Grudzewski, Adam Stabryła i Jan Targalski. Z czasem 

„Przegląd Organizacji” jako forum wymiany wiedzy na-
ukowej i dobrych praktyk zarządzania stał się obowiąz-
kową lekturą dla środowisk akademickich i  kadry kie-
rowniczej różnorodnych organizacji. Nakład czasopisma 
w latach 60. XX wieku sięgał sześciu tysięcy egzemplarzy. 
Aż trudno dziś uwierzyć, że główną barierą rozwoju pe-
riodyku był … brak papieru do druku (40 lat …, 1966, 
s.  29–30). Swoją popularność „Przegląd Organizacji” 
zawdzięczał propagowaniu nie tylko rozwiązań zarząd-
czych stosowanych w  gospodarce socjalistycznej, ale 
również, choć w  mniejszym stopniu, wiedzy pochodzą-
cej z krajów Europy Zachodniej, czego przykładem mogą 
być opracowania na temat szkolenia kadr kierowniczych 
w  Wielkiej Brytanii (Izdebski, Tudrej, 1967, s.  23–27) 
oraz zarządzania przedsiębiorstwami w USA (Milewski, 
1968, s. 43–45). 
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Popularyzacja wiedzy  
wśród kierowników jako  
główny cel czasopisma  
(lata 1973–1979)

R ok 1973 był szczególny dla „Przeglądu Organizacji”. 
W maju ukazał się czterechsetny numer czasopisma. 

Do tego wydarzenia przygotowywano się jednak już od 
dłuższego czasu. Przede wszystkim skierowano ankietę 
do czytelników, której celem było krytyczne spojrzenie 
na sposób prowadzenia pisma. Na jej podstawie okre-
ślono wiele ambitnych zamierzeń. Do najważniejszych 
zaliczono „potrzebę wpływania na podnoszenie pozio-
mu organizacyjnego na wielką skalę” (Zalewski, 1973, 
s.  186–187). Jednocześnie wskazano, że pismo będzie 
adresowane przede wszystkim do badaczy naukowych 
oraz osób zajmujących najwyższe szczeble kierownicze 
w przedsiębiorstwach. Podkreślono, że na czasopiśmie 
nie ciąży obowiązek prezentacji rozważań z  zakresu 
teorii organizacji, jaką misję realizuje inny periodyk 
wydawany przez TNOiK – „Problemy Organizacji”. Za-
znaczono jednak, że unikanie teoretycznych spojrzeń 
na zarządzanie byłoby błędem w myśl maksymy jedne-
go z rektorów Politechniki Warszawskiej, że teoria nie 
przydała się nikomu, kto jej nie znał. Rok 1973 był rów-
nież wyjątkowy z punktu widzenia nakładu czasopisma, 
który przekroczył siedem tysięcy egzemplarzy. 

Po niespełna dwóch latach redaktorzy „Przeglądu 
Organizacji” dokonali ponownej weryfikacji poten-
cjalnej grupy odbiorców docelowych i  wskazali, że 
celem jest dotarcie do różnych szczebli kadry kierow-
niczej. Podkreślono, że periodyk „powinien nie tylko 
podnosić poziom wiedzy czytelników i popularyzować 
zasady organizacji i kierownictwa, ale również przeno-
sić przodujące doświadczenia, drukując np. reportaże 
z  wdrożeń i  wzorcowych rozwiązań organizacyjnych. 
Ważną rolą czasopisma powinno być skupienie wokół 
redakcji dużego kolektywu członków współpracują-
cych” (Nota …, 1975, s. 144). Oznacza to, że „Przegląd 
Organizacji” nie był traktowany jako czasopismo sen-
su stricto naukowe. Taką rolę pełnił już wspomniany 
kwartalnik „Problemy Organizacji”, gdzie ukazywały 
się artykuły i  części prac naukowych –  habilitacji, 
doktoratów a  nawet prac magisterskich. Należy jesz-
cze przypomnieć, że w owym czasie TNOiK wydawał 
również periodyk „Organizacja i Kierownictwo”, który 
publikował przegląd czasopism zagranicznych (Ostap-
czuk, 1976, s.  122). Czym zatem był „Przegląd Orga-
nizacji”? Niewątpliwie stanowił narzędzie przepływu 
wiedzy teoretycznej do szeroko pojętej praktyki gospo-
darczej oraz popularyzacji dobrych praktyk zarządza-
nia –  studiów przypadków. Trzeba również z  pokorą 
przyznać, że realizował cele władzy socjalistycznej 
w  zakresie podnoszenia jakości pracy, jej wydajności 
i  kultury zmierzających do poprawy warunków życia 
obywateli. Zadania te jednak były tożsame z tzw. dobrą 
robotą w ujęciu Tadeusza Kotarbińskiego. 

Takie to były czasy, w których „Przegląd Organizacji” 
musiał znaleźć swoje miejsce.

Czasopismo jako miejsce dyskusji 
w okresie przemian (lata 1980–1990)

L ata osiemdziesiąte XX wieku to okres przemyśleń 
na temat roli nauk o  organizacji i  zarządzaniu (dzi-

siejszych nauk o  zarządzaniu). Wśród licznych tekstów 
mieszczących się w obszarze tych zagadnień na szczegól-
ną uwagę zasługują artykuły na temat: korzyści z zastoso-
wania nauk o zarządzaniu (Koźmiński, 1980, s. 489–492), 
głównych pozycji literaturowych teorii organizacji i  za-
rządzania (Zimniewicz, 1982, s.  30), analizy stanu i  per-
spektyw nauk organizacji i zarządzania w Polsce (Gliński, 
1985, s. 11–18), szkół w nauce (Martyniak, 1986, s. 40–41) 
oraz programów nauczania organizacji i  zarządzania  
(Trzcieniecki, 1986, s.  23–25), odmienności przedmio-
tu ekonomii i  nauki zarządzania (Krzyżanowski, 1987, 
s. 3–4), przyszłych wyzwaniach czekających nauki organi-
zacji i zarządzania (Zawiślak, 1989, s. 13–20). Opracowa-
nia te stanowiły ważny głos w dyskusji na temat dotych-
czasowej ewolucji zarządzania oraz jego przyszłości, przed 
wszystkim potrzeby tworzenia podbudowy teoretycznej 
dla działalności gospodarczej oraz wskazania nieostrej 
granicy między ekonomią a  zarządzaniem. „Przegląd 
Organizacji” stał się, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 
miejscem ciekawej debaty, na łamach którego dokonywa-
no nie tylko reminiscencji dotychczasowego dorobku, ale 
również podejmowano próbę wskazania nowych obsza-
rów badawczych.

Lata osiemdziesiąte XX wieku to również artykuły 
zwiastujące zmianę systemu społeczno-gospodarczego. 
Bez zbędnej cenzury, choć może jeszcze nie bezpośrednio, 
zaczęto zwracać uwagę na niedoskonałości gospodarki 
socjalistycznej, czego przykładem były opracowania na 
temat zarządzania gospodarką w  warunkach niedoboru 
(Jędrzejczak, 1984, s. 36–43), występującej luki technolo-
gicznej (Zawiślak, 1985, s. 6–7), jak również wskazywano 
na przyszłe problemy związane z  przedsiębiorczością 
w  warunkach gospodarki otwartej (Zawiślak, 1988, 
23–28), czy niwelowaniem barier rynkowego przewrotu 
w gospodarce (Dulski, 1989, s. 5–7). 

Na łamach czasopisma opublikowano również główne 
tezy, będące rezultatem odbywającego się w październiku 
1988 roku III Kongresu Organizatorów. Wśród nich wska-
zano, że:

• podstawowym warunkiem dynamizowania efektów 
reformy gospodarczej oraz urzeczywistnienia nowego 
ładu organizacyjnego jest podniesienie znaczenia ka-
dry kierowniczej, pobudzanie jej przedsiębiorczości 
połączone z  odczuwalną reorientacją faktycznie reali-
zowanej polityki kadrowej,

• w Polsce coraz bardziej zarysowuje się model zarządza-
nia przedsiębiorstwem wykorzystujący pozytywne ce-
chy modelu menedżerskiego i samorządowego, którego 
celem jest dążenie do rozwoju przedsiębiorstwa a nie 
jedynie jego przetrwania,

• nie ma i  nie może być jednej i  powszechnie stosowa-
nej teorii organizacji i  zarządzania, ponieważ istnie-
je konkurencja między koncepcjami i  orientacjami 
teoretycznymi, 
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• istnieje konieczność przywrócenia uprawnień do 
nadawania stopni i tytułów naukowych w dziedzinie 
organizacji i zarządzania, tj. należy dążyć do uznania 
statusu i znaczenia rozwijania tej nauki (Drewnowski, 
1989, s. 1–2). 
Z  dzisiejszej perspektywy można wskazać, że przed-

stawione tezy były drogowskazem działania środowiska 
i  w  większości są  dalej aktualne. Dużo zostało już zro-
bione, ale:

• praca w  zakresie pobudzania przedsiębiorczości po-
winna być działaniem ciągłym, które należy wspierać 
niezależnie od sytuacji społeczno-gospodarczej,

• budowanie nowych teorii zarządzania jest koniecz-
nością, ponieważ zarządzanie jest nauką empirycz-
ną, a otoczenie zmienia się szybko i w sposób często 
nieprzewidywalny, co stawia nowe wyzwania również 
wobec nauki,

• należy intensyfikować działania zmierzające do pod-
niesienia rzeczywistego statusu nauk o  zarządzaniu 
z rangi dyscypliny do dziedziny nauki.
Reasumując, można stwierdzić, że lata osiemdziesiąte 

XX wieku były czasem zmiany sposobu myślenia oraz 
przygotowywania nowych inicjatyw dla nowej rzeczy-
wistości społeczno-gospodarczej. Wpływ „Przeglądu 
Organizacji”, jako forum wymiany doświadczeń i poglą-
dów, na tę rzeczywistość był w  tym okresie trudny do 
przecenienia, ponieważ do czytelników czasopisma za-
liczała się przede wszystkim naczelna kadra kierownicza 
różnorodnych organizacji, która następnie w większości 
przystosowywała organizacje do warunków gospodarki 
wolnorynkowej. 

Podsumowanie

H istoria czasopisma, od jego powstania w 1926 roku 
do chwili zmiany systemu społeczno-gospodarcze-

go w 1989 roku, zawiera chwile świetności oraz upadków. 
Te pierwsze związane są  z  ważnymi publikacjami dla 
rozwoju nauk o  zarządzaniu w  Polsce oraz „transferu” 
wiedzy do praktyki gospodarczej. Upadki czasopisma, 
tj. przede wszystkim zawieszenia jego działalności, były 
związane z sytuacją polityczno-społeczną. 

Okres przedwojenny należy ocenić pozytywnie 
z  punktu widzenia roli, jaką odegrał „Przegląd Orga-
nizacji” w  rozpowszechnianiu wiedzy o  zarządzaniu. 
Popularyzacja idei „naukowej organizacji” była w owym 
czasie kluczowa, nie tylko ze względu na rozwój nauki, 
ale przede wszystkim na potrzebę jej implementacji 
w rozwijającej się gospodarce. W tym czasie polska myśl 
organizatorska nie odbiegała poziomem naukowym od 
osiągnięć światowych. 

Okres powojenny to czas dominacji dyrektyw nad 
wiedzą naukową. Czasopismu trudno było oprzeć się 
wtedy obowiązującej, „jedynie słusznej” doktrynie 
ideowej. Poniekąd stało się to warunkiem przetrwania 
czasopisma. Zawieszenie wydawania periodyku w latach 
1950–1961 mogło być dowodem na presję ze strony 
władz, która nie potrzebowała metod naukowych dla 
wyjaśniania rzeczywistości. 

Lata sześćdziesiąte to okres wielkich indywidualności, 
wśród których należy wymienić m.in. Jana Zieleniew-
skiego i  Tadeusza Kotarbińskiego. Obaj publikowali 
swoje prace na łamach „Przeglądu Organizacji”. To 
również początek szerszego otwarcia na nowoczesną 
myśl organizatorską, popularyzowaną również w latach 
siedemdziesiątych XX wieku.

Kolejna dekada to okres ponownego ograniczenia 
swobody naukowej, a tym samym współpracy z badacza-
mi pochodzącymi z  państw o  gospodarce wolnorynko-
wej. Ale to również czas zapowiedzi wielkich zmian poli-
tyczno-gospodarczych. Trendy te były bardzo widoczne 
na łamach „Przeglądu Organizacji”.

Przedstawione okresy „z  życia” czasopisma są  ilu-
stracją jego bogatej historii. Najnowsza „karta” „Prze-
glądu Organizacji zostanie opisana w  kolejnej części 
artykułu. Tam dokonane zostanie również podsumo-
wanie znaczenia czasopisma dla rozwoju zarządzania 
w Polsce.

dr inż. Eryk Głodziński
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji
e-mail: e.glodzinski@wip.pw.edu.pl

Przypisy

1) Za początek naukowej organizacji w Polsce uznaje się wystą-
pienie Karola Adamieckiego z 1903 roku na temat organizacji 
pracy w walcowni (Czech, 2003, s. 3–5).

2) Autor opracowania wyraża taki pogląd na podstawie swo-
jej wieloletniej pracy jako zastępcy redaktora naczelnego 
w „Przeglądzie Organizacji”, jak również wielu rozmów z Pa-
nią Barbarą Olędzką – redaktorką naczelną czasopisma w la-
tach 1993–2012.

3) Przygotowując artykuł, wykorzystano archiwalne numery 
czasopisma. Autor serdecznie dziękuje wydawcy –  Towarzy-
stwu Naukowemu Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) – za 
udostępnienie materiałów źródłowych.

4) Za ewentualne pominięcie ważnych kwestii w historii „Prze-
glądu Organizacji” bądź nazwisk należy winić jedynie autora 
opracowania.

5) W opracowaniu wykorzystano fragmenty artykułów archiwal-
nych w ich oryginalnej wersji.
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„Journal of Organization Review”  
― Yesterday and Today. Significance 
of the Journal in Development 
of Management Science. Part 1

Summary

In the paper following assumption was stated: „Journal of 
Organization Review”, as the scientific magazine – present 
in the market since nineteen years, was one of the crucial 
instruments that interacted on the development of 
management in Poland, in science and business as well. 
The main objectives of the manuscript were to describe 
the evolution of the journal regarding published topics 
and its domain, and to show the significance of the 
magazine in development of management. The paper was 
split into two articles (parts). In the first one the analysis of 
years 1926 – 1989 was presented. In the above mentioned 
time the journal was mainly the forum of knowledge 
exchange between scientists and practitioners. The second 
article discuses the period of years 1990 –  2016. In the 
above mentioned time the journal was the instrument 
of knowledge exchange between scientists, the place of 
inspiration for the researchers and source of knowledge 
for the students.
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