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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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PRZEGLĄD ORGANIZACJI — STAN 
OBECNY I PERSPEKTYWY

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy 

R ok 2015 był dla zespołu redakcyjnego „Przeglądu 
Organizacji” okresem niezwykle intensywnej pra-

cy, w  którym podejmowaliśmy udane próby promocji 
miesięcznika wśród coraz szerszego grona Czytelników. 
Ponadto zwiększył się również krąg Autorów z  różnych 
ośrodków akademickich. Wprowadziliśmy nowy dział 
pod nazwą „Dobre praktyki zarządzania organizacjami”, 
w  którym promujemy osiągnięcia szkół wyższych oraz 
przedsiębiorstw w   zakresie organizacji i  zarządzania. 
W  tym roku nadal będziemy ukazywać dobre praktyki 
zarządzania kolejnych uczelni, jednostek gospodar-
czych oraz banków i  innych instytucji  wśród naszych 
Czytelników. 

Publikować będziemy również informacje i  wszelkie 
komunikaty o ważnych wydarzeniach naukowych, takich 
jak konferencje, seminaria, sympozja naukowe czy też 
wystawy osiągnięć naukowych poszczególnych ośrodków 
akademickich. Nadal zamieszczać będziemy materiały 
promocyjno-reklamowe, ukazujące działalność i sukcesy 
polskich przedsiębiorstw.

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować naszych 
drogich Autorów i wszystkich Czytelników, że na najnow-
szej liście czasopism na 2015 rok w „części B”, opublikowa-
nej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nasz 
miesięcznik „Przegląd Organizacji” otrzymał 13 punktów 
na 15 możliwych. Tak więc wśród 2212 polskich czasopism 
naukowych odnotowaliśmy rekordową dynamikę zwięk-
szenia liczby punktów – o 6, dla Autorów za publikacje ar-

tykułów na łamach naszego miesięcznika. Cieszę się bardzo, 
że nasi obecni i przyszli Autorzy otrzymują znakomity no-
woroczny prezent. Pragnę dodać, że jest to efekt niezwykle 
sumiennej, merytorycznej, odpowiedzialnej i  wyjątkowo 
zaangażowanej pracy całego zespołu redakcyjnego, wśród 
których chciałbym wyróżnić moich zastępców: Eryka 
Głodzińskiego i  Jakuba Swachę oraz sekretarza redakcji 
Waldemara Jędrzejczyka, a  także członków Rady Progra-
mowej i zespołu recenzentów za dbałość o wysoki poziom 
merytoryczny publikowanych artykułów.

Szczególnie gorąco dziękuję profesorowi Leszkowi 
Kiełtyce, prezesowi Zarządu Głównego Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i  Kierownictwa oraz członkom 
Prezydium za inspirację i wsparcie moich działań w kie-
rowaniu „Przeglądem Organizacji”.

Drodzy Czytelnicy, celem moim i  całego zespołu re-
dakcyjnego jest dalsza jeszcze bardziej intensywna praca 
w konkretnym kierunku – aby w ciągu najbliższych kilku 
lat „Przegląd Organizacji” znalazł się na liście czasopism 
w  „części A”, na tzw. liście filadelfijskiej. Jestem głębo-
ko przekonany, że wspólnie jesteśmy w  stanie ten cel 
osiągnąć.

Życzę Państwu, aby rok 2016 przyniósł dużo szczęścia, 
pomyślności, spełnienia marzeń oraz wiele satysfakcji 
i zadowolenia z działalności naukowej.

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Brzeziński
Redaktor Naczelny

METODY ZARZĄDZANIA W ŚWIETLE 
NOWEJ EKONOMII
Stanisław Marciniak

Wprowadzenie

P roblematyka doboru metod wspomagających podej-
mowanie decyzji kierowniczych jest jedną z kluczo-

wych kwestii rozpatrywanych w naukach o zarządzaniu. 

W artykule przyjęto tezę, że efektywność i  skuteczność 
metod zarządzania zależy od paradygmatów obowiązu-
jących w ekonomii, które opisują warunki otoczenia ze-
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wnętrznego, w jakim funkcjonują organizacje. Od jakie-
goś czasu, szczególnie od nastania nowej normalności1, 
której znaczenie spotęgował kryzys finansowo-fiskalny, 
zapoczątkowany w  2007 roku, dobór metod powinien 
być rozpatrywany nie tylko z  perspektywy ekonomicz-
nej, ale również z  uwzględnieniem aspektów społecz-
nych i środowiskowych. Dlatego celem publikacji jest nie 
tylko podkreślenie istnienia tej zależności, lecz również 
prezentacja sposobu doboru metod wspomagających 
zarządzanie. W  badaniach na ten temat wykorzystano 
przede wszystkim wnioskowanie indukcyjne na bazie 
analizy literatury przedmiotu i  obserwacji uczestniczą-
cej. Charakterystyka zagadnienia została przedstawiona 
zgodnie z zasadą triady: 
identyfikacja zależności – mapa doboru i hierarchizacja 

metod – rodzaj metody a jej aplikacyjność
Paradygmatem, który przyjęto jako dominujący, jest 

założenie o dążeniu gospodarek państw rozwiniętych i roz-
wijających się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Metody zarządzania 
a paradygmat ekonomii

W ubiegłym roku minęło czterdzieści lat od ukazania 
się w Przeglądzie Organizacji w dziale Techniki Or-

ganizatorskie mojej pierwszej publikacji na temat metod 
wspomagających zarządzanie (Marciniak, 1975). Wydaje 
się, że upoważnia mnie to do zajęcia się tematem rozwoju 
metod i  technik zarządzania z  punktu widzenia zmian 
zachodzących w teorii zarządzania i teorii ekonomii, jakie 
wystąpiły w tym stosunkowo długim okresie czasu2.

Podjęcie tego tematu determinuje konieczność prze-
prowadzenia badań zmian zachodzących w  perspek-
tywie teoretycznej i  aplikacyjnej dotyczących ewolucji 
i  wykorzystania metod oraz technik zarządzania. Na 
wstępie należy przyjąć założenia ograniczające, tj. okre-
ślić podstawowe wymiary poddane analizie: okres za-
stosowania, poziom złożoności i  zakres oddziaływania 
funkcjonujący na zasadzie sprzężenia zwrotnego. W uję-
ciu klasycznym metody zarządzania dzielimy na dwie 
grupy, metody operacyjne i strategiczne. Wydaje się, że 
w okresie ostatnich czterdziestu lat znacznie szybszy był 
rozwój metod strategicznych, co wynika przede wszyst-
kim z pojawienia się w tym czasie zjawiska globalizacji. 
W  badanym okresie również znacznemu zwiększeniu 
uległ stopień złożoności nowo powstałych metod. Są to 
przede wszystkim tzw. metody ponadfunkcyjne, speł-
niające jednocześnie wiele funkcji zarządzania. Niektóre 
z tego typu metod mogą tworzyć własny paradygmat, co 
ma miejsce na przykład w controllingu, reengineeringu, 
metodach typu lean itp. Jedną z  podstawowych cech 
metod złożonych jest to, że wyróżniają się dużym zakre-
sem powiązania z funkcjonowaniem otoczenia zarówno 
bliższym, jak i  dalszym, a  działają w  oparciu o  zasadę 
sprzężenia zwrotnego.

Główną tezą publikacji jest stwierdzenie, że dobór 
metod zarządzania dla wybranego problemu decyzyjne-
go, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i  strategicz-
nym, powinien zależeć w znacznym stopniu od obowią-

zującego paradygmatu w ekonomii. Tylko w przypadku 
przestrzegania tej tezy jest możliwe osiągnięcie podjęcia 
optymalnej decyzji. Teza ta świadczy o istnieniu bezpo-
średniego związku między ekonomią a zarządzaniem.

Reasumując problem zakresu aplikacji metod zarzą-
dzania, zarówno nowych, jak i  tych funkcjonujących 
od wielu lat, należy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest 
ich praktyczna przydatność w  warunkach takiego czy 
innego paradygmatu w  ekonomii, który w  sposób jed-
noznaczny oddziałuje na procesy zarówno w  ujęciu 
makro-,  jak i  mikroekonomicznym. I  w  tym aspekcie 
możemy zauważyć znaczące zmiany w okresie ostatnich 
czterdziestu lat, które wynikają z  ciągłych i  szybkich 
zmian paradygmatów, będących konsekwencją bieżącej 
sytuacji społecznej i ekonomicznej.

W  zasadzie od roku 2008, tj. wielkiego kryzysu 
ekonomicznego, paradygmat czysto rynkowy został 
zastąpiony paradygmatem nowej ekonomii opartym 
na triadzie: gospodarka –  społeczeństwo –  środowisko. 
Zmianę tę uzasadniły nie tylko kryzysowe zachowania 
rzeczywiste, lecz również teoretyczne prace J.E. Stiglitza 
(2004) i  P.  Krugmana (2007). To spowodowało, że pro-
ste metody zarządzania, takie jak harmonogramowanie, 
rachunek kosztów, optymalizacja czasu i  kosztu reali-
zacji procesu przedsięwzięcia, stały się znacznie mniej 
przydatne praktycznie. Na to nałożyły się coraz większe 
problemy z  ryzykiem i  turbulencją, które nie zawsze 
w sposób kompleksowy i kompetentny są uwzględniane 
przez poszczególne stosowane metody zarządzania.

Reasumując, można zauważyć, że do grupy metod 
zarządzania, które mogą spełnić stawiane powyżej 
współczesne wymagania, zaliczamy głównie te, które ce-
chuje duża uniwersalność, złożoność oraz elastyczność. 
Takimi metodami z pewnością mogą okazać się ogólnie 
rozumiane metody efektywnościowe oraz kompleksowe 
i elastyczne złożone metody zarządzania.

Mapa doboru i hierarchizacji 
metod zarządzania a zmiana 
paradygmatu ekonomii

Z łożone metody zarządzania mogą wykorzystywać 
w ramach aplikacji duży zbiór różnych prostych me-

tod zarządzania. Dotyczy to zarówno przekroju operacyj-
nego, jak i strategicznego. Cechują się one zwykle dużym 
stopniem elastyczności, dlatego dobór złożonych metod 
ze względu na przyszłą aplikację jest stosunkowo prosty, 
a  zastosowanie szerokie. Tego typu złożoną metodą za-
rządzania jest controlling. Mapa doboru i hierarchizacji 
metod, które mogą być wykorzystywane w controllingu, 
została przedstawiona w tabeli 1 (Marciniak, 2008, s. 57).

Tabela 1 stanowi przykład mapy doboru i hierarchi-
zacji prostych metod zarządzania wykorzystywanych 
w  ramach metod złożonych. Celem każdej metody 
złożonej powinno być efektywne wspomaganie decyzji 
charakteryzujących się wysokim ryzykiem i  turbulen-
cją, a  więc takich, które najczęściej występują prak-
tycznie w aktualnym życiu gospodarczym, społecznym 
i środowiskowym.
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zawsze cechuje się koniecznością przestrzegania elastycz-
ności czy też podejścia holistycznego. Zaproponowany on-
tologiczny i uniwersalny sposób postępowania w procesie 
doboru został przedstawiony na rysunku 2.

Po prezentacji schematu postępowania wydaje się zasad-
nym omówienie poszczególnych etapów procedury doboru. 
Pierwszy etap obejmuje sposób znalezienia możliwie naj-
większego zbioru metod zarządzania, które możliwe są do 
wykorzystania i powinny być poddane dalszemu badaniu. 
Drugi i trzeci etap stanowi weryfikacja wszystkich określo-
nych jako ewentualnie przydatne dla procesu decyzyjnego 
metod. Drugi etap stanowi badanie ich cech i ograniczenie 
zbioru do tych metod, które charakteryzują się odpowied-
nim poziomem takich cech, jak elastyczność, wewnętrzna 
spójność, integracyjność itp. Trzeci etap stanowi badanie 
zgodności metod z  obowiązującymi w  otoczeniu ze-
wnętrznym paradygmatami. Głównie dotyczy to otoczenia 
ekonomicznego, lecz aktualnie również społecznego i  śro-
dowiskowego (o  czym mówi obecnie obowiązujący para-
dygmat ekonomii). Czwarty etap stanowi zawężenie zbioru 
metod do tej grupy, która spełnia wymagania praktycznie 
zarówno pierwszej, drugiej, jak i trzeciej weryfikacji. Piąty 
etap to szczegółowa i kompleksowa ocena ograniczonego 
zbioru metod dopuszczonych do badania. Szósty etap to 
wybór jednej lub kilku metod zarządzania przydatnych 
w  procesie decyzyjnym z  uwzględnieniem uwarunkowań 
i cech otoczenia zewnętrznego wyrażonych bardzo często 
poprzez zachowanie zasady holizmu, uwzględnienie dyna-
miki zjawisk i związanych z tym turbulencji, a także coraz 
bardziej znaczących możliwości pojawienia się ryzyka.

Rodzaj metody zarządzania 
a jej aplikacyjność

N a aplikacyjność metody zarządzania wpływają uwa-
runkowania zewnętrzne, które w znacznym stopniu 

zależą od obowiązującego paradygmatu ekonomii. Speł-
nienie uwarunkowania zależy od cech metody. Do prezen-
tacji tego mechanizmu bardzo przydatne jest wykorzysta-
nie klasyfikacji metod zarządzania.

W  literaturze istnieje wiele klasyfikacji metod zarzą-
dzania (Lichtarski, 2007; Czekaj, 2007; Zimniewicz, 2003). 
W publikacji została przedstawiona inna klasyfikacja, któ-
ra może okazać się przydatna ze względu na aplikacyjność 
metod zarządzania w warunkach nowej ekonomii.

Postępowanie doboru metod zarządzania zgodnie 
z  zaprezentowanym schematem zabezpiecza ontologicz-
ne i holistyczne podejście do problemu. A  to wydaje się 
konieczne w  warunkach nie tylko nowej ekonomii, ale 
i nowego globalnego świata (rys. 1).

Sposób doboru metod 
zarządzania w warunkach nowego 
paradygmatu ekonomii

R ozważając podjęty w  publikacji problem badawczy, 
wydaje się właściwe określenie sposobu doboru metod 

w warunkach współczesnego złożonego otoczenia, charak-
teryzującego się w wielu przypadkach znaczącym ryzykiem 
oraz turbulencją. Sposób doboru metod powinien być 
czymś więcej niż zwykłą procedurą, gdyż procedura nie 

Rys. 1. Klasyfikacja metod zarządzania ze względu na przydatność aplikacyjną
Źródło: opracowanie własne



8 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 1/2016

Podsumowanie

W publikacji podjęto problem optymalnego doboru 
metod zarządzania w  warunkach paradygmatu 

w Ekonomii – związanego z potrzebą adaptacji koncepcji 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego w organizacjach. 
W  artykule przedstawiono autorską procedurę doboru 
metod zarządzania w  warunkach złożonego otoczenia ze-
wnętrznego, której celem jest wybór metody optymalnej 
w  danych uwarunkowaniach. Wykorzystuje ona klasyfi-
kację metod, w ramach której wyodrębniono instrumenty: 
planistyczno-budżetowe, monitorujące, efektywnościowe 
oraz ocen społecznych, technicznych i  środowiskowych. 
Wydaje się, że podjęcie i  rozwiązanie tego problemu 
badawczego może w  praktyce gospodarczej poprawić 
sposób zarządzania, zarówno na poziomie makro-, jak 
i mikroekonomicznym. 

Przedstawiony problem może i  powinien być podjęty 
przez młodych adeptów zarządzania, zarówno od strony 
teoretycznej, jak i empirycznej. Szczególnie konieczne jest 
podjęcie próby weryfikacji przedstawionej procedury. Ni-
niejszy artykuł należy traktować jako głos w dyskusji na ten 
operacjonalizacji procesów decyzyjnych.

prof. dr hab. Stanisław Marciniak
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Produkcji
e-mail: iosp@wip.pw.edu.pl

Przypisy

1) Termin „nowa normalność” (new normal) został stworzony 
przez makroekonomistów. Spopularyzował go Mohamed El-

-Erian, wpływowy szef PIMCO, jednego z  największych na 
świecie funduszy inwestycyjnych i były dyrektor w Międzyna-
rodowym Funduszu Walutowym (za Świerżewski, 2014).

2) Podobną problematykę, chociaż w  węższym zakresie autor  
niniejszej publikacji podjął już w 2010 roku (patrz Marciniak, 
Głodziński, 2010).
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Management Methods: New Economics Perspective

Summary

In the paper the application of management methods 
in various economics paradigm was analyzed. The 
manuscript should be taken as a part of discussion on the 

above mentioned issue. Its main element is a  map that 
describes hierarchical selection of management methods 
in application of various economics paradigm. The paper 
presents steps of management methods application in 
conditions of complex external environment. The further 
research areas and issues regarding the balance growth 
paradigm were shown.

Keywords

management tools, economics paradigm, applicability, 
balance growth

PROWARTOŚCIOWY PARADYGMAT 
I KONCEPCJA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ 
— MECHANIZMY I OBSZARY EWOLUCJI
Andrzej Jaki

Wprowadzenie

K oniec XX i  początek XXI wieku przyniosły ewolucję 
i  rozwój paradygmatów oraz koncepcji zarządzania, 

a tym samym głębokie przemiany w modelach funkcjono-
wania przedsiębiorstw. Neoklasyczny model przedsiębior-
stwa związany był ze skupieniem uwagi na maksymalizacji 
zysku jako nadrzędnym celu jego działalności, determinu-
jącym w sposób fundamentalny wartość przedsiębiorstwa. 
Model ten był właściwy epoce kapitalizmu przedsiębiorców 

–  właścicieli zarządzających przedsiębiorstwami. Ewolucja 
typów własności przedsiębiorstw, zapoczątkowana roz-
dzieleniem własności od zarządzania, ukształtowała nowe 
modele przedsiębiorstwa związane z erą kapitalizmu mene-
dżerskiego oraz kapitalizmu inwestorskiego, które związane 
są z dominacją nieklasycznej własności prywatnej oraz in-
stytucjonalnych inwestorów w strukturach właścicielskich 
przedsiębiorstw. Wymagało to znacząco odmiennego po-
dejścia zarówno do kwestii zdefiniowania podstawowego 
celu przedsiębiorstwa, jak i  sposobów zapewnienia jego 
efektywnej i skutecznej realizacji. Stworzyło to fundament 
dla powstania i  rozwoju prowartościowego paradygmatu 
zarządzania. 

U  podstaw sformułowania tego paradygmatu legło 
gruntowne studium uwarunkowań kreowania wartości dla 
akcjonariuszy w warunkach rozdzielenia własności i zarzą-
dzania opracowane przez A. Rappaporta (1986, s. 6–7), który 
postrzegał tego rodzaju sytuację jako źródło potencjalnych 
konfliktów wynikających z dywergencji oczekiwań oraz an-
tynomiczności celów właścicieli i menedżerów. Powstanie 
i  rozwój wymienionego paradygmatu wytyczyło zarazem 

nowy etap rozwoju nauk o  zarządzaniu związany z  ich 
wzrastającą finansyzacją. Czynnikiem sprzyjającym rozwo-
jowi i  upowszechnieniu prowartościowego paradygmatu 
był paralelny rozwój innych paradygmatów – w tym przede 
wszystkim paradygmatu wiedzy i  paradygmatu informa-
cyjnego. Wymienione paradygmaty związane były z zapo-
czątkowaną w drugiej połowie XX wieku erą informacyjną 
oraz wzrostem znaczenia zasobów niematerialnych jako 
podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw i  czynnika ich 
konkurencyjności na rynku. 

Powstawanie i  ewoluowanie paradygmatów jest od 
dziesięcioleci immanentnie związane z  rozwojem nauk 
o  zarządzaniu. Procesy te odnoszą się także do zmian 
zachodzących w  obrębie poszczególnych paradygmatów 
oraz wytyczonych przez nie koncepcji zarządzania1. Stąd 
podstawowym celem niniejszego artykułu jest ukazanie 
przeobrażeń, jakim podlegały prowartościowy paradygmat 
i  koncepcja zarządzania wartością wraz ze wskazaniem 
mechanizmów współkształtujących wymienione procesy. 
Artykuł stanowi tym samym naukową refleksję opartą na 
badaniach2 prowadzonych przez jego autora w odniesieniu 
do ogółu mechanizmów procesu zarządzania wartością 
przedsiębiorstwa. 

Koncepcja zarządzania wartością

P rowartościowy paradygmat, podobnie jak również 
inne paradygmaty zarządzania, legł u podstaw powsta-

nia i rozwoju nowej kompleksowej koncepcji zarządzania 
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ukierunkowanego na wzrost wartości przedsiębiorstwa. 
Potrzeba poszukiwania nowej koncepcji zarządzania wy-
nikała także z istotnych zmian wewnętrznych i zewnętrz-
nych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa, do 
których należy zaliczyć:

• oddzielenie własności od zarządzania przedsiębior-
stwem, a tym samym odejście od klasycznego mode-
lu przedsiębiorstwa prywatnego i przejmowanie od 
właścicieli ekonomicznego tytułu własności przez 
menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami 
(Rappaport, 1986, s. 6–7);

• rozproszenie własności jako konsekwencji poszu-
kiwania różnych dróg pozyskiwania kapitału oraz 
wprowadzania akcji przedsiębiorstw do obrotu 
publicznego, co zrodziło potrzebę poszukiwania 
instrumentów motywujących menedżerów do po-
dejmowania decyzji służących efektywnemu pomna-
żaniu powierzonego przedsiębiorstwu kapitału; 

• zdominowanie struktur własnościowych przedsię-
biorstw przez takich inwestorów instytucjonalnych, 
jak banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emery-
talne, fundusze ubezpieczeniowe oraz fundusze ven-
ture capital. Konsekwencje tego zjawiska to postę-
pująca koncentracja własności, rosnąca aktywność 
akcjonariuszy oraz wzrost efektywności kontroli 
właścicielskiej (von Wuntsch i in., 2006, s. 44–48);

• rosnące znaczenie zasobów niematerialnych jako 
składników potencjału gospodarczego przedsiębior-
stwa i kluczowych czynników stymulujących wzrost 
jego efektywności;

• postępującą internacjonalizację działalności gospo-
darczej, co wiąże się z procesami globalizacji, które 
przyczyniły się do postępującej otwartości gospoda-
rek narodowych oraz wysokiej mobilności wszyst-
kich rodzajów zasobów gospodarczych. 
Idea kreowania wartości przedsiębiorstwa jako pod-

stawa dla formułowania odrębnej koncepcji zarządza-
nia jest zarazem stosunkowo nowa. Pojawiła się dopiero 
w latach 80. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, kiedy 
to zrodziło się powszechne dziś określenie value based 
management. Rozwój i upowszechnienie w praktyce go-
spodarczej tej koncepcji zarządzania przypadają na lata 
90. XX wieku, kiedy koncepcja ta dotarła do Europy 
Zachodniej (Olsen, 2003, s. 286). 

Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa 
opiera się na takim powiązaniu systemów zarządzania 
strategicznego i  zarządzania finansami przedsiębior-
stwa, aby umożliwić zintegrowanie celów właścicieli 
z  celami menedżerów zarządzających przedsiębior-
stwem, a tym samym stworzyć warunki dla efektywnego 
pomnażania jego wartości. Efektywna maksymalizacja 
wartości przedsiębiorstwa staje się możliwa dzięki po-
wiązaniu ze sobą trzech kluczowych jej wyznaczników, 
a  mianowicie: strategii przedsiębiorstwa, sfery jego fi-
nansów oraz systemu zarządzania nim. Umożliwiło to 
zidentyfikowanie przesłanek i  sformułowanie założeń 
koncepcji, jej sformalizowanie jako nowej koncepcji 
zarządzania oraz powstanie i rozwój narzędzi pomiaru 
efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa. 

Pojawienie się i  stopniowe upowszechnianie kon-
cepcji zarządzania wartością stanowi w  swojej istocie 
znaczącą reorientację w  logice działania systemów za-
rządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Oparcie 
zarządzania przedsiębiorstwem na „twardych” finanso-
wych realiach dążenia do maksymalizacji jego wartości 
rynkowej stanowi bowiem odejście od dominującego 
uprzednio –  w  dużym stopniu technokratycznego 

–  podejścia odziedziczonego po  twórcach naukowego 
zarządzania, na rzecz podejścia opartego na ścisłej inte-
gracji strategii przedsiębiorstwa ze sferą jego finansów, 
a tym samym dążenia do wzrastającej finansyzacji nauk 
o zarządzaniu. 

„Ciemna strona” zarządzania wartością 
– przedkryzysowe doświadczenia

K oncepcja zarządzania wartością rodzi potrzebę skon-
centrowania wszystkich zasobów przedsiębiorstwa 

wokół realizacji strategii zarządzania wyznaczanej przez 
kryterium maksymalizacji jego wartości. Wymaga to 
zatem kompleksowego podejścia poprzez stworzenie 
systemowej struktury zarządzania ukierunkowanego 
na pomnażanie wartości przedsiębiorstwa, umożliwia-
jącej skuteczne i  efektywne wykorzystanie koncepcji 
zarządzania wartością. Implementacja tej koncepcji, 
rodząca wszechstronną i  wielokierunkową zmianę 
w organizacji działalności przedsiębiorstwa, napotykać 
może na szereg różnorodnych przeszkód i  potencjal-
nych niebezpieczeństw. Negatywne skutki i zagrożenia 
związane z  prowartościowym zarządzaniem ukazują 
równocześnie także nieco odmienną, „ciemną stronę”3 
zarządzania wartością.

W  tym kontekście doświadczenia wyniesione z  do-
tychczasowej praktyki implementowania koncepcji 
zarządzania wartością w  latach 90. XX wieku i  na 
początku XXI wieku wskazują na następujące obszary 
występowania wymienionych przeszkód (Smith, 2009):

• brak właściwego zrozumienia istoty koncepcji przez 
wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa, 

• traktowanie koncepcji jako okazjonalnego projektu, 
a nie długoterminowego procesu, 

• niewłaściwe skoordynowanie szczebli operacyjnych 
z  najwyższymi szczeblami systemu zarządzania 
przedsiębiorstwem, 

• niewłaściwe powiązanie mierników cząstkowych 
z  sumarycznym efektem kreacji wartości w  postaci 
zmian wartości przedsiębiorstwa, 

• niedostosowanie systemu informacyjnego do po-
trzeb wdrażanej koncepcji. 
Przeszkody te powiązane ze złożonością samej 

koncepcji zarządzania wartością sprawiają, że jej im-
plementacja narażona jest na ryzyko, którego źródłem 
są  także obiektywne mankamenty wymienionej kon-
cepcji. Ryzyko to wiąże się przede wszystkim z (Staro-
wic i in., 2004, s. 22): 

• wielością form i metod zarządzania wartością, 
• obiektywnymi trudnościami w  zakresie prognozo-

wania wartości, 
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• koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów 
zarządzania, 

• złożonością rachunku kreowania wartości, 
• złożonością i  niejednoznacznością pomiaru efek-

tywności kreowania wartości,
• trudnościami w  integracji miar finansowych z  mia-

rami operacyjnymi. 
Doświadczenia wyniesione z  wdrażania koncepcji 

zarządzania wartością oraz akcentowane przy tej okazji 
ryzyko stały się również podstawą dla jej krytyki, odno-
szącej się zarówno do samej idei i uwarunkowań wdra-
żania prowartościowo zorientowanego zarządzania, jak 
i do wykorzystywanych w nim narzędzi pomiaru oraz 
oceny efektywności kreowania wartości przedsiębior-
stwa. Jest to związane z  następującymi uwarunkowa-
niami, które towarzyszyły rozwojowi koncepcji zarzą-
dzania wartością (Kasiewicz, 2009, s. 56–63): 

• oddziaływaniem procesów postępującej globalizacji, 
implikujących wielokierunkowe zmiany w  zakresie 
funkcjonowania i rozwoju rynków oraz działających 
na nich podmiotów, 

• agresywnością systemów prowartościowej motywa-
cji stanowiących kluczowy składnik systemu zarzą-
dzania wartością, 

• brakiem integracji koncepcji zarządzania wartością 
z koncepcją zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. 

Globalny kryzys gospodarczy i jego 
wpływ na ewolucję koncepcji 
zarządzania wartością 

K onsekwencje występowania ryzyka jako czynnika 
determinującego efektywność kreowania wartości 

przedsiębiorstwa wyeksponował także ostatni global-
ny kryzys gospodarczy. Zwrócił on bowiem uwagę na 
potrzebę głębszego wniknięcia w  słabości koncepcji 
zarządzania wartością i  ryzyko z nią związane oraz wy-
wołał szeroką dyskusję dotyczącą także jej bezpośredniej 
krytyki. Doświadczenia wyniesione z  tego kryzysu za-
akcentowały bowiem potrzebę wprowadzenia istotnych 
zmian w obszarze wykorzystania koncepcji zarządzania 
wartością. Sformułowane przy tej okazji wnioski oraz 
postulowane zmiany odnoszą się do następujących klu-
czowych zagadnień:

• pomiaru efektywności kreowania wartości, 
• mechanizmów nadzoru korporacyjnego, 
• wykorzystania prowartościowej restrukturyzacji, 
• stworzenia nowej koncepcji zrównoważonego zarzą-

dzania wartością. 

Pomiar efektywności kreowania wartości 

I stota koncepcji zarządzania wartością sprawia, że 
kluczową rolę odgrywa w niej kwestia pomiaru war-

tości. Odnosi się ona zarówno do syntetycznej miary, 
jaką stanowi wartość przedsiębiorstwa, ukazująca 
syntetyczne efekty procesu zarządzania, jak i do cząst-
kowych mierników służących bieżącemu monitorowa-
niu i  analizowaniu efektywności kreowania wartości. 
W obydwu wymienionych zakresach pomiaru wartości 

wypracowano narzędzia rachunkowe, umożliwiające 
realizację wytyczonych celów w postaci:

• szerokiej gamy metod wyceny przedsiębiorstwa,
• mierników pomiaru efektywności kreowania war-

tości, określanych mianem rynkowych mierników 
efektywności przedsiębiorstwa. 
Doświadczenia wynikające z  wykorzystywania 

wymienionych narzędzi rachunkowo-analitycznych 
wykazały jednak także istnienie szeregu problemów 
i wątpliwości, implikujących ryzyko pomiaru wartości 
przedsiębiorstwa. 

Ryzyko towarzyszące wszelkim decyzjom odno-
szącym się do pomiaru wartości przedsiębiorstwa 
związane jest przede wszystkim ze wzrastającą warto-
ściotwórczą rolą zasobów niematerialnych. Charakter 
tych zasobów sprawia, że pojawia się problem już samej 
ich identyfikacji, a w sytuacji zaistnienia konieczności 
ich wyceny pojawia się wiele niejednoznaczności mo-
gących w  konsekwencji prowadzić do istotnych prze-
szacowań ich wartości. Kategorie wartości, związane 
z zasobami niematerialnymi – jak np. wartość reputacji, 
wartość marki czy też wartość kapitału intelektualnego 

–  stanowiące niejednokrotnie kluczowy składnik war-
tości przedsiębiorstwa i determinujące efektywność jej 
kreowania, nie sposób ująć w  sztywne, jednoznaczne 
ramy wzorców wyceny. Proponowane w  tym zakresie 
w  literaturze oraz wykorzystywane w  praktyce rozwią-
zania standaryzacyjne mają zróżnicowany charakter 
i  nie dostarczają jak dotychczas jednoznacznych roz-
strzygnięć w tym zakresie (Rumniak, 2011, s. 755–765). 
Stąd rodzi to szerokie pole dla „kreatywnego”, lecz 
nie do końca zgodnego z  fundamentalną rzeczywisto-
ścią, prezentowania efektów pomnażania wartości, co 
w erze „nowej gospodarki” traktowano jako uzasadnie-
nie dla fascynacji rolą zasobów niematerialnych jako 
kluczowych determinantów wartości przedsiębiorstwa. 
Powoduje to zarazem liczne dysfunkcje w  pomiarze 
wartości biznesu, z  jakimi często mamy do czynienia 
we współczesnej gospodarce –  „skażonej” zjawiskiem 
nadmiernej finansyzacji –  przejawiającej się odrywa-
niem przepływów finansowych od procesów realnych 
(Mączyńska, 2011, s. 111). 

Ryzyko koncepcji zarządzania wartością odnosi się 
także do wykorzystywanych w jej obrębie cząstkowych 
mierników pomiaru i  oceny efektywności kreowania 
wartości przedsiębiorstwa. Kluczową rolę odgrywa 
w tym zakresie pojęcie ekonomicznej wartości dodanej 
(ang. EVA – Economic Value Added) jako rynkowego 
miernika bezwzględnych efektów kreowania wartości, 
podstawy dla tworzenia systemów motywacyjnych 
w  przedsiębiorstwie, jak również prowadzenia jego 
wyceny. Niezależnie od niewątpliwych zalet wymie-
nionego miernika i  związanej z  nimi jego użyteczno-
ści w  obrębie koncepcji zarządzania wartością coraz 
częściej akcentować zaczęto jego mankamenty i  wyni-
kające z  nich zagrożenia dla obiektywności pomiaru 
efektywności kreowania wartości oraz wiarygodności 
wniosków wynikających z  jego zastosowania. W szcze-
gólności odnosi się to do (Zarzecki, 2013, s. 134–137):
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• silnego uzależnienia EVA od takich wielkości księ-
gowych, jak zysk operacyjny (EBIT) czy też zainwe-
stowany kapitał, co znacząco osłabia argumentację 
o „nieksięgowym” charakterze tego miernika, 

• wykorzystania EVA dla celów wyceny przedsiębior-
stwa, co prowadzi do identycznych wyników co po-
wszechnie stosowana wycena oparta na mierniku 
wolnych przepływów pieniężnych, 

• większej użyteczności miernika wartości kapitałowej 
netto (ang. NPV –  Net Present Value) dla potrzeb 
oceny efektywności decyzji inwestycyjnych, 

• wyników badań empirycznych odnoszących się do 
poziomu korelacji pomiędzy wzrostem EVA a wzro-
stem wartości rynkowej przedsiębiorstwa, które nie 
są jednoznaczne. 
Zaakcentowane źródła i  uwarunkowania ryzyka 

związanego z  pomiarem wartości wskazują także na 
potrzebę zmian w  obrębie dotychczasowych para-
dygmatów rachunkowości i  jej systemu informacyj-
nego wraz z  wyeliminowaniem negatywnego zjawiska 
rachunkowości kreatywnej, która związana jest z kreo- 
waniem nieprawdziwego wizerunku przedsiębiorstwa 
i jego kondycji finansowej wskutek manipulacji danymi 
oraz wykorzystywania luk w  zasadach rachunkowości 

–  w  tym metodach pomiaru wielkości ekonomicznych 
charakteryzujących działalność przedsiębiorstwa. 
Przyczyniło się to także do narastania zjawiska asyme-
trii informacji pomiędzy zarządami przedsiębiorstw 
a  ich właścicielami oraz inwestorami i  instytucjami 
kredytowymi. 

Postulowana potrzeba istotnej reorientacji para-
dygmatów rachunkowości zmierzać winna w kierunku 
wypracowania wzorców i  standardów dostosowanych 
do zmienionej rzeczywistości oraz związanych z  nią 
nowych potrzeb informacyjnych, a równocześnie stwo-
rzyć mechanizmy zabezpieczające przed negatywnymi 
skutkami rachunkowości kreatywnej. Kluczowym pro-
blemem wydaje się tutaj kwestia pomiaru wartości eko-
nomicznej jako podstawa dla sformułowania nowego 
paradygmatu rachunkowości – teorii pomiaru wartości 
ekonomicznej (Karmańska, 2009, s. 164–166). 

Mechanizmy nadzoru korporacyjnego 

G lobalny kryzys gospodarczy dowiódł także niesku-
teczności i  nieefektywności wielu mechanizmów 

nadzorczo-regulacyjnych, które winny towarzyszyć 
koncepcji zarządzania wartością, a  stanowiących in-
tegralny składnik nadzoru korporacyjnego (corporate 
governance). Ważną bowiem przesłanką dla powstania 
i konceptualizacji zarządzania wartością była potrzeba 
poszukiwania narzędzi integrujących cele właścicieli 
z  celami menedżerów zarządzających przedsiębior-
stwami, co w  warunkach rozdzielenia własności 
i  zarządzania rodzi szereg negatywnych skutków dla 
efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa, 
określonych terminem „problem agencji”. Równocześ- 
nie agencyjna teoria przedsiębiorstwa jest szeroko wy-
korzystywana jako perspektywa opisywania istoty oraz 
mechanizmów nadzoru korporacyjnego, co implikuje 

potrzebę powiązania zagadnień efektywności kreowa-
nia wartości przedsiębiorstwa z problematyką nadzoru 
korporacyjnego (Buła, 2015, s. 153). 

Systemy prowartościowej motywacji, tworzone 
w celu zintegrowania oczekiwań właścicieli i menedże-
rów, opierały się na potrzebie długoterminowego sko-
relowania interesów wymienionych dwóch grup intere-
sariuszy przedsiębiorstwa. W  tym celu wypracowano 
i stosowano szereg różnych programów motywacji bez-
pośredniej –  powiązanej z  partycypacją menedżerów 
we własności przedsiębiorstwa, jak również motywacji 
pośredniej –  zakładającej wykorzystanie cząstkowych 
mierników efektywności kreowania wartości jako pod-
stawy dla oceny efektów zarządzania. Analiza praktycz-
nych doświadczeń w  tym zakresie –  w  tym doświad-
czeń wynikających z oceny bezpośrednich i pośrednich 
przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego – wskazuje 
na istnienie zjawiska asymetrii ryzyka właścicieli i me-
nedżerów. Wymieniona asymetria jest szczególnie 
dostrzegana w przypadku systemów motywacji pośred-
niej, a zatem w sytuacji braku partycypacji menedżerów 
we własności przedsiębiorstwa. 

Właściciele przedsiębiorstwa, ze swej istoty, zawsze 
ponoszą ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Ry-
zyko menedżerów sprowadzało się tutaj wyłącznie do 
utraty premii w sytuacji negatywnych efektów kreowa-
nia wartości, w skrajnym przypadku także utraty miej-
sca pracy. Oparcie systemu motywacyjnego wyłącznie 
o wykorzystanie cząstkowych księgowych, finansowych 
i/lub rynkowych mierników efektywności rodziło po-
nadto niebezpieczeństwo kreowania nieprawdziwego 
obrazu kondycji finansowej przedsiębiorstwa –  fikcyj-
nej efektywności –  nieprzekładającej się na rzeczywi-
ste, trwałe efekty kreowania wartości. Zafałszowanie 
efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa 
ocenianej z  wykorzystaniem mierników cząstkowych 
jest szczególnie istotne w przypadku braku możliwości 
weryfikacji jego wartości bezpośrednio przez mecha-
nizm rynku kapitałowego. 

Skala asymetrii ryzyka właścicieli i  menedżerów 
jest także –  choć niewątpliwie w  mniejszym zakresie 

– dostrzegana w programach motywacji bezpośredniej, 
zwłaszcza w  tych, w  przypadku których nie występu-
je konieczność inwestowania własnego kapitału przez 
menedżerów. Ryzyko menedżerów może wiązać się tu-
taj – w zależności od zastosowanego rodzaju programu 
motywacyjnego – z: 

• brakiem gratyfikacji premiowej (np. w  sytuacji nie-
opłacalności realizacji opcji na zakup akcji), 

• utratą wartości zainwestowanego kapitału wskutek 
spadku cen akcji, 

• ponoszeniem ryzyka finansowego związanego z  fi-
nansowaniem nabycia akcji za pomocą pożyczonego 
kapitału (np. w przypadku programu lewarowanego 
zakupu akcji), 

• utratą miejsca pracy. 
Ryzyko właścicieli przedsiębiorstwa w  motywacji 

bezpośredniej związane bywa także z  wykorzystywa-
niem przez menedżerów kreatywnej księgowości w celu 
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uzyskania najczęściej krótkookresowego, lecz nietrwa-
łego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. W  celu ogra-
niczania tego rodzaju ryzyka stosowane są  różne roz-
wiązania instytucjonalne wkomponowane w programy 
prowartościowej motywacji bezpośredniej w postaci:

• niemożności okresowego zbywania akcji uzyskanych 
jako wynagrodzenie za efekty zarządzania, co rów-
nocześnie uniemożliwia czerpanie korzyści z tytułu 
krótkookresowego wzrostu ich wartości wskutek 
manipulacji wynikami działalności przedsiębiorstwa, 

• wprowadzenia znacznie dalej idących zmian w  sys-
temach prowartościowego motywowania, w postaci 
nagradzania menedżerów za wzrost wartości przed-
siębiorstwa przy równoczesnym ich karaniu za jej 
obniżanie (Szablewski, 2009, s. 391). 
Doświadczenia kryzysu gospodarczego dowiodły 

zarazem, że mechanizmy nadzoru korporacyjnego 
powinny także sprzyjać ograniczaniu pozbawionego 
racjonalnych przesłanek woluntaryzmu menedżerów 

–  w  szczególności w  odniesieniu do podejmowanego 
przez nich ryzyka. Z  drugiej strony winny one uświa-
domić inwestorom istnienie racjonalnych granic efek-
tywności pomnażania wartości inwestowanego przez 
nich kapitału, bowiem spirala narastających z ich stro-
ny oczekiwań uzyskiwania coraz wyższych stóp zwrotu 
może prowadzić do oderwania się kategorii wartości 
przedsiębiorstwa od jej fundamentalnych podstaw, 
a  poprzez to także do potężnych perturbacji w  funk-
cjonowaniu całego rynku finansowego. Tym samym 
w  koncepcji zarządzania wartością integracji celów 
właścicieli i  menedżerów winno towarzyszyć istotne 
ograniczenie niekorzystnej dla właścicieli asymetrii 
ryzyka podejmowanego przez obie wymienione grupy 
interesariuszy. 

Prowartościowa restrukturyzacja 

T worzenie oraz wdrażanie w  przedsiębiorstwie 
koncepcji zarządzania wartością zrodziło potrze-

bę wprowadzania radykalnych często zmian w  całym 
systemie zarządzania. Zmiany te konieczne były także 
w  celu zwiększania efektywności kreowania warto-
ści przedsiębiorstwa. W  ten sposób pojawił się nowy 
obszar wykorzystania restrukturyzacji jako procesu 
radykalnych przeobrażeń w  zasobach gospodarczych 
przedsiębiorstwa oraz zakresie i sposobie jego funkcjo-
nowania. Użyteczność restrukturyzacji w  odniesieniu 
do koncepcji zarządzania wartością związana jest za-
tem z:

• wykorzystaniem restrukturyzacji adaptacyjnej w celi 
dostosowania systemu zarządzania przedsiębior-
stwem do wymogów prowartościowego paradygma-
tu zarządzania, 

• wykorzystaniem restrukturyzacji rozwojowej jako 
narzędzia służącego zwiększaniu efektywności kreo- 
wania wartości przedsiębiorstwa, gdzie przyrost tej 
wartości uznaje się za kryterium oceny efektywności 
restrukturyzacji. 
W tym kontekście restrukturyzacja przedsiębiorstwa 

staje się zintegrowanym podejściem ukierunkowa-

nym na optymalizację procesów operacyjnych i  stra-
tegicznych z  punktu widzenia kryterium kreowania 
jego wartości (Blatz i  in., 2006, s.  13). Przedmiotem 
restrukturyzacji są  w  ten sposób aspekty: techniczne, 
organizacyjne, prawne, finansowe i  marketingowe 
działalności przedsiębiorstwa, jak również sfery jego 
wszystkich zasobów gospodarczych. Restrukturyzacja 
obejmować może zatem swoim zakresem przedmio-
towym wszystkie obszary, mające wpływ na tworzenie 
wartości przedsiębiorstwa, w  obrębie których wskazy-
wane są  tzw. nośniki wartości przedsiębiorstwa (value 
drivers), które w  swojej koncepcji eksponował już 
A. Rappaport (1986). W tym kontekście uznać można 
restrukturyzację za instrument kształtowania wartości 
przedsiębiorstwa i  określić mianem prowartościowej 
restrukturyzacji (Jaki, 2012, s. 78–86). 

Potrzebę i  zasadność wykorzystania tak rozumia-
nej restrukturyzacji dostrzegli już w  latach 90. XX 
wieku twórcy koncepcji zarządzania wartością, którzy 
wskazywali przy tej okazji na następujące wymogi pro-
wartościowej restrukturyzacji (Copeland i  in., 1997, 
s. 304–361):

• potraktowanie restrukturyzacji jako procesu odno-
szącego się do różnych obszarów zmian i mającego 
zarazem charakter wieloetapowy, 

• konieczność zaadaptowania dla potrzeb prowarto-
ściowej restrukturyzacji szeroko znanych i  wyko-
rzystywanych uprzednio metod i  instrumentów, jak 
i tworzenia nowych rozwiązań w tym zakresie, 

• potrzeba bieżącego monitorowania procesu restruk-
turyzacji wraz z pomiarem i oceną zarówno cząstko-
wych, jak i  sumarycznych efektów zmian podejmo-
wanych w różnych obszarach. 
Doświadczenia ostatniego kryzysu gospodarczego 

unaoczniły z  jednej strony negatywne aspekty pro-
wartościowej restrukturyzacji, z  drugiej zaś stały się 
podstawą do formułowania wniosków odnoszących się 
do dalszego jej wykorzystania w celu zwiększania efek-
tywności kreowania wartości przedsiębiorstwa. 

W  pierwszej kolejności odnosi się to do częstego 
podejmowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, 
skutkujących wprawdzie szybkim, lecz nietrwałym 
wzrostem wartości przedsiębiorstwa w celu wykazania 
efektywności kreowania wartości i  uzyskania z  tego 
tytułu gratyfikacji finansowej przez menedżerów. 
Zrodziło to negatywne zjawisko krótkookresowego 
wzrostu wartości przedsiębiorstwa, którego podtrzy-
manie w  dłuższej perspektywie czasowej związane 
było często z podejmowaniem nieracjonalnego ryzyka 
wynikającego z  nadmiernego wykorzystywania efektu 
dźwigni finansowej oraz posługiwania się innowacjami 
finansowymi w  sposób spekulacyjny (Wyciślak, 2012, 
s. 3–5). Swoisty paradoks zaistniałej sytuacji wiąże się 
także z faktem, że instrumenty pochodne – stworzone 
w celu ograniczania ryzyka – stały się tutaj narzędziem 
beztroskiego hazardu, przyczyniającego się do niekon-
trolowanego i irracjonalnego wzrostu ryzyka.

Przytoczone wnioski wskazują na potrzebę wyko-
rzystania prowartościowej restrukturyzacji jako wielo-
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obszarowych działań ukierunkowanych na zwiększanie 
efektywności kreowania wartości, skutkującego syste-
matycznym i trwałym wzrostem wartości przedsiębior-
stwa. Restrukturyzacja taka winna być traktowana jako 
proces ciągły, a  nie okazjonalny projekt. Wymaga to 
zatem nowego spojrzenia na prowartościową restruk-
turyzację, uwzględniającego także postulaty formuło-
wane przez paradygmat permanentnej restrukturyzacji 
(Borowiecki, Jaki, 2015, s. 6–7). 

Koncepcja zrównoważonego 
zarządzania wartością 

E ra globalnego kapitalizmu inwestorskiego oraz 
doświadczenia wyniesione z  następstw kryzysu 

gospodarczego początku XXI wieku zrodziły dążenie 
do redefinicji prowartościowego paradygmatu i opartej 
na nim koncepcji zarządzania wartością. W  tym kon-
tekście M.E. Porter i M.R. Kramer (2011, s. 62–77) po-
stulują potrzebę redefinicji podstawowego celu przed-
siębiorstwa, który określają jako kreowanie wspólnej 
wartości (shared value). Konsekwencją tego jest po-
stulat ewoluowania koncepcji zarządzania wartością 
w  kierunku koncepcji zrównoważonego zarządzania 
wartością (sustainable value based management). Kon-
cepcja ta stanowi zatem wyraz koincydencji koncepcji 
zarządzania wartością z koncepcją społecznej odpowie-
dzialności (corporate social responsibility) i  koncepcją 
zrównoważonego rozwoju (sustainable development) 
(Martin i  in., 2009, s.  106–108). Hybrydowy charak-
ter wymienionej koncepcji zarządzania sprawia, że jej 
ideowy fundament stanowi powiązanie prowartościo-
wego paradygmatu z paradygmatem zrównoważonego 
rozwoju oraz paradygmatem etyki gospodarowania. 
Koncepcja ta odzwierciedla nowe podejście do zarzą-
dzania, gdzie osiąganie celów społecznych jest ściśle 
powiązane z  osiąganiem celów ekonomicznych. Jest 
ona zorientowana zatem na uzyskiwanie efektów spo-
łecznych i gospodarczych zgodnie z zasadami rachunku 
ekonomicznego. Tego rodzaju podejście nawiązuje za-
razem do fundamentów teorii nadzoru korporacyjnego, 
odwołujących się do dwóch modeli przedsiębiorstwa: 
finansowego i  społecznego, a  eksponujących zróżni-
cowanych beneficjentów efektów kreowania wartości 
przedsiębiorstwa (Buła, 2015, s.  153). Można dopatry-
wać się przy tej okazji również powrotu do korzeni kon-
cepcji zarządzania wartością. W  pierwotnym zamyśle 
termin value based management odnosił się bowiem do 
systemu zarządzania ukierunkowanego na dostarczanie 
wartości dla szerokiego kręgu interesariuszy przedsię-
biorstwa –  w  szczególności: właścicieli, pracowników 
i  klientów –  poprzez kierowanie się podstawowymi 
zasadami sprawiedliwości ekonomicznej i  społecznej. 
Szerokie rozpropagowanie wymienionego terminu 
w  sferze amerykańskiego biznesu sprawiło jednak, że 
od końca lat 80. XX wieku był on wyłącznie kojarzony 
i używany w kontekście pomnażania wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa i  bogactwa jego właścicieli, zaś jego 
pierwotne znaczenie zastąpiono wówczas określeniem 
justice-based management jako koncepcji zarządzania 

opartego na idei sprawiedliwości ekonomicznej i  spo-
łecznej (Brohawn i in., 2010).

Podsumowanie

P owstanie, rozwój i  ewolucja prowartościowego para-
dygmatu zarządzania odzwierciedla istotne zmiany 

zachodzące na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat w sfe-
rze warunków oraz czynników funkcjonowania i rozwoju 
przedsiębiorstw. Pragmatyka nauk o zarządzaniu sprawia, 
że paradygmaty i bazujące na nich koncepcje zarządzania 
pozostają pod silnym wpływem zmian zachodzących 
w  praktyce gospodarczej. Globalny kryzys gospodarczy 
w  sposób wyraźny wyeksponował m.in. słabości pro-
wartościowego paradygmatu i  koncepcji zarządzania 
wartością. Doświadczenia kryzysu, odnoszące się przede 
wszystkim do wdrażania i  wykorzystania wymienionej 
koncepcji zarządzania, pozwalają na sformułowanie na-
stępujących wniosków:

• rozwój prowartościowego paradygmatu był ściśle po-
wiązany z  koewolucyjnym rozwojem paradygmatu 
wiedzy i paradygmatu informacyjnego, 

• efektywność i  skuteczność wykorzystania prowarto-
ściowego paradygmatu rodzi potrzebę ciągłej adapta-
cji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków 
gospodarowania oraz konieczność poszukiwania 
wzorców dla nowych rozwiązań zarządczych poprzez 
podejmowanie permanentnej restrukturyzacji zorien-
towanej na wartość, 

• koicydencja prowartościowego paradygmatu z  para-
dygmatem zrównoważonego rozwoju i  paradygma-
tem etyki gospodarowania stanowi rezultat redefinicji 
pierwszego z  wymienionych paradygmatów wskutek 
doświadczeń globalnego kryzysu gospodarczego i wy-
korzystania koncepcji wspólnej wartości jako fun-
damentu dla formułowania podstawowego celu 
przedsiębiorstwa.
Bezpośrednim efektem doświadczeń globalnego kry-

zysu gospodarczego jest ewolucja prowartościowego para-
dygmatu i koncepcji zarządzania wartością, umożliwiają-
ca sprostanie problemom, jakie przed przedsiębiorstwami 
stawia współczesna praktyka gospodarcza. Hybrydyzacja 
paradygmatów i koncepcji zarządzania potwierdza także 
tezę (Sudoł, 2012, s. 88), że nowe paradygmaty uzupełnia-
ją i wzbogacają dorobek nauk o zarządzaniu i to zarówno 
w ich warstwie deskryptywnej, jak i normatywnej.

dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
e-mail: jakia@uek.krakow.pl

Przypisy

1) Zagadnienie rozwoju paradygmatów zarządzania jest przed-
miotem rozważań, które autor zawarł m.in. w artykule (Jaki, 
2014, s. 8–13). 

mailto:jakia%40uek.krakow.pl?subject=
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2) Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wy-
działowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.

3) Jest to parafraza określenia A. Damodarana, który użył go, pi-
sząc o złożonych szczególnych przypadkach i okolicznościach 
wyceny przedsiębiorstw (zob. Damodaran, 2000; 2009).
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Pro-value Paradigm and Value Based 
Management Concept – Mechanisms 
and Areas of the Evolution

Summary

The end of the 20th and the beginning of the 21st cen-
tury brought the evolution and development of man-
agement paradigms and concepts and, consequently, 
deep changes in models of enterprise. The prevalence 
of non-classical private property and institutional 
investors in the ownership structures of enterprises 
have created foundations for the occurrence and devel-
opment of the pro-value management paradigm. The 
processes of the evolution of paradigms, which have 
accompanied the development of management studies 
for decades, also refer to changes taking place within 
individual paradigms and management concepts set 
by them. Therefore, the basic aim of this article is to 
show transformations that pro-value paradigm and the 
value based management concept were subject to and 
simultaneously indicate the mechanisms of co-shaping 
the mentioned processes. The article highlights the im-
pact of the global economic crisis on the evolution of 
the value based management concept from the point 
of view of some detailed issues, such as: the measure-
ment of value creation effectiveness, the mechanisms of 
corporate governance, the use of value focused restruc-
turing and the creation of a new concept of sustainable 
value based management.

Keywords

management paradigms, value based management, global 
economic crisis 
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AMBIDEXTERITY — ŚWIATOWE TRENDY 
EKSPLORACJI W NAUKACH O ZARZĄDZANIU
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Wprowadzenie

T ermin ambidexterity trudno tłumaczyć explicite. 
W  polskiej literaturze można spotkać takie wyraże-

nia, jak: „oburęczność”, „obustronność”, „dwoistość” bądź 
„dualność”. Ambidexterity oznacza zdolność zarządzania 
złożonymi i  sprzecznymi aktywnościami, takimi jak: 
eksploracja i  eksploatacja. Eksploatacja dotyczy produk-
tywności, wydajności, doskonalenia i  realizacji, podczas 
gdy eksploracja odnosi się do zmiany, eksperymentu, ela-
styczności, innowacyjności, zabawy czy odkrycia (March, 
1991). Pomimo iż eksploracja i eksploatacja są sprzeczny-
mi procesami organizacyjnymi (Benner, Tushman, 2003), 
to nie wykluczają się (He, Wong, 2004). Rozumiane są bo-
wiem jako aktywności ortogonalne (Uotila i in., 2009), któ-
re pozytywnie ze sobą oddziałują, gdyż obie są potrzebne, 
by organizacja mogła przetrwać i  rozwijać się. W  ciągu 
ostatniej dekady problem ambidexterity cieszył się dużym 
zainteresowaniem wśród badaczy, którzy eksplorowali 
go z  różnych perspektyw i  nurtów zarządzania. Wielość 
tych badań z jednej strony przyczyniła się do poszerzenia 
i  pogłębienia zrozumienia zjawiska „oburęczności”, zaś 
z  drugiej strony ich proliferacja spowodowała brak jed-
noznaczności w jej definiowaniu oraz pewne niejasności 
co do samego konstruktu ambidexterity jako zdolności do 
rozwiązywania napięć między eksploracją i  eksploatacją 
(Nosella i in., 2012). 

Celem opracowania jest identyfikacja trendów badaw-
czych nad zjawiskiem „oburęczności” w  obszarze nauk 
o zarządzaniu przy wykorzystaniu metodyki systematycz-
nego przeglądu literatury (Czakon, 2013, s. 47). W pierw-
szej części artykułu opisano metodykę badań, a następnie 
przedstawiono wyniki analizy frekwencyjności, uwzględ-
niając horyzont czasowy poszczególnych publikacji oraz 
ich zakres problemowy.

Metodyka badawcza

M etodyka systematycznego przeglądu literatury składa 
się z czterech podstawowych faz: (1) określenia celu 

badań, (2) wyłonienia literatury przedmiotu, (3) zastoso-
wania technik analizy bibliometrycznej i analizy treści oraz 
(4) opracowania raportu (Czakon, 2013, s. 52). 

Celem prowadzonych badań jest określenie trendów 
badawczych w obszarze ambidexterity z perspektywy nauk 
o  zarządzaniu. Literatura przedmiotu wyłoniona została 
w oparciu o zagraniczne naukowe bazy danych, jak: Ebsco, 

Elsevier, Proquest, Scopus i Web of Science. Analizie pod-
dano wyłącznie artykuły anglojęzyczne opublikowane do 
1 września 2015 roku. Kryterium filtrowania były terminy 
ambidexterity lub ambidextrous umieszczone w  tytule, 
abstrakcie bądź słowach kluczowych publikacji. Kolejno 
dokonano dalszej selekcji poprzez zawężenie uzyskanych 
wyników do: artykułów pełnotekstowych opublikowanych 
w  czasopismach (wyłączono recenzje, wstępy redakcyjne 
oraz materiały konferencyjne), skoncentrowanych na 
obszarze biznesu, ekonomii i zarządzania oraz wyelimino-
wano artykuły duplikujące się w  poszczególnych bazach. 
Następnie dokonano przeglądu i  weryfikacji abstraktów, 
co pozwoliło zawęzić bazę publikacji do tych, które bezpo-
średnio koncentrują się na zjawisku „oburęczności” i  po-
dejmują szerokie rozważania w tym zakresie z perspektywy 
problematyki nauk o  zarządzaniu. Szczegółowe wyniki 
kolejnych etapów selekcji przedstawiono w tabeli 1.

W  kolejnym etapie wykorzystano techniki bibliome-
tryczne, w tym analizę liczby publikacji oraz techniki ana-
lizy treści, w  tym analizę frekwencyjności, co pozwoliło 
ocenić aktywność badawczą w obszarze ambidexterity na 
przestrzeni czasu oraz określić główne obszary dociekań 
naukowych i  płynące z  nich wnioski. Należy przy tym 
zaznaczyć, że dalszą analizą objęto 213 publikacji wyło-
nionych w poszczególnych etapach selekcji.

Ambidexterity: horyzont czasowy badań

K orzenie „oburęczności” jako koncepcji organizacyjnej 
sięgają roku 1976, w którym R. Duncan (1976) opisał 

organizacje o  dualnych strukturach, potrzebnych do za-
rządzania działaniami wymagającymi różnych zdolności 
kierowniczych i  obejmujących różne horyzonty czasowe. 
Jednakże dopiero praca J.G. Marcha (1991), w której badacz 
potwierdził istnienie zasadniczych niekompatybilności po-
między eksploracją a eksploatacją jako sposobów uczenia się 
organizacji, skierowała zainteresowanie badaczy na problem 
napięcia pomiędzy tymi procesami, co skutkowało pojawie-
niem się pojedynczych publikacji w  latach 90. XX wieku 
(Chang, 1995; Adler i in. 1999). Wśród nich kluczowe zna-
czenia miały prace M.L. Tushmana i C.A. O’Reilliego (1996; 
1997), którzy podjęli próbę wyjaśnienia, jak firmy mogą 
zarządzać zarówno procesami zmian ewolucyjnych i  re-
wolucyjnych, wskazując przy tym na strukturalny rozdział 
pomiędzy tymi dwoma różnymi rodzajami działalności.  



METODOLOGIA NAUK O ZARZĄDZANIU | 17

Ich poglądy przyczyniły się do szerszej debaty na ten 
temat podjętej od połowy pierwszej dekady XXI wie-
ku. Wpływ na to miała również publikacja C.B. Gibson 
i J. Birkinshawa (2004), w której badacze zaproponowali 
komplementarne wobec podejścia strukturalnego, propa-
gowanego przez M.L. Tushmana i C.A. O’Reilliego, podej-
ście kontekstowe, uwzględniające perspektywę pracowni-
ka i wartości kulturowe. Od tego czasu liczba publikacji 
poświęcona ambidexterity zaczęła znacząco wzrastać, co 
ilustruje rysunek 1. 

Zwiększyła się przede wszystkim liczba publikacji em-
pirycznych, w których autorzy badali zjawisko „oburęcz-
ności” w  organizacjach różnej wielkości i  różnego typu. 
Ponadto wzrost liczby publikacji od roku 2011 i utrzymu-
jąca się ich relatywnie wysoka liczba w  ostatnich latach 

(2012–2015) sugeruje, że problematyka „oburęczności” 
w organizacjach jest wciąż interesująca, ważna i aktualna, 
przez co zagadnienie godzenia napięć między eksplora-
cją i  eksploatacją będzie przedmiotem dalszych badań 
empirycznych i  szerszych rozważań koncepcyjno-teore-
tycznych, uwzględniających w większym stopniu analizy 
wielopoziomowe. Potwierdza to również ekstrapolacja 
trendu, wskazująca oczekiwany w przyszłości wzrost licz-
by publikacji na temat ambidexterity (rys. 2). Przyjmując, 
że tendencja rozwojowa liczby publikacji zidentyfikowa-
nych dla lat 2005–20151 znajdzie swoją kontynuację w la-
tach 2016–2020 (postawa pasywna prognosty wobec przy-
szłości), przewiduje się, że w roku 2020 opublikowanych 
zostanie 57 artykułów w  niniejszej tematyce, co w  90% 
(R2=0,8996) wyjaśnia dobrana funkcja liniowa.

Tab. 1. Etapy i kryteria oraz wyniki selekcji artykułów

Etapy i kryteria selekcji (filtrowania)

Liczba zidentyfikowanych artykułów

Ebsco Elsevier Proquest Scopus Web of 
Science

Etap 1: ambidexterity lub ambidextrous 
– tytuł, abstrakt, słowa kluczowe 515 199 309 1034 549

Etap 2: artykuły anglojęzyczne, pełnotekstowe, 
recenzowane, opublikowane w czasopismach 196 172 85 713 268

Etap 3: obszar: business, economics, management 144 69 52 164 158

Etap 4: łącznie (eliminacja duplikujących się publikacji) 343

Etap 5: weryfikacja abstraktów ze względu na ambidexterity jako 
wiodący przedmiot badań w obszarze nauk o zarządzaniu 213

Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Liczba publikacji poświęconych ambidexterity w latach 1996–20152 z podziałem na publikacje o charakterze koncepcyjno-teo-
retyczno-przeglądowym i publikacje z wynikami badań empirycznych
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Prognozowany przyrost publikacji poświęconych ambidexterity w naukach o zarządzaniu w kolejnych latach – linia ekstrapolacji 
trendu
Źródło: opracowanie własne
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Do podobnych wniosków doszli J. Birkinshaw i K. Gupta 
(2013), którzy dokonując przeglądu artykułów na temat 
ambidexterity w  wiodących dla dyscypliny czasopismach 
światowych w  latach 1996–2012 sklasyfikowali trendy ba-
dawcze w tym obszarze w trzy grupy, a mianowicie:
1) okres definicyjny (1995–2005), w którym opublikowa-

no kilka artykułów podejmujących próbę określenia 
konstruktu „oburęczności”, 

2) okres wzrostu (2006–2009), w którym identyfikowano 
różne formy „dualności” organizacji, jej antecedencje, 
konsekwencje oraz znaczenie różnych pośredniczą-
cych i  moderujących czynników, które mają na nią 
wpływ, 

3) okres konsolidacji (2010–2013), w którym pojawiły się 
dalsze aspekty badania „oburęcznych” organizacji (róż-
ne poziomy analizy, różne perspektywy teoretyczne), 
specjalne wydania czasopism poświeconych niniejszej 
tematyce oraz publikacje o charakterze przeglądowym 
podejmujące próbę usystematyzowania dotychczaso-
wej wiedzy. 
Jednocześnie, prognozując przyszłość, badacze 

wskazali dwie drogi. Pierwsza wiąże się z  możliwością 
spadku zainteresowania tym zjawiskiem ze względu na 
duże rozdrobnienie prowadzonych badań i  brak zgody 
co do tego, co ambidexterity dokładnie oznacza i jak na-
leży ten konstrukt operacjonalizować3. Druga wiąże się 
z dalszą konsolidacją polegającą na konwergencji badań 
i  wyraźnym wyodrębnieniu ich wkładu, obok innych 
koncepcji, w  obszar organizacji i  zarządzania (Birkin-
shaw, Gupta, 2013). Przeprowadzony własny przegląd 
literatury pozwala stwierdzić, że badacze wybrali drugą 
z tych możliwości, bowiem z jednej strony liczba publi-
kacji ma tendencje rosnące, zaś z drugiej – coraz częściej 
przeprowadzane są analizy wielopoziomowe i podejmo-
wane są próby integracji różnych spojrzeń na „dualność” 
organizacji.

Ambidexterity: główne nurty badawcze 

Z jawisko „oburęczności” w  naukach o  zarządzaniu 
badano z  różnych perspektyw, podejmując próbę 

jego wyjaśnienia na gruncie różnych teorii. Wykorzy-
stując analizę frekwencyjności i  przyjmując jako obiekt 
badań perspektywę teoretyczną i/lub problem badawczy 
(Czakon, 2011, s.  60), wyróżniono podstawowe nurty 
badawcze, które wraz z liczbą przypisanych im publikacji 
i przykładowymi referencjami przedstawiono w tabeli 2.

Najczęściej problem ambidexterity lokowany był w za-
rządzaniu strategicznym, gdzie „oburęczność” definio-
wano jako zdolność firmy do realizacji paradoksalnych 
strategii skoncentrowanych na dwóch głównych celach 
strategicznych: wykorzystaniu istniejących kompetencji 
i  poszukiwaniu nowych możliwości (Han, Celly, 2008) 
jako zdolność organizacji do jednoczesnego połączenia 
i  zrównoważenia zamierzonego (celowego) i  emergent-
nego podejścia do strategii (Bodwell, Chermack, 2010) 
czy jako zdolność wyższego rzędu do realizacji i wykorzy-
stania konkurencyjnych, sprzecznych i odrębnych celów 
i możliwości (Menguc, Auh, 2008). 

Znaczną część badań poświęcono efektywności orga-
nizacji i  osiąganym przez nie wynikom, wskazując m.in., 
że oburęczność pozytywnie wpływa na wzrost sprzedaży, 
innowacyjność, wycenę rynkową, subiektywne wskaźniki 
działalności czy przetrwanie organizacji (O’Reilly, Tushman, 
2013; Tushman i in., 2010; Uotila i in., 2009; Cao i in., 2009; 
Hill, Birkinshaw, 2014). Badacze często przyjmowali także 
perspektywę zarządzania wiedzą i organizacyjnego uczenia 
się, zarządzania innowacjami, projektowania organizacyj-
nego czy przywództwa, wiążąc „dualność” organizacyjną 
ze zdolnością firmy do jednoczesnej realizacji pojedynczej 
i podwójnej pętli uczenia się, innowacji radykalnych i inkre-
mentalnych, efektywności i elastyczności w projektowaniu 
organizacyjnym oraz wskazując rolę liderów w tworzeniu 

„oburęczności” ze szczególnym uwzględnieniem przywódz-
twa transformacyjnego (He, Wong, 2004; Andriopoulos, 
Lewis, 2009; Bergman, 2012, Rosing i in., 2011).

Ambidexterity rozważano również w kontekście partner-
stwa i funkcjonowania w aliansach i sieciach międzyorgani-
zacyjnych, zarządzania projektami, zarządzania zasobami 
ludzkimi czy z perspektywy kultury organizacyjnej, odno-
sząc zdolność do symultanicznej eksploracji i eksploatacji 
do specyfiki niniejszych obszarów problemowych. W nie-
licznych pracach „oburęczność” analizowano w  aspekcie 
zdolności komunikacyjnej, funkcji marketingowej czy 
funkcjonowania firm rodzinnych (kategoria: inne w  ta-
beli 2). Intensywność badawcza w obszarze ambidexterity 
spowodowała pojawienie się kilku artykułów o charakterze 
przeglądowym, w  których badacze podjęli próbę syntezy 
dotychczasowych ustaleń teoretycznych i  empirycznych, 
wykorzystując w  różnym zakresie zarówno metodę syste-
matycznego przeglądu literatury, jak i metaanalizy.

Należy również zaznaczyć, że znaczna część prac nie 
odnosi się wyłącznie do jednego z  wyróżnionych nurtów 
badawczych, a łączy wątki z kilku z nich. W tego typu opra-
cowaniach najczęściej podejmowano problem „oburęczno-
ści” z perspektywy uczestnictwa w aliansach i sieciach oraz 
organizacyjnego uczenia się (4 publikacje), zarządzania in-
nowacjami i projektowania organizacyjnego (4 publikacje) 
czy też zarządzania strategicznego i efektywności organiza-
cyjnej (5 publikacji). 

Ważnym nurtem badawczym w literaturze poświeconej 
ambidexterity jest określenie sposobów osiągania przez or-
ganizacje równowagi między eksploracją a eksploatacją (ge-
neral management). A.K. Gupta, K.G. Smith i C.E. Shalley 
(2006) wyróżnili tu dwa podstawowe podejścia: równowagę 
przerywaną (punctuated equilibrium) i „oburęczność” (am-
bidexterity). Pierwsze z  nich zakłada cykliczne (sekwen-
cyjne) przechodzenie przez okres eksploracji i eksploatacji, 
gdzie dłuższe okresy eksploatacji są przerywane krótkimi 
okresami eksploracji (Burgelman, 2002). Ten typ osiągania 
równowagi określa się też mianem sekwencyjnej/czasowej 
oburęczności (sequential/temporal ambidexterity) (O’Reilly, 
Tushman, 2013; Markides, 2013). Z kolei drugie z nich, po-
wszechnie przyjęte, zakłada symultaniczność tych dwóch 
przeciwstawnych działań, które rodzą napięcia. Wyróżnia 
się przy tym trzy możliwości radzenia sobie z tego rodzaju 
napięciem, jak (Tushman, O’Reilly, 1996; Gibson, Birkin-
shaw, 2004; Keller, Weibler, 2015):
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• strukturalną „oburęczność” (structural ambidexteri-
ty), która zakłada konieczność tworzenia odrębnych 
struktur i  jednostek dla działalności eksploracyjnej 
i  eksploatacyjnej, przy czym jednostki te są  ze sobą 
powiązane na wysokim szczeblu zarządzania;

• kontekstową „oburęczność” (contextual ambidexteri-
ty), którą osiąga się poprzez kształtowanie procesów 
i  systemów, które umożliwiają i  zachęcają ludzi do 
dokonywania własnych ocen na temat tego, jak po-
dzielić swój czas pomiędzy czynności nastawione na 
eksploatację i  eksplorację; odnosi się ona zatem do 
wyborów behawioralnych dokonywanych przez po-
szczególnych pracowników w  czasie ich codziennej 
pracy;

• przywódczą „oburęczność” (leadership ambidexteri-
ty), w której podkreśla się rolę menedżerów najwyż-
szego szczebla w podejmowaniu decyzji o eksploracji 

i  eksploatacji oraz godzenia strategicznych sprzecz-
ności pomiędzy nimi w dążeniu do ich integracji.
Uwzględniając perspektywę osiągania „oburęczności” 

w  wybranych do analizy publikacjach, można zauważyć, 
że w  większości z  nich problem ambidexterity rozważano 
z perspektywy kontekstowej i strukturalnej bądź obu jedno-
cześnie (rys. 3). Rzadziej podejmowano problem „dualności” 
z perspektywy przywództwa i postaw kadry menedżerskiej. 
Tylko w kilku publikacjach „oburęczność” badano ze wszyst-
kich wskazanych perspektyw. Natomiast w  zdecydowanej 
większości analizowanych artykułów trudno jednoznacz-
nie wskazać przyjętą przez autorów perspektywę, bowiem 
w swoich rozważaniach koncentrują się albo na czynnikach 
determinujących jednoczesną eksplorację i eksploatację, albo 
na uzyskiwanych efektach bądź na specyficznych procesach 
i  aktywnościach z  tym związanych, nie określając wprost 
sposobu osiągania równowagi między nimi.

Tab. 2. Główne nurty badawcze ambidexterity w naukach o zarządzaniu wraz z liczbą publikacji i przykładowymi referencjami

Nurt badawczy Liczba 
publikacji* Przykładowe referencje

Zarządzanie ogólne**
(general management)

18 Simsek, 2009; Cao, Gedajlovic, Zhang, 2009; 
Popadiuk, 2012; Dutta, Guha, 2015 

Zarządzanie strategiczne
(strategic management)

51 Judge, Blocker, 2008; Bodwell, Chermack, 2010; 
Kouropalatis i in., 2012; Voss,Voss, 2013

Zarządzanie wiedzą /organizacyjne uczenie się 
(knowledge management /organizational learning) 24

Cegarra-Navarro, Dewhurst, 2007; Im, Rai, 2008;  
Filippini i in., 2012; Rössing , Kaiser, 2012;  

Yang i in., 2014

Zarządzanie innowacjami
(innovation management)

22 Andriopoulos, Lewis, 2009; Brion i in., 2010; 
Cantarello i in., 2012; Altuna i in., 2015

Zarządzanie projektami
(project management)

10 Liu, Leitner, 2012; Liu, Wang, Sheng, 2012; 
Pellegrinelli i in., 2015

Zarządzanie zasobami ludzkimi
(human resources management)

10 Renzl i in., 2013; Huang , Kim, 2013;  
Tansley i in., 2014; Chang, 2015

Projektowanie organizacyjne 
(organizational design)

21
Jansen i in., 2009; Selcer, Decker, 2012; 

Csaszar 2013; Güttel i in., 2015

Alianse, partnerstwo, sieci
(alliances, partnership, networks)

17
Tiwana, 2008; Kauppila, 2010; 

Rogan, Mors, 2014; Medlin, Törnroos, 2015

Przywództwo
(leadership)

20
Jansen et al., 2008; Cao i in., 2010;

Fernández-Mesa i in., 2013; Keller, Weibler, 2015

Kultura organizacyjna
(organizational culture)

8
Moon, 2012; Moreno-Luzon, 2014;

Pelagio Rodriguez, 2014; Wang, Rafiq, 2014

Efektywność /dokonania/osiągane wyniki (performance) 33 Jansen i in., 2012; De Clercq i in., 2013; 
Derbyshire, 2014; Kauppila, 2015

Inne*** 6 Allison i in., 2014; Huang i in., 2015

Artykuły o przeglądowym charakterze (review papers) 7 Nosella i in., 2012; Birkinshaw, Gupta, 2013;  
O’Reilly, Tushman, 2013; Turner i in., 2013; Junni i in., 2013

* niektórych prac nie da się prosto zakwalifikować do którejś z wymienionych kategorii, gdyż dotyczą kilku perspektyw jednocześnie. W takich 
przypadkach przyporządkowano je do każdego nurtu badawczego, którego dotyczyły. Dlatego też liczba publikacji nie sumuje się do 213
** do tej kategorii zakwalifikowano prace koncentrujące się na istocie zjawiska „oburęczności” oraz sposobach osiągania równowagi 
pomiędzy eksploracją a eksploatacją
*** zakwalifikowano tu pojedyncze prace mieszczące się w innych niż wymienione kategorie
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Liczba publikacji z perspektywy osiągania „oburęczności”
Źródło: opracowanie własne

Zjawisko ambidexterity badawcze analizowali na róż-
nych poziomach (rys. 4), najczęściej na poziomie firmy 
bądź strategicznej jednostki biznesu. Poziom grupy, tj. 
zespołu pracowników współpracujących nad wspólnym 
celem, był przedmiotem badań w 15 artykułach, natomiast 
poziom indywidualnego pracownika (jednostki) w  20 
z badanych publikacji. „Oburęczność” w relacjach między-
organizacyjnych (poziom aliansu lub sieci) wskazano w 18 
opracowaniach podlegających analizie. W części prac przy-
jęto perspektywę wielopoziomową, uwzględniając dwa lub 
więcej wyróżnionych poziomów, a prowadzone tak badania 
miały przeważnie charakter badań studiów przypadków.

Rys. 4. Liczba publikacji a poziom analizy zjawiska „oburęcz-
ności”
Źródło: opracowanie własne

Należy również zauważyć, że badacze różnią się w po-
dejściu do operacjonalizacji konstruktu „oburęczności” 
i  jej pomiaru, przyjmując wymiar iloczynu (eksploracja 
× eksploatacja), sumy (ekploracja+eksploatacja), wartości 
bezwzględnej /eksploracja eksploatacja/ bądź używając 
dwóch z  nich (Birkinshaw, Gupta, 2013). Rodzi więc to 
potrzebę bardziej integralnego podejścia do pomiaru am-
bidexterity w przyszłości, by móc porównywać ustalenia 
poszczególnych badaczy i lepiej zrozumieć jednoczesność 
działań eksploracyjnych i eksploatacyjnych z perspektywy 
osiągnięcia celów organizacji.

Podsumowanie

P odejmując próbą syntezy dotychczasowej aktywności 
badawczej nad zjawiskiem ambidexterity w  oparciu 

o literaturę światową i przyjętą metodykę systematycznego 
jej przeglądu, można stwierdzić, że na przestrzeni czasu 
zagadnienie „oburęczności” cieszyło się coraz większym 

zainteresowaniem i z dużym prawdopodobieństwem nadal 
będzie wzrastać. Badacze analizowali eksplorację i eksplo-
atację nie tylko z  perspektywy uzyskania równowagi, ale 
również odnosili te odrębne w  swej istocie działania do 
różnych nurtów zarządzania, w  tym przede wszystkim 
zarządzania strategicznego i  efektywności organizacyjnej. 
Zdecydowana większość publikacji zawiera wyniki badań 
empirycznych, a prowadzone analizy miały charakter jedno-  
i  wielowymiarowy, przy czym najczęściej uwzględniano 
perspektywę organizacji jako całości bądź strategicznej 
jednostki biznesu.

Dokonany przegląd opublikowanych artykułów w  ob-
szarze ambidexterity wskazał z jednej strony na dominujące 
trendy badawcze, zaś z drugiej – na ich znaczne rozprosze-
nie i różne podejścia do badanego zagadnienia. Z uwagi na 
fakt, że najczęściej problem ten był lokowany w zarządzaniu 
strategicznym, można przyjąć zadaniem autorki, że am-
bidexterity jest zdolnością strategiczną przedsiębiorstwa 
wiążącą się z poszukiwaniem równowagi pomiędzy eksplo-
racją a eksploatacją, wymagającą z jednej strony elastyczno-
ści, innowacyjności, szukania okazji, zaś z drugiej ukierun-
kowania na koszty, zyski i wydajność. Taka zdolność firmy 
do działania w różnych (opozycyjnych) kierunkach w tym 
samym czasie wymaga także wybitnego przywództwa oraz 
dualnych struktur i systemów adaptacyjnych (Zakrzewska-

-Bielawska, 2015). Należy jednak zaznaczyć, że przeprowa-
dzone badania nie są pozbawione ograniczeń. Po pierwsze, 
selekcji publikacji dokonano w oparciu o dostępne w bazach 
prace pełnotekstowe wyłącznie w języku angielskim, co wy-
eliminowało literaturę krajową oraz opracowania niedostęp-
ne w wersji cyfrowej. Po drugie, ograniczono się do przeglą-
du wyłącznie publikacji w czasopismach, wykluczając w ten 
sposób monografie i materiały konferencyjne. Dlatego też 
przegląd literatury polskiej, zarówno opracowań monogra-
ficznych, jak i  publikacji w  czasopismach może stanowić 
ciekawy kierunek dalszych badań. Interesującym polem 
dalszych eksploracji jest z pewnością określenie możliwości 
aplikacyjności ambidexterity w  praktykę funkcjonowania 
firm. Zjawisko „oburęczności” ze względu na swoją złożo-
ność i  kontekstowość stanowi nadal atrakcyjny problem 
badawczy, a jego głębsze rozpoznanie będzie przedmiotem 
wymiany myśli naukowej na polu międzynarodowym.
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Przypisy

1) Wybrano lata 2005–2015, bowiem wówczas zidentyfikowa-
no rozwój badań nad przedmiotowym zjawiskiem. W latach 
wcześniejszych liczba publikacji na temat ambidexterity miała 
wymiar jednostkowy. 

2) W roku 2015 uwzględniono publikacje na dzień 1 września, tj. 
za okres ośmiu miesięcy.

mailto:agnieszka.zakrzewska-bielawska%40p.lodz.pl%20?subject=
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3) Należy tu zaznaczyć, że ambidexterity jest konstruktem teo-
retycznym zaproponowanym przez akademików. Praktycy 
zarządzania rzadko używają tego terminu.
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Ambidexterity: Global Exploration 
Trends in Management Sciences

Summary

Ambidexterity expressed in reconciling tensions 
between exploration and exploitation is a relatively new 
problem of research in management sciences. The aim 
of this paper is to identify trends of research on this 
phenomenon by using the methodology of systematic 
literature review. Based on the number of publications 
and analysis of their content a  research activity was 
determined over time and the major theoretical 
perspectives and levels of analysis to deal with this kind 
of tension were identified.

Keywords

ambidexterity, exploration, exploitation, systematic 
literature review

IMPLEMENTACJA KONCEPCJI CSR 
JAKO PRZESŁANKA TRWAŁOŚCI FIRMY 
I JEJ SUKCESU RYNKOWEGO
Bogusław Fiedor

Uwagi wstępne 

P odstawowym celem artykułu jest próba przeprowadze-
nia dowodu, iż z  jednej strony koncepcja społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR), czy też przedsiębior-
stwa, jest pewnym normatywnym postulatem, z  drugiej 
zaś, że istnieją przesłanki, które uprawdopodobniają reali-
zację tego postulatu w praktycznej działalności firm funk-
cjonujących w gospodarce rynkowej. Co istotniejsze, taka 
realizacja musi być postrzegana jako wręcz konieczna, 
jeśli mówimy o potrzebie przechodzenia od tradycyjnych 
wzorców czy modeli rozwoju społeczno-gospodarczego, 
ignorujących czy uwzględniających w niewielkim stopniu 
problem środowiskowych ograniczeń trwałości tego roz-
woju, jak również negatywnych ekonomicznie skutków 

nadmiernych nierówności i  wykluczenia społecznego, 
do rozwoju trwałego i  zrównoważonego –  Sustainable 
Development. Oczywiście, wszystkie trzy wymiary trwa-
łego rozwoju –  ekonomiczny, ekologiczny społeczny 

–  są  ważne, a  także współzależne, zarówno na poziomie 
makroekonomicznym, a  nawet globalnym, jak i  mikro-
ekonomicznym, lecz ograniczone ramy przedłożonego 
artykułu nie pozwalają się odnieść w sposób szczegółowy 
do wszystkich trzech spośród tych wymiarów. W artykule 
zwracam natomiast uwagę, iż koncepcję CSR można i na-
leży postrzegać w kontekście poszukiwania mikroekono-
micznych, konkretnie zaś dotyczących przedsiębiorstwa, 
podstaw trwałego rozwoju. 
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Potrzeba identyfikacji 
i poszukiwania mikroekonomicznej 
podstawy koncepcji CSR 

W literaturze naukowej, dyskursie publicznym i do-
kumentach programowych wielu państw, a także 

organizacji międzynarodowych, a  Unii Europejskiej 
w  szczególności, mówi się o  potrzebie przechodzenia 
do rozwoju trwałego i  zrównoważonego (Sustainable 
Development), opartego na wiedzy (smart) i  inkluzyw-
nego, a  więc zmniejszającego zakres nierówności spo-
łecznych i  wykluczenia społecznego. We Wspólnocie 
Europejskiej, poczynając już od Traktatu Amsterdam-
skiego (1997), a kończąc na Strategii Europa 2020 (To-
wards Sustainable, Smart and Inclusive Europe), trwały 
rozwój (w Polsce ujmowany – także w wymiarze praw-
nym, łącznie z  Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej 

– jako rozwój zrównoważony) ujmowany jest jako wręcz 
tożsamy z  rozwojem społeczno-ekonomicznym, jako 
niemający alternatywy wzorzec tego rozwoju. Koncep-
cja ta pozostaje jednak mniej czy bardziej iluzoryczna 
czy też trudna w  realizacji, jeśli nie poszukuje się jej 
mechanizmów sprawczych także na poziomie mikro-
ekonomicznym czy nawet antropologicznym. Można 
z  tym wiązać takie konstrukcje teoretyczne, które zro-
dziły się w ekonomii czy innych naukach społecznych, 
jak: Homo Sustinens (dotyczący zwłaszcza, ale nie wy-
łącznie, wymiaru ekologicznego koncepcji Sustainable 
Development), Homo Empaticus, Homo Cooperativus, 
czy Homo Sociologicus (Siebehüner, 2000, s.15–25; Ro-
gall, 2010, s.185–194; Fiedor, 2013, s. 7–20; Wojcieska, 
2014, s. 240–248). 

Nie wchodząc tutaj –  ze względu na ograniczone 
rozmiary opracowania –  w  szczegóły tych koncepcji, 
zauważmy jedynie, po  pierwsze, że są  one w  mniej-
szym czy większym stopniu krytyką dominującego we 
współczesnej ekonomii głównego nurtu ogólnego mo-
delu człowieka gospodarującego – Homo Oeconomicus 
(wraz z  jego licznymi modyfikacjami, jak na przykład 
koncepcja selektywnie racjonalnego podmiotu go-
spodarczego H. Leibensteina czy ograniczonej racjo-
nalności H. Simona). Krytyką wyrastającą z  różnych 
przesłanek, ale mających „wspólny mianownik” w  po-
staci kwestionowania uniwersalności koncepcji Homo 
Oeconomicus jako podstawy objaśniania rzeczywiście 
obserwowanych zachowań mikroekonomicznych. Po 
drugie, na ogół postawy czy antropologiczne wzorce 
działania typu Homo Sustinens, Homo Empaticus czy 
Homo Cooperativus odnosi się do konsumentów, go-
spodarstw domowych i obywateli. Tych ostatnich rozu-
mianych jako uczestników życia publicznego w różnej 
skali. Wydaje się jednak, że można i  należy wręcz 
rozpatrywać takie wzorce, a  konkretniej ich przydat-
ność z punktu widzenia objaśniania rzeczywistych czy 
postulatywnych modeli rozwoju społeczno-gospodar-
czego, zwłaszcza w porównaniu do wciąż dominującej 
w  ekonomii koncepcji Homo Oeconomicus, również 
w  odniesieniu do kategorii przedsiębiorcy czy prywat-
nego przedsiębiorstwa. 

Jeśli mówimy o potrzebie przechodzenia do „zielonej 
gospodarki”, do ograniczania ekologicznego obciążenia 
wzrostu w postaci nadmiernej i mało liczącej się z potrze-
bami przyszłych generacji eksploatacji zasobów natural-
nych oraz w  postaci emisji różnego rodzaju zanieczysz-
czeń, o potrzebie większej spójności (kohezji) społecznej 
i ograniczaniu wykluczenia społecznego, w tym jego form 
właściwych dla społeczeństwa i  gospodarki opartej na 
wiedzy, czy społeczeństwa informacyjnego, to nie wystar-
czą działania państwa czy szeroko rozumianego sektora 
trzeciego (gospodarki społecznej). Potrzebna jest również 
zmiana filozofii działania biznesu prywatnego. Potrzebni 
są przedsiębiorcy, którzy kierują się nie tylko motywami 
działania właściwymi dla koncepcji Homo Oeconomicus, 
ale którzy są jednocześnie – Homo Sustinens (dotyczącym 
bezpośrednio w  wymiarze mikroekonomicznym czy an-
tropologicznym koncepcji trwałego rozwoju) czy Homo 
Empaticus (dotyczącym z  kolei wymiaru społecznego 
tegoż rozwoju). 

Koncepcja CSR może i  powinna być postrzegana 
właśnie jako taka „nowa filozofia” działania prywatnego 
biznesu, prywatnych przedsiębiorców. Koncepcja CSR za-
wiera w sobie te mikroekonomiczne czy wręcz antropolo-
giczne podstawy, czy wymiary funkcjonowania prywatne-
go biznesu, które są zawarte w bardziej szczegółowych czy 
cząstkowych koncepcjach stanowiących wyżej wskazane 
alternatywy, czy też w istocie rzeczy swoiste, ważne w kon-
tekście współczesnych wyzwań rozwojowych, uzupełnie-
nia koncepcji człowieka gospodarującego (Adamczyk, 
2009; Sokołowska, 2013; Gasparski, 2004)1. 

Tak rozumiana nowość koncepcji CSR jest relatywna. 
Jeśli bowiem postulujemy powyższą zmianę w  filozofii 
działania prywatnego biznesu, to należy być świadomym, 
iż w niemałym zakresie jest to w istocie powrót do etosu 
i kultury ekonomicznej, a więc systemu wartości, postaw 
i motywów oraz wzorów działania (kult pracy i oszczęd-
ności, osobista odpowiedzialność za decyzje gospo-
darcze, uczciwość kupiecka i  inne), na których została 
ufundowana w swych początkach gospodarka rynkowa, 
zwłaszcza w  tym zakresie, który łączy się z  wymiarem 
społecznym z jednej strony samej koncepcji CSR, z dru-
giej zaś koncepcji trwałego rozwoju. CSR to więc raczej 
powrót do źródeł, a niekoniecznie nowa jakość w funk-
cjonowaniu prywatnego biznesu. Warto w tym miejscu 
przypomnieć wielkie dzieło A. Smitha z  zakresu filozo-
fii moralnej Teoria uczuć moralnych (ukazało się ono 
w  roku 1759, a  więc 17 lat przed fundamentalną pracą 
Smitha z  zakresu ekonomii Badania nad naturą i  przy-
czynami bogactwa narodów), zwracające uwagę na po-
trzebę empatii i przestrzegania norm prawa naturalnego 
jako przesłanek istnienia pozytywnego związku między 
bogactwem indywidualnym i  społecznym (Polowczyk, 
2010, s. 493–517). Dzieło mówiące także o swoistej dual-
ności ludzkiej natury – nie tylko jako podmiotu gospo-
darującego – w której egoizm i chciwość oraz wynikające 
z nich dążenie do indywidualnego bogacenia się współ-
istnieje z pierwiastkiem empatyczno-altruistycznym. 

Jeśli przyjąć tezę, że współczesny kryzys ekonomicz-
no-finansowy jest w  „ostatniej instancji” kryzysem kul-
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turowym, a jest to pogląd coraz szerzej akceptowany i co-
raz lepiej dający się udowodnić w świetle empirycznych 
faktów, zwłaszcza w  odniesieniu do szeroko rozumia-
nego sektora finansowego, to potrzeba upowszechnia-
nia wzorów działania czy funkcjonowania prywatnych 
przedsiębiorców zgodnie z istotą koncepcji CSR, jawi się 
w  dłuższej perspektywie czasowej fundamentalną prze-
słanką przeciwdziałania tego rodzaju kryzysom w przy-
szłości. To w  żadnej mierze nie oznacza oczywiście 
ignorowania czy niedoceniania znaczenia innych ich 
przesłanek. Chodzi zwłaszcza o nadmierną konsumpcję 
kosztem przyszłych pokoleń, prowadzącą do szybkiego 
narastania długu wewnętrznego, stymulowaną błędną 
z  punktu widzenia trwałości wzrostu polityką fiskalną 
a  po  części i  monetarną (na przykład w  USA). Chodzi 
także o kryzys finansów publicznych związany z erozją 
dotychczasowych systemów zabezpieczenia społecznego 
wskutek niekorzystnych (unsustainable mówiąc języ-
kiem teorii trwałego rozwoju) trendów demograficznych, 
czyli jednoczesnym spadkiem dzietności i procesem sta-
rzenia się społeczeństw w krajach wysokorozwiniętych) 
(Roubini, Stephen, 2011, Wstęp G. Kołodko; Fiedor, 
2010, s. 453–466).

Spójrzmy na koncepcję CSR w  kontekście słynnego 
zdania M. Friedmana: The only business of business is 
business, a  także zdania je niejako uzupełniającego: The 
social responsibility of business is to increase its profits; to 
drugie zdanie było zresztą tytułem pamiętnego artykułu 
Friedmana, zamieszczonego w  „New York Times Maga-
zin”, 13 września 1970 roku. W  perspektywie potrzeby 
upowszechniania postaw proekologicznych czy prospo-
łecznych zgodnie z  koncepcją CSR, czy w  szerszej per-
spektywie potrzeby poszukiwania mikroekonomicznych 
podstaw koncepcji trwałego rozwoju, należy te twierdze-
nia Friedmana rozumieć w następujący sposób: Wszystkie 
działania w ramach firmy, które nie służą pomnażaniu czy 
maksymalizacji zysków i/lub zwiększaniu wartości firmy 
dla właścicieli, są nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie 
szkodliwe. 

Sądzę, że współczesny kryzys dostarcza wielu dowo-
dów, iż zgodne z  duchem powyższego stanowiska Fried-
mana działania okazały się wysoce szkodliwe z obu tych, 
czyli proekologicznego i  prospołecznego, punktów wi-
dzenia. Mówiąc ściślej, nie stały się dostateczną społeczną 
legitymizacją w przypadku funkcjonowania wielu przed-
siębiorstw, zwłaszcza w  sektorze finansowym. Krytyku-
jąc stanowisko Friedmana z  punktu widzenia wymiaru 
ekologicznego tak koncepcji CSR, jak i trwałego rozwoju, 
konkretnie zaś nawiązując do koncepcji Homo Sustinens 
jako próby poszukiwania podstaw mikroekonomicznych 
rozwoju trwałego i  zrównoważonego, można by nastę-
pująco strawestować owo słynne zdanie Friedmana: The 
green business is also (can be at least) a  business. W  nie-
dosłownym tłumaczeniu oznaczałoby ono, iż zielony biz-
nes to także jest (może być) zyskowna działalność. Z całą 
pewnością też można by to zdanie rozszerzyć na całą 
sferę społecznej odpowiedzialności biznesu, której troska 
o środowisko i  jego zachowanie w perspektywie między-
pokoleniowej sprawiedliwości jest tylko cząstką. Zdanie 

brzmiałoby: Socially responsible busines is also a business. 
W niedosłownej znowu polskiej wersji brzmiałoby to na-
stępująco: społecznie odpowiedzialny biznes również może 
się ekonomicznie opłacać.

Końcowe pytanie tej części artykułu jest następujące: 
czy społecznie odpowiedzialny biznes (przedsiębiorstwo) 
może być trwały (w  rozumieniu koncepcji trwałego 
rozwoju –  sustainable). Przyjmując tezę, że znany nam 
i – jak się wydaje – niemający realnej racjonalnej alterna-
tywy sposób wykorzystania ograniczonych zasobów dla 
wytwarzania użytecznych jednostkowo i społecznie dóbr, 
sposób oparty na wolnym rynku i  wolnej przedsiębior-
czości oraz prywatnej własności, ma przetrwać i okazać 
się odpornym na różne socjalistyczne, lewicowe czy 
lewackie dewiacje, to stopniowa ewolucja w  kierunku 
przedsiębiorstw, które są nie tylko „czarnymi skrzynka-
mi”, generującymi zyski dla właścicieli, ale i które jedno-
cześnie są społecznie odpowiedzialne we wszystkich wy-
miarach tego określenia (ekologicznym, ekonomicznym, 
społecznym, prawnym i innych), jest niezbędna. Ostatnie 
pytanie staje się w tym kontekście po części retoryczne. 
Lecz odpowiedź na pytanie, czy na ile potrzeba powyż-
szej ewolucji prywatnego przedsiębiorstwa jest realna 
lub prawdopodobna, w jakim zaś stopniu pozostaje ona 
tylko normatywnym postulatem czy pożądanym sądem 
wartościującym, nie jest ani prosta, ani oczywista. Jest 
jednak już sporo empirycznych przesłanek upoważnia-
jących do umiarkowanego optymizmu w tym względzie, 
przy pełnej świadomości oczywiście, że mogą – zwłasz-
cza w  krótkim okresie –  wystąpić sprzeczności między 
potrzebą bycia społecznie odpowiedzialnym i  bizneso-
wo efektywnym, sprzeczności biorące się stąd, że z jednej 
strony mamy do czynienia z  określonymi korzyściami, 
będącymi argumentami na rzecz CSR, z  drugiej zaś 
z określonymi, szeroko rozumianymi kosztami ewolucji 
od przedsiębiorstwa tradycyjnego (odpowiadającego 
wskazanemu poglądowi M. Friedmana) do przedsiębior-
stwa społecznie odpowiedzialnego (zgodnie z koncepcją 
CSR), będącymi z  kolei argumentami przeciwko CSR. 
W  ankiecie McKinseya (2006), skierowanej do czoło-
wych menedżerów w  4238 dużych korporacjach w  116 
krajach, na pytanie o  rolę biznesu w  społeczeństwie aż 
84% respondentów udzieliło odpowiedzi: generować wy-
soki zwrot od kapitału, ale jednocześnie przyczyniać się do 
szerszego dobra publicznego. Tylko 16% odpowiedziało: 
koncentrować się wyłącznie na zapewnieniu możliwie 
największych stóp zwrotu od kapitału dla inwestorów, ale 
z poszanowaniem wszelkiego prawa i regulacji.

Od przedsiębiorstwa tradycyjnego 
do społecznie odpowiedzialnego 
– argumenty za i przeciw CSR 

W ostatniej części artykułu spróbujemy zestawić 
i  krótko omówić najważniejsze argumenty, które 

uzasadniają, przynajmniej potencjalnie, możliwość stop-
niowej ewolucji w  kierunku przedsiębiorstwa (biznesu) 
społecznie odpowiedzialnego, ale też i te, które czynią taki 
kierunek ewolucji mniej prawdopodobnym. 
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Argumenty za CSR

A rgument pierwszy jest szczególnie ważny w  kontek-
ście siły ekonomicznej, wynikającej z  zajmowania 

dominującej czy bardzo silnej pozycji rynkowej przez duże 
przedsiębiorstwa, ale także i mniejszej skali, ale działające 
w określonych niszach rynkowych czy mające możliwości 
bezpośredniego oddziaływania na rynek ze względu na 
przewagi lokalizacyjne czy specyfikę oferowanych dóbr 
i usług (ten ostatni przypadek to sytuacja tzw. konkurencji 
monopolistycznej). Społeczna odpowiedzialność firmy im-
plikuje we wszystkich powyższych przypadkach „tempero-
wanie” pokusy nadużycia (moral hazard), wynikającej z siły 
rynkowej, oznacza też zwiększanie rzeczywistego zakresu 
występowania „suwerenności konsumenta”, ograniczanie 
zaś zakresu występowania rynków charakteryzujących się 

„suwerennością producenta”.
Argument drugi wydaje się być szczególnie istotny 

w kontekście wielkiego zakresu regulacji publicznej w kra-
jach wysokorozwiniętych, regulacji, której nadrzędnym ce-
lem jest – przy tak zwanym ujęciu normatywnym – dążenie 
do wzrostu dobrobytu społecznego poprzez ograniczanie 
zakresu występowania błędów rynku, a  także poprzez 
zmniejszanie skali występowania ekonomicznie i  społecz-
nie negatywnych skutków tychże błędów. Działanie przed-
siębiorstw zgodne z zasadami CSR może oznaczać zarówno 
efektywniejsze, jak i kosztowo tańsze osiąganie tych celów, 
a także przeciwdziałać sytuacjom – opisywanym w różnych 
alternatywnych modelach regulacji – że regulacja to swoista 
gra ekonomiczna, której beneficjentami stają się głównie 
same przedsiębiorstwa i organy (ludzie w nich zatrudnieni) 
stanowiące oraz egzekwujące przestrzeganie regulacyjnych 
standardów, nakazów, zakazów, pozwoleń itp. 

Argument trzeci odwołuje się przede wszystkim do faktu, 
że działania firmy, które są „przyjazne” w wymiarze środo-
wiskowym i społecznym z jednej strony ograniczają koszty 
funkcjonowania. Może to mieć na przykład miejsce poprzez 
zmniejszanie danin publicznych ponoszonych w  związku 
z  zanieczyszczaniem środowiska, mniejsze koszty surow-
cowe i  energetyczne czy pozyskiwanie w  sposób trwały 
najwyżej kwalifikowanych, ale i lojalnych wobec firmy kadr. 
Działania te mogą z drugiej strony umacniać pozycję ryn-
kową. Może to zwłaszcza wynikać z działań środowiskowo 
przyjaznych, w  wymiarze tak produkowanych dóbr, jak 
i  stosowanych rozwiązań technologicznych, w sytuacji wy-
sokiej i rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Z  podobnymi co powyżej czynnikami należy wiązać 
argument o wzroście wartości przedsiębiorstwa (czwarty). 
Dodatkowo należy tu wskazać na fakt, że w  firmach śro-
dowiskowo przyjaznych zmniejsza się ryzyko prawne i eko-
nomiczne związane z  nieprzestrzeganiem coraz bardziej 
rygorystycznych w  krajach wysokorozwiniętych regulacji 
środowiskowych. Po drugie, działania zgodne ze społecz-
nym wymiarem CSR będą w długim okresie sprzyjać sta-
bilizacji załogi, podwyższaniu kwalifikacji pracowników, 
przyciąganiu wysokokwalifikowanych (w  tym rzadkich 
czy szczególnie cennych dla przedsiębiorstwa) specjalistów 
oraz unikaniu napięć społecznych wraz z kosztami przez te 
napięcia generowanymi; na przykład wskutek strajków czy 
innych form niepokojów społecznych.

Argument piąty i ostatni ma podobny charakter co drugi 
spośród nich. W tym przypadku chodzi przede wszystkim 
o to, że aktywności firmy związane z wymiarem społecznym 
CSR zmniejszają potrzebę, a  w  istocie zmniejszają zakres 
tak zwanej regulacji społecznej, czyli związanej z  zapew-
nieniem właściwych warunków bezpieczeństwa i  higieny 
pracy oraz zdrowia, indywidualnego i publicznego. Mogą 
więc skutkować także obniżeniem publicznych kosztów 
realizacji celów przyjmowanych w tych dziedzinach przez 
władze państwowe i  samorządowe, a  także przyczynić się 
do tego, iż związane z  tymi celami potrzeby będą lepiej 
rozpoznane i  adresowane. Na zasadzie pewnego „kontra-
punktu” trzeba jednak zauważyć, iż naturalne – wynikające 
zarówno z indywidualnej strategii CSR firm oraz z ich róż-
nych możliwości finansowych – zróżnicowanie aktywności 
firm może skutkować znaczną dyferencjacją podmiotów 
gospodarczych w  rozpatrywanym zakresie, a  to z  kolei 
skutkować eskalacją stosownych roszczeń pracowniczych. 

Argumenty przeciw CSR

A rgument pierwszy ma przede wszystkim wymiar 
krótkookresowy. Jego znaczenie –  przynajmniej teo-

retyczne – wyraźnie się zmniejsza, zwłaszcza w kontekście 
trzeciego i czwartego argumentu „za CSR”. Można również 
go postrzegać w ten sposób, że firma, która osiąga wysokie 
zyski, będzie w stanie wyżej wynagradzać swych pracow-
ników, co może stać się swoistym substytutem zwiększo-
nych wydatków ponoszonych w  związku ze społecznym 
wymiarem CSR. Jednak ten punkt widzenia trudno byłoby 
zastosować w odniesieniu do tej części wymiaru społecz-
nego, CSR, który dotyczy kształtowania przyjaznych relacji 
z  najbliższym otoczeniem, wkładu w  lokalny rozwój, po-

Tab. 1. Najważniejsze argumenty za i przeciw CSR − podsumowanie

Argumenty za CSR Argumenty przeciw CSR

1. Równoważy siłę przedsiębiorstw z jego odpowiedzialnością 
2. Zmniejsza zakres regulacji publicznej (rządowej)
3. Sprzyja osiąganiu zysków w długim okresie
4. Zwiększa wartość przedsiębiorstwa i poprawia jego reputację
5. Koryguje problemy społeczne generowane przez prywatny biznes

1. Obniża efektywność ekonomiczną i zyski
2. Powoduje nierówności kosztowe między konkurującymi firmami
3. Generuje ukryte koszty przenoszone na interesariuszy 
4. Wymaga umiejętności kwalifikacji, które nie występują 

w prywatnych przedsiębiorstwach
5. Przenosi odpowiedzialność z jednostek na organizację 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Weber, Lawrence, 2008, s. 50)
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prawę jakości środowiska w bezpośrednim otoczeniu czy 
w obszarze oddziaływania firmy na tę jakość itp. 

Argument drugi jest istotny, gdyż zróżnicowanie 
aktywności czy zaangażowania firm w  zakresie CSR, 
względnie nawet całkowity i  programowy brak takiej 
aktywności, może rzeczywiście wpływać –  zwłaszcza 
w  krótkim okresie –  na zróżnicowanie kosztów, a  więc 
i rentowności. Podobnie jednak jak poprzednio argument 
ten wydaje się mieć mniejsze znaczenie w  perspektywie 
długookresowej, w  której prospołeczne i  prośrodowisko-
we działania związane ze strategią CSR będą z  dużym 
prawdopodobieństwem rekompensować te negatywne 
skutki krótkookresowe poprzez poprawę wizerunku 
i wzrost wartości przedsiębiorstwa, a także oszczędności 
kosztowe, w tym zwłaszcza związane z działaniami środo-
wiskowo przyjaznymi. 

O ile argumenty trzeci i czwarty „przeciw CSR” wydają 
się być dość oczywiste i jako takie nie wymagają komen-
tarza, o tyle argument piąty trzeba uznać za istotny, gdyż 
nawiązuje on do „odwiecznego” sporu występującego 
w literaturze z zakresu etyki biznesu i CSR. Chodzi mia-
nowicie o to, czy i w jakim zakresie argumenty dotyczące 
potrzeby przestrzegania norm etycznych, czy wartości 
i działania postulowane w ramach CSR, można odnosić do 
organizacji gospodarczych, czy nie są to normy i wartości, 
których adresatem powinny być określone osoby: właści-
ciele, menedżerowie czy regulatorzy (znowu pojmowani 
jako osoby, a nie urzędy czy instytucje), odpowiedzialni 
za kształtowanie relacji między przedsiębiorstwami a ich 
bliższym i  dalszym otoczeniem czy też między przed-
siębiorcami a  ich interesariuszami. Nie próbując w  tym 
miejscu odnosić się do tych fundamentalnych pytań (wy-
magałoby to bowiem analizy daleko wykraczającej poza 
ograniczone ramy objętościowe tego artykułu), ograniczę 
się do następującej odpowiedzi. Być może rozwiązaniem 
jest tutaj swoiste podejście eklektyczne. Polegałoby ono na 
tym, w szczególności w dużych firmach, w których mamy 
do czynienia z  daleko posuniętym rozdzieleniem zarzą-
dzania i  własności, a  więc i  odpowiedzialności, że obok 
strategii CSR realizowanej na poziomie całej organizacji 
gospodarczej byłyby również definiowane w odniesieniu 
do zarządu i  czołowych menedżerów skonkretyzowane 
zadania wynikające z tej strategii (Adamczyk, 2009, s. 13 
i nast.). Dotyczyłyby one poszczególnych wymiarów i ob-
szarów CSR, wzbogacając czy rozszerzając zestaw „wskaź-
ników sukcesu” (Key Performance Indicators), od których 
realizacji w  określonej proporcji zależy wynagrodzenie 
kadry kierowniczej. 

Podsumowanie 

K oncepcja CSR łączy w sobie różne wymiary czy aspek-
ty krytyki koncepcji Homo Oeconomicus (łącznie 

z jej wszystkimi modyfikacjami czy rozwinięciami, jak na 
przykład koncepcja ograniczonej racjonalności H. Simo-
na), postrzeganej jako uniwersalna mikroekonomiczna 
podstawa definiowania istoty oraz celu działania firmy 
w warunkach gospodarki opartej na dominacji prywatnej 
własności i  rynkowym mechanizmie regulacji i  alokacji 

ograniczonych zasobów. Koncepcja CSR nawiązuje zatem 
w  wymiarze dotyczącym prywatnego przedsiębiorstwa 
do tych wszystkich koncepcji teoretycznych, które zwra-
cają uwagę na inne niż stricte biznesowe wymiary odpo-
wiedzialności społecznej właściciela, przedsiębiorcy czy 
menedżera: Homo Sustinens, Homo Empaticus czy Homo 
Cooperativus. W  ujęciu syntetycznym można też powie-
dzieć, iż koncepcja społecznie odpowiedzialnego przed-
siębiorstwa nawiązuje do trzech podstawowych wymiarów 
trwałości rozwoju, które są formułowane w teorii trwałego 
i  zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development): 
ekologicznego, społecznego i ekonomicznego. W koncep-
cji CSR będą one postrzegane jako trzy wymiary odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa. 

W artykule podkreślono, iż dla postulowanej dzisiaj po-
wszechnie potrzeby przejścia do rozwoju trwałego i zrów-
noważonego, opartego na wiedzy, i inkluzywnego, a więc 
zmniejszającego zakres nierówności społecznych i  wy-
kluczenia społecznego, niezbędne są również rzeczywiste 
zmiany zachodzące na poziomie podmiotów mikroeko-
nomicznych, a więc i przedsiębiorstw. W tym kontekście 
koncepcja CSR nie może być pojmowana wyłącznie jako 
pewien normatywny model działania firmy. W  związku 
z  tym w  artykule podjęto próbę identyfikacji i  krótkiej 
analizy czynników czy uwarunkowań, które, bądź sprzy-
jają bądź też utrudniają implementację koncepcji CSR. 
Zwrócono zwłaszcza uwagę, iż w średnim i długim okresie 
można oczekiwać większej zgodności między dążeniem do 
realizacji tradycyjnie (zgodnie z  konwencjonalnym rozu-
mieniem racjonalności mikroekonomicznej) rozumianego 
celu działania przedsiębiorstwa –  maksymalizacja zysku 
czy wartości firmy dla właścicieli – a  innymi wymiarami 
społecznej odpowiedzialności prywatnego biznesu ze 
szczególnym uwzględnieniem wymiaru ekologicznego.

prof. dr hab. Bogusław Fiedor
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Instytut Ekonomii
e-mail: boguslaw.fiedor@ue.wroc.pl

Przypis

1) Celem artykułu nie jest szczegółowa prezentacja koncepcji 
CSR, jej aspektów teoretycznych i praktyczno-implementacyj-
nych. Koncepcja ta ma już relatywnie obszerną także polską 
literaturę przedmiotu.
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Implementation of CSR Concept as a Premise of 
Company’s Sustainability and Its Market Success

Summary

The paper is an attempt at proving that the evolution from 
classical model of enterprise, based on the criteria of profit 
maximization and growth of enterprise’s market value, to-
wards a model of socially responsible firm (in understanding 
of the CSR concept) is both the premise of implementation 
of Sustainable Development concept and the sustainability of 
enterprise and its market success. For achieving the above 
mentioned research goal, the author focuses in the first place 
on identification of microeconomic foundation of the CSR 
concept, particularly referring it to alternative or critical in re-
lation to the Homo Oeconomicus model theoretical concepts; 
e.g. the model of Homo Sustinens (as applying, in particular, 
to ecological dimension of the Sustainable Development 
concept) or Homo Empaticus. In the final part of the paper 
the author attempts to identify and briefly discuss the factors 
which may be favorable for the evolution (transition) from 
classical model of enterprise to a model of socially responsi-
ble one, as well the factors which may hamper this evolution.

Keywords

Social Corporate Responsibility, Sustainable Development, 
Homo Oeconomicus, alternative models of microeconomic 
rationality

MIĘDZY WSPÓLNOTĄ A BIZNESEM — SYSTEM 
RZĄDZENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
SPOŁECZNYM — STUDIA PRZYPADKU
Marzena Starnawska

Wprowadzenie

F enomen przedsiębiorczości społecznej od ponad 
dwóch dekad fascynuje badaczy z obszaru ekonomii, 

nauk o zarządzaniu, socjologii, politologii i innych w Pol-
sce i zagranicą. Przedsiębiorczość społeczna jest koncep-
cją parasolową, obejmująca różnorodne formy organiza-
cyjne, prawne. Wykształciły się różne szkoły definicyjne 
przedsiębiorczości i  przedsiębiorstw społecznych (dalej 
określanych skrótem PS). Na potrzeby niniejszej pracy 
warto zwrócić uwagę na nurt, który pojawił się około 
10 lat temu w Europie w ramach prac badawczych sieci 
EMES. Jego przedstawiciele –  J. Defourny i M. Nyssens 
(2013) wyróżnili trzy grupy kryteriów –  społecznych, 

ekonomicznych, zarządczych, których spełnianie zbliża 
dane przedsięwzięcie do idealnego typu PS. Polskie opra-
cowania (Herbst, 2008; Ciepielewska-Kowalik i in., 2015) 
wskazują, że modelem PS najbardziej zbliżonym do 
kryteriów zaproponowanych przez sieć badawczą EMES 
są spółdzielnie socjalne.

Rosnące zapotrzebowanie na nowe modele i sposoby 
rozwiązywania problemów społecznych rodzi presję oto-
czenia na skuteczność działania PS i  konieczność osią-
gania sukcesów (Wronka, 2014), co wymaga właściwych 
systemów rządzenia. C. Cornforth (2013) wskazuje, iż do 
tej pory literatura proponowała wyłącznie idealistyczne 
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wskazówki na temat tego, jak system rządzenia powi-
nien wyglądać. Stąd powstaje potrzeba oceny rządzenia 
w  przedsięwzięciach społecznych (Lees, Volkers, 1996; 
Cornforth, 2004). Badania wskazują na różne wyzwania 
związane z  prowadzeniem spółdzielni według standar-
dów demokratycznych, malejące zainteresowanie człon-
ków codziennym jej funkcjonowaniem, marginalizowa-
nie członków i  ich roli przez organy zarządcze (Spear 
i in., 2009). Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie 
elementów systemu rządzenia właściwych spółdzielniom 
socjalnych i  charakterystyka tychże elementów1. Autor-
ka2, stosując opisowe i wyjaśniające studium przypadku, 
analizuje siedem przypadków spółdzielni socjalnych. 
Pozwala to na wyodrębnienie trzech różnych modeli sys-
temów rządzenia.

System rządzenia 
w przedsiębiorstwach społecznych 
– koncepcja i tło teoretyczne

S łowo governance pochodzi z greckiego odpowiedni-
ka kubernáo, oznaczającego sterowanie, nadawanie 

kierunku. Popularność tej koncepcji w  świecie nauki 
zawdzięcza się pracom ekonomistów i  politologów 
z  lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Jest ona również 
upowszechniana przez MFW, ONZ i  Bank Światowy. 
Pojęcie governance pojawia się w dyscyplinach, takich 
jak zarządzanie, ekonomia, zarządzanie publiczne, 
politologia, oraz na ich pograniczu. Prowadzi to do 
problemów związanych z jednoznacznym określeniem, 
czym governance jest, jakich obszarów działalności 
przedsiębiorstwa czy organizacji dotyczy (Kooiman, 
1999; Cornforth, Spear, 2010; Cornforth, 2012). W teo-
rii i praktyce zarządzania jest stosowane przede wszyst-
kim w  kontekście corporate governance, nazywanego 
nadzorem właścicielskim czy ładem korporacyjnym. 
Ten zaś wykształcił się w  odpowiedzi na rozwój ryn-
ków kapitałowych, które wymagały systemu nadzoru 
działań zarządu nad spółkami, w  interesie i  na rzecz 
ich właścicieli. Natomiast o  ładzie i  nadzorze można 
mówić w  przypadku różnych form organizacyjno-

-prawnych czy to sektora prywatnego, czy sektora 
publicznego, czy też trzeciego sektora. W  przypadku 
teorii dotyczących przedsięwzięć społecznych, takich 
jak np. funkcjonowanie organizacji non-profit, auto-
rzy rzadko kiedy podejmują się wyraźnego określenia, 
czego governance dotyczy. Trzeba po pierwsze zwrócić 
uwagę, że w  przypadku PS niewłaściwe jest używanie 
terminu ład korporacyjny bądź nadzór właścicielski, 
a  stosowniejszym używanie koncepcji systemu rządze-
nia. Literatura przedmiotu (Jeżak, 2013; Postuła, 2012; 
Samborski, 2012), wskazuje, na dwa dominujące ujęcia 
w  governance. Pierwsze jest powszechne w  systemie 
anglosaskim i dotyczy odpowiedzialności, zobowiązań, 
jakie menedżerowie mają wobec udziałowców. Drugie 
akcentuje odpowiedzialność wobec szerszego kręgu, 
tzw. grup udziałowych, do których należą również pra-
cownicy, klienci, dostawcy i inne grupy. Jest ono stoso-
wane w wielu krajach europejskich i Japonii. 

Działania w ramach systemu governance obejmują nie 
tylko zarządzanie i  prowadzenie organizacji3. Dotyczą 
też nadzorowania efektywności jej prowadzenia, wywią-
zywania się ze zobowiązań pochodzących z  otoczenia 
(Cadbury, 1992; Aluchna, 2009; Jerzemowska 2002). 
System rządzenia określa, jakie prawa i obowiązki leżą na 
członkach organizacji i innych interesariuszach oraz pre-
cyzuje reguły systemu rządzenia. Według M.K. Ahneiera 
i R. List (2005), system ten wyznacza cele działalności or-
ganizacji, sposób realizacji tych celów, a także sposób mo-
nitorowania efektywności działań co do realizacji tychże 
celów. Do głównych obszarów zainteresowań związanych 
z  governance w  naukach ekonomicznych (Cornforth, 
2012; Ostrower, Stone, 2006) należą systemy zarządzania, 
zarząd i  wszelkie formy nadzoru. W  szczególności zaś 
przedmiotem badań są skład organów zarządczych i nad-
zorczych, ich struktura i charakterystyka; relacje między 
organami zarządczymi a  menedżerami, relacje między 
menedżerami a pracownikami; rola, skuteczność działań 
i  odpowiedzialność organów zarządczych, a  także po-
wiązanie ich działań z efektywnością organizacji; system 
zarządzania oraz odpowiedzialność wobec interesariuszy. 
Wątki te pojawiają się w  badaniach governance nad or-
ganizacjami non-profit (Spear i in., 2007)4. W literaturze 
nieobecna jest w zasadzie problematyka związana z  sys-
temem rządzenia wśród przedsięwzięć spółdzielczych. 
C. Cornforth (2012) zauważa, że do tej pory governance 
było przede wszystkim analizowane w odniesieniu do or-
ganów zarządczych, działań i zachowań organizacyjnych 
czyli tego, co dzieje się wewnątrz organizacji, co stano-
wi zawężenie tej problematyki. W  codziennym funk-
cjonowaniu, organizacje non-profit mają do czynienia 
z różnorodnymi interesariuszami i aktorami ze swojego 
środowiska. Nie dotyczy to tylko przypadków, gdy przed-
stawiciele otoczenia zasiadają w  organach zarządczych 
czy nadzorczych organizacji. Przedsiębiorstwa społecz-
ne, pełniąc ważną misję społeczną, przyciągają uwagę 
publiczną. Z  aktualnych statystyk krajowych (Informa-
cja, 2015; Adamski i  in., 2014) wynika, że organizacje 
pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne finansują swoją 
działalność w oparciu o środki publiczne – krajowe lub 
z  funduszy europejskich, a  ich egzystencja jest uwarun-
kowana współpracą z  różnymi grupami interesariuszy 
(Domański, 2010). Tym bardziej więc stają się przedmio-
tem obserwacji ze strony otoczenia i mają wobec niego 
istotne powinności, większą odpowiedzialność, a  tym 
samym wymaga się od nich przejrzystości działań. To 
zaś wiąże się z włączaniem aktorów z otoczenia w syste-
my rządzenia PS. To wszystko kieruje uwagę badaczy ku 
szerszemu spojrzeniu na system rządzenia. Warto rów-
nież zauważyć w tym miejscu, że z racji tego, iż znaczna 
część organizacji non-profit, a także podmiotów ekonomii 
społecznej, do jakich należą spółdzielnie, pracuje i działa 
na rzecz wykluczonych, pojawia się niezwykle wrażliwa 
przestrzeń interakcji pomiędzy strukturami zarządczymi 
a  beneficjentami, a  zarazem członkami, tak jak ma to 
miejsce w spółdzielniach socjalnych. 

Spółdzielnie odnoszą się do szczególnych zasad 
i  wartości określających ruch spółdzielczy. W  swojej 
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prawie dwustuletniej historii ruch spółdzielczy rozwi-
nął szczególną tożsamość, wartości i  zasady. Według 
J. Defourny i P. Develtere (2006) uważają, że szczególne 
znaczenie mają tu samopomoc, samoodpowiedzialność, 
równość, solidarność oraz demokracja. Wśród wartości 
propagowanych przez największą na świecie organizację 
zrzeszającą spółdzielców również wymienia się ważną 
rolę demokratycznej kontroli członków, ich ekonomicz-
ne zaangażowanie, niezależność i autonomię spółdzielni 
i  inne5. Wartości te są nieformalne, mogące kształtować 
działanie systemu rządzenia. J. Defourny i  M. Nyssens 
(2013), proponują dziewięć kryteriów o  charakterze: 
ekonomicznym, społecznym i  związanych z  systemem 
rządzenia w PS. Wskazują one na cechy idealnego typu 
PS. Wśród kryteriów związanych z systemem rządzenia 
wymienia się następujące trzy:

• moc decyzyjna niezależna od ilości zgromadzonego 
kapitału –  w  PS funkcjonuje reguła „jeden człowiek 

– jeden głos”, co oznacza, że nie ma w nich możliwości 
akumulacji kapitału; 

• duży poziom niezależności – PS jest tworzone dobro-
wolnie i oddolnie przez ludzi zarządzających nim na 
zasadzie niezależnego projektu. Ma ono prawo korzy-
stać ze środków publicznych czy prywatnych, ale nie 
powinno być zarządzane lub zależne od władz pu-
blicznych, jakiejkolwiek federacji przedsiębiorstw lub 
organizacji; 

• partycypacyjny charakter przedsięwzięcia –  ozna-
cza zbiorowy wysiłek i  wynika z  zaangażowania wie-
lu stron, w  sposób formalny, poprzez uczestnictwo 
w systemach zarządczych lub na zasadzie nieformalne-
go zaangażowania. Partycypacja oznacza też zaanga-
żowanie lokalnych aktorów, którzy potrafią umiejętnie 
rozczytać potrzeby i problemy społeczne i które chcą 
rozwiązać.
Wyłaniają się tutaj dwa szczególnie ciekawe obszary 

dotyczące systemu rządzenia. Jeśli kierunek odpowie-
dzialności dotyczy członków vide właścicieli, można 
podjąć pod dyskusję o konieczności funkcjonowania sys-
temu ładu nadzorczego wewnątrz organizacji. Tu można 
się przyjrzeć systemowi rządzenia w relacjach między za-
rządem a członkami organizacji. Drugim zagadnieniem 
jest odpowiedzialność organizacji w  obszarze jej relacji 
ze środowiskiem. Przedmiotem tej pracy jest system rzą-
dzenia wewnątrz organizacji.

Literatura w sposób bardzo rozległy analizuje procesy 
i charakterystyki ładu nadzorczego w przypadku spółek 
kapitałowych. W  dyskusji nad organizacjami non-profit, 
spółdzielniami oraz organizacjami wzajemnościowymi 
C. Cornforth (2013) proponuje sześć ujęć teoretycznych 
systemu rządzenia. Wymienia wśród nich perspektywę 
demokratyczną, teorię agencji, teorię służebności, teo-
rię zależności od zasobów, teorię interesariuszy i  teorię 
hegemonii menedżerskiej. W  kontekście problematyki 
spółdzielni socjalnych potencjał do wyjaśniania ich 
systemu rządzenia posiada perspektywa demokratycz-
na. Podkreśla ona, że każdy członek ma głos w  orga-
nizacji i  każdy może sam nominować się do struktur 
zarządczych i przed nimi odpowiadać. Natomiast druga 

teoria, służebności, zakłada, że menedżerowie są  lojal-
ni wobec organizacji i  działają na jej korzyść. Istnieje 
małe prawdopodobieństwo, że członkowie zarządu będą 
działali na szkodę członków spółdzielni, ponieważ sami 
są  członkami spółdzielni i  z  założenia działają w  jej in-
teresie. Ponadto problematyka właściwego rządzenia nie 
będzie dotyczyć systemów tworzenia nadzoru i kontroli 
czy motywowania menedżerów, zwłaszcza w przypadku 
małych spółdzielni. Można spróbować ocenić jakość słu-
żebności zarządu i  innych organów wobec pozostałych 
członków organizacji zwłaszcza w sytuacji, gdy członko-
wie organizacji należą do grup wykluczonych społecznie 
i  ekonomicznie, co osłabia ich siłę negocjacyjną. Warto 
zwrócić na to uwagę w kontekście realizacji wartości de-
mokratycznych i przyjrzeć się, w jaki sposób wartości te 
są realizowane. 

Spółdzielnie socjalne jako przykład 
przedsiębiorstw społecznych w Polsce

C zynniki instytucjonalne, zarówno na poziomie for-
malnym, jak i nieformalnym, są istotnymi determi-

nantami określającymi system rządzenia w określonych 
formach organizacyjno-prawnych. W  spółdzielniach 
występuje brak możliwości redystrybucji zysku wśród 
założycieli, stanowią one przestrzeń realizacji zasad de-
mokratycznych poprzez udzielanie jednemu członkowi 
tylko jednego głosu, a dzięki znajomości lokalnych pro-
blemów społecznych mogą być miejscem kolektywnego 
i  partycypacyjnego przedsięwzięcia. Wątpliwości może 
budzić jedynie niezależność spółdzielni socjalnych 
w  sytuacjach, kiedy ich założycielami są  osoby prawne, 
takie jak na przykład jednostki samorządu terytorialne-
go. Ustawa o  spółdzielniach socjalnych (Ustawa, 2006) 
szczegółowo opisuje ich rozmiary i  zasady zakładania 
dotyczące członkostwa, nadzoru6. Celem działalności 
spółdzielni socjalnej jest integracja społeczna i  zawo-
dowa jej członków, do których należą osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym, bezrobociem albo osoby 
o małych szansach zatrudnienia na rynku pracy. Zalicza 
się do nich osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne 
oraz inne grupy7. Spółdzielnie te prowadzą działalność 
gospodarczą i  równocześnie realizują misję społeczną 
poprzez działania reintegracyjne8.

Spółdzielnie w Polsce, na które składa się około 15 róż-
nych branż, są bardzo zróżnicowaną grupą. Ich korzenie 
sięgają do początku pierwszej połowy XIX wieku, gdy 
powstawały towarzystwa i  przedsięwzięcia o  charakte-
rze samopomocowym i  wzajemnym, stawiające sobie 
za cel obronę interesów rolników, najuboższych warstw 
społeczeństwa. Ruch spółdzielczy stracił na aktywności 
w  okresie II wojny światowej i  zszedł do podziemia. Po 
wojnie spółdzielnie zostały włączone w system gospodarki 
nakazowo-rozdzielczej jako element realizacji polityki go-
spodarczej. Dlatego w początkowych latach transformacji 
polskiej gospodarki skupiono się na demontażu starych 
struktur spółdzielczych. Do dziś spółdzielnie przeżywają 
kryzys przeszłości i tożsamości (Münkner, 2004; Brzozow-
ska, 2012), ponieważ są kojarzone jako relikt poprzedniego 
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systemu. Spółdzielnie socjalne powstały wraz z wejściem 
w życie stosownej Ustawy w roku 2006. Rok po wprowa-
dzeniu w  życie ustawy było ich 70, natomiast w  2013 r. 
odnotowano ich 936. Liczba spółdzielni przyrosła w ciągu 
około 6 lat o ponad 1200%. Z badania przeprowadzonego 
w latach 2012–2013 (Informacja …, 2015) wynika, że więk-
szość spółdzielni socjalnych składa się z osób fizycznych 
(79%), podczas gdy 21% z  osób prawnych. Spółdzielnie 
są raczej małymi przedsięwzięciami, około 15% liczy sobie 
do czterech członków, między 5  a  9  członków liczy 78% 
badanych spółdzielni, między 10 a 14 członków jest wśród 
6% badanych spółdzielni, a  liczność ponad 15 członków 
dotyczy tylko 1%9. W konsekwencji, niewielka liczba – bo 
tylko 8% – posiada radę nadzorczą w swoich organach za-
rządczych. Wyłania się tutaj obraz dynamicznie rosnącej 
populacji, małych, uzależnionych od środków publicznych 
przedsiębiorstw społecznych, coraz bardziej zauważalnych 
w  krajobrazie przedsiębiorczości społecznej w  Polsce  
(Informacja …, 2015). 

Modele systemu rządzenia 
w spółdzielniach socjalnych 
– metoda badawcza 

S tudium przypadku jest wykorzystywane w  badaniu 
mało rozpoznanych zjawisk (Eisenhardt, 1989), dla-

tego autorka za właściwe uznała wykorzystanie podejścia 
opisowego i  wyjaśniającego studium przypadku. Na po-
trzeby przeprowadzonych badań wybrano 7  spółdzielni 
socjalnych metodą doboru celowego. Badania te stanowią 
część większego projektu badawczego. Autorce zależało 
na różnorodności dobranych przypadków, dlatego zi-
dentyfikowano zarówno spółdzielnie osób prawnych, jak 
i spółdzielnie osób fizycznych, również te funkcjonujące 
krócej lub dłużej niż 2 lata, z aglomeracji miejskiej i spo-
za niej. Wybrano spółdzielnie, które wykazują się dość 
stabilną sytuacją, nie mają problemów finansowych i nie 

planują likwidacji w  najbliższym czasie. Dane do bada-
nia są zbierane od roku 2013 z wykorzystaniem metody 
pogłębionych wywiadów oraz obserwacji wśród przed-
stawicieli spółdzielni socjalnych. Znajdują się wśród 
nich prezesi, wiceprezesi, a  także członkowie badanych 
organizacji. Do tej pory, w  każdym przypadku przepro-
wadzono od 2–3  wywiadów, a  każdy wywiad trwał od 
1,5  do 3  godzin. Autorka przeprowadziła ponad 20 go-
dzin obserwacji. Autorka wykorzystała również istniejące 
dane wtórne, informacje medialne, a  także wewnętrzne 
dokumenty i materiały badanych spółdzielni.

W  badaniu wykorzystano podejście dedukcyjno-
-indukcyjne. Dla celów badania autorka nie dokonała 
wcześniejszej identyfikacji kategorii ram teoretycznych. 
Niemniej jednak zidentyfikowała lukę badawczą w  pro-
blematyce systemu rządzenia spółdzielni socjalnych 
i wybrała perspektywę teoretyczną właściwą dla obszaru 
badań i analizy.

Wyniki badań

W ramach analizy przypadków zidentyfikowano trzy 
modele systemu rządzenia: mała demokratyczna 

wspólnota, biznes dający pracę oraz zintegrowany, przy-
pominający rodzinę.

• Model „mała, demokratyczna wspólnota” – przypadki 
KONTR, AGE, TRANS
Spółdzielnia AGE została założona przez 5  kobiet 

w wieku około 60 lat. Spółdzielnia powstała dzięki wspól-
nym kontaktom ze Stowarzyszenia Amazonek, a  wszyst-
kie członkinie przeszły razem terapię raka piersi. Choroba 
oraz przekroczenie wieku emerytalnego znacznie obni-
żyły ich szanse ponownego zaistnienia na rynku pracy. 
Spółdzielnia zajmuje się świadczeniem różnorodnych 
usług, jednak z  założenia nie mają one charakteru zbyt 
obciążających fizycznie, a są dostosowane do możliwości 
i kompetencji każdej z członkiń.

Tab. 1. Rozmówcy – przedstawiciele spółdzielni socjalnych

Lp. Spółdzielnia 
socjalna 

Rok 
założenia

Liczba członków spółdzielni  
(l. wszystkich zatrudnionych) Typ spółdzielni Imię, wiek, funkcja

1 AGE 2007 7 (7) osób fizycznych
Greta (ok. 60) (prezes)

Maria (ok. 60) (wiceprezes) 

2 BEST 2010 2 (15) osób prawnych
Wiktor (ok. 50) (prezes) 

3 CENTRUM 2010 15 (81) osób fizycznych
Maciej (ok. 50) (prezes) 

4 DOBRO 2012 10(30) osób fizycznych
Andrzej (ok. 30) (prezes) 
Alicja(ok. 30) (członek) 

5 ELKA 2009 2 (14) osób prawnych Roman (ok. 65+) (prezes) 

6
KONTR

2013 7 (7) osób fizycznych Marcin (ok. 30) (członek) 

7 TRANS 2015 8(15) osób fizycznych Krzysztof (ok. 30) (prezes) 

Źródło: opracowanie własne
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Z narracji spółdzielczyń wynika, że są bardzo ze sobą 
zżyte i zintegrowane. Greta (AGE) mówi: 

„Jest nas tylko pięć tutaj, to wygodne. Też myślę, że to 
działa na plus. Że jest nas tak niewiele. Gdyby było dużo, to 
zgubiłybyśmy się w tym wszystkim (…). My jesteśmy jak te 
małpki w ZOO”. 

Co więcej, spółdzielnia nie chce powiększać grona 
członków. Prezes Greta komentuje to tak:

„Tyle, że mówię tak, to ograniczenie, może też lokalowe, 
ale tak sobie myślę, że jakby nas było więcej niż 10, to to 
może byśmy się jeszcze pokłóciły albo co? Że trudniej by 
było nam, że tak powiem się zgrać, bo to nie jest od siódmej 
do trzeciej, to jest innego rodzaju, ja to tak traktuję, że to jest 
takie, może nie jesteśmy rodziną, ale takie bardziej rodzin-
ne, takie bardziej ‘ty posprzątaj, a ja zrobię, a ja ugotuję”.

Spółdzielczynie pokazują dobry przykład pracy so-
lidarnej, dla wspólnego dobra. W  zarządzie spółdzielni 
została celowo dobrana nieparzysta liczba członków (3). 
Maria wyjaśnia, że prezes Greta chciała, aby w spółdziel-
ni zawsze istniała przestrzeń do dyskusji. Bezsprzecznie, 
spółdzielnia działa na zasadach demokratycznych, zarów-
no w ekonomicznym, jak i społecznym wymiarze. Greta 
komentuje również kwestię wartości w spółdzielni: 

„To w  ogóle ... potraktowałam spółdzielnię jako, i  my 
wszystkie, jako swoją. Tak, nie? Mówię, owszem są, znam 
spółdzielnie, które by nie mogłyby sobie na to pozwolić…. 
My wiemy, że, że ’Kurczę, ja dzisiaj miałam to zrobić, ale 
mnie na dzisiaj właśnie [lekarz] zapisał na masaże‘. I  ja 
się nie muszę tłumaczyć przed koleżankami, bo one wiedzą, 
jakie to jest dobro trudno osiągalne. I to jest wtedy bardzo 
łatwe, bo ona mi nie powie ‘A, ja właśnie tam dziecko 
zapisałam i nie mogę to weź urlop”.

Spółdzielczynie regularnie spotykają się, aby omówić 
ważne sprawy związane z  codziennym działaniem spół-
dzielni, ale również po to, aby razem się spotkać i miło spę-
dzić czas w domu pani prezes. Źródłem tych silnych więzi 
są  wspólne trudne doświadczenia zdrowotne. Łączą je 
również znajomości ze Stowarzyszenia, wręcz relacje przy-
jacielskie, nawiązane jeszcze przed założeniem spółdzielni. 

Założyciele KONTR oraz TRANS pochodzą ze środo-
wisk artystyczno-kulturowych i mimo posiadanych talen-
tów również nie odnaleźli się na rynku pracy. Działalność 
spółdzielni koncentruje się na branży gastronomicznej 
o  orientacji wegańskiej (KONTR) oraz prowadzeniu 
klubokawiarni czynnej cały dzień, od godzin rannych do 
późnych godzin wieczornych (TRANS). Klubokawiarnia 
oprócz serwowania posiłków po  przystępnych cenach 
prowadzi działalność promującą twórczość artystów 
z regionu i z całej Polski, organizując koncerty, wernisaże. 
Spółdzielcy z KONTR należą do kultury punkowej, część 
członków razem koncertuje i  organizuje koncerty, część 
jest weganami. Jeszcze przed założeniem spółdzielni, 
przez długi czas, razem organizowali catering na różne 
imprezy. Spółdzielnia KONTR zaczyna działać coraz 
prężniej, a anarchistyczne podejście do życia spółdzielców 
znajduje odzwierciedlenie w  tym, jaki system rządzenia 
panuje w spółdzielni. Kładzie się nacisk na horyzontalne 
podejmowanie decyzji i  szukanie konsensusu w  razie 
niezgodności, o czym mówi Marcin:

„Spółdzielnia jest dla ludzi, którzy ciężko pracują, i któ-
rzy chcą i  potrzebują siebie znać naprawdę dobrze, żeby 
dobrze działać. (…) ta forma jest jakby adekwatna, co chce-
my robić i  jak chcemy działać. Że możemy się zarządzać 
horyzontalnie i w pełni demokratycznie, że to, że mimo, że 
prawo spółdzielcze narzuca, powiedzmy, pewną hierarchię 

– bo jest prezes spółdzielni, jest zarząd, no to jakby jesteśmy 
w stanie w tym zespole sprowadzić to do takiego minimum 
formalnego”.

Mimo że Marcin (KONTR) nie nazywa wartości pa-
nujących w spółdzielni, to tak jak w przypadku TRANS, 
spółdzielcy pomagają sobie w  realizacji własnych pasji 
i w razie potrzeby zastępują się wzajemnie w pracy. Marcin 
podkreśla również znaczenie wsparcia emocjonalnego:

„Jakby są osoby, które ... chyba każdy w spółdzielni ma 
jakieś inne rzeczy, którymi się zajmuje ... Uczestniczymy 
w  jakichś grupach nieformalnych… Więc też mamy taki 
jakby komfort, że jeżeli ktoś jest powiedzmy zaangażowany 
w  jakąś akcje i  się zdarzy tak, że mamy duże zlecenie, to 
też mamy tą wyrozumiałość między sobą (…). I dla mnie 
to też jest wyznacznik tego, że ta grupa jest fajna, i że tam 
działa zasada solidarności, na zasadzie, że jednak znamy 
się i znamy swoje problemy i nie dbamy tylko i wyłącznie 
o siebie… na przykład W., było tak, że osoby wiedziały, że 
ten człowiek jakby ma problemy natury … i on wymaga ... 
trochę większej wrażliwości”.

Również spółdzielnia TRANS funkcjonuje na zasadach 
demokratycznych, co potwierdzają wypowiedzi Krzyszto-
fa, jej prezesa: 

„Tutaj wszyscy są na tych samych zasadach. Równo. Ale 
podział pracy i  wynagrodzenie jest w  zależności od zaan-
gażowania. A  ja? Ja i  tak muszę to wszystko ogarniać od 
strony biznesowej  i  zawiadować  interesem  i  mam  ostat-
nie  zdanie. Oni by artyści beze mnie wszyscy poginęli … 
muszę ich poustawiać”.

Z przypadku tego wyłania się rozróżnienie między de-
mokratycznymi zasadami panującymi w spółdzielni a za-
sadami prowadzenia biznesu. Prezes wyraźnie podkreśla, 
że ma ostatnie zdanie w kwestiach biznesowych.

• Model „biznes dający zatrudnienie” –  przypadek 
CENTRUM
CENTRUM reprezentuje unikatowy model spółdzielni 

socjalnej. Jest ona zlokalizowana w jednym z mniejszych 
miast województwa pomorskiego, gdzie panuje wysoka 
stopa bezrobocia (15% w porównaniu ze stopą bezrobocia 
województwa pomorskiego na poziomie 9,8%). Spółdziel-
nię założono w 2010 roku, składa się z 15 członków, ale 
zatrudnia około 80 osób. Niektórzy z członków mają orze-
czoną niepełnosprawność fizyczną. CENTRUM prowadzi 
zdywersyfikowaną działalność gospodarczą, sprzedaje 
części samochodowe, produkuje znicze na dużą skalę, zaj-
muje się konfekcjonowaniem, świadczy usługi sprzątania 
i  ochrony. Maciej wspomina założenie spółdzielni w  na-
stępujący sposób:

„No i inicjatywa ja się podjąłem tego utworzenia, napisa-
łem statut, rekrutacja była poprzez urząd pracy taką giełdę. 
Była robiona taka giełda w urzędzie pracy i był pracownik 
z PUP łącznie ze mną i było zapytanie, czy jest zaintereso-
wany pracą. I  głównie były brane osoby niepełnosprawne. 
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I wszystkie ja patrzyłem czy było jak tak czy ktoś był zain-
teresowany. Wiadomo. Musieli wyrazić zgodę na przetwa-
rzanie. I wtedy była ze mną rozmowa. I taką miałem, na 
samym początku było 50 osób chętnych”.

Warto zauważyć, że Maciej mówi o  ludziach, którzy 
przyszli dostać pracę, a nie o spółdzielcach. W zarządzie 
jest tylko on jako prezes: „W  zarządzie jestem tylko ja, 
jedyny, Maciej” i  wskazuje na siebie palcem. W  trakcie 
wywiadów Maciej bardzo często posługuje się terminem 
firma, opowiadając o  spółdzielni. Wprowadził hierar-
chiczny system działania i  zarządzania, ma zaufanych 
kierowników, odpowiedzialnych za każdy rodzaj prowa-
dzonej działalności. Maciej dobrze zabezpieczył pełnienie 
funkcji prezesa. Opowiada o tym tak:

„No ale wziąłem ustawę o  spółdzielniach socjalnych 
czytałem, sam napisałem statut, żeby po prostu no później 
było jakieś tam pewne zabezpieczenie, żeby później ja coś 
utworzę, a za chwilę ktoś tam będzie próbował mi odwołać. 
To jest no wie Pani to jest …. Wszystko można zrobić, wie 
Pani. Się zgadają dwie, trzy osoby i podbuntują, i wie Pani. 
Buntowników, jak to mówią, nie brakuje, zawsze”. 

Maciej nie ma zaufania wobec otoczenia i  mimo że 
jest świadomy, że członkowie spółdzielni mają znikomą 
siłę przetargową, aby obalić go z funkcji prezesa, woli się 
zabezpieczyć. W  trakcie kolejnych wywiadów okazuje 
się, że w skład rady nadzorczej wchodzi zaufana współ-
pracownica Macieja, która wypełnia „ważniejsze”, jak to 
określa prezes,  obowiązki  związane  z  zadaniami  admi-
nistracyjnymi: 

„Jest tu rada nadzorcza w  składzie trzy osoby. Jest tu 
Pani E., akurat [jej] nie ma, jest Pani A., która ma bardzo 
ważne sprawy ... Ja wziąłem sobie zaufane osoby, bo nie 
chciałem  … buntowników wziąć. Jest Pani J., która przyjeż-
dża, jest tutaj trzecią osobą. Wybrałem ludzi, którym ufam, 
ponieważ nie chcę tu żadnych buntów ..., tak dyskutujemy 
czasami. To z  nimi rozmawiam, nie … Ja na przykład 
wolę samemu decydować”.

Można wyraźnie zauważyć, że system rządzenia po-
lega na całkowitej władzy prezesa, który ufa najbliższym 
osobom. Spółdzielnia składa się z  15 członków i  wielu 
dodatkowych pracowników. Nieoficjalnie członkowie 
nie posiadają prawa głosu w  firmie. W  zasadzie im to 
nie przeszkadza, ponieważ cieszą się, że mają pracę, że 
mogą zarobić na własne wydatki, na życie.  Są traktowa-
ni  na  równi z  pracownikami bez statusu członka. Kiedy 
prezes jest pytany o wartości, jakie rządzą i regulują dzia-
łanie spółdzielni, odpowiada:

„a czy oni się tutaj uczą jakichś wartości… no ja powie-
działem, tu ma być spokój, żadnego plotków, żadnych, ja 
nie chcę słyszeć. … oni wiedzą, że jak ktoś będzie plotkował, 
jednego czy drugiego obgadywał, głupoty opowiadał, gdzieś 
tam przekazywał, mówił jakieś nieprawdziwe informacje, 
to zgodnie ze statutem ta osoba nie ma racji bytu. Bo tak jest 
zresztą napisane, że na zewnątrz powinno mówić się o fir-
mie [podkr. autorki] jak najlepiej, a nie negatywnie”.

Zauważalne jest, że Maciej utożsamia wartości bardziej 
z  zachowaniem, które ma służyć unikaniu konfliktów 
i  buntów w  jego „firmie”, a  nie spółdzielczością. Maciej 
posiada duże doświadczenie w pracy w biznesie i w spół-

dzielniach innego typu. Prowadził wcześniej własną firmę, 
był zaangażowany w  politykę. Opowiada o  swoich trud-
nych doświadczeniach i  chęci porzucenia odpowiedzial-
ności związanej z prowadzeniem firmy prywatnej, o pró-
bach zdymisjonowania prezesa spółdzielni mieszkaniowej, 
w których sam uczestniczył. Może to tłumaczyć, dlaczego 
stworzył „firmę z szefem na czele” w spółdzielni. Maciej 
równolegle pracuje również nad założeniem dwóch kolej-
nych spółdzielni socjalnych. Bardzo dobrze zna regulacje 
prawne i  możliwości w  tym zakresie. To też może mieć 
znaczenie w jego postrzeganiu przedsięwzięcia spółdziel-
czego nie jako kolektywne, wspólne działanie, ale jako 
firmę.

• Model „zintegrowany –  przypominający rodzinę” 
– przypadki ELKA, BEST, DOBRO 
W tej części zaprezentowany jest kolejny model systemu 

rządzenia spółdzielni socjalnych, który przez autorkę zo-
stał nazwany jako „zintegrowany – przypominający rodzi-
nę”. Spółdzielnia ELKA oraz BEST zostały założone przez 
stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego 
jako spółdzielnie osób prawnych. W  dwóch pierwszych 
przypadkach wśród członków zatrudniane są  osoby nie-
pełnosprawne, które jeszcze przed momentem założenia 
były pod opieką stowarzyszeń założycielskich. Prezesi obu 
spółdzielni, Roman i Wiktor, są osobami dobrze znanymi 
w  środowisku lokalnym przedsiębiorczości społecznej, 
zajmującej się aktywizacją zawodową osób wykluczonych. 
Posiadają oni również duże doświadczenie pracy w  or-
ganizacjach pozarządowych i  działają jako przedstawi-
ciele stowarzyszeń i organizacji zakładających omawiane 
spółdzielnie. 

ELKA jest średniej wielkości spółdzielnią, zlokalizo-
waną w małej miejscowości o wysokiej stopie bezrobocia. 
Zatrudnia około 14 osób. Prowadzi pralnię dla lokalnych 
ośrodków wypoczynkowych i  hoteli a  niektórzy z  pra-
cowników świadczą również usługi opiekuńcze. Z  kolei 
BEST działa w dużym mieście wojewódzkim, prowadząc 
kuchnię i usługi cateringowe dla klientów komercyjnych 
oraz instytucjonalnych. BEST zatrudnia około 15 osób. 
Obydwaj prezesi, w podobny sposób wypowiada się na te-
mat sposobu postępowania i systemu zarządzania w spół-
dzielniach. Roman wypowiada się tak:

„Proszę panią, jak ich człowiek nie poprowadzi, niepeł-
nosprawnych, to co one tego? Gdyby osoby się nie znalazły, 
tego typu jak my to ... . Jak się nimi nie pokieruje, nie zor-
ganizuje, to oni sobie sami nie poradzą. To są ludzie, latami 

… odwykli od pracy. Żeby 5 osób takich się zebrało i oni so-
bie otworzyli spółdzielnię. O czym tu mówić?”

Podobnie wypowiada się Wiktor, sygnalizując potrzebę 
wychowywania pracowników spółdzielni, kiedy rozma-
wia z badaczem o wartościach w spółdzielni: 

„oni, i tak już mają takie poczucie, że to jest ich, w związ-
ku z tym mogą sobie z magazynu brać do domu, co im się 
żywnie podoba, bo przecież to jest ich wszystko wspólne. Jest 
nasze. Takie było poczucie, które oczywiście tępiliśmy”.

Wiktor bierze więc udział w wychowaniu, w socjaliza-
cji pracowników spółdzielni, tak jak podchodzi do tego 
Roman, który na przykład mimo braku wywiązywania się 
pracownika z obowiązków, po raz kolejny daje mu szansę 
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na powrót do pracy, opisując przy tym jego wielokrotne 
nieobecności. Niektóre osoby z niepełnosprawnością nie 
są w stanie całkowicie angażować się w życie spółdzielni 
i  funkcjonowanie jej jako firmy, dlatego trudno mówić 
o solidarnej naturze codziennej egzystencji, obejmującej 
zarówno wymiar społeczny, jak i ekonomiczny. Potrzebny 
w  nich jest bardzo silny lider, który też pełni rolę opie-
kuna-ojca. Roman narzeka też na wymiar biznesowy: 

„Wszystkie formalności są na mojej głowie, jestem też głów-
nym decydentem”. On i  drugi członek zarządu, zaufana 
koleżanka z wcześniejszej pracy, od wielu lat nie pobierają 
wynagrodzenia za swoją pracę, mimo iż tak naprawdę 
zajmują się spółdzielnią w  wymiarze przekraczającym 
pełny etat. Już jakiś czas temu przekroczył wiek emerytal-
ny, i powinien był przestać pracować, również z powodów 
zdrowotnych, ale ma problemy ze znalezieniem następcy. 
Roman wykazuje się bardzo opiekuńczą i  troskliwą po-
stawą wobec podopiecznych stowarzyszenia i spółdzielni. 
Zapytany o wartości spółdzielni wydaje się nie rozumieć 
tego  słowa, odpowiada w  następujący  sposób: „warto-
ścią tego miejsca jest to, że niektórzy z  tych ludzi, którzy 
są  w  tej sytuacji ekonomicznej, oni mają  pracę,  nie  mu-
szą siedzieć w domu”. A zatem wartości są interpretowane 
w sensie ekonomicznym, a z interpretacji prezesa wynika, 
że zajmują one bardzo ważne miejsce. Posiadanie czy 
utrzymanie pracy jest zasadą regulującą funkcjonowanie 
spółdzielni. Tu liczy się praca. 

BEST również nie jest zbyt dużą spółdzielnią. Jej prezes, 
Wiktor, najbardziej współpracuje z  żoną, która w  spół-
dzielni jest zatrudniona jako intendentka, mimo że w za-
rządzie spółdzielni są cztery osoby, członkowie drugiego 
założycielskiego stowarzyszenia oraz on z żoną. Pozostali 
członkowie zarządu są w niewielkim stopniu, poza żoną 
Wiktora, zaangażowani w  życie i  działanie spółdzielni. 
Wiktor opowiada o pracy żony: 

„Ona pracuje … w ciągu całego roku, i to jest naturalne, 
że mogę jej zaufać, nie stać mnie na zatrudnianie ludzi z ze-
wnątrz i  testowanie ich wiarygodności i  kompetencji. Nie 
słyszę tego, co chciałbym usłyszeć, ale to jak naprawdę jest, 
bezpośrednio od niej, co się dzieje”.

Trudno w  przypadku spółdzielni osób prawnych 
mówić o duchu spółdzielczym i pielęgnowaniu wartości 
spółdzielczych. Prezesi tworzą atmosferę przyjazną dla 
pracowników, którzy podejmują się socjalizacji, uczą się 
wartości pracy w codziennym życiu. Wartością wydaje się 
być praca. Niektóre z  niepełnosprawnych osób zwracają 
się do Wiktora „wujku”. On jest dla nich opiekunem, ale 
też kimś, kto uczy, wychowuje i wymaga. Bo to nie jest tyl-
ko przedsiębiorstwo komercyjne, ale też nie wydaje się być 
spółdzielnią funkcjonującą w duchu zasad spółdzielczych. 

W  zaproponowany model wpisuje się również spół-
dzielnia osób fizycznych DOBRO, w 2012 roku, i ma sie-
dzibę w jednej z mniejszych miejscowości o wysokiej sto-
pie bezrobocia. DOBRO jest spółdzielnią osób fizycznych. 
Prezes spółdzielni, Andrzej, jest też szefem inkubatora 
przedsiębiorczości społecznej w tym mieście i osobą zna-
ną w środowisku. Świadomie rezygnuje z możliwości spra-
wiedliwego wynagrodzenia za pracę w spółdzielni, pełniąc 
obowiązki jej prezesa. Jak deklaruje, musi się dzielić z in-

nymi, aby zapewnić spółdzielni przetrwanie, podczas gdy 
„szefowanie” w inkubatorze zapewnia mu bezpieczeństwo 
ekonomiczne. DOBRO wpisuje się w  proponowany mo-
del nie dlatego, że trzy osoby pracujące w  spółdzielni 
są  członkami rodziny prezesa. Do członków należą też 
osoby pochodzące z tego samego środowiska, które wcześ- 
niej były zaangażowane w działalność stowarzyszeń i  in-
nych organizacji, w jakich Andrzej działał. Przyjął on stra-
tegię pomagania ludziom zmarginalizowanym społecznie 
i  zawodowo, powoli włączając ich w  pracę spółdzielni. 
Opowiada o niektórych w następujący sposób:

„W. jest stolarzem, który jest alkoholikiem ale któremu 
żeśmy otworzyli stolarnię. Właściwie czyli jak odkupiliśmy 
maszynę ta stolarnia nie jest w B. [miejscowość], tylko jest 
w S., i on tam teraz niby popłynął, ale teraz wychodzi na 
prostą, zobaczymy, co z tego będzie. Bo życie go docisnęło 
i lekarze dopadli”.

Członkowie spółdzielni czują się wzajemnie za siebie 
odpowiedzialni, wiedzą, że mogą przyjść do Andrzeja 
z  każdym problemem i  nie zostaną odtrąceni. System 
rządzenia nie jest opisywany poprzez wyraźne wartości 
demokratyczne, spółdzielcze. Co więcej, zarówno wymiar 
ekonomiczny, jak i  wymiar społeczny spółdzielni są  ze 
sobą wyraźnie połączone, co widać we wcześniej cytowa-
nych wypowiedziach prezesa oraz tutaj: 

„Każdy ma swoją działkę do roboty. A  jak potrzebuje 
kogoś do roboty, to się szuka ludzi albo się rozmawia ze 
współpracownikami i  członkami. Także nie ma problemu, 
jest pełna współpraca i wsparcie dla każdego, każdy ale każ-
dy ma swoją działkę i zajmuje się nią najlepiej”.

Andrzej również prowadzi niejako system socjalizacji 
na zasadzie wychowywania członków, kiedy mówi o  ce-
lach spółdzielni i tym, czym się zajmują: 

„Dla mnie, odbudowujemy relacje, mam takie wrażenie. 
(…) to jest jakby wieczna walka o to, żeby nie myśleli tylko 
o  sobie, budujemy relacje, też się borykamy na co dzień, 
czasami trzeba kogoś opieprzyć po prostu za to, że nie tak 
wylicza przelewy sobie. Bo wylicza sobie, a nie wylicza jak-
by odpowiednio do tego, ile pracuje. To mieliśmy parę takich 
rozmów”.

Niekiedy trzeba przeprowadzić „wychowawcze” roz-
mowy, żeby nauczyć kogoś zasad działania, zachowania 
nie tylko w biznesie działającym na co dzień, ale właśnie 
o  miejscu realizacji wartości spółdzielczych. Powyższy 
cytat wskazuje potrzebę procesu znacznie głębszej reso-
cjalizacji osób zatrudnionych.

Podsumowanie

W kontekście identyfikacji ujęć teoretycznych gover-
nance, do których należą perspektywa demokra-

tyczna i teoria służebności, autorka za cel badań postawiła 
rozpoznanie istotnych elementów systemów rządzenia 
i  ich właściwości w  spółdzielniach socjalnych. Analiza 
siedmiu przebadanych przypadków pozwoliła wyłonić trzy 
modele systemu rządzenia: „mała – demokratyczna wspól-
nota”, „biznes dający zatrudnienie” oraz „zintegrowany 

– przypominający rodzinę”. W pierwszym modelu zasady 
demokratyczne obejmują zarówno obszar działalności 



ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 35

ekonomicznej, jak i  wspólnoty spółdzielczej. Spółdziel-
nia jest rządzona na bardzo demokratycznych zasadach, 
a  spółdzielcy zarówno na poziomie operacyjnym, jak 
i strategicznym wcielają solidarność i demokrację w życie 
organizacji. Znają się wzajemnie bardzo dobrze i stanowią 
dobry przykład kolektywnego przedsięwzięcia. Warto 
zauważyć, że model ten dotyczy spółdzielni socjalnych 
osób fizycznych. Drugi model dotyczy dużej spółdzielni. 
Mimo że jest założona przez osoby fizyczne, tworzy sys-
tem rządzenia oparty na pracy i  zarządzaniu „silnej ręki” 
założyciela i prezesa. Wartością w spółdzielni jest posiada-
nie pracy, wymiar ekonomiczny. Prezes dostrzega trudne 
warunki życia zatrudnionych członków i  ich dysfunkcje 
zdrowotne, problemy z  integracją, ale nie ufa całkowicie 
pracownikom. Spółdzielnia jest traktowana jako jego fir-
ma, a jego niezależność ma sprzyjać skuteczności własnych 
działań i  ochronie ekonomicznych interesów spółdzielni. 
Trzeci model ukazuje istotną rolę procesu socjalizacji, jaki 
członkowie bądź pracownicy spółdzielni przechodzą we-
wnątrz. Założyciele i prezesi tworzą miejsce, gdzie każdy 
członek może wzrastać i przechodzić proces integracji spo-
łecznej i zawodowej, wykazują się tolerancją wobec błędów 
zatrudnionych podopiecznych. Dwie z trzech spółdzielni 
mają status spółdzielni osób prawnych, których założycie-
le – stowarzyszenia – dały możliwość zatrudnienia swoich 
podopiecznych właśnie w tych spółdzielniach. Trudno tu 
zauważyć cechy rozwijania wspólnoty demokratycznej, 
lecz widać w  nich wytężoną pracę w  kierunku solidar-
ności i  włączania, wzajemnej pomocy członków. Prezes 
i zarząd dokonują również dużego wysiłku dla utrzymania 
spółdzielni na rynku. Badania prowadzą do wniosku, że 
nie wszystkie spółdzielnie socjalne realizują zasady i war-
tości spółdzielcze, stanowiące o demokracji, solidarności. 
W  przedsięwzięciach, które są  raczej mało rozwojowe 
i małe, i nastawione na utrzymanie się na rynku i zapew-
nienie pracy, można zauważyć mocne wspólnotowe współ-
działania i  rządzenie. Natomiast w  spółdzielni o  dużym 
rozmiarze, prężnie działającej i  silnie rozwijającej się, do-
minuje i rządzi „mocna ręka szefa”, który dba o realizację 
celu społecznego o  wymiarze prozatrudnieniowym. Im 
bardziej wykluczeni społecznie i zawodowo są członkowie 
spółdzielni, tym na dalszy plan schodzi realizacja wartości 
spółdzielczych, a  bardziej wybrzmiewa potrzeba skutecz-
nego rządzenia na zasadach biznesowych.

dr Marzena Starnawska
Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
e-mail: Marzena.Starnawska@zie.pg.gda.pl

Przypisy

1) Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Cen-
trum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-
2011/03/HS4/04326.

2) Autorka artykułu dziękuje anonimowym recenzentom za po-
mocne i krytyczne uwagi.

3) W obszarze niniejszej dyskusji nad governance przedsiębior-
stwo i organizacja są używane zamiennie.

4) Przedmiotem badań w  artykule są  spółdzielnie socjalne, 
które należą do podmiotów ekonomii społecznej, a  w  go-
spodarce narodowej klasyfikowane jako przedsiębiorstwa. 
Literatura przedmiotu dotycząca governance w odniesieniu 
do przedsięwzięć społecznych, analizując organizacje non-

-profit, odnosi się również do spółdzielni.
5) International Co-operative Alliance do podstawowych warto-

ści spółdzielczości zalicza: otwartość i dobrowolność w człon-
kostwie, demokratyczną kontrolę członków, zaangażowanie 
ekonomiczne członków, niezależność i  autonomię, edukację 
i kształcenie, współpracę między spółdzielniami, a także dba-
nie o budowanie wspólnoty. Szerzej w: http://icca.coop

6) Minimalna liczba osób fizycznych do założenia spółdzielni 
to pięć, natomiast w przypadku osób prawnych (na przykład: 
organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialne-
go, kościelne osoby prawne) to dwie. Również inne osoby, 
nienależące do grupy marginalizowanych, mogą być zało-
życielami –  członkami spółdzielni, ważne jest jednak, aby 
ich liczba nie przekroczyła 50% liczby wszystkich członków 
założycieli. Jeśli założycielami spółdzielni są osoby prawne, 
muszą zatrudnić przynajmniej 5  osób z  grupy. Należy też 
dodać, że nie ma potrzeby powoływania rady nadzorczej, 
jeżeli liczba członków jest mniejsza niż 15 albo gdy statut 
spółdzielni stanowi inaczej. Dużą swobodę w uregulowaniu 
systemu rządzenia spółdzielnią dają jej zapisy w statucie.

7) Są to osoby, o  których jest mowa w  art. 1. ust. 2, pkt 1–4, 
6,7  ustawy z  dnia 13 czerwca 2003 r. o  zatrudnieniu so-
cjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.), czyli osoby 
uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz innych środków 
odurzających po zakończeniu leczenia; bezdomni, którzy rea- 
lizują indywidualny program wychodzenia z bezdomności; 
byli więźniowie, mający trudności w  integracji ze środowi-
skiem; osoby chore psychicznie; uchodźcy mający problem 
z integracją.

8) Warto zwrócić uwagę, że spółdzielnia może prowadzić dzia-
łalność oświatową, kulturalną, społeczną na rzecz członków 
i na rzecz lokalnego środowiska.

9) Podobnie wygląda również liczba osób świadczących pracę 
na rzecz spółdzielni. Do 4 osób świadczy pracę w 18% bada-
nych, między 5 a 9 osób pracuje w 62%, a 10 i więcej pracuje 
w 20% badanych spółdzielni.
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Between Community and Business — Governance 
in Social Enterprise — Case Studies

Summary

In the last two decades, increasing growth of interest 
into the social entrepreneurship phenomenon, has 
evolved as a  definitional debate and has overlooked the 
challenging issues of social enterprise governance. The 
paper has identified theoretical governance perspectives 
relevant for social cooperatives. Through descriptive and 
explanatory case approach, the author analyses seven social 
co-operatives and proposes three emerging governance 
models governance models such as: „small democratic 
community”, „business providing jobs” and „integrated 

– family like” with their features. The cases indicate what are 
the emerging and relevant issues in the discussion on social 
co-operative governance, what generates implications for 
the practice of the co-operative enterprise operation.
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INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTW POLSKIEGO SEKTORA 
TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH 
NA TLE EUROPEJSKICH LIDERÓW
Jakub Swacha

Wprowadzenie

W gospodarce opartej na wiedzy kluczowego zna-
czenia nabiera sektor technologii informacyjnych 

(zapisywany zwykle skrótem IT z ang. Information Tech-
nology), który dostarcza narzędzi i usług pozwalających 
na efektywne przetwarzanie i  przekazywanie informacji 
przedsiębiorstwom z  wszystkich pozostałych sektorów 
gospodarki. Sektor IT nie tylko wspomaga rozwój in-
nych sektorów, ale sam w  sobie ma niebagatelny udział 
w rozwoju – zwróciła na to uwagę np. Komisja Europej-
ska, wprowadzając Agendę Cyfrową dla Europy w  2010 
roku, wskazując na to, że choć sektor ten stanowił wtedy 
jedynie 4,8  procenta europejskiej gospodarki, to gene-
rował 25 procent nakładów przedsiębiorstw na badania 
i rozwój, i odpowiadał za 50 procent wzrostu produktyw-
ności (Expert Group …, 2014). W świetle przytoczonych 
danych wyraźnie widoczne staje się znaczenie, jakie dla 
rozwoju gospodarek poszczególnych krajów ma kondycja 
ich sektora IT.

Z  wielu publikacji prasowych ostatnich miesięcy i  lat 
wyłania się bardzo pozytywny obraz polskiego sektora 
technologii informacyjnych (zob. np. Bankier.pl, 2015), 
zdający się świadczyć, że wydobył się on ze spowodowa-
nego globalnym kryzysem finansowym dołka, w którym 
znalazł się w roku 2009 (PMR, 2010). Dodać należy, że nie 
są to li tylko stwierdzenia gołosłowne, wiele z nich popar-
to różnymi danymi. Interpretacja danych zależy jednak 
od kontekstu, do którego się je odnosi, a lokalne sukcesy 
w perspektywie globalnej mogą okazać się porażkami. Po-
wstaje zatem pytanie, jak ów „niezwykle prężnie rozwija-
jący się” sektor wypada na tle innych państw europejskich, 
w szczególności przodujących na tym polu.

Głównym celem niniejszego artykułu jest określenie 
przeciętnego poziomu innowacyjności i konkurencyjności 
ogółu przedsiębiorstw zaliczanych do polskiego sektora IT 
i odniesienie go do europejskich liderów w tych aspektach. 
Sposób osiągnięcia wyznaczonego celu, w  szczególności 
wykorzystane metody badawcze i źródła danych, opisano 
w części czwartej niniejszego artykułu, natomiast uzyska-
ne rezultaty zaprezentowano w części piątej. Wcześniej, dla 
zachowania przejrzystości terminologii, doprecyzowano 
podstawowe pojęcia (część druga artykułu) oraz dokona-
no przeglądu opracowań, których tematyka nawiązuje do 
lub jest komplementarna wobec podjętych w tym artykule 
zagadnień (część trzecia). 

Podstawowe pojęcia

C hoć termin „technologie informacyjne” wszedł już 
od pewnego czasu do powszechnego użytku, w  lite-

raturze, tak ogólnej, jak i specjalistycznej, można spotkać 
się z różnymi jego interpretacjami. Przejrzystej wykładni 
znaczenia terminu technologie informacyjne dostarcza 
Główny Urząd Statystyczny, który określa tym mianem 

„technologie związane ze zbieraniem, przechowywaniem, 
przetwarzaniem, przesyłaniem i prezentacją informacji (tj. 
tekstów, obrazów i dźwięku)”, zaznaczając, że „obejmują 
one w  szczególności technologie komputerowe (sprzęt 
i oprogramowanie) i komunikacyjne” (GUS, 2015).

Z  uwagi na to, że nie wszyscy autorzy zaliczają wspo-
mniane wyżej technologie komunikacyjne do technologii 
informacyjnych, w  wielu publikacjach spotkać się można 
z  terminem „technologie informacyjno-komunikacyjne” 
(zapisywanym skrótem ICT, z  ang. Information and Com-
munication Technologies), który rozwiewa wszelkie wątpli-
wości, jednoznacznie obejmując swoim zakresem technolo-
gie komunikacyjne i sieciowe (GUS, 2014, s. 15). Przyjmując 
jednak za GUS szerszą definicję technologii informacyjnych, 
oba te terminy (IT i ICT) należy traktować jako synonimy.

Za kryterium przynależności przedsiębiorstwa do sekto-
ra technologii informacyjno-komunikacyjnych przyjęło się 
uważać charakter dostarczanego produktu (Working Par-
ty …, 2008), rozumianego jako wyrób lub usługa. W związ-
ku z  powyższym, i  zgodnie z  wytycznymi OECD (2009, 
s. 31), do sektora ICT zalicza się przedsiębiorstwa, które:
a) wytwarzają wyroby informacyjno-komunikacyjne, to 

jest mające służyć przetwarzaniu lub przekazywaniu 
informacji, w tym ich przesyłaniu i wyświetlaniu, lub 
wykorzystywać przetwarzanie elektroniczne do wy-
krywania, pomiaru i/lub rejestracji zjawisk fizycznych 
albo do sterowania procesami fizycznymi;

b) wykonują usługi informacyjno-komunikacyjne, to jest 
polegające na przetwarzaniu lub przekazywaniu infor-
macji za pośrednictwem środków elektronicznych.

Sektor usług informacyjno-komunikacyjnych należy 
zatem traktować jako część sektora technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, której wyróżnikiem jest świad-
czenie usług, a nie produkcja wyrobów. W nomenklaturze 
OECD (2010, s.  85) sektor usług informacyjno-komu-
nikacyjnych obejmuje sektor usług informatycznych 
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(computer and information services) i  sektor usług ko-
munikacyjnych (communication services). Aby zachować 
zgodność z  przyjętą szerszą definicją technologii infor-
macyjnych, również termin usługi informatyczne należy 
rozumieć w  szerszym znaczeniu, obejmującym usługi 
komunikacyjne, a  tym samym traktować jako synonim 
usług informacyjno-komunikacyjnych. 

W  związku z  powyższym występujące dalej określe-
nie „sektor IT” należy traktować równoznacznie z okre-
śleniem „sektor ICT” i obejmować będzie ono zarówno 
przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i usługowe.

 Na użytek niniejszych badań przyjęto definicję 
konkurencyjności autorstwa M. Goryni (2002, s.  48), 
według której oznacza ona „umiejętność konkurowania, 
a  więc działanie i  przetrwanie w  konkurencyjnym oto-
czeniu”. Natomiast wygodnej definicji innowacyjności 
dostarcza A. Pomykalski (2001, s. 13–14), który określa 
ją jako „zdolność organizacji do stałego poszukiwania, 
wdrażania i upowszechniania innowacji”. Odnosząc oba 
te pojęcia do sektora IT, przez konkurencyjność sektora 
rozumieć będziemy przeciętną konkurencyjność nale-
żących do niego przedsiębiorstw, zaś przez innowacyj-
ność sektora – przeciętną innowacyjność należących do 
niego przedsiębiorstw.

Przegląd literatury

C hoć podjęta w niniejszym artykule próba ukazania 
dystansu polskiego sektora IT do europejskich lide-

rów pod względem innowacyjności i konkurencyjności 
stanowi według najlepszej wiedzy autora opracowanie 
pionierskie, dostępnych jest szereg publikacji, które po-
dejmują analogiczną problematykę, przyjmując jednak 
odmienny zakres badań i/lub perspektywę badawczą. 
Pozycje, które pozwolą Czytelnikowi poszerzyć i  po-
głębić wiedzę na tematy tu poruszone, omówiono w tej 
właśnie części.

Z  pewnością za bliską merytorycznie tematyce ni-
niejszego artykułu uznać należy serię czterech raportów 

„Benchmarking IT industry competitiveness” opraco-
wanych przez Economist Intelligence Unit (2011) na 
zlecenie Business Software Alliance w latach 2007–2011. 
Mimo ujętego w  tytule serii sformułowania „konkuren-
cyjność branży IT”, celem była raczej ocena i  porów-
nanie ponad 60 krajów świata, w  tym Polski i  szeregu 
krajów europejskich, pod względem warunków rozwoju 
inwestycji w  sektorze IT (wśród uwzględnianych tam 
wskaźników są np. stosunek władz do inwestorów zagra-
nicznych czy otwartość kulturowa na obce wpływy), co 
oznacza, że tylko część uwzględnionych w nich wskaźni-
ków cząstkowych można uznać za faktycznie odnoszące 
się do konkurencyjności sektora IT. Oczywistym man-
kamentem raportów EIU jest brak aktualizacji danych 
po roku 2011. Od strony metodologicznej zaś jako wadę 
wskazać należy obliczanie wskaźnika zagregowanego 
w oparciu zarówno o dane obiektywne (dane statystycz-
ne publikowane m.in. przez UNESCO, OECD i Eurostat 
oraz wyniki analiz rynkowych pochodzące z  szeregu 
uznanych firm działających w tym obszarze, jak np. IDC 

czy Pyramid Research), jak i  subiektywne (ocena jako-
ściowa przeprowadzona przez ekspertów EIU).

Organizacja World Economic Forum (WEF) odpowia-
da za wydawane corocznie dwa raporty, które zawierają 
informacje interesujące w  kontekście tematyki niniejsze-
go artykułu. Są to „Global Information Technology Re-
port” (Dutta i in., 2015) i „Global Competitiveness Report” 
(Schwab, 2015). Oba raporty wykorzystują liczne źródła 
danych: statystyki publikowane przez różne agendy ONZ, 
inne organizacje międzynarodowe (m.in. Międzynarodo-
wy Związek Telekomunikacyjny i Bank Światowy), insty-
tucje ratingowe oraz amerykańską agencję wywiadowczą 
CIA, a  także wyniki badań opinii przeprowadzonych 
wśród odpowiednio 13 i 14 tys. osób pełniących funkcje 
kierownicze w badanych krajach.

Pierwszy z  raportów WEF podzielony jest na dwie 
części, z  których pierwsza zawiera ogólne omówienie 
wyników pomiaru wskaźnika Networked Readiness 
Index (NRI, który z języka angielskiego można przetłu-
maczyć jako „indeks gotowości sieciowej”) oraz dziesięć 
rozdziałów poświęconych różnym aktualnym aspektom 
wykorzystania technologii informacyjnych dla rozwoju 
gospodarczego i  społecznego, natomiast część druga 
zawiera dane szczegółowe (dotyczące poszczególnych 
komponentów wskaźnika NRI), podane najpierw w for-
mie profili 143 krajów świata ujętych w badaniu, a na-
stępnie tabelarycznych zestawień liczbowych. Wskaźnik 
NRI agreguje 53 wskaźniki cząstkowe w  dziesięciu ka-
tegoriach: otoczenie polityczno-prawne, środowisko dla 
prowadzenia działalności gospodarczej i  innowacyjnej, 
infrastruktura IT, przystępność cenowa IT, umiejętno-
ści IT, wykorzystanie IT przez osoby prywatne, wyko-
rzystanie IT przez przedsiębiorstwa, wykorzystanie IT 
przez władze, wpływ IT na gospodarkę oraz wpływ IT 
na społeczeństwo. 

Również z  dwóch analogicznych części składa się 
drugi ze wspomnianych raportów WEF. Pierwsza z nich 
zawiera ogólne omówienie wyników pomiaru wskaź-
nika Global Competitiveness Index (GCI, „globalny 
indeks konkurencyjności”), druga zaś zawiera dane 
szczegółowe (dotyczące poszczególnych komponentów 
wskaźnika NRI), podane najpierw w formie profili 140 
krajów ujętych w  tym badaniu, a  następnie tabelarycz-
nych zestawień liczbowych. Wskaźnik GCI agreguje 114 
wskaźników cząstkowych w  dwunastu kategoriach: in-
stytucje, infrastruktura, otoczenie makroekonomiczne, 
ochrona zdrowia i edukacja na szczeblu podstawowym, 
edukacja wyższych szczebli i  szkolenia specjalistyczne, 
efektywność rynku towarowego, efektywność rynku 
pracy, poziom rozwoju rynku finansowego, poziom 
gotowości technologicznej, wielkość rynku, stopień wy-
rafinowania biznesu oraz innowacje. 

Komisja Europejska wydaje coroczny raport „In-
novation Union Scoreboard” (European Commission, 
2015b), zawierający ranking krajów Unii Europej-
skiej pod względem innowacyjności, klasyfikujący je 
w  cztery posnerowskie kategorie: liderów innowacji, 
naśladowców innowacji, umiarkowanych innowato-
rów i  skromnych innowatorów. Ranking ustalany jest 
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w oparciu o wartość zagregowanego wskaźnika Summa-
ry Innovation Index, uwzględniającego 25 wskaźników 
cząstkowych podzielonych na trzy grupy: warunków 
sprzyjających prowadzeniu działalności innowacyjnej, 
samej działalności innowacyjnej i jej rezultatów. Raport 
przygotowano w oparciu o dane Eurostatu i  innych or-
ganizacji międzynarodowych, w  szczególności OECD 
i ONZ.

Do 2010 roku Komisja Europejska wydawała także 
raport „Europe’s Digital Competitiveness Report” (Pu-
blications …, 2010), obejmujący takie obszary, jak rola 
technologii informacyjnych w  gospodarce, łączność 
szerokopasmowa, wykorzystanie Internetu i eCommer-
ce, podział cyfrowy, wdrożenie ICT w  administracji 
i gospodarce, a także wpływ technologii informacyjnych 
oraz sektora ICT na gospodarkę, i  oparty głównie na 
danych Eurostat i  OECD. Później zastąpiły go raporty 

„Digital Agenda Scoreboard” (European Commission, 
2013) oceniające stopień osiągnięcia 13 wskaźników 
określonych w Agendzie Cyfrowej dla Europy, dotyczą-
cych dostępności i wykorzystania Internetu, obecnie zaś 
publikowane są  jedynie raporty wycinkowe, dotyczące 
wybranych aspektów gospodarki cyfrowej (European 
Commission, 2015a), w  tym szczególnie interesujący 
dla podjętych tu rozważań raport na temat sektora IT 
w Unii Europejskiej i wyników jego działalności badaw-
czo-rozwojowej (European Commission, 2014).

Spośród wielu raportów wydawanych regularnie 
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i  Roz-
woju (OECD) w  kontekście podjętej tu problematyki 
najbardziej interesujące są  „Digital Economy Outlook” 
(OECD, 2015a) (do 2010 r. wydawana była zbliżona 
tematycznie seria „Information Technology Outlook” 
(OECD, 2010)), „Science, Technology and Industry 
Outlook” (OECD, 2014) i  „Communications Outlook”  

(OECD, 2013). Każdy z  tych raportów opiera się na 
kilkudziesięciu źródłach danych, w  szczególności da-
nych statystycznych przekazywanych przez państwa 
członkowskie OECD, Eurostat oraz agendy ONZ i inne 
organizacje międzynarodowe (np. Międzynarodowy 
Związek Telekomunikacyjny, Światowy Fundusz Walu-
towy czy Międzynarodowa Agencja Energetyczna), jak 
również prywatne instytucje badawcze (np. Elsevier 
i Bureau van Dijk). Należy podkreślić, że w odróżnieniu 
od omówionych wcześniej raportów EIU, WEF i „Inno-
vation Union Scoreboard” Komisji Europejskiej, OECD 
w wymienionych publikacjach nie prezentuje rankingu 
krajów opartego na wskaźniku zagregowanym, a jedynie 
przedstawia i omawia wskaźniki cząstkowe, odnoszące 
się do poszczególnych badanych aspektów.

Pierwsze z  wymienionych wyżej opracowań podzie-
lono na sześć rozdziałów, odnoszących się kolejno do: 
ogólnego stanu gospodarki cyfrowej, podstaw funkcjo-
nowania gospodarki cyfrowej (w tym sektora IT), rozwo-
ju gospodarki cyfrowej, wiodących trendów i  wprowa-
dzanych regulacji w zakresie gospodarki cyfrowej oraz 
problemów związanych z  Internetem Rzeczy. Z  kolei 

„Science, Technology and Industry Outlook” składa się 
z dziewięciu rozdziałów zorganizowanych w trzy części, 

omawiające kolejno: ogólny poziom innowacji, główne 
trendy w  zakresie wprowadzanych regulacji ich doty-
czących oraz ocenę osiągnięć 46 krajów świata (w tym 
państw członkowskich OECD) w  sferze nauki, techno-
logii i przemysłu. Wreszcie „Communications Outlook” 
zawiera osiem rozdziałów, poświęconych odpowiednio 
głównym trendom w  branży telekomunikacyjnej, naj-
nowszym regulacjom dotyczącym tej branży, wielkości 
rynku telekomunikacyjnego, rozwojowi poszczególnych 
rodzajów sieci telekomunikacyjnych, infrastrukturze 
Internetu, treściom audiowizualnym, polityce cenowej 
dotyczącej usług telekomunikacyjnych oraz wydatkom 
gospodarstw domowych na usługi telekomunikacyjne.

W Polsce coroczne raporty „Społeczeństwo informa-
cyjne w  Polsce” publikuje Główny Urząd Statystyczny 
(GUS, 2014). Zawiera ono trzy główne części: „Sektor 
i  produkty ICT”, „Wykorzystanie ICT w  przedsiębior-
stwach” oraz „Wykorzystanie ICT w  gospodarstwach 
domowych”. Prezentowane są w nich dane statystyczne 
uzyskane w  badaniach samego GUS, jak też  Eurostat 
(w  celu odniesienia wartości wskaźników odnotowa-
nych w Polsce do poziomu innych państw europejskich).

Zbliżonej tematyce poświęcony jest wydawany rów-
nież corocznie, lecz przez Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji (2014), raport „Społeczeństwo informacyj-
ne w liczbach”. Składa się on z pięciu części: „Człowiek”, 

„Gospodarka”, „Państwo”, „Stan rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w  województwach” oraz „Wybrane 
działania wspierające rozwój społeczeństwa informacyj-
nego w  obszarach Człowiek • Gospodarka • Państwo”. 
Pierwsze trzy z  nich dotyczą osiągnięcia celów „Stra-
tegii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w  Polsce 
do 2013 r.”, przyporządkowanych do wymienionych 
obszarów, czwarty prezentuje wskaźniki na poziomie 
poszczególnych województw, piąty zaś –  programy 
rządowe mające wspierać rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego w  Polsce. Raport prezentuje dane pocho-
dzące z  różnych źródeł, w  tym dane statystyczne GUS, 
Eurostat, OECD i różnych agend ONZ, wskaźniki WEF, 
jak też inne wyniki badań prowadzonych lub zlecanych 
przez instytucje krajowe (np. Instytut Badań Edukacyj-
nych i  samo Ministerstwo Administracji i  Cyfryzacji) 
i  zagraniczne (np. European Schoolnet i  Uniwersytet 
w Liege). Co zasługuje na odnotowanie, jest to jedyna 
z  omawianych publikacji, w  której określono dystans 
Polski do europejskich liderów, choć dokonano tego 
jedynie dla 10 wskaźników cząstkowych dotyczących 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji, 2014, s. 12–13).

Zaprezentowana powyżej lista publikacji nie jest 
z pewnością wyczerpująca – a uzyskanie takowej byłoby 
trudno ze względu na wielość publikacji, które odnoszą 
się do rozmaitych wąskich zagadnień mieszczących się 
w inkryminowanym obszarze: wśród polskich publikacji 
chodzi np. o raporty firm ABSL (2015) czy Kapsch Bu-
sinessCom (2014) –  starano się jednak uwzględnić pu-
blikacje kluczowe, wydawane regularnie przez uznane 
instytucje krajowe i  międzynarodowe i  prezentujące 
szeroki zestaw wskaźników.
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Wykorzystane metody 
badawcze i źródła danych

A by osiągnąć zamierzony cel badań, zdecydowano się 
posłużyć metodą benchmarkingu, rozumianą tu jako 

metoda prowadzenia badań porównawczych, obejmująca 
identyfikowanie najlepszych wzorców, wskazywanie li-
derów, ocenę i  wnioski (por. Sapa, 2005). Trafność tego 
wyboru potwierdza istniejąca literatura, która dostarcza 
przykładów skutecznego wykorzystania metody bench-
markingu w sposób i w obszarze nieodległym od tematu 
niniejszego opracowania (Hamilton, 2006; Iking, 2009).

Przyjmując za przedmiot badań polski sektor techno-
logii informacyjnych, obejmujący sektor usług teleinfor-
matycznych, jako bazę odniesienia przyjęto analogiczne 
sektory w  innych krajach europejskich, w  szczególności 
mając na uwadze konieczność uwzględnienia krajów, któ-
rych sektory IT uważane są za wiodące w Europie.

Pierwszy etap badań miał charakter literaturowy, jego 
celem było zidentyfikowanie istniejących źródeł informa-
cji i wyników dotychczasowych badań, które w znacznym 
stopniu dotyczyłyby zakresu problemowego niniejszego 
artykułu. Jego plonem było zgromadzenie kilkudziesięciu 
opracowań, z  których najważniejsze omówiono w  po-
przedniej części artykułu.

Następnie, spośród dużej liczby wskaźników cząstko-
wych uwzględnianych w  literaturze dokonano wyboru 
tych, które w  bezpośredni sposób dotyczą innowacyjno-
ści i/lub konkurencyjności sektora IT. Pomijano zatem 
wskaźniki (takie jak np.: jakość systemu edukacyjnego, 
stan budżetu państwa czy inflacja), które pośrednio 
wpływają na powodzenie przedsiębiorstw sektora IT, nie 
są  z  nim jednak ściśle związane. W  wyborze tym kiero-
wano się także dostępnością miar obiektywnych i  opisu-
jących je danych statystycznych, unikając wskaźników, 
które mogą być oparte tylko na miarach subiektywnych 
(jak np.: ochrona praw intelektualnych czy ochrona inwe-
storów mniejszościowych).

W  trosce o  to, by zanadto nie komplikować badań, 
a  także mając na uwadze, że każdy kolejny wskaźnik 
zwiększa ryzyko napotkania problemów ze skompletowa-
niem danych źródłowych, zdecydowano się na uwzględ-
nienie w  badaniach jedynie ośmiu kluczowych wskaź-
ników, odnoszących się do czterech aspektów i  dwóch 
obszarów (tab. 1). Uznano za wystarczające przypisanie 
każdemu wskaźnikowi tylko jednej miary: wykorzystanie 
kilku skorelowanych ze sobą miar dla jednego wskaźnika 
byłoby nadmiarowe.

Osiągnięcie wyznaczonego celu badawczego wymagało 
zgromadzenia danych dotyczących sektorów technologii 
informacyjnych w  Polsce i  innych krajach europejskich 
(jako punktu odniesienia). Szczęśliwie ten obszar proble-
mowy jest przedmiotem zainteresowania szeregu instytu-
cji badawczych (patrz poprzednia część artykułu), dzięki 
czemu dostępny jest bogaty zasób danych źródłowych. 
Zdecydowano się skorzystać z dwóch ogólnodostępnych 
baz danych statystycznych: OECD.Stat (OECD, 2015b) 
i Eurostat Database (Eurostat, 2015). W tabeli 2 wskazano 
źródła danych dla poszczególnych wykorzystanych miar.

Obliczenie wskaźników zagregowanych, konieczne 
dla osiągnięcia postawionego celu badawczego, nie jest 
możliwe bez dostępności wszystkich miar wskaźników 
cząstkowych. Dostępne źródła danych są  niestety miej-
scami niekompletne: brak jest wartości dla wszystkich 
lat dla wszystkich państw europejskich. Przestrzeganie 
restrykcyjnego wymogu kompletności danych oznacza-
łoby konieczność zredukowania liczby ujętych w  bada-
niu państw lub uwzględnianych wskaźników. Jednak, jak 
ujął to R.S. Kaplan (1986, s. 92), „lepiej w przybliżeniu 
mieć rację niż z  dużą precyzją się mylić”. Starano się 
zatem oszacować brakujące dane, posługując się prostą 
techniką imputacji danych polegającą na kopiowaniu na 
lata kolejne ostatniej dostępnej wartości. Rozwiązanie 
takie jest stosowane w  praktyce badawczej (European 
Commission, 2015, s.  79), a  w  tym konkretnym przy-
padku było dopuszczalne, ponieważ w  przypadku żad-
nego z krajów, którego dotyczyła imputacja danych nie 
wystąpiły przełomowe zdarzenia, które wskazywałyby 
na możliwość gwałtownej i radykalnej zmiany wartości 
poszczególnych miar. 

Tab. 1. Wskaźniki cząstkowe oceny sektora IT

Wskaźnik Miara (jednostka)

Obszar: Innowacyjność

Aspekt: Badania i rozwój

Wyniki działalności B&R Zgłoszone do EUP patenty 
z obszaru IT (szt.)

Nakłady na działalność B&R Nakłady na badania i rozwój 
sektora IT (% PKB)

Aspekt: Popyt wewnętrzny na 
innowacyjne rozwiązania IT

Zapotrzebowanie 
przedsiębiorstw na 
innowacyjne usługi IT

Przedsiębiorstwa korzystające 
z usług w chmurze (% ogółu 
przedsiębiorstw)

Zapotrzebowanie 
gospodarstw domowych na 
innowacyjne usługi IT

Pokrycie dostępem 
szerokopasmowym 
do Internetu (% ogółu 
gospodarstw domowych)

Obszar: Konkurencyjność

Aspekt: Siła sektora

Pozycja na rynkach 
zagranicznych

Wartość eksportu towarów 
i usług IT (mld USD)

Kapitał ludzki

Zatrudnieni posiadający 
umiejętności IT na 
poziomie specjalisty 
(% ogółu zatrudnionych)

Aspekt: Znaczenie sektora

Znaczenie ekonomiczne Udział sektora IT w produkcie 
krajowym brutto (%)

Znaczenie społeczne Udział sektora IT 
w zatrudnieniu ogółem (%)

Źródło: opracowanie własne
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Mimo to, ze względu na istotne braki danych, uniemoż-
liwiające uzyskanie wskaźników zagregowanych, nie było 
można ująć w badaniach wszystkich państw, które wystę-
powały w  poszczególnych zbiorach danych źródłowych, 
m.in. Luksemburga i Rumunii (dostępne jedynie po 75% 
wartości uwzględnianych miar), Bułgarii, Islandii i Litwy 
(63%), Chorwacji, Cypru, Łotwy, Szwajcarii i Turcji (50%), 
Malty (38%) oraz Macedonii i Rosji (25%).

Warto nadmienić, że wśród 21 państw zakwalifiko-
wanych do badań są wszystkie największe państwa Unii 
Europejskiej; natomiast wśród państw niezakwalifikowa-
nych do badań z powodu niewystarczającej dostępności 
danych nie było ani jednego, które zajęłoby pozycję li-
dera w przypadku któregokolwiek ze wskaźników cząst-
kowych, dla którego były dostępne dane dotyczące tych 
krajów.

Mając ustalony zestaw wskaźników oraz listę krajów do 
ujęcia w  badaniach, przystąpiono najpierw do ustalenia 
wartości poszczególnych miar wskaźników cząstkowych, 
a  następnie do obliczenia wartości wskaźników zagrego-
wanych. Przyjęto, że wszystkie wskaźniki cząstkowe są tak 
samo ważne, dlatego nie zastosowano wag, natomiast 
przed agregacją ośmiu wskaźników cząstkowych dokona-
no normalizacji ich wartości według wzoru:

  (1)

gdzie: xmax –  najwyższa odnotowana wartość danego 
wskaźnika (u  lidera danego kryterium), xi –  wartość 
wskaźnika odnotowana dla państwa i. 

Agregacji wskaźników dokonano krokowo, wykorzy-
stując średnią arytmetyczną. Cztery wskaźniki zagregowa-
ne na poziomie aspektów otrzymano poprzez obliczenie  

Tab. 2. Wykorzystane źródła danych

Miara Źródło danych Rok zbierania 
danych* Oryginalna nazwa źródła/zmiennej

Zgłoszone do EUP patenty z obszaru IT (szt.) Eurostat 2012 ICT patent applications to the EPO

Nakłady na badania i rozwój sektora IT (% PKB) OECD 2012 BERD intensity (ICT manufacturing 
+ ICT services)

Przedsiębiorstwa korzystające z usług 
w chmurze (% ogółu przedsiębiorstw) OECD 2014 Enterprises using cloud computing services

Pokrycie dostępem szerokopasmowym do 
Internetu (% ogółu gospodarstw domowych) Eurostat 2013 NGA fixed broadband coverage

Wartość eksportu towarów i usług IT (mld USD) OECD 2013 (usługi) / 
2012 (towary) Exporters of ICT services + ICT goods exports

Zatrudnieni posiadający umiejętności IT na 
poziomie specjalisty (% ogółu zatrudnionych) Eurostat 2012 Percentage of persons employed 

with ICT specialist skills

Udział sektora IT w produkcie 
krajowym brutto (%) Eurostat 2013 Percentage of the ICT sector on GDP

Udział sektora IT w zatrudnieniu ogółem (%) Eurostat 2013 Percentage of the ICT personnel 
on total employment

* W przypadku braku danych z wskazanego roku dla danego kraju wykorzystano najbardziej aktualne dostępne dane 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Ocena ogólna innowacyjności i konkurencyjności sektora IT
Źródło: opracowanie własne
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średniej z  wartości pary wskaźników cząstkowych 
przypisanych do danego aspektu. Dwa wskaźniki za-
gregowane na poziomie obszarów otrzymano poprzez 
obliczenie średniej z wartości pary wskaźników zagrego-
wanych na poziomie aspektów przypisanych do danego 
obszaru. Wreszcie średnia wartości wskaźników zagre-
gowanych na poziomie obszarów dała wartość wskaźni-
ka ogólnego.

Wyniki badań

O stateczny wynik przeprowadzonej analizy w posta-
ci wyliczonych wartości wskaźnika zagregowanego, 

uwzględniającego wszystkie cztery wymienione wyżej 
aspekty oceny innowacyjności i konkurencyjności sek-
tora IT, przedstawiono na rysunku 1. Interpretując go, 
należy mieć na uwadze, że wartość wskaźnika ogólnego 
równą 100% osiągnąłby kraj, który byłby liderem dla 
każdego z ośmiu wskaźników cząstkowych.

Zanim przejdziemy do omówienia wyników ogól-
nych (w  oparciu o  wygodniejszą do tego celu tab. 3), 
odniesiemy się do niewidocznych na rysunku 1 warto-
ści wskaźników cząstkowych:

• pod względem liczby europejskich zgłoszeń patento-
wych z obszaru IT liderem są Niemcy: odnotowana 
dla nich wartość tej miary (ponad 2,85 tys. zgłoszeń) 
ponad 36 razy przewyższa liczbę zgłoszeń z  Polski 
(79, co dało 12 pozycję w rankingu);

• pod względem wielkości nakładów na badania i roz-
wój sektora IT (wyrażonych jako część PKB) liderem 
jest Finlandia (ok. 1,2% PKB); wynik Polski jest po-
nad 16 razy niższy (zaledwie ok. 0,07% PKB, więcej 
tylko od Grecji i Słowacji);

• pod względem korzystania przez przedsiębiorstwa 
z usług dostępnych w chmurach obliczeniowych Pol-
ska zajmuje ostatnie miejsce wśród uwzględnionych 
państw, uzyskując wynik (5,8%) ponad 11 razy niż-
szy od lidera – Finlandii (ponad 50%);

• możliwość uzyskania szerokopasmowego dostępu 
do Internetu ma w  Polsce 49% gospodarstw domo-
wych, co stanowi połowę wartości odnotowanej dla 
lidera w tym względzie – Belgii (98%); gorszy wynik 
odnotowały Włochy, Grecja i Francja;

• pod względem wartości eksportu towarów i  usług 
IT Polska z  wynikiem ponad 16 mld USD plasuje 
się w połowie stawki ujętych w zestawieniu państw; 
liderem są  Niemcy –  wartość eksportu tamtejszego 
sektora IT wyniosła niemal 100 mld USD;

• udział zatrudnionych posiadających umiejętności 
IT na poziomie specjalisty w  ogóle zatrudnionych 
w  Polsce (1,73%) jest znacznie bliższy zamykającej 
stawkę państw Grecji (1,07%) niż liderowi – Norwe-
gii (4,71%);

• pod względem udziału sektora IT w produkcie kra-
jowym brutto Polska (3,15%) wyprzedza tylko Wło-
chy i Grecję; liderem jest tu Irlandia (9,83%);

• pod względem udziału sektora IT w  zatrudnieniu 
ogółem Polska z wynikiem 1,8% wyprzedza tylko Por-
tugalię i Grecję; lider, Szwecja, osiągnęła poziom 4,4%.

Tabela 3 zawiera ranking wszystkich ujętych w ana-
lizie krajów (kolumna 1), uporządkowany według 
ogólnej oceny ich sektorów IT (kolumna 6), z  poda-
niem wartości wskaźników składowych dotyczących 
poszczególnych aspektów (kolumny 2–5).

Przedstawiony ranking wskazuje jednoznacznie, że 
w  gronie ujętych w  porównaniu państw europejskich 
(przypomnijmy, były to wszystkie państwa, dla których 
dostępny był komplet danych, niezbędnych do oblicze-
nia wszystkich wskaźników szczegółowych, ze źródeł 
OECD i Eurostat) Polska uplasowała się na przedostat-
niej pozycji, wyprzedzając jedynie Grecję, osiągając 
jedną czwartą możliwych do uzyskania punktów pro-
centowych i  mniej niż 40% punktów procentowych 
lidera rankingu – Finlandii. Wynik najbliższych Polsce 
w  rankingu Portugalii i  Włoch jest wyższy o  20%, co 
stanowi znaczną różnicę. Najwyżej sklasyfikowane 
spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej Estonia 
i Węgry osiągnęły wynik o 60% lepszy. Wyniki te stano-
wią jednoznaczne świadectwo aktualnej słabości pol-
skiego sektora IT. Jego zdecydowanie najsłabszą stroną 
jest działalność badawczo-rozwojowa, ujmowana tak 
pod względem wysiłków (nakłady na badania i rozwój), 
jak i efektów (liczba wniosków patentowych).

Podsumowanie

O ptymistyczne sądy o  stanie polskiego sektora 
IT, takie jak te wzmiankowane we Wprowadze-

niu, nie znajdują potwierdzenia w  wynikach badań 
benchmarkowych, które przedstawiono w  niniejszym 
opracowaniu.

Polski sektor IT w  niemal wszystkich rozpatry-
wanych aspektach technicznych, społecznych i  eko-
nomicznych dzieli olbrzymi dystans do liderów. Po 
pierwsze, nie prowadzi on znaczących prac B&R i nie 
jest w stanie wygenerować znaczącej liczby rozwiązań, 
które wymagałyby opatentowania na poziomie euro-
pejskim. Zarówno polskie przedsiębiorstwa, jak i  go-
spodarstwa domowe w niewielkim stopniu wykorzystu-
ją najnowsze osiągnięcia IT, tym samym trudno uznać 
ich zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami IT 
za znaczące.

Wynik eksportowy polskiego sektora IT ocenić na-
leży nieźle, jednak w kontekście małej innowacyjności 
jego przyczyn doszukiwać się można w  niskim pozio-
mie płac w Polsce, który pozwala eksporterom na kon-
kurowanie ceną. Wbrew prasowym opiniom (Bankier.
pl, 2015), dostępność wykwalifikowanej kadry stanowi 
jednak słaby, a nie mocny punkt polskiego sektora IT. 
Wyniki dotyczące aspektu Znaczenie sektora wskazują 
zaś na relatywnie poślednią rolę, jaką sektor ten odgry-
wa w polskiej gospodarce i na polskim rynku pracy.

W  rankingu ujętych w  badaniu państw, opartym na 
danych zagregowanych, Polsce udało się wyprzedzić 
jedynie przeżywającą olbrzymie trudności Grecję. Co 
szczególnie niekorzystnie świadczy o  polskim sektorze 
IT, znacznie lepiej od niego wypadły sektory innych kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej, które funkcjonują 
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Tab. 3. Ranking według ogólnej oceny innowacyjności i konkurencyjności sektora IT

Kraj Badania i rozwój Popyt 
wewnętrzny Siła sektora Znaczenie 

sektora Ocena ogólna

1 2 3 4 5 6

1. Finlandia 55% 87% 49% 62% 63%

2. Szwecja 32% 75% 61% 83% 63%

3. Irlandia 21% 55% 64% 96% 59%

4. Niemcy 60% 49% 74% 47% 58%

5. Holandia 16% 77% 74% 58% 56%

6. Wielka Brytania 22% 65% 64% 63% 54%

7. Dania 15% 79% 46% 71% 53%

8. Belgia 15% 71% 46% 52% 46%

9. Norwegia 10% 64% 52% 49% 44%

10. Francja 37% 33% 40% 53% 41%

11. Estonia 13% 52% 33% 63% 40%

12. Węgry 7% 46% 33% 70% 39%

13. Czechy 7% 47% 40% 54% 37%

14. Austria 14% 47% 35% 43% 35%

15. Słowacja 2% 49% 29% 56% 34%

16. Słowenia 9% 53% 25% 45% 33%

17. Hiszpania 8% 47% 30% 42% 31%

18. Włochy 11% 50% 33% 27% 30%

19. Portugalia 9% 55% 17% 37% 30%

20. Polska 4% 31% 26% 37% 25%

21. Grecja 2% 21% 12% 27% 16%

Źródło: opracowanie własne

wszak w  warunkach społeczno-ekonomicznych podob-
nych do polskich.

Przedstawione wyniki jasno wskazują główne 
kierunki działań dla poprawienia tego stanu rzeczy. 
Przede wszystkim priorytetem powinno być wspieranie 
działalności badawczo-rozwojowej przy jednoczesnym 
podwyższeniu jej efektywności. Wzmocnienia wymaga 
kształcenie kadr informatycznych. W  tym kontekście 
docenić należy działania Polskiego Towarzystwa Infor-
matycznego w  zakresie definiowania kwalifikacji in-
formatycznych (Szyjewski, 2015), niemniej główna od-
powiedzialność leży tu po stronie uczelni kształcących 
specjalistów w  tej dziedzinie. W  zwiększeniu popytu 
wewnętrznego mogą pomóc skierowane do różnych 
kręgów odbiorców akcje popularyzacyjno-edukacyjne 
na temat korzyści z  wykorzystania technologii infor-
matycznych w różnych dziedzinach życia i działalności 
gospodarczej.

dr hab. Jakub Swacha, prof. US
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
e-mail: jakubs@uoo.univ.szczecin.pl
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Innovation and Competitiveness of Polish 
IT Sector Enterprises in Comparison 
with European Leaders

Summary

Innovation and competitiveness of the IT sector, 
understood in a  broad sense, including both the 
production of goods and provision of services in the 
area of   information and communication technologies, is 
a considerable value in the development of the knowledge-
based economy. Numerous recent success examples of 
individual companies form the Polish IT sector allow to 
raise the question, whether the condition of the entire 
sector can also be considered good – at least in comparison 
to other European countries. This paper attempts to answer 
this question using relevant data from the OECD and 
Eurostat databases. The obtained results show that both in 
the case of individual sub-indices and the aggregate index, 
in terms of innovation and competitiveness, the Polish IT 
sector falls far behind the European leaders. The provided 
results indicate, however, the courses of action that can 
allow to improve this situation in the future.
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PERSPEKTYWA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 
W POLSCE W KONTEKŚCIE KET
Katarzyna Rostek
Agnieszka Skala

Wprowadzenie

K luczowe technologie wspomagające (Key Enabling 
Technologies –  KET) występują w  tych branżach 

współpracujących z nauką, które stale przeznaczają wysokie 
nakłady na badania i rozwój. Charakteryzują się krótkimi 
cyklami innowacji oraz wymagają zatrudniania wysokowy-
kwalifikowanej kadry. Są obszarami multidyscyplinarnymi, 
które integrują różne dziedziny nauki i  techniki. Do pro-
duktów KET zaliczamy wyroby zaawansowanych techno-
logii produkcji przemysłowej (advanced manufacturing 
technologies – AMT) lub takie, których główne elementy 
zostały wytworzone w  następujących branżach: biotech-
nologii przemysłowej (industrial biotechnology –  IB), fo-
toniki (photonics – PH), mikro – i nanoelektroniki (micro 
and nanoelectronics –  NE), zaawansowanych materiałów 
(advanced materials – AM) lub nanotechnologii (nanotech-
nologies –  NT). To jest przyczyną, że rozwój technologii 
KET pobudza tworzenie nowych sektorów przemysłu i wy-
pełnianie powstających nisz rynkowych oraz stymulowanie 
przemian sektorów tradycyjnych w  kierunku rozwiązań 
o wyższej innowacyjności (Skurzyński, 2013).

Zwiększenie produkcji przemysłowej opartej na techno-
logii KET zostało uznane przez Komisję Europejską za je-
den z głównych sposobów pobudzenia rozwoju gospodar-
czego i zatrudnienia w UE (European Commission, 2012a). 
Jest to również zgodne z europejską polityką przemysłową, 
w  tym działań służących reindustrializacji Wspólnoty 
(European Commission, 2014a). Stagnacja gospodarcza 
skłoniła bowiem do rewizji efektów powszechnie stoso-
wanego outsourcingu działalności wytwórczej poza Stary 
Kontynent, wobec danych wskazujących na fakt, że wiedza 
tworzona i  finansowana w  Europie pracuje na bogactwo 
krajów Dalekiego Wschodu (Kinkel, 2012). Rozwiązaniem 
tego problemu jest właśnie reindustrializacja, czyli przy-
wrócenie Europie wiodących ośrodków produkcji i usług 
(Gawlikowska-Hueckel, 2014). W  Europie krajem wiodą-
cym w zakresie planowania i wdrażania działań prowadzą-
cych do reindustrializacji są  Niemcy (Pisano, Shih, 2012; 
Lund i in., 2013).

Krótkoterminowy cel europejskiej strategii rozwoju 
przemysłu jest skoncentrowany na osiągnięciu 20% PKB, 
generowanego przez przemysł wytwórczy w  perspekty-
wie roku 2020. Jest to ambitne wyzwanie wobec faktu, że 
obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 15% i wykazuje tendencję 
malejącą (European Commission, 2010). Produkty zwią-
zane z KET stanowią szansę na realizację tych zamierzeń. 

Stąd rozwój rynku wewnętrznego dla produkcji KET jest 
jednym z  priorytetowych działań na rzecz wzrostu i  oży-
wienia gospodarczego UE (European Commission, 2012b) 
oraz kluczowym elementem Europejskiego Partnerstwa na 
Rzecz Innowacji. Należy zatem uznać, że wspieranie roz-
woju KET powinno stać się istotnym elementem polityki 
gospodarczej także w Polsce. 

Pierwszym krokiem realizacji powyższego postulatu 
jest nabycie umiejętności identyfikacji podmiotów gospo-
darczych KET lub wykazujących potencjał KET. Jest to wy-
zwanie wymagające udzielenia odpowiedzi na następujące 
pytania:

P1: Czy w Polsce istnieją podmioty gospodarcze o po-
tencjale KET?

P2: Jak jest liczna i czym charakteryzuje się populacja 
KET w Polsce?

P3: Jak identyfikować przedsiębiorstwa KET w sytuacji, 
kiedy świadomość charakterystyki i  specyfiki tej grupy 
nie jest duża?

W  celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, 
opracowano metodę autorską i  przeprowadzono badanie, 
które stanowią przyczynek do pogłębienia wiedzy na temat 
polskich przedsiębiorstw produkcyjnych o  potencjale KET, 
a  także wskazują na kierunki dalszych badań nad KET 
w Polsce. Struktura artykułu obejmuje: związki KET i przed-
siębiorczości technologicznej, przyjętą metodę badawczą 
oraz charakterystykę danych źródłowych, wyniki przepro-
wadzonych badań wraz z komentarzem oraz podsumowanie 
odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze.

Znaczenie KET dla rozwoju 
przedsiębiorczości 
technologicznej w Polsce

P rzedsiębiorczość technologiczna integruje zagadnienia 
związane z  przedsiębiorczością oraz zarządzaniem 

technologią i innowacjami (Ławecki, 2014). Wyraża się po-
przez eksplorację i eksploatację nowoczesnych technologii, 
prowadzącą do reorganizacji struktur organizacji oraz rea- 
lizowanych przez nią procesów (Kordel, 2014). Ponieważ 
decyzje w  tym zakresie ukierunkowane na nowoczesne 
technologie mają wpływ na ich rozwój i pozycję rynkową, 
dlatego proces przedsiębiorczości technologicznej moż-
na rozumieć jako strategię rozwoju opartą na kreowaniu, 
odkrywaniu i  eksploatowaniu szans technologicznych.  
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Miernikiem jej efektywności jest umiejętność transformacji 
nowych rozwiązań technologicznych w strumień korzyści 
ekonomicznych (Wściubiak, 2011).

Powyższe wyjaśnienie stanowi uzasadnienie faktu, dla-
czego przedsiębiorczość technologiczna jest obiektem za-
interesowań różnych obszarów życia gospodarczego, m.in. 
kreowania rozwoju i  konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz regionów, pobudzania procesów transformacji i  ko-
mercjalizacji wiedzy, zwiększania świadomości technolo-
gicznej wśród przedsiębiorców. W tym kontekście szczegól-
nego znaczenia nabiera rozwój KET jako przedsiębiorstw 
nasyconych nowoczesną technologią oraz posiadających 
umiejętność szybkiej i elastycznej adaptacji osiągnięć nauki. 
Na zlecenie Komisji Europejskiej dokonano analizy łań-
cucha wartości w zakresie produkcji i handlu produktami 
związanymi KET w latach 2002 oraz 2011. 

Uzyskane wyniki nie są  optymistyczne dla UE i  na 
pewno nie są takie dla Polski (Van de Velde i in., 2013). Co 
prawda, w  większości przypadków wartości poszczegól-
nych wskaźników poprawiły się w roku 2011 w stosunku 
do roku 2002, niemniej Polska nie osiąga poziomu średniej 
unijnej. Jedynym wyjątkiem jest udział produktów NT 
w  eksporcie ogółem, gdzie Polska zanotowała trzykrotny 
wzrost wskaźnika i  w  2011 osiągnęła wynik wyższy niż 
średnia UE (0,18 Polska vs. 0,14 UE). Wyniki te jedno-
znacznie wskazują na potrzebę koncentracji wysiłków nad 
rozwojem przedsiębiorstw KET w Polsce. Pierwszym kro-
kiem do osiągnięcia tego celu jest prawidłowa i precyzyjna 
identyfikacja właściwych podmiotów oraz znajomość ich 
możliwości (potencjału) do rozwoju. W tym celu zdefinio-
wano metodę i przeprowadzono badanie, którego wyniki 
zostały zaprezentowane w dalszej części artykułu.

Charakterystyka realizacji badania

S tosując jako element wyjścia charakterystykę podmiotów 
KET oraz metodę ich identyfikacji zaproponowaną przez 

Komisję Europejską (European Commission, 2014b), opraco-
wano metodę autorską, przedstawioną na rysunku 1.

E1. Jako kryterium wiodące identyfikacji polskich pod-
miotów KET przyjęto aktywność w obszarze nauki i badań, 
wyrażoną złożonymi wnioskami patentowymi. Stąd baza da-
nych UPRP (Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej) 
stała się podstawowym źródłem danych dla badania. 

E2. Kryteriami uzupełniającymi było prowadzenie dzia-
łalności zaliczanej do 6 uznanych grup klasyfikacyjnych KET, 
czyli: 1) nanotechnologii – NT, 2) mikro- i nanoelektroniki 

– NE, 3) fotoniki – PH, 4) biotechnologii przemysłowej – IB, 
5) materiałów zaawansowanych – AM oraz 6) zaawansowa-
nej produkcji – AMT. W tym wypadku wykorzystano bazy 
REGON oraz PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) 
jako źródło danych i informacji.

E3. Na podstawie E1 i E2 zidentyfikowano 394 podmio-
ty charakteryzowane przez następujące atrybuty: REGON 
(identyfikator podmiotu), Uprawniony (nazwa własna pod-
miotu), Województwo i Miasto (lokalizacja podmiotu), Gru-
pa KET (przynależność do grupy KET w zależności od typu 
składanego wniosku patentowego), Liczba wniosków (liczba 
wniosków patentowych złożona w  danej grupie KET), OP 

(podstawowa forma prawna), FP (szczególna forma prawna), 
FW (forma własności), PKD1 (przeważający typ prowadzo-
nej działalności), PKD2, PKD3 (wybrane, pozostałe typy 
prowadzonej działalności).

Każda z  wymienionych charakterystyk została oceniona 
pod względem liczby podmiotów KET oraz liczby składanych 
wniosków. Iloraz liczby złożonych wniosków oraz liczby pod-
miotów KET określono mianem wskaźnika potencjału KET 
i  włączono, jako istotną zmienną, do analiz. Wskaźnik ten 
wskazuje na to, czy zgłaszane przez podmioty wnioski paten-
towe były jednorazową aktywnością, czy też są sukcesywnie 
ponawiane. To z  kolei obrazuje tendencję rozwojową oraz 
innowacyjność badanych jednostek w perspektywie czasu.

Przeprowadzono analizę statystyczną całej populacji, 
każdej z grup klasyfikacyjnych oraz szczególnie obiecującej 

– grupy multiKET. Przez multiKET rozumiane są podmioty, 
które złożyły wnioski patentowe w więcej niż jednej grupie 
klasyfikacyjnej KET. Informacje uzyskane na podstawie ana-
lizy statystycznej sześciu grup klasyfikacyjnych KET zostały 
dodatkowo uzupełnione analizami przeprowadzonymi meto-
dą klasyfikacji Warda oraz grupowaniem SOM (samoorgani-
zująca się mapa) Kohonena.

E4. Ponieważ wyniki E3 wykazały, że przedsiębiorstwa 
o wysokim potencjale KET oraz aktywne w różnych grupach 
klasyfikacyjnych KET są istotną podgrupą populacji, zatem 
pogłębiono badania tej podgrupy w E4. Stąd kolejnym kro-
kiem było wyznaczenie wskaźnika efektywności KET, wska-
zującego na to, czy przedsiębiorstwo złożyło więcej niż jeden 
wniosek patentowy (wysoka wartość wskaźnika potencjału 
KET) lub/oraz zalicza się do grupy multiKET.

Analiza z uwzględnieniem wartości wskaźnika efektywno-
ści KET została przeprowadzona wybranymi metodami eks-
ploracji danych (data mining). Wykorzystano m.in. regresję 
logistyczną, metodę cząstkowych najmniejszych kwadratów, 
sieci neuronowe oraz drzewa decyzyjne. Ocena jakości wyni-
ków analiz ze względu na stopień błędnych klasyfikacji zbioru 
walidacyjnego wykazała, że najskuteczniejsze w tym przypad-
ku jest zastosowanie metody drzew decyzyjnych (ta metoda 
wykazała najniższy stopień błędu).

E5. Podsumowanie przeprowadzonych wyników analiz 
doprowadziło do wytypowania grupy o  wysokim potencja-
le i  wysokiej efektywności KET, która stanowi obiecujący 
kierunek dla badań pogłębionych i  dłuższych obserwacji. 
Koncentracja uwagi na tych podmiotach będzie w dłuższej 
perspektywie czasu prowadziła do rozwoju przedsiębiorczo-
ści technologicznej w Polsce.

Ogólna charakterystyka populacji KET

P onad 50% populacji KET jest zlokalizowanych w  wo-
jewództwach: śląskim, mazowieckim, wielkopolskim 

oraz małopolskim (tab. 1). Jednak najwyższym potencjałem 
KET wykazuje się województwo podkarpackie (o przeciętnej 
liczbie podmiotów KET oraz złożonych wniosków patento-
wych). Z kolei województwa śląskie i wielkopolskie (liderzy 
jeżeli chodzi o  liczebność KET i  wniosków patentowych) 
wykazują się przeciętną wartością wskaźnika potencjału KET. 
To wskazuje na rozbieżność pomiędzy statystykami prostymi 
a rzeczywistą aktywnością poszczególnych województw.
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Rys. 1. Metoda identyfikacji polskich podmiotów KET
Źródło: opracowanie własne

Tab. 1. Liczność podmiotów KET w podziale na województwa 

Województwo Liczba podmiotów Liczba wniosków Wskaźnik potencjału KET

śląskie1 67 101 1,51

mazowieckie 62 107 1,73

wielkopolskie 46 54 1,17

małopolskie 32 57 1,78

pomorskie 29 39 1,34

dolnośląskie 25 37 1,48

łódzkie 25 39 1,56

podkarpackie 25 46 1,84

kujawsko-pomorskie 23 37 1,61

lubelskie 12 19 1,58

lubuskie 9 14 1,56

opolskie 9 10 1,11

warmińsko-mazurskie 9 12 1,33

zachodniopomorskie 9 13 1,44

świętokrzyskie 6 10 1,67

podlaskie 6 7 1,17

Razem/Średnio: 394 602 1,49

Źródło: opracowanie własne
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Tab. 2. Liczność podmiotów KET w podziale na miasta 

Miasto Liczba podmiotów Liczba wniosków Wskaźnik potencjału

Warszawa 37 62 1,68

Łódź 14 26 1,86

Poznań 14 17 1,21

Wrocław 14 24 1,71

Kraków 12 18 1,50

Gdańsk 10 12 1,20

Bydgoszcz 10 17 1,70

Katowice 7 9 1,29

Rzeszów 7 19 2,71

Gliwice 7 12 1,71

pozostałe 262 386 1,47

liczba wszystkich miast = 195 394 602 1,66

Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Liczność podmiotów KET w podziale na podstawową formę prawną 

OP Opis Liczba 
podmiotów Liczba wniosków Wskaźnik 

potencjału

1 osoba prawna 273 440 1,61

9 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 70 97 1,39

2 jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej 51 65 1,27

Razem/Średnio: 394 602 1,42

Źródło: opracowanie własne

Tab. 4. Liczność podmiotów KET w podziale na szczególną formę prawną 

FP Opis Liczba 
podmiotów Liczba wniosków Wskaźnik 

potencjału

117 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 198 308 1,56

116 spółka akcyjna 72 128 1,78

099 brak szczególnej formy prawnej 70 97 1,39

118 spółka jawna 30 39 1,30

120 spółka komandytowa 16 20 1,25

pozostałe 8 10 1,25

Razem/Średnio: 394 602 1,45

Źródło: opracowanie własne

Miastami o  najwyższej liczebności podmiotów KET 
są Warszawa, Łódź, Poznań i Kraków (tab. 2). Jednak najwyż-
szym potencjałem KET wyróżnia się Rzeszów i Łódź. Z kolei 
Warszawa (lider w  rankingu liczebności KET) znajduje się 
dopiero w połowie rankingu wartości potencjału KET.

W  zakresie formy prawnej dominują podmioty prawne 
(tab. 3), będące spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością 

(tab. 4). Jednak najwyższy potencjał KET wykazują spółki 
akcyjne (tab. 4).

Dominującą formą własności jest własność krajowych 
osób fizycznych, ale najwyższy potencjał KET wykazują jed-
nostki stanowiące własność mieszaną w sektorze prywatnym 
z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (tab. 5). 

Jeżeli chodzi o przeważającą formę działalności, to wystę-
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puje duże zróżnicowanie. Niemniej liczni są przedstawiciele 
badań naukowych i  prac rozwojowych oraz wybranych ty-
pów produkcji przemysłowej (tab. 6).

Charakterystyka grup 
klasyfikacyjnych KET

C harakterystyka została opracowana na podstawie anali-
zy przeprowadzonej dwiema metodami –  klasyfikacją 

Warda oraz SOM (samoorganizująca się mapą) Kohonena. 
Działaniu tych metod poddano całą populację KET, czyli 394 
podmioty w  zakresie 18 zmiennych wejściowych: REGON 
(identyfikator podmiotu), Uprawniony (nazwa podmiotu), 

Województwo i Miasto (lokalizacja podmiotu), OP (podsta-
wowa forma prawna), FP (szczególna forma prawna), FW 
(forma własności), PKD1 (przeważający typ prowadzonej 
działalności), PKD2 i PKD3 (wybrany, pozostały typ prowa-
dzonej działalności), AM (wniosek patentowy przypisany do 
kategorii AM –  t/n), AMT (wniosek patentowy przypisany 
do kategorii AMT – t/n), IB (wniosek patentowy przypisany 
do kategorii IB – t/n), NE (wniosek patentowy przypisany do 
kategorii NE – t/n), NT (wniosek patentowy przypisany do 
kategorii NT – t/n), PH (wniosek patentowy przypisany do 
kategorii PH –  t/n), LGrup (liczba kategorii KET, w  której 
podmiot składał wnioski patentowe), LPatent (liczba wszyst-
kich wniosków patentowych złożonych przez podmiot).

Tab. 5. Liczność podmiotów KET w podziale na formę własności 

FW Opis Liczba 
podmiotów

Liczba 
wniosków

Wskaźnik 
potencjału

214 własność krajowych osób fizycznych 241 354 1,47

215 własność prywatna krajowa pozostała 37 56 1,51

216 własność osób zagranicznych 25 38 1,52

224 własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą 
własności krajowych osób fizycznych 23 37 1,61

226 własność mieszana w sektorze prywatnym 
z przewagą własności zagranicznej 16 23 1,44

225 własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą 
własności prywatnej krajowej pozostałej 16 30 1,88

235
własność mieszana między sektorami z przewagą 
własności sektora prywatnego, w tym z przewagą 
własności prywatnej krajowej pozostałej

7 11 1,57

111 własność Skarbu Państwa 6 9 1,50

  pozostałe 23 44 1,91

Razem/Średnio: 394 602 1,56

Źródło: opracowanie własne

Tab. 6. Liczność podmiotów KET w podziale na przeważającą formę prowadzonej działalności 

PKD Opis Liczba 
podmiotów

Liczba 
wniosków

Wskaźnik 
potencjału

7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 21 47 2,24

2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 16 26 1,63

2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 14 19 1,36

2651Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, 
kontrolnych i nawigacyjnych 13 21 1,62

2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 13 19 1,46

2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 11 19 1,73

2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 9 15 1,67

  inne 297 436 1,47

Razem/Średnio: 394 602 1,67

Źródło: opracowanie własne
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Obydwie metody wyróżniły główne klasyfikatory KET 
(czyli NT, NE, PH, IB, AM i AMT) oraz wyznaczyły ich cha-
rakterystyki. Oznacza to, że przyjęte a priori, na podstawie 
definicji wypracowanej przez badania Komisji Europejskiej, 
klasyfikatory KET są również w rzeczywistości najsilniejszy-
mi cechami różnicującymi populację KET. W wyniku analizy 
zostały wyodrębnione i scharakteryzowane 4 segmenty: AMT, 
AM, PH+NE+NT oraz IB.

Segment AMT. Jest to grupa charakteryzująca podmioty, 
które składają wnioski klasyfikujące je do kategorii AMT. Do 
tego segmentu zostały przypisane 182 podmioty AMT na 191 
rzeczywiście zarejestrowanych w tej kategorii2. Grupę AMT 
charakteryzuje przede wszystkim wspólny typ prowadzonej 
działalności (zarówno przeważającej, jak i pozostałej), którą 
jest działalność produkcyjna. Charakterystyczna jest również 
rozdzielność grup AMT, AM i PH, oznaczająca, że podmioty 
składające wnioski w kategorii AMT, nie składają równolegle 
wniosków w kategorii AM czy PH.

Segment AM. Ten segment obejmuje 118 podmiotów 
AM na 133 rzeczywiście zarejestrowanych w  tej kategorii. 
W  segmencie AM również dominującą rolę odgrywa pro-
dukcyjny charakter prowadzonej działalności przeważającej 
i  pozostałej. Ponownie potwierdzona została rozdzielność 
składania wniosków patentowych w  kategoriach PH, AM 
i AMT. W analizowanym zbiorze danych nie występują pod-
mioty aplikujące równolegle w tych trzech kategoriach.

Segment PH+NE+NT. Ten segment łączy podmioty 
z  grupy PH (51 podmiotów na 53 rzeczywiście zarejestro-
wane w grupie PH), NE (11 podmiotów na 20 rzeczywiście 
zarejestrowanych w  grupie NE) oraz NT (3  podmioty na 
3  rzeczywiście zarejestrowane w grupie NT). Segment liczy 
w  sumie 54 podmioty, co oznacza, że większość podmio-
tów składających wnioski patentowe w  grupie NE składa 
je również w grupie PH. To jest różnica w stosunku do po-
przednich dwóch segmentów, w  których charakterystyczna 
była rozdzielność aplikowania. Charakterystyka szczegółowa 
wskazuje na dominujące znaczenie szczególnej formy praw-
nej, która w tym przypadku oznacza 099 – brak szczególnej 
formy prawnej.

Segment IB. Segment ten obejmuje 37 podmiotów skła-
dających wnioski w kategorii IB i są to wszystkie zarejestrowa-
ne podmioty. Charakterystyczne dla tej grupy jest wskazanie 
na typ prowadzonej działalności, którym nie jest (jak w przy-
padku poprzednich segmentów) działalność produkcyjna, ale 
naukowo-badawcza. Kolejnym wyróżnikiem jest wskazanie 
miasta jako ważnego kryterium klasyfikacyjnego. Wyróżnio-
ne ośrodki to: Warszawa, Wrocław, Poznań i Łódź.

Chrakterystyka podmiotów multiKET

P odmioty multiKET to grupa jednostek, które złożyły 
wnioski patentowe w  więcej niż jednej grupie klasyfi-

kacyjnej KET. W populacji 394 podmiotów KET znajdują 
się 34 podmioty multiKET (8,6% populacji KET), które 
złożyły wnioski w 2 do 5 grup klasyfikacyjnych KET (tab. 
7). Ich cechą charakterystyczną jest znacznie wyższa war-
tość wskaźnika potencjału KET (średnio 5,07) w stosunku 
do średniej populacji (1,52).

Ich ogólna charakterystyka wskazuje na największą licz-
ność podmiotów multiKET w  województwach: małopol-
skim (6 podmiotów), mazowieckim (5 podmiotów), kujaw-
sko-pomorskim (4  podmioty) oraz w  miastach: Rzeszów 
(3 podmioty), Warszawa (3 podmioty), Łódź (2 podmioty). 
Przy czym najwyższy wskaźnik potencjału KET wykazują 
województwa: łódzkie (5,00) i  podkarpackie (4,67) oraz 
miasta: Bydgoszcz (7,00), Łódź (6,50). 

Najczęściej występującą podstawową formą prawną 
jest osoba prawna (27 podmiotów), ale najwyższy wskaź-
nik potencjału KET osiągają osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą (4,17). Najwięcej podmiotów 
multiKET to spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością 
(19 podmiotów), ale najwyższy współczynnik potencjału 
posiadają podmioty bez szczególnej formy prawnej (4,17). 
Dominującą formą własności jest własność osób fizycznych 
(24 podmioty), ale najwyższy wskaźnik potencjału wyka-
zuje własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą 
własności samorządowej (8,00).

W  tej grupie uwagę zwraca duża różnorodność typów 
prowadzonej działalności. Jest ona znacznie wyższa niż 
w  przypadku charakterystyki ogółu populacji KET. Cha-
rakterystyczne jest również to, że typy działalności przewa-
żającej i pozostałej są rozłączne i nie powtarzają się. Obok 
badań naukowych i  produkcji (dominujących również 
w charakterystyce ogółu populacji KET) pojawiają się nowe 
typy działalności, jak: działalność agencji informacyjnych 
(6391Z), działalność w  zakresie telekomunikacji (6110Z), 
a nawet sprzedaż hurtowa (4696Z). W działalności przewa-
żającej najwyższy wskaźnik potencjału osiąga działalność 
agencji informacyjnych (8,00), produkcja przemysłowych 
urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (6,00) oraz kształ-
towanie i obróbka szkła płaskiego (6,00). Z kolei wśród po-
zostałej działalności prowadzonej przez podmioty tej grupy 
dominują: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzi-
nie biotechnologii (9,00) oraz realizacja projektów budow-
lanych związanych ze wznoszeniem budynków (8,00).

Tab. 7. Analiza multiKET ze względu na liczbę grup klasyfikacyjnych KET 

Liczba grup Liczba podmiotów Liczba patentów Wskaźnik potencjału 

5 1 8 8,00

3 3 12 4,00

2 30 96 3,20

Razem MultiKET: 34 116 5,07

Razem populacja KET: 394 602 1,52

Źródło: opracowanie własne
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Dominującą cechą dla każdego podmiotu grupy multi-
KET oraz każdego przyjętego zakresu analizy jest znacząco 
wyższy wskaźnik potencjału KET, przekraczający często 
trzykrotność adekwatnej wartości tego wskaźnika dla 
analizy ogółu populacji. Jest to zatem grupa wskazana do 
dalszych badań pogłębionych.

Analiza grup efektywności 
potencjału KET

Uznając, że przynależność do grupy multiKET oraz wy-
soki wskaźnik potencjału KET są istotnymi kryteriami 

różnicującymi podmioty populacji, przeprowadzono anali-
zę klasyfikacyjną dla dwóch grup efektywności:

• grupa efektywna – EfKET = 1 – obejmująca te podmio-
ty, które składały wnioski w co najmniej dwóch grupach 
klasyfikacyjnych KET lub/i liczba wszystkich złożonych 
przez nie wniosków była większa niż 1,

• grupa nieefektywna – EfKET = 0 – obejmująca te pod-
mioty, które nie zostały zakwalifikowane do grupy efek-
tywnej, czyli aplikowały tylko do jednej grupy klasyfika-
cyjnej KET z jednym wnioskiem patentowym.
Analiza efektywności KET została przeprowadzona 

zgodnie ze schematem badań, zalecanym dla analiz eksplo-
racyjnych. Kolejne etapy tej analizy zostały opisane poniżej.

Próbkowanie zbioru danych. Do grupy podmiotów 
efektywnych zakwalifikowano 115 z 394 jednostek (co stano-
wi prawie 30% populacji KET). W celu poprawy jakości wy-
ników analizy dane wejściowe poddano próbkowaniu w taki 
sposób, że do 115 podmiotów o wartości zmiennej EfKET = 
= 1  wylosowano taką samą liczbę podmiotów o  wartości 
zmiennej EfKET = 0. W ten sposób uzyskano zbiór, w któ-
rym podmioty efektywne i nieefektywne stanowią po 50%. 
Liczność zbioru wynosi 115+115 = 230 podmiotów.

Partycjonowanie zbioru danych. Wejściowy zbiór 230 
obserwacji podzielono na podzbiory treningowy (70% 
populacji, tj. 161 przypadków uczących dla modelu) oraz 
walidacyjny (30% populacji, tj. 69 przypadków testujących 
poprawność wnioskowania modelu).

Selekcjonowanie zmiennych. Ze względu na bardzo 
duże rozdrobnienie wartości niektórych zmiennych wej-
ściowych (np. lokalizacja, rodzaj prowadzonej działalno-
ści), co miało ujemny wpływ na jakość wyników modelu 
końcowego, dokonano wstępnej selekcji tych zmiennych. 
Jako metodę selekcji przyjęto analizę skupień zmiennych. 
Zmienne wyselekcjonowane metodą analizy skupień zo-
stały wykorzystane jako kryteria różnicujące populację 
podczas analizy drzewami decyzyjnymi.

Analiza metodą drzew decyzyjnych. Zastosowano mo-
del drzewa decyzyjnego o następującej charakterystyce:

• kryterium wyszukiwania i  oceny reguł kandydujących 
– entropia (dla nominalnej wartości funkcji celu),

• możliwość wykorzystania tej samej zmiennej wejścio-
wych w kolejnych regułach drzewa,

• maksymalne rozgałęzienie drzewa – 2 (drzewo binarne),
• maksymalna głębia drzewa – 6 (max liczba poziomów 

hierarchii w drzewie),
• minimalna wielkość liścia – 5 obserwacji (min. obserwacji 

potrzebnych do wyodrębnienia węzła końcowego drzewa).

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest cha-
rakterystyka profilu podmiotów KET efektywnych 
i nieefektywnych.

Profil podmiotu KET nieefektywnego. Lokalizacja pod-
miotu w województwach pomorskim lub wielkopolskim 
to zdecydowana szansa na bycie zaliczonym do podmio-
tów nieefektywnych (co jest równoznaczne ze złożeniem 
tylko jednego wniosku patentowego oraz przypisaniem 
do jednej kategorii KET). W  przypadku województwa 
pomorskiego prognozowany jest brak efektywności na 
poziomie 79%, a  w  przypadku województwa wielko-
polskiego jest to prognoza rzędu 75% stopnia pewności. 
Jeżeli podmiot jest zarejestrowany poza województwami 
pomorskim i  wielkopolskim, ale nie przynależy do ka-
tegorii AMT i  nie wymienia wśród pozostałych typów 
działalności prowadzenia badań naukowych i  prac roz-
wojowych (7219Z), to prawdopodobieństwo nieefektyw-
ności jest szacowane na poziomie 60% pewności. 

Profil podmiotu KET efektywnego. Potwierdzeniem 
reguły o  nieefektywności KET jest przeciwstawna jej 
reguła o  efektywności KET (czyli złożenie co najmniej 
dwóch wniosków patentowych lub/oraz przypisanie tych 
wniosków do różnych kategorii KET). Według niej, pod-
miot, który nie jest zarejestrowany ani w województwie 
pomorskim, ani w wielkopolskim, nie składa wniosków 
przypisanych do AMT, ale wśród pozostałych typów 
prowadzonej działalności wymienia badania naukowe 
i prace rozwojowe (7219Z), ma szansę na bycie efektyw-
nym na poziomie aż 90%. Lokalizacja poza wojewódz-
twami pomorskim i  wielkopolskim, ale jednoczesne 
przypisanie wniosków patentowych do kategorii AMT 
prognozuje efektywność na poziomie 63%. 

Podsumowanie

P rzedstawione w  artykule badanie zostało ukierunko-
wane na odnalezienie odpowiedzi na trzy pytania ba-

dawcze, sformułowane we wprowadzeniu. Należy zwrócić 
uwagę, że zakres przeprowadzonego badania został ogra-
niczony dostępnością danych. Z  tego względu w  zakres 
badanej populacji weszły wyłącznie podmioty składające 
wnioski o  patenty polskie. Nie uwzględniono natomiast 
aplikacji dotyczących patentów międzynarodowych. Dru-
gim ograniczeniem było wykorzystanie wyłącznie danych 
publicznych, dostępnych w  bazie UPRP oraz REGON. 
Stąd prezentowane wyniki służą przede wszystkim do 
weryfikacji opracowanej metody identyfikacji KET oraz 
wytypowania zbioru podmiotów dla badań pogłębionych.

Poniżej dokonano podsumowania w  odniesieniu do 
sformułowanych pytań badawczych.

Ad. P1: Czy w  Polsce istnieją podmioty gospodarcze 
o potencjale KET?

Jak wykazują badania przeprowadzone w Polsce oraz 
w UE, jesteśmy krajem, w którym występują podmioty 
zaliczające się do KET. Ograniczeniem i  jednoczesnym 
wyzwaniem jest, że nie jest ich wiele oraz że wypraco-
wywane przez nich wyniki ekonomiczne nie osiągają 
poziomu średniej UE. Jest to zatem obszar produkcji, 
który wymaga szczególnej uwagi i  wsparcia zarówno 
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finansowego, merytorycznego, organizacyjnego, jak i ka-
drowego. Wydaje się, że realizacja tego postulatu wyma-
ga aktywowania instrumentów, których uwaga będzie się 
koncentrowała na KET.

Ad. P2: Jak jest liczna i czym charakteryzuje się popula-
cja KET w Polsce?

W badaniu wstępnym zostały zidentyfikowane 394 pod-
mioty, których typ prowadzonej działalności oraz aktywność 
patentowa wskazują na potencjał KET. W badaniach szcze-
gółowych okazało się, że największe znaczenie ma grupa 
podmiotów efektywnych, czyli takich, które złożyły więcej 
niż jeden wniosek patentowy oraz aplikowały do więcej niż 
jednej grupy klasyfikacyjnej KET. Jest ich 115, co stanowi 
prawie 30% ogólnej populacji KET w Polsce. Tej właśnie gru-
pie należy poświęcić szczególną uwagę i do niej w pierwszej 
kolejności trzeba skierować środki pomocy i wsparcia.

Ad. P3: Jak identyfikować przedsiębiorstwa KET w sytu-
acji, kiedy świadomość charakterystyki i specyfiki tej grupy 
nie jest duża?

Bez wątpienia jest to obszar, w którym wymagana jest ak-
tywność instytucji naukowych oraz naukowo-badawczych. 
Metody i narzędzia wypracowane przez Komisję Europej-
ską nie będą zawsze skuteczne, a przede wszystkim możliwe 
do zastosowania w warunkach polskich. Dlatego konieczne 
jest wypracowanie własnych rozwiązań, a  prezentowany  
artykuł miał na celu zapoczątkowanie działań w  tym za-
kresie. Zaproponowana metoda identyfikacji i analizy pod-
miotów doprowadziła do zdefiniowania wskaźnika poten-
cjału KET oraz pokazała metodę oceny efektywności KET. 
To z kolei pozwoliło wyodrębnić z ogólnej populacji KET 
te podmioty, których aktywność naukowa i technologiczna 
jest najwyższa. W ten sposób wyselekcjonowano grupę do 
kontynuacji i pogłębienia prezentowanego badania.

dr inż. Katarzyna Rostek
Politechnika Warszawska
Wydział Zarządzania
e-mail: k.rostek@wz.pw.ed.pl

dr Agnieszka Skala
Politechnika Warszawska
Wydział Transportu
e-mail: askala@wt.pw.edu.pl

Przypisy

1) Pogrubione zostały te charakterystyki, dla których wskaźnik 
potencjału KET jest wyższy niż średnia populacji.

2) Pod uwagę wzięto typ składanych i zarejestrowanych w bazie 
UPRP wniosków patentowych.
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Perspective of Technological Entrepreneurship 
Development in Poland in the Context of KET

Summary

The importance of technological entrepreneurship for the 
Polish economy is expressed by an increase in the compet-
itiveness of Polish companies and their products in foreign 
markets. Leading in this area are Key Enabling Technologies 
(KETs), which is currently included six industry groups se-
lected by the European Commission. The research results 
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presented in this paper are intended to draw attention on 
the role and importance for the Polish economy which have 
knowledge and supporting the development of KET. For 
achieving this an original method to identify subjects KET 
was developed and implemented, and then was made a classi-
fication analysis. It was also proposed KETs potential index as 
measure of the company’s strength for being able to fulfill the 
tasks put before KETs. As a result it was possible to identify 

the Polish manufacturing companies, which can be described 
as KETs and which are the starting point for in-depth research 
and analysis.

Keywords

identification method, classification analysis, segmentation 
analysis, population characteristics

ANALIZA NIEPEWNOŚCI W ZŁOŻONYCH, 
DYNAMICZNYCH SYSTEMACH 
— PRZYPADEK INTERNETU RZECZY
Andrzej Magruk

Wprowadzenie

N a obecnym etapie rozwoju nauki i  technologii para-
dygmat redukcjonizmu wyczerpuje swoją formułę we 

wszystkich dziedzinach, dlatego wzrost znaczenia para-
dygmatu systemów złożonych wydaje się być nieunikniony 
(Grabowski, Dejniak, 2011, s.  36). Systemem złożonym 
nazywa się układ składający się z pewnej liczby rozróżnial-
nych, powiązanych ze sobą elementów składowych (pod-
systemów), o określonych wielkościach wejściowych i wyj-
ściowych, które wzajemnie na siebie wpływają w określony 
i znany sposób (Drapała, 2009, s. 2).

W  niniejszym artykule analizowanym złożonym syste-
mem jest tak zwany Internet Rzeczy (IR) (Internet of Things), 
który jednocześnie przejawia cechy systemów naturalnych 
i sztucznych, i który składa się z komponentów właściwych 
dla obu systemów. Będąc stosunkowo nową dziedziną dzia-
łań ludzkich, obarczona jest więc dużym poziomem nie-
pewności, zarówno odnoszącym się do technologii IR per 
se, jak również do aspektów, które są (będą) z tym obszarem 
współzależne, np. aspektów społecznych, gospodarczych, 
technologicznych, prawnych (Brad, Murar, 2014, s. 17).

Koncepcja IR zakłada stworzenie takiego systemu, 
w którym nastąpi połączenie w sieć internetową niemalże 
wszystkich rodzajów urządzeń. Fizyczne przedmioty (np. 
codziennego użytku), będą się komunikować pomiędzy 
sobą, bez udziału człowieka, poprzez odpowiednią infra-
strukturę, w  celu dostarczenia nowych aplikacji i  usług, 
wspomagając tym samym aktywność człowieka na różnych 
polach (Brachman, 2013, s. 5). Koncepcja IR jest więc trak-
towana w artykule jako wielki, złożony, dynamiczny system 
o określonych cechach, wymiarach, strukturach i zachowa-
niach, wykraczając poza obszar dotychczas obserwowany 
i  objęty zweryfikowaną wiedzą, co rodzi istotną niepew-
ność dotyczącą przyszłych sytuacji (Bojarski, 1981, s.  9). 

Dynamizm rozwojowy, pogłębiająca się złożoność systemu 
IR i  jego otoczenia uniemożliwiają pełne wyznaczenie 
wszystkich stanów i  relacji elementów systemu, zarówno 
w przeszłości, teraźniejszości, jak i w przyszłości.

Należy podkreślić, że po  raz pierwszy budowanie sys-
temów IR jest ekonomicznie wykonalne. Obniżające się 
koszty technologii wynikające z prawa Moore’a (Macaulay 
i in., 2015, s. 4), wpłynęły na to, że sensory, sieci i przetwa-
rzanie danych są tańsze niż kiedykolwiek wcześniej. Czuj-
niki są już na tyle małe i wydajne, że mogą być umieszczane 
niemal w każdym środowisku. Otwiera to możliwości dla 
systemów IR o  dotychczas niespotykanej skali (Antczak 
i in., 2013, s. 37).

Problem badawczy w  niniejszym artykule polega na 
identyfikacji źródeł niepewności w systemie IR i sposobów 
jej ograniczenia. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na 
poniższe pytania badawcze: 
1. W  jaki sposób interpretować warunki pojawiania się 

i  występowania niepewności w  nowych złożonych sys-
temach typu IR?

2. Poprzez jakie działania możliwe jest minimalizowanie 
potencjalnych negatywnych skutków zjawiska niepew-
ności w tak złożonych systemach jak IR?
W  opracowaniu wykorzystano wyniki metody analizy 

i  krytyki piśmiennictwa jako głównej metody badaw-
czej. Na tej podstawie przeprowadzono wnioskowanie 
dedukcyjne.

Internet Rzeczy jako złożony 
i dynamiczny system

C hociaż termin „Internet Rzeczy” został zapropono-
wany przez K. Ashtona w  1999 roku, to koncepcja 
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została rozwinięta w roku 2000 przez MIT, Auto-ID Cen-
ter and Electronic Product Code (EPC). Internet Rzeczy 
rozszerza dotychczasowy obszar sieciowej komunikacji 
M2M (machine-to-machine) i  P2C (person-to-computer) 
na nowy obszar T2T (thing-to-thing) (Mukhopadhyay, 
Suryadevara, 2014, s. 2).

Możliwych zastosowań koncepcji IR jest nieskończenie 
wiele. Na przykład światło uliczne może oświetlać drogę 
lub chodnik, tylko w momencie pojawienia się określonego 
obiektu (człowieka lub samochodu), wpływając tym samym 
na oszczędności energetyczne. Buty, wyposażone w  odpo-
wiednie sensory, mogą łagodzić nacisk stopy podczas cho-
dzenia lub jazdy samochodem. Wózek widłowy używany do 
przenoszenia palet lub innych ciężkich przedmiotów będzie 

„przewidywał” przeszkody w  celu minimalizacji ryzyka wy-
padków (Macaulay i  in., 2015, s. 3). To są oczywiście tylko 
przykłady pojedynczych podsystemów IR. Pełny system IR 
(np. globalny) będzie obejmował bardzo wiele urządzeń i stref. 
Kluczowe obszary zastosowań IR tworzących wielkie złożone 
systemy (wykorzystujące miliony przedmiotów podłączo-
nych do sieci) to w głównej mierze inteligentne: miasta, sieci 
energetyczne, służba zdrowia, logistyka, transport, budynki, 
produkcja, sprzęt AGD, multimedia, etc. (Schatten, 2014, 
s. 35; Lipski, 2015, s. 756).

Określając szczegółowo ideę IR, nie należy jej traktować 
jako niezależnej technologii, ale jako złożoną kombinację 
wielu uzupełniających się nawzajem technologii (identyfi-
kacji, komunikacji, przetwarzania informacji, zarządzania 
energią) i aspektów: (ANY time, service, network, thing, one, 
place) (rys. 1) (Brad, Murar, 2014, s.  17; Chaouchi, 2010;  
Kreowski i in., 2013, s. 546).

Wiele czynników wpływa na złożoność, ale jednocześnie 
przyśpieszenie wdrażania możliwości IR. Są to głównie: po-
stęp w kierunku wspólnych standardów IP-led; wprowadze-
nie IPv6 (rozszerzając znacznie liczbę dostępnych adresów IP 
podłączonych urządzeń); rozwój nowych efektów sieciowych; 

rozprzestrzenianie łączności bezprzewodowej; ulepszona 
żywotność baterii (Macaulay i in., 2015, s. 4). Na tak wielką 
złożoność systemu IR mają również wpływ złożoności w jego 
podsystemach, których rozwój w ostatnim czasie jest uzależ-
niony od następujących trendów: gigadane, rozwój urządzeń 
mobilnych, obliczenia w  chmurze, rozwój mediów społecz-
nościowych, rozwój sztucznej inteligencji.

O dynamizmie rozwoju systemu IR świadczy kilka innych 
istotnych faktów. Obecnie już w  ponad połowie połączeń 
internetowych przynajmniej jedną ze stron jest rzecz (Kwiat-
kowska, 2014, s. 60). W 2012 roku na świecie było 8,7 mld 
urządzeń internetowych, w  2016 roku ma to być 10 mld, 
a w roku 2020 – 50 mld (z częstotliwością podpinania do sieci 
internetowej 250 przedmiotów na sekundę (Brachman, 2013, 
s. 7). W tym czasie urządzenia IT (w tym komputery, tablety 
i smartfony) będą reprezentować tylko 17 procent wszystkich 
połączeń internetowych; drugie 83 procent będzie wynikać 
z IR (Macaulay i in., 2015, s. 4).

W 2012 roku w stu firmach zajmujących się IR zainwesto-
wano 750 mln dolarów. Firmy, takie jak Cisco i GE, przewidują, 
że do roku 2022 miliardy podłączonych urządzeń sieciowych 
wpłyną na wzrost gospodarczy o 14 bilionów dolarów (Ant-
czak i  in., 2013, s.  6). W  badaniu przeprowadzonym przez 
Forrester Research zanotowano wzrost o 333 procent wdrożeń 
IR w stosunku do roku 2012 (Macaulay i in., 2015, s. 4).

Na powyżej opisaną dynamikę niewątpliwy wpływ (bez-
pośredni lub pośredni) ma dynamika w wymienionych wcześ- 
niej zjawiskach, takich jak: gigadane, rozwój urządzeń 
mobilnych, obliczenia w  chmurze, rozwój mediów 
społecznościowych.

Analiza dużych baz danych –  gigadane zyskują coraz 
większe znaczenie w  biznesie. Według prognoz, rynek gi-
gadanych w 2015 roku będzie wart 48 mld dolarów, a  jego 
przewidywany wzrost wyniesie 40 proc. w stosunku rocznym 
(Antczak i  in., 2013, s. 6). W 2015 roku przesłany zostanie 
zetabajt danych przez Internet (Cisco, 2015). Według IBM, 

Rys. 1. Komunikacja w IR oraz konwergencja technologii Internetu Rzeczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Brad i Murar, 2014, s. 17; Chaouchi, 2010; Kreowski i in., 
2013, s. 546)
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proliferacja stron internetowych, aplikacji graficznych i  wi-
deo, sieci społecznych, urządzeń mobilnych, wszechobecnych 
czujników powoduje, że przedmioty systemu IR będą zdolne 
do generowania ponad 2,5 tryliona bajtów danych dziennie 
(Kwiatkowska, 2014, s. 69).

W roku 2013 udział smartfonów i tabletów w globalnym 
rynku urządzeń do łączenia się z Internetem wynosił 65 pro-
cent, a w roku 2017 będzie to 70 proc. Ten wzrost oznacza 
spadek liczby laptopów i  komputerów osobistych (Antczak 
i in., 2013, s. 11).

Aż 70 proc. światowego biznesu w  jakiś sposób korzysta 
z „obliczeń w chmurze”. Globalny rynek w tym sektorze roś- 
nie i w 2020 roku będzie wart 241 mld dolarów. Wiele zagad-
nień, jak przykładowo bezpieczeństwo danych, zostało już 
w wielu aspektach rozwiązane. Pytaniem otwartym pozostaje 
integralność danych (Antczak i in., 2013, s. 16).

W ostatnich latach również media społecznościowe ode-
grały znaczącą rolę, nie tylko w sensie socjologicznym. Około 
50 proc. światowych użytkowników Internetu ma konto w 
serwisie Facebook. Coraz częściej dotyczy to także biznesu. 
W 2013 roku 90 procent firm, które znalazły się w zestawieniu 
Fortune 500, jest w jakiejkolwiek formie obecna w mediach 
społecznościowych (Antczak i in., 2013, s. 21).

Niepewność — charakterystyka, 
klasyfikacja, typologia

N iepewność bywa umieszczana na liście głównych cha-
rakterystyk współczesnych systemów społecznych jako 

komponent triady obok złożoności systemów oraz ich dyna-
miki (Jędralska, Czech, 2011, s. 9). Pojęcie niepewności ma 
charakter wieloaspektowy i wieloznaczeniowy. 

Nurt pierwotny badań nad niepewnością wywodzi się od 
A.H. Willeta i F.H. Knighta. Według A.H. Willetta, niepew-
ność jest miarą subiektywną, która jest skorelowana z obiek-
tywnym ryzykiem i dotyczy zmian, które są trudne lub nie-
możliwe do oszacowania (Janasz, 2009, s. 91–92).

Według F. Knighta, miarą niepewności jest prawdopodo-
bieństwo zaistnienia określonego zdarzenia. Gdy to prawdo-
podobieństwo jest możliwe do zmierzenia, wtedy mamy do 
czynienia z ryzykiem. Jednak nie dla każdego zdarzenia moż-
liwe jest określenie (zmierzenie) prawdopodobieństwa jego 
wystąpienia. Takie zjawisko nazywa się niepewnością sensu 
stricto (Wawiernia, 2013, s. 446). Z niepewnością mamy więc 
do czynienia, gdy dostrzegamy, że skutki obecnych działań nie 
mogą być poznane z absolutną pewnością (Janasz, 2009, s. 88).

W zależności od badanych kontekstów (przyszłościowego, 
temporalnego, behawioralnego, strukturalnego, procesual-
nego) zjawisko niepewności skupia się na różnych aspektach. 
Szczegółowe analizy tych kwestii można znaleźć w pracach: 
K. Janasz (2009); K. Jędralska, A. Czech (2011).

A. Wawiernia, charakteryzuje również niepewności: 
1)  statyczną i dynamiczną; 2) aktywną i bierną oraz 3) pro-
babilistyczną, stochastyczną i  strategiczną. Niepewność 
statyczna jest określana jako zaprzeczenie pewności, wyni-
kające z  niewiedzy, ignorancji czy przypadku. Niepewność 
dynamiczna to inaczej sytuacja decyzyjna, w której decydent 
nie zna wszystkich parametrów jej podejmowania, czyli 
możliwości osiągnięcia zakładanego celu działania. Nie-

pewność bierna istnieje niezależnie od podmiotu poznania, 
przyjmując charakter obiektywny. Inicjując proces poznania 
i jednocześnie implikując postrzeganie subiektywne, niepew-
ność bierna przeradza się w  niepewność aktywną. Niepew-
ność probabilistyczną można wyznaczyć w oparciu o znany 
rozkład prawdopodobieństwa. Niepewność stochastyczna 
wynika z rozkładu prawdopodobieństwa na podstawie próby. 
W  przypadku niepewności strategicznej znany jest jedynie 
zbiór wartości dopuszczalnych (Wawiernia, 2013, s. 447–449).

Szerokie rozpowszechnienie niepewności w  różnych 
dyscyplinach naukowych i w języku potocznym sprawiły, że 
obecnie pojęciu temu można przypisać wiele atrybutów (Du-
dziak, Szpakowska, 2013, s. 119):

• przypadkowość zdarzenia wynikająca z nieprzewidziane-
go przebiegu zjawisk;

• charakter niewymierny, subiektywny, podświadomy;
• odnosi się do poznania czystego, niezakłóconego wiedzą 

z innych podobnych doświadczeń;
• nieprzewidywalne lub mało prawdopodobne zdarzenie;
• przypadkowe zdarzenie, którego skutki materializacji nie 

są możliwe do wcześniejszego oszacowania;
• nieprzewidywalność nieosiągnięcia zakładanych celów.

W przypadku wielkich systemów jedna z trudności do-
tycząca zarządzania nimi odnosi się do pełnego poznania 
systemu przez obserwatora. Zjawisko to można traktować 
jako specyficzną cechę systemu lub obserwatora. Analo-
gicznie do zasady nieokreśloności zdefiniowanej przez W. 
Heisenberga w fizyce kwantowej, można mówić o zasadzie 
nieokreśloności (nieoznaczoności, niepewności) wielkiego 
dynamicznego systemu, jakim niewątpliwie będzie system 
Internetu Rzeczy). W  takim ujęciu niepewność staje się 
cechą świata fizycznego, zupełnie niezależnie od jakości 
percepcji człowieka (Bojarski, 1981, s. 9). Nieokreśloność, 
według M. Bratnickiego, należy traktować jako jeden 
z aspektów niepewności. W tym wypadku nieokreśloność 
dotyczy teraźniejszości i obejmuje przede wszystkim brak 
jasnej informacji, niepewności co do ważności zmiennych 
otoczenia, brak pełnej wiedzy o  relacjach przyczynowo-

-skutkowych zachodzących pomiędzy zmiennymi oraz 
niepewności co do dostępnych sposobów działania i  ich 
skutków. Innym ważnym aspektem niepewności jest, we-
dług M. Bratnickiego, ulotność jako konsekwencja dynami-
ki i nieprzewidywalności zmian zachodzących w otoczeniu, 
które tworzą niepewność dotyczącą przyszłych warunków 
działania (Jędralska, Czech, 2011, s. 17).

Generalnie więc niepewność może być ujmowana dwo-
jako: 1) jako organiczna cecha rzeczywistości wynikająca 
z  przypadkowości zjawisk, spośród których te najbardziej 
stabilne należy uważać tylko za przebiegające jedynie z  wy-
jątkowo wysokim prawdopodobieństwem; 2) osobliwa nie-
doskonałość związana z niepełną percepcją, przez ludzkiego 
obserwatora, elementów kształtujących zjawiska (Zawiła-

-Niedźwiecki, 2007, s. 259).

Identyfikacja niepewności 
w systemie Internetu Rzeczy

Z łożoność systemu IR sprawia, że jego pełny przestrzenno-
-czasowy opis nie jest obecnie możliwy do zrealizowania 



56 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 1/2016

z  dowolnie określoną dokładnością. Wiedzy jego odbiorcy 
towarzyszyć może zatem poczucie niepewności.

Poniżej przedstawiono kilkadziesiąt czynników mogących 
mieć wpływ na tworzenie zjawiska niepewności w obszarze 
IR w  odniesieniu do 5  wymiarów: 1) właściwości wielkich 
systemów dynamicznych; 2) kluczowe cechy IR, aspekty: 
3) technologiczne; 4) socjologiczne; 5) prawne. 

Odnosząc się do wielkich złożonych systemów dynamicz-
nych, jakim niewątpliwie będzie system IR należy wymienić 
następujące elementy wpływające na jego niepewność (Bo-
jarski, 1981, s. 9–10): a) wielka liczba elementów w systemie, 
ich duża niejednorodność i  zmienność w czasie; b) bardzo 
wielka liczba możliwych stanów, funkcji systemu i  jego 
poszczególnych elementów; c) szczególne trudności w  roz-
poznaniu stanów i powiązań podsystemów współzależnych 
z analizowanym systemem; d) brak możliwości efektywnego 
zarządzania pełnym systemem wynikający m.in. z ograniczo-
nych możliwości oceny istotności różnych stanów systemu 
oraz ewentualnych błędów pobierania, przesyłania, przetwa-
rzania, agregacji informacji generowanych w systemie; e) brak 
praktycznych możliwości pełnego odwzorowania systemu 
w postaci modelu; f) niemożliwość określenia pełnego przy-
szłego stanu systemu wynikająca między innymi z ogromniej 
liczby możliwych kombinacji informacji generowanych przez 
komponenty systemu.

Inne potencjalne źródła niepewności w  wielkich, złożo-
nych systemach (Cempel, 2008):
1. Efekty uboczne zaprojektowanych systemów: a) niewłaści-

we zdefiniowanie systemu; b) niewłaściwe wyodrębnienie 
systemu z jego otoczenia; c) niewłaściwa organizacja pracy 
projektantów systemów oraz brak ich odpowiedzialności; 
d) niewłaściwa diagnoza niepowodzeń (wina sprzętu: hard- 
ware, software; wina systemów sterowania). 

2. Nieprzystający do stopnia złożoności systemu sposób 
myślenia ludzi: a) myślenie redukcjonistyczne; b) mecha-
nistyczne podejście do problemu; c) niepełna, fragmenta-
ryczna znajomość działania złożonych całości. 
Duża liczba urządzeń podpiętych pod IR wiąże się z ich 

dużym zróżnicowaniem (heterogenicznością) ze względu na 
możliwości obliczeniowe i  komunikacyjne. W  strukturę In-
ternetu będzie włączane coraz więcej urządzeń codziennego 
użytku. Wiąże się z  tym problem skalowalności, odnoszący 
się do adresacji, nazewnictwa oraz wzajemnej łączności. 
Ewentualne problemy w realizacji wymiany danych z wyko-
rzystaniem technologii bezprzewodowych dotyczą ograni-
czeń transmisji radiowej ze względu na prędkość i opóźnie-
nia transmisji. W  związku z  wszechobecnością rozwiązań 
IR optymalizacja zużycia energii jest niezwykle istotna ze 
względu na ogromną ilość transmitowanych danych. Każde 
urządzenie w  Internecie Rzeczy jest w  jakiś sposób identy-
fikowane. Możliwe jest więc śledzenie jego położenia, a  to 
tworzy całkiem nowe możliwości i  zagrożenia. Ze względu 
na ogromną złożoność systemów IR konieczne jest zapewnie-
nie mechanizmów samoorganizacji, samokonfiguracji, aby 
zminimalizować ingerencję człowieka. W Internecie Rzeczy 
istotą jest wymiana i  analiza danych. Konieczne będzie wy-
korzystanie odpowiednich modeli danych i  semantycznego 
opisu ich zawartości, użycia odpowiedniego języka i formatu 
(Brachman, 2013, s. 8). 

Niepewność jest jednym z kluczowych problemów w więk-
szości systemów IR opartych na technologii RFID. Poniżej 
przedstawiono przyczyny powstawania zjawiska niepewności 
w tej sferze (Xie i in., 2014, s. 221):
a) Brakujące odczyty: a) kolizja tagów (znaczników) – w tej 

samej jednostce czasu, czytniki RFID mogą odczytać po-
prawnie tylko dane wysłane przez jeden ze znaczników; 
b) przestrojenie tagów – powoduje niską ocenę odczytu, 
w  przypadku gdy tagi są  bardzo blisko siebie; c) „efekt 
metalu” –  obecność metalu w  pobliżu znacznika może 
spowodować niepowodzenie odczytów (przez zakłócenia 
magnetyczne); d) brak wyrównania tagów – znacznik nie 
będzie wykrywany, gdy etykieta jest obracana pod pew-
nym szczególnym kątem w stosunku do linii pola odczytu.

b) Brak spójności danych – tagi RFID mogą być odczytywa-
ne za pomocą różnych czytników w tym samym czasie, 
więc można uzyskać niespójne dane o dokładnym poło-
żeniu tagów. 

c) Widmo danych – fale radiowe mogą się odbijać i załamy-
wać, tak więc czytniki RFID mogą odczytać tylko refleksję 
(odbicie), a nie rzeczywisty sygnał.

d) Nadmiar danych – przechwytywane dane mogą zawierać 
znaczne ilości nadmiarowych informacji.

e) Dane niekompletne –  oznakowane tagami obiekty 
mogą zostać skradzione lub podrobione, generując fał-
szywe dane.

W kontekście socjologicznym niepewność odnosi się do 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych wrażliwych, 
ale również zdrowie i życie (Kounelis i in., 2014, s. 74). Inne 
potencjalne bariery społeczne to (Brachman, 2013, s.  29): 
1) opór w stosunku do używania nowych technologii; 2) nie-
możność używania nowych technologii; 3) niejasne korzyści 
ze stosowania udogodnień technologicznych.

Bariery prawne odnoszą się do takich kwestii, jak (Brach-
man, 2013, s.  30): zachowanie poufności i  prywatności, 
zakres wykorzystania pasma radiowego, normy związane 
z  promieniowaniem elektromagnetycznym, regulacje zwią-
zane z ochroną środowiska. W przypadku kwestii prawnych 
problemem może się okazać np. relacja milionów nowych 
czujników (a w szczególności ich odpadów) w stosunku do 
środowiska naturalnego. Na razie bez odpowiedzi pozostaje 
np. pytanie czy sensory mogą/muszą być biodegradowalne 
(Antczak, 2013, s.  37). Ilość danych generowanych przez 
urządzenia IR i  poziom wrażliwości informacji to również 
kluczowe aspekty, które należy uwzględnić w ramach mecha-
nizmu kontroli dostępu. W szczególności w kwestiach, takich 
jak zarządzanie e-zdrowiem lub inteligentnymi budynkami, 
może nastąpić ujawnienie poufnych danych użytkowników, 
takich jak: stan zdrowia lub codzienne nawyki. Urządzenia 
IR będą również podatne na klasyczne awarie sprzętowe oraz 
poddawane szkodliwym atakom (Kounelis i in., 2014, s. 76).

Innym ważnym zjawiskiem, które będzie wpływało na 
niepewność w systemie IR, będzie efekt nadmiaru informa-
cji, który należy powiązać z koncepcją gigadanych, opisaną 
w  rozdziale drugim, niniejszego artykułu. Co prawda, we-
dług C. Shannona (zgodnie z teorią informacji), informacja 
jest czynnikiem redukującym nieokreśloność (niepewność) 
występowania konkretnego stanu rzeczy, to jej nadmiar – tzw. 
przeciążenie informacyjne, może spowodować problemy 
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w systemie wyboru i oceny informacji. Innymi słowy, im wię-
cej informacji chce się przesłać, tym większa niepewność, co 
zostanie odebrane. 

Według A. Tofflera, zjawisko przeciążenia/przeładowania 
informacyjnego wpływa na problem z podjęciem odpowied-
niej decyzji (Kiedrowicz, Kiedrowicz, 2012, s.  5). Zgodnie 
z  teorią informacji zjawiska te można skojarzyć z  teorią en-
tropii, którą można interpretować jako wartość określającą 
przeciętną niepewność w  danym zbiorze możliwych sygna-
łów (informacyjnych).

Propozycje ograniczenia niepewności 
w systemie Internetu Rzeczy

N a podstawie analiz, których wyniki zawarto w niniej-
szym artykule, poniżej przedstawiono propozycje 

ograniczania niepewności, uwzględniając relacje: 1) wy-
stępujące w kontekście wielkich dynamicznych systemów; 
2) odnoszące się do specyfiki IR.

W kontekście wielkich dynamicznych systemów reduk-
cji niepewności mogą sprzyjać następujące działania (Bo-
jarski, 1981, s. 17; Felcenloben, 2010, s. 11; Jøsang, 2013):

• odróżnienie danych istotnych od nieistotnych;
• odróżnienie tego, co można uznać za znane, od tego, co 

istotnie niepewne;
• stosowanie symulacji i  modelowania matematycznego 

pozwalającego na pełniejsze przeanalizowanie i wykaza-
nie dostępnych istotnych danych;

• stosowanie zasad logiki subiektywnej
• równoczesne modelowanie i badanie wielkiego systemu 

w różnych horyzontach czasu
• traktowanie niepewności również w kategoriach niejed-

noznaczności czy nieokreśloności;
• posiadanie świadomości, że każdy wynik przetwarzania 

danych obarczony jest błędem;
• korzystanie z niezależnych źródeł danych;
• informowanie odbiorców danych o niepewności i stop-

niu zaufania do danych;
• zastosowanie ujęcia holistycznego (ograniczając jedno-

cześnie ujęcie redukcjonistyczne);
• podejmowanie działań zarówno reaktywnych (będących 

odpowiedzią na zdarzenia), jak i  proaktywnych (wy-
przedzających) (Głodziński, 2014, s. 37);

• uwzględnienie konieczności występowania sprzężeń 
zwrotnych pomiędzy poszczególnymi działaniami (Gło-
dziński, 2014, s. 37);

• tworzenie scenariuszy rozwoju systemu na podstawie 
prawdopodobieństwa kombinacji różnych możliwych 
wartości najważniejszych wielkości niepewnych przy 
uwzględnieniu zdarzeń bezprecedensowych (Kononiuk, 
Nazarko, 2014).
Poniżej zaproponowano możliwe sposoby przezwycię-

żania niepewności na różnych wymiarach IR:
• rozróżnienie możliwych systemów powiązanych w  IR 

i otoczenia IR ze względu na ich znaczenie oraz prawdo-
podobieństwo zaistnienia;

• jednym z istotnych wyzwań jest wybór technologii i ty-
pów urządzeń, które będą stosowane w przyszłej infra-
strukturze IR (Kounelis i in., 2014, s. 76);

• adaptacja mechanizmów zarządzania zaufaniem, po-
dobnie jak ma to miejsce w przypadku sieci P2P, syste-
mów technicznych i polityki bezpieczeństwa (Kounelis 
i in., 2014, s. 76);

• przyjęcie wspólnych standardów z  powodu różnorod-
ności urządzeń i aplikacji;

• wydajne implementacje protokołów bezpieczeństwa 
i algorytmów kryptograficznych (Skarmeta, 2014);

• wspieranie rozwoju nowych technologii odpowiedzial-
nych za zarządzanie danymi w obszarach zapewnienia 
prywatności, wymiany informacji w  czasie rzeczywi-
stym synchronizacji i  integracji danych (Yuen, 2012, 
s. 4);

• rozwijanie koncepcji „Zielonego Internetu Rzeczy” 
– np. nowo podłączane sensory powinny być samowy-
starczalne energetycznie, czyli np. zasilane z wykorzy-
staniem energii wytwarzanej za pomocą wibracji, świa-
tła słonecznego, przepływu wody czy powietrza lub 
innych (Brachman, 2013, s. 27);

• opracowanie standardów, które zapewnią routing pa-
kietów IPv6 przez różne rodzaje i typy sieci (Brachman, 
2013, s. 27);

• zapewnienie wydajnej szerokopasmowej infrastruktu-
ry internetowej (Brachman, 2013, s. 27);

• dostosowanie regulacji i  przepisów prawnych do no-
wej rzeczywistości, zanim IR stanie się codziennością 
(Brachman, 2013, s. 30);

• zapewnienie, aby informacje generowane w  ramach 
IR były precyzyjne, autentyczne, aktualne i kompletne 
(Kwiatkowska, 2014, s. 70).
W  związku z  faktem, że niepewność dopuszcza moż-

liwość zaistnienia każdego scenariusza, spośród ich 
nieskończonej liczby (Bober, 2011, s.  616), jedną z  me-
tod zarządzania tymi scenariuszami może być foresight, 
a  w  szczególności metoda scenariuszowa z  ujęciem 
analizy zdarzeń bezprecedensowych (dzikich kart). Ich 
wcześniejsza identyfikacja może uchronić zarządzających 
przed niepożądanymi skutkami niepewności.

Podsumowanie

N iepewność i  nietrwałość to cechy współczesnej go-
spodarki wynikające z  gwałtowności, głębokości, 

intensywności oraz bezprecedensowego dynamizmu in-
nowacji, globalnych przemian i postępu technologicznego 
(Mączyńska, 2008, s. 1). Zmienność i złożoność otoczenia 
(czyli wg autora również dynamika i  złożoność systemu 
IR, który niedługo będzie trwałym elementem tego oto-
czenia) powodują, że obecnie niepewność należy uznać za 
powszechne zjawisko towarzyszące prawie każdej działal-
ności. Należy je rozpatrywać zarówno w kategoriach szans, 
jak i zagrożeń (Dziel, 2011, s. 142). Dlatego też, wg autora 
niniejszego artykułu, niezbędne jest uwzględnianie czyn-
nika niepewności jako nieodłącznego elementu kształto-
wania złożonych systemów i strategii gospodarczych.

W związku z  faktem, że system IR jest w  fazie wczes- 
nego rozwoju, w dalszym ciągu pozostaje niejasne, co się 
stanie, kiedy rzeczy, domy i  całe miasta zaczną funkcjo-
nować i  komunikować się „inteligentnie”, bez ludzkiej 
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świadomej ingerencji. Samo pojęcie IR nie jest jeszcze 
precyzyjnie zdefiniowane (Kwiatkowska, 2014, s. 70). Nie-
pewność, według autora, odnosi się więc do granic tech-
nologicznych tej koncepcji, czyli skali i  złożoności przy-
szłych systemów informatycznych i  komunikacyjnych, 
oraz określenia, które technologie mieszczą się w zakresie 
IR, a które są z niego wykluczone.

Odnosząc się do analiz autora, należy podkreślić, 
że nie ma możliwości zbadania dokładnej przyszłości 
tak wielkiego i  dynamicznego systemu jak IR. Jednym 
z rozwiązań może być wyznaczenie i zbadanie różnych 
scenariuszy jego rozwoju z  ewentualnym obliczeniem 
prawdopodobieństwa ich zajścia, np. za pomocą me-
todyki foresightu. Celowe wydaje się również badanie 
wpływu tak złożonych systemów na różne zjawiska (ge-
nerowane w  ramach funkcjonowania takiego systemu) 
poprzez wykorzystanie i  ewentualne dostosowanie do 
nowych realiów dotychczasowych teorii, jak np. prawa 
Metcalfe’a czy prawa Reedsa, odnoszących się do efektu 
sieciowego (Unold, 2011, s. 102).

Autor podziela pogląd J. Lipskiego (2015, s.  765), we-
dług którego koncepcje zastosowania technologii IR będą 
obarczone mniejszą niepewnością wdrożeniową, gdy 
powstanie pewnego rodzaju ekosystem, w  którym kom-
ponenty sprzętowe i programowe będą kompatybilne dla 
różnych producentów. Wizja rozwoju IR nie urzeczywist-
ni się od razu. Pożądaną skalę rozwoju można osiągnąć 
jedynie poprzez stworzenie klarownych wytycznych od-
nośnie do funkcjonowania systemu IR, w  bardzo wielu 
aspektach, dla których zdecydowana większość wyrazi 
swoją aprobatę.

dr Andrzej Magruk
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania
e-mail: a.magruk@gmail.com
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MANAGEMENT AND SPACE — INTRODUCTION 
TO CONCEPTUALIZATION
Piotr Pachura

Introduction

I n perceiving the increasing interest among the represent-
atives of management science of the issue of space, the 

herein paper constitutes an attempt to carry out a preliminary 
conceptualization. The main goal of the paper is to present an 
epistemological dimension of “space” with relation to “man-
agement science”. In the first part, the article raises the issue 
of general interpretation of space. The second part is focused 
on the role of space in classical theories of management. The 
two following parts are focused on the issues of challanges for 
management in global context and refer to current state of the 
art of empirical research in this field. 

Amongst the Polish and international scientific community 
representing management science, it is possible to perceive the 
growing interest in the issues of space. An important trend of 
research associated with the category of management science 
is that of the problematic issues of knowledge management. 
In this context, this is exemplified by research on the signifi-
cance of space in the processes of the diffusion of knowledge 
or also the concepts of organizational structures. To a certain 
extent, the separate research area of management science that 
is closely connected with the category of space is that of the 
issues of logistics to a certain extent, the separate research area 
of management science that is closely related to the category 

of space, is the domain of logistics issues. The importance of 
virtual space is also the interest of the process of management.

Nevertheless, it is possible to express the view that there 
is a  lack of an intricate and profound conceptualization of 
the theme of space in the perspective of management sci-
ence. Alongside the theoretical dimension, the paper may 
constitute the subject of interest for the practitioners of man-
agement as the managers in enterprises must increasingly 
find a balance between locality and globalization, namely to 
a certain degree enterprises are constantly faced with various 
categories of space as follows: physical, social or cultural. 

Interpretation of space 
— epistemological perspective

T he notion of space is one of the fundamental categories 
of existence which has interested man since the begin-

ning of the development of civilization. The issues of space, 
including its experience constituted the area of interest in 
ancient science, followed by modern times right up to con-
temporary times. The foundations of the ways of interpreting 
the significance of space set out various philosophical trends 
that perceive space as an ontic and epistemic category. By 
carrying out simplification, it is possible to distinguish three 
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Analysis of Uncertainty in Complex, 
Dynamic Systems: Internet of Things 
Case Study

Summary

In this article was analyzed the phenomenon of uncertainty 
in relatively new area of human activity – a complex system 
of Internet of Things (IoT). The results relate to both the 
IoT technology per se, as well as aspects that are (will be), 
interdependent in this area. The article presents proposals for 
reducing uncertainty taking into account the relationships 
occurring in the context of large dynamic systems in general, 
as well as referring specifically to the specifics of the IoT.

Keywords

uncertainty, Internet of Things, system, complexity
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main interpretations of space presented by the most influen-
tial thinkers and scientists: absolute space, relative space and 
relational space. 

Absolute space exists independently of subjects and entities, 
by means of which it is possible to imagine an empty space 
(Bathel, Glückler, 2005). It is necessary to note that the absolut-
ist perception of space for a long period led to the substantial 
limitation of the categories of space as an interpretative level 
in social and economic sciences. Relative space may be un-
derstood as a certain structure consisting of a set of objects 
(placement) and the physical relations between them (Bathel, 
Gluckler, 2003). In this concept, space is not an objective no-
tion and only emerges as a result of the configuration of the 
structures of the location of the objects. From the viewpoint of 
management science, it is possible to discuss the issues of loca-
tion or the spatial placement of organization with reference to 
the example of the benefits of agglomeration that result from 
the concentration of economic activities in a given area. 

The relational concept of space would seem to be interpre-
tatively important from the viewpoint of management. In this 
case, space is not only observed as in the case of the notion 
of relative space, but the observer is simultaneously an active 
participant of space and may have an impact on it. This signi-
fies the possibilities of adopting the new potential conceptual-
ization of space as space is becoming somewhat “assimilated” 
in the various relational contexts, social, economic or cultural 
relations (Garretsen, Martin, 2010). Simultaneously, the rela-
tions between the participants of space, e.g. in the environs of 
the enterprise, are shaped on the basis of trust, power, or even 
setting, which in turn leads to the perception of space as the 
space of network relations or organizational interior (Gieryn, 
2000). 

In recent times, the notion of space has also spread to bi-
ological sciences, where there is such a notion as “genetical 
space” or “phenotypic space” (Kamiński et al., 2003). How-
ever, the most important notions of space in social sciences 
do not merely constitute an explanatory notion serving to 
interpret, but rather constitute the subject matter of the re-
search in a strict sense. In truth, not so long ago in tandem 
with the advancing globalization of the world the end of space 
was proclaimed, namely the category of space was acknowl-
edged to be of little interest to the contemporary man who is 
conscious of spatial compression thanks to the modern and 
available means of transport, telecommunications equipment 
or virtualization. 

The „shrinking” of the world pushed reflection on the is-
sue of space into the background. Nevertheless, it would seem 
that a renaissance of interest is occurring in terms of scientific 
space as it still constitutes one of the fundamental cognitive 
and interpretative categories in natural, social and economic 

sciences (Roskal, 2008). An outline of the interpretation of 
space with reference to the perspectives of management sci-
ence is presented in Figure 1.

Space in classical theories 
of management

B y evoking the notion of the classical theories of manage-
ment in the first period of development, it is possible to 

refer to the work of K. Adamiecki as a representative of the 
aforesaid period. In the first works of Adamiecki, the main 
focal point of interest lies with the issue of time and the har-
mony of operations. The functioning of the particular sys-
tems/sub-systems of enterprises is compared by Adamiecki to 
the channel of flow by postulating that the particular flows 
are appropriately regulated (Adamiecki, 1938). Space was 
secondary and related to the spatial harmonization of the 
work of machines and people in an enterprise. This approach 
was typical for this period of the development of science on 
management, the so-called space existed in the context of 
internal-organizational space, as well as external space (most 
frequently termed the environment of an organization). In the 
works of F. Taylor (1922; 1947), space is interpreted in the cat-
egories of the physical location of enterprises. Simultaneously, 
the significance of space is the significance in the categories of 
the physical productivity or space associated with the division 
of labour and organization of production. 

The application of the “Ford” production lines and the cre-
ation of space in a great automotive factory, its micro-world 
prevailed in the subsequent decades in a  mostly physical 
and locational context of organizational space to a  certain 
extent. Such an approach towards space has resulted in the 
relatively clear borders between space within an organization 
and the borders between an enterprise and its environment. 
Simultaneously, the phenomenon of the relatively small per-
sonalization of space occurred, namely the employees of the 
organization did not have a great impact on the individual-
ization of their working space (work station). Likewise, it is 
also worth drawing attention to the fact that the organization 
of space was first and foremost geared towards the realization 
of the principal aim of enterprises and subordinated under 
productivity. 

However, in the case of H. Fayol (1917), we observe the 
concentration on the whole organization (corporation) in the 
context of the administrative function that appears by means 
of the social world of the organization (le corps social). The 
process of management to a large extent appears by means 
of social harmony. Likewise, we may note the rather broader 
vision of space as alongside the physical space as an area of 
management there is the process of management interpreted 

SPACE: ABSOLUTE RELATIVE RELATIONAL

METAPHOR CONTAINER STRUCTURE NETWORK

HUMAN as OBSERVER INTERPRETER PARTICIPANT

INTERPRETATION FOR 
MANAGEMENT

ORGANIZATION, 
EXTERNAL ENVIRONMENT

LOCATION OF ENTERPRISES, 
CLUSTERS

INTER-ORGANIZATIONAL 
NETWORKS

Figure 1. Interpretations of space in perspective of science on management 
Source: author
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by way of social space. Furthermore, Fayol notes the sig-
nificance in the social context of the impact of enterprises 
beyond its physical boundaries via the location of working 
districts within the proximity of the industrial plants of the 
period in question. 

It may also be noted that the administrative trend repre-
sented by M. Weber (1947) to a certain degree creates a new 
universalist representation of the space of an organization 
associated with the spatial location of the “bureaucracy” 
(administration). This is a  space that is divergent from the 
space of a factory as a production system. Bureaucratic space 
represents the depersonalized authorities that by assumption 
operate together for the common good while not creating in-
terpersonal relations, but relations between a person and the 
spatial representation of power (office, term of office). 

A  very important turning point in the interpretation of 
space in science on management was the development of 
behavioural schools. The classical work of E. Mayo based on 
experiments of Hawthorne related to research on the execu-
tion of work (effectiveness) and the dynamics of the group. 
They proved the relation between productivity and the dy-
namics of the group based on the informal network of social 
ties (Mayo, 1933). It is possible to say that in this manner the 
space of an enterprise was identified, which consists of rela-
tional space, the sphere of values (symbolic) and the space 
of the location. Space is the system of social interactions that 
are conditioned by the physical and contextual significance 
of the environment. Hence, in this case the physical space of 
an enterprise is becoming the space of relations (relational 
space), which is key from the viewpoint of the process of 
management. 

The further development of the concept in science on 
management, particularly within the framework of strategic 
management, or for instance research on the synoptic or in-
cremental orientation of an enterprise (Lichtarski, 2014) may 
constitute a very interesting area of research in the context 
of the significance of space. What is particularly interesting 
from the viewpoint of the current challenges facing the con-
cepts associated with the space of context, or even topical 
space and its role in the process of management. 

Challenges for management 
in context of global space

S cientific research on the spatial problematic issues of 
the organization of processes in the era of globalization, 

especially the production processes, constitute the subject 
of debate within the framework of a multitude of scientific 
approaches, among others: economics, management science 
and globalistics. Together with the growing globalization, 
a multitude of new research questions emerge, while simulta-
neously equally numerous ones remain unsolved. 

Technological development has caused the compression 
on space that is felt in many areas and consequently the spec-
ified location of an enterprise is to be found in constant ties 
with the global space (Pachura, 2015). It would seem that the 
greatest challenge to the development of the theories of man-
agement is posed by the problematic issues of management in 
a global environment, as well as management in inter-organ-
izational networks. 

In this context, it is possible to draw attention to several 
concepts of a systemic nature that may be of great significance 
for the development of the theories of management in the 
perspective of the significance of the space, as in for example: 
global commodity chains, global value chains and global pro-
duction networks. The concept of global commodity chains was 
proposed by the Manchester school (Gereffi, 1994; 2005). This 
approach concentrated on the connection of the interpretation 
of the aspects of the space associated with the local concen-
tration of the economic activity with a global configuration of 
the network of production and distribution. The remaining 
two concepts of a more systemic nature focus on the dynamics 
of the processes of global configurations of the inter-organi-
zational relations, as well as the process of management and 
organizational powers. The concept of global value chains takes 
on the issues of the inter-organizational relations, as well as the 
power of the dependencies influencing and shaping them into 
a global perspective. Most frequently, empirical research is car-
ried out on the basis of analysis on the level of the transnational 
corporation, which constitutes significant areas of research in 
the context of the science on management. The approach from 
the perspective of global production networks focuses on the 
inter-organizational dependencies between the enterprises 
creating the space of the global production networks. The 
subject matter of analysis is first and foremost the structures of 
networks of manufacturing enterprises, as well as the config-
uration of space (geographical), associated with the “physical” 
placement of its particular elements. 

The phenomena occurring with development and evolu-
tion of inter-organizational elements may afford to include 
the issues of space as a significant category in contemporary 
theories of management, while faced with the challenges 
connected with balancing between the locality, globality 
and networking of enterprises. The problematic issues of 
management in the environment of the inter-organizational 
networks are well acknowledged on the basis of theoretical 
and empirical research, in which particular attention is 
worth paying to the works of the representatives of the Polish 
scientific environment of management science (Lichtarski 
1993; Nogalski et al., 2014; Niemczyk et al., 2012; Stachowicz, 
2008; Czakon 2014). Simultaneously, one of the dimensions, 
or also interpretative perspectives in terms of new challeng-
es in science on management may be the application of the 
categories of space as a  cognitive optics for analysing the 
networking dimension of enterprises. 

Outline of state of empirical research

D espite the limited analysis in the sphere of research on 
the category of space in management science, as well as 

related disciplines, it is possible to distinguish several areas 
for running empirical research. One of these examples may 
be that of the sociology of the organization, whereby the re-
search is carried out on the significance of the social space 
in the functioning of enterprises, while also analysing the 
issues of organizational culture, or even the organizational 
entrepreneurship (Bratnicki, 1988; Stachowicz, Machulik, 
2001; Koźmiński, 2004). In this case, it is worth paying 
attention to for example, the empirical research on the  
dimensions of organizational creativity in enterprises where 
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it is possible to perceive clear potential for the analysis of the 
context of space (Bratnicka, 2014). This research approach 
may be linked to earlier achievements within the concept 
of the social production of space by Lefebvre (1991) which 
recognizes space as a social product.

Likewise, the trend of empirical research on the pro-
cesses of knowledge in an organization is also deserving of 
mention (Bratnicki, 2000; Mikuła, 2006; Perechuda, 2005; 
Romanowska, 2001; Strojny, 2000; Strużyna, 2000). In this 
case, it is possible to interpret the aspects of the formation 
and transfer of knowledge in an enterprise as the processes 
associated with the space of a place or the space of context. 
Such an interpretative perspective was implemented by the 
research of Nonaka and Takeuchi (2000), as well as the Scan-
dinavian empirical research on the significance of social and 
intellectual capital of enterprises. This approach is character-
ized by an attempt to combine the theory of knowledge and 
processes of learning within management practice by devel-
oping models and specific tools for knowledge management 
(Edvinsson, Malone, 2001).

It is also worth drawing attention to the developed trend of 
research on the processes of the management of innovations. 
Creating innovations as a fundamental issue from the view-
point of enterprises has been for some time treated as a para-
digm (Pomykalski, 2001; Poznańska, 1998). The problematic 
issues of creating innovations has a strongly depicted spatial 
dimension that is expressed by means of issues of geograph-
ical proximity in the context of for instance technological 
clusters or the concept of Triple Helix. It also involves issues of 
intellectual capital and social capital management in the con-
text of an organizational potential for innovation production 
(e.g Andriessen, 2001; Bontis, 1999).

An interesting area of empirical research that is run within the 
framework of management science is that of the problematic is-
sues of international management. This is a dynamically devel-
oping approach with important contributions by H.W. Yeung  
and others scholars, which attempts to bridge theories in 
management and economic geography and developing a new 
frontier in management and organizational research – known 
as organizational geography (Yeung, 2005). The interpretative 
area in the problematic issues of international management 
is most frequently the environment of transnational corpora-
tions, in this case with regard to the dispersal of enterprises 
operating on various markets the issue of space is becoming 
very important in the practice of management (Penc, 2003; 
Koźmiński, 1999; Obłój, Wąsowska, 2014). It is possible to 
note that the problematic issues of space most frequently do 
not constitute a deliberate target area for empirical research in 
terms of management science which is somewhat implicit and 
analysed during the course of research aimed at other issues. 
Nevertheless, it would seem that gearing epistemological and 
empirical research towards the issues of space constitutes an 
interesting direction from a scientific point of view. 

Conclusions

T he issues of space in management science are most 
often undertaken fragmentarily, hence the need to 

conceptualize these problematic issues in a  systematic 
and complex manner. Simultaneously, it would seem that 

this category of space may constitute a supporting episte-
mological perspective in the sphere of the development of 
management science. As noted by for instance W. Czakon 
(2010, p. 16), „Few notions are as frequently used in man-
agement science … to explain the analysed phenomena as 
proximity”. There is of course a certain element of fear in 
the excessive “trans-disciplinarity” of this approach, how-
ever by preserving its own scientific rigour the undertak-
ing may lead to the development of the theoretical bases. 
The notion of space alongside time has always been natu-
rally associated with human experience and constituted 
a  cognitive aim, which may additionally motivate the 
undertaking of scientific work in this area. As in the case 
of all disciplines of science, the theory of management is 
also subject to the process of evolution that currently faces 
such challenges as global space, glocalization, networking 
space or virtual space. The paper herein constitutes an at-
tempt at contribution to the scientific deliberations on the 
conceptualization of the category of space in management 
science.
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Czestochowa University of Technology
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Zarządzanie i przestrzeń — wstęp 
do konceptualizacji

Streszczenie

W  środowisku naukowym reprezentującym nauki o  za-
rządzaniu można zauważyć wzrastające zainteresowanie 
problematyką przestrzeni. Niniejszy artykuł stanowi 
próbę wstępnej konceptualizacji zagadnienia interpre-
tacji przestrzeni w naukach o zarządzaniu. W pierwszej 
części opracowanie podejmuje kwestie dotyczące inter-
pretacji przestrzeni w  perspektywie epistemologicznej, 
wskazując na istnienie przestrzeni: absolutnej, rela-
tywnej i  relacyjnej. Druga część tekstu koncentruje się 
na roli i  pojmowaniu przestrzeni w  klasycznej teorii 
zarządzania, przywołując koncepcje: K. Adamieckiego, 
F. Taylora, H. Fayola, M. Webera i  E. Mayo. Kolejna 
część tekstu skupia się na zagadnieniach związanych 
z wyzwaniami dla zarządzania w kontekście przestrzeni 
globalnej ze szczególnym uwzględnieniem sieci mię-
dzyorganizacyjnych. Artykuł kończy się prezentacją 
stanu badań empirycznych w  zakresie problematyki 
przestrzeni w  naukach o  zarządzaniu. Intencją autora 
jest zainicjowanie naukowej dyskusji nad znaczeniem 

“przestrzeni” w naukach o zarządzaniu.

Słowa kluczowe

przestrzeń, teoria nauk o zarządzaniu, sieci międzyorganizacyjne, 
konceptualizacja
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W dniach od 21 do 24 października 2015 roku w Kry-
nicy-Zdroju odbyła się międzynarodowa konferen-

cja naukowa poświęcona problematyce restrukturyzacji 
przedsiębiorstw i gospodarek, którą zorganizowała Katedra 
Ekonomiki i  Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Krakowie we współpracy z  Fundacją 
Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Tegoroczna 
konferencja miała charakter jubileuszowy. Była to już bo-
wiem dwudziesta konferencja poświęcona problematyce 
restrukturyzacji, organizowana przez Katedrę od 1994 roku. 
Tematem wiodącym konferencji były Współczesne oblicza 
i  dylematy restrukturyzacji. Tym samym konferencja eks-
ponowała fakt, że w warunkach współczesnej gospodarki 
sukces przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od umie-
jętności wykorzystania szans i minimalizowania zagrożeń, 
wynikających często z  bardzo radykalnych zmian zacho-
dzących w otoczeniu gospodarczym. Sytuacja ta implikuje 
liczne dylematy i  wyzwania dla procesów zarządzania 
przedsiębiorstwem. Chcąc sprostać tym wyzwaniom, nale-
ży umiejętnie wykorzystywać narzędzia pozwalające kom-
pleksowo zarządzać efektywnością działania przedsiębior-
stwa, budując organizacje elastyczne, skutecznie reagujące 
na gwałtowne zmiany zachodzące w otoczeniu. Spełnienie 
tego postulatu jest związane z  właściwie opracowanym 
i wdrożonym programem restrukturyzacji, który pomaga 
rozwijać organizację i  budować przewagę konkurencyjną. 
Dlatego też ambicją konferencji było stworzenie forum dla 
szerokiej i wieloaspektowej dyskusji dotyczącej możliwości 
wykorzystania restrukturyzacji w  celu sprostania nowym 
wyzwaniom gospodarki globalnej. Honorowy Patronat na 
obradami konferencji objęli: wiceprezes Rady Ministrów, 
minister gospodarki Janusz Piechociński, prezydent miasta 
Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, burmistrz Kry-
nicy-Zdroju dr Dariusz Reśko, Komitet Nauk Organizacji 
i  Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzy-
stwo Ekonomiczne oraz Towarzystwo Naukowe Organiza-
cji i Kierownictwa. 

W  konferencji udział wzięły 224 osoby reprezentujące 
wszystkie krajowe ośrodki naukowe – w tym uczelnie eko-
nomiczne, wydziały nauk ekonomicznych i  zarządzania 
uniwersytetów oraz uczelni technicznych, zagraniczne 
ośrodki naukowe z  Hiszpanii (Międzynarodowy Uniwer-
sytet Andaluzji), Ukrainy (Tarnopolski Instytut Technologii 
Społecznych i  Informacyjnych, Uniwersytet Bankowości 
Narodowego Banku Ukrainy) oraz Włoch (Uniwersytet 
w  Mesynie), a  także liczne grono przedstawicieli praktyki 
gospodarczej. Generalnym Sponsorem konferencji była 

ENEA S.A., reprezentowana w trakcie obrad przez prezesa 
Zarządu dr. Krzysztofa Zamasza i  wiceprezesa Zarządu, 
Grzegorza Kinelskiego. 

W  imieniu organizatorów, Katedry Ekonomiki i  Orga-
nizacji Przedsiębiorstw UEK, obrady konferencji otworzył 
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, który, dziękując wszystkim 
za przyjęcie zaproszenia i przybycie na konferencję, stwier-
dził, że tak jak restrukturyzacja jest synonimem zmian, tak 
i w życiu uczelni zachodzą zmiany związane z naturalnym 
następstwem pokoleniowym. W tym kontekście przedstawił 
nowego kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przed-
siębiorstw, którym od 1.12.2014 roku jest Jego wychowanek 
i  wieloletni współpracownik –  prof. UEK dr hab. Andrzej 
Jaki, prosząc Go zarazem o  poprowadzenie uroczystego 
otwarcia konferencji. Prof. Andrzej Jaki stwierdził m.in., że 
rozpoczynana właśnie konferencja jest jednym z  przedsię-
wzięć zainicjowanych przed laty przez prof. Ryszarda Boro-
wieckiego, które wymaga kontynuacji i twórczego rozwoju. 

W  imieniu władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie uczestników powitał i  oficjalnie otworzył obrady 
konferencji JM Rektor prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół, 
zaś w  imieniu władz Krynicy-Zdroju głos zabrał zastępca 
burmistrza dr Tomasz Wołowiec. Odczytany został także 
list, który do organizatorów i  uczestników konferencji 
skierował wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki 
Janusz Piechociński. Z  uwagi na fakt, że konferencja od-
bywa się w  roku jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, rektor UEK prof. Andrzej Chochół 
wręczył Medale 90-lecia UEK. Otrzymali je burmistrz Kry-
nicy-Zdroju dr Dariusz Reśko oraz właściciel i  menedżer 
OR-W „PANORAMA” Bartłomiej Kostrz. 

Obrady konferencyjne zainaugurowało wystąpienie 
przygotowane i  zaprezentowane przez prezesa zarządu 
ENEA S.A. dr. Krzysztofa Zamasza oraz wiceprezesa Za-
rządu ENEA S.A. Grzegorza Kinelskiego, podejmujące pro-
blematykę zarządzania energetyczną grupą kapitałową, jaką 
stanowi ENEA S.A. Dalsze obrady konferencyjne odbywały 
się w ramach paneli tematycznych. Każdy z paneli rozpoczy-
nały wystąpienia zaproszonych prelegentów, które stały się 
następnie podstawą dla wielowątkowej dyskusji.

Pierwszy panel, odbywający się w ramach sesji plenarnej 
pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Leszka Kiełtyki z Po-
litechniki Częstochowskiej, został zatytułowany Współczesne 
wyzwania dla zarządzania i  restrukturyzacji. Tematyka ta 
znalazła swoje odzwierciedlenie w  pierwszej kolejności 
w  wystąpieniach prelegentów podejmujących zagadnienia: 
restrukturyzacji modeli konkurencyjności (prof. dr hab. 

XX JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA NAUKOWA
WSPÓŁCZESNE OBLICZA I DYLEMATY 
RESTRUKTURYZACJI
KRYNICA-ZDRÓJ, 21-24 PAŹDZIERNIKA 2015 r.
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Adam Peszko z  Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 
w  Katowicach), determinantów wzrostu konkurencyjności 
przedsiębiorstw (prof. SGH dr hab. Krystyna Poznańska ze 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) oraz oddziaływa-
nia korporacji transnarodowych na nowoczesność handlu 
żywnością (prof. IERiGŻ dr hab. Piotr Chechelski z Instytutu 
Ekonomiki Rolnictwa i  Gospodarki Żywnościowej –  PIB 
w Warszawie). 

Obradom konferencyjnym w ramach kolejnego z paneli 
pt. Strategie zarządzania i  restrukturyzacji przewodniczył 
prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak ze Szkoły Głównej Han-
dlowej w  Warszawie. Prelegenci w  swoich wystąpieniach 
akcentowali takie kluczowe zagadnienia, jak: 

• uwarunkowania zmian i  efektywności kreowania war-
tości przedsiębiorstw (prof. PŚl dr hab. inż. Jan Brzóska 
z Politechniki Śląskiej i prof. PCz dr hab. Dorota Jelonek 
z Politechniki Częstochowskiej, dr hab. Marek Jabłoński 
z  Wyższej Szkoły Biznesu w  Dąbrowie Górniczej oraz 
prof. dr hab. Cezary Suszyński i mgr Albert Tomaszewski 
ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie); 

• koncepcja i model zarządzania zróżnicowanymi zasoba-
mi ludzkimi (prof. UMCS dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek 
i  prof. UMCS dr hab. Anna Rakowska z  Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); 

• strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw i  regionów 
(prof. dr hab. Andrzej P. Wiatrak z  Uniwersytetu War-
szawskiego oraz dr Piotr Dziwiński z  Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej). 
W  ramach tegorocznej konferencji już po  raz piąty od-

była się także sesja panelowa poświęcona problematyce For-
mowania więzi międzyorganizacyjnych w gospodarce, której 
przewodniczył prof. UEP dr hab. Piotr Bartkowiak z  Uni-
wersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu. Referaty prezento-
wane w trakcie tej sesji podejmowały takie kluczowe dla jej 
tematyki zagadnienia, jak: współdziałanie przedsiębiorstw 
a  społecznie odpowiedzialne współdzielenie (prof. dr hab. 
inż. Zbigniew Malara i dr inż. Janusz Kroik z Politechniki 
Wrocławskiej), zarządzanie procesowe i  międzyorganiza-
cyjne w procesach restrukturyzacji (prof. dr hab. Zbigniew 
Olesiński z Akademii Biznesu i Finansów Vistula w Warsza-
wie) oraz strategie rozwoju i funkcjonowania klastrów (prof. 
dr hab. inż. Jan Stachowicz i dr inż. Sławomir Olko z Poli-
techniki Śląskiej, dr Marzena Frankowska z  Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera i dr 
Katarzyna Łukasik z Politechniki Częstochowskiej). 

Kolejny panel zatytułowany Analiza uwarunkowań i efek-
tów restrukturyzacji, któremu przewodniczył prof. UEK dr 
hab. Andrzej Jaki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, koncentrował się na zagadnieniach oddziaływania kon-
kurencji na proces restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw 
(dr Aleksandra Gąsior z Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz 
wykorzystania outplacementu w  procesie restrukturyzacji 
zatrudnienia w  przedsiębiorstwie (dr inż. Iwona Gawron 
i dr Teresa Myjak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Sączu). 

Tegoroczna konferencja, już tradycyjnie, stanowiła zna-
komitą okazję do konfrontacji doświadczeń polskich z do-
świadczeniami przedstawicieli innych krajów, jak również 
integracji osiągnięć środowiska akademickiego z  doświad-
czeniami praktyki gospodarczej. Stąd w  programie konfe-

rencji pojawił się także panel międzynarodowy nt. Challen-
ges of the 21st Century Economy, któremu przewodniczył dr 
Marek Dziura z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
oraz Panel Praktyków nt. Permanentna restrukturyzacja, 
którego moderatorem był prof. dr hab. Ryszard Borowiecki 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Panel ten, bę-
dący od 2007 roku stałym punktem programu konferencji, 
stanowi forum wymiany poglądów i  doświadczeń pomię-
dzy menedżerami współczesnego biznesu a  środowiskiem 
akademickim zajmującym się różnymi aspektami restruk-
turyzacji przedsiębiorstw i gospodarki. W tegorocznej dys-
kusji panelowej udział wzięli: dr hab. Jan Chadam (prezes 
Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.), prof. dr hab. inż. Maciej 
Kaliski (były Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Gospo-
darki, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie), 
Krzysztof Kwiatkowski (prezes Zarządu, Elektrociepłownia 

„Będzin” S.A.) oraz dr Marek Mrówczyński (prezes Zarządu, 
Elektrociepłownia „Będzin” Sp. z o.o.). 

Biorąc pod uwagę fakt, że problematyka restrukturyzacji 
ma przede wszystkim wymiar praktyczny, organizatorzy 
konferencji, dążąc do ściślejszej integracji i  współpracy 
pomiędzy środowiskiem nauki oraz praktyką biznesu, 
postanowili propagować i nagradzać najlepsze praktyki re-
strukturyzacyjne. Wyrazem tego jest nagroda „Lidera Re-
strukturyzacji”. W  bieżącym roku Kapituła nagrody już 
po  raz 7  doceniła i  uhonorowała działania restrukturyza-
cyjne trzech przedsiębiorstw, przyznając 2  równorzędne 
wyróżnienia oraz 1  nagrodę Lidera Restrukturyzacji 2015. 
Statuetkę Lidera Restrukturyzacji 2015 otrzymał Międzyna-
rodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. 
z o.o. Medalami Lidera Restrukturyzacji 2015 wyróżniono: 
Grupę Polskie Składy Budowlane S.A. oraz Zakłady Prze-
mysły Cukierniczego SKAWA S.A. 

Bezpośrednim rezultatem konferencji są  monografie 
książkowe współtworzone przez jej uczestników. Trzy pierw-
sze z nich – polskojęzyczne, uczestnicy otrzymali w trakcie 
konferencji1. Trzecie wydawnictwo – anglojęzyczne, ukaże 
się jako publikacja pokonferencyjna. Jubileuszowy charakter 
konferencji sprawił, że przygotowane zostało także okolicz-
nościowe wydawnictwo książkowe, prezentujące efekty 
dotychczasowych konferencji poświęconych problematyce 
restrukturyzacji, które od 1994 roku organizowane są przez 
Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. 

Opracowanie:
dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK
dr Tomasz Rojek 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Wydział Zarządzania

Przypisy

1) Borowiecki R., Rojek T.  (red.), Kształtowanie relacji partnerskich 
i  form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw. Strategie 

– procesy – narzędzia, UEK – Fundacja UEK, Kraków 2015; Jaki 
A., Kowalik M. (red.), Współczesne oblicza i dylematy restruktu-
ryzacji, UEK – Fundacja UEK, Kraków 2015 oraz Kaczmarek J., 
Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych 
wyzwań, UEK – Fundacja UEK, Kraków 2015.
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EDUKACJA MENEDŻERSKA 
— DOŚWIADCZENIA ODDZIAŁU 
LUBELSKIEGO TNOiK

Wprowadzenie

T owarzystwo Naukowe Organizacji i  Kierownictwa 
posiada 90-letnią tradycję kształcenia społeczeństwa 

polskiego. Działalność na tym polu aktywności TNOiK 
wytyczona została przede wszystkim nowatorską myślą 
profesora Karola Adamieckiego, który głosił, że postęp 
w  dziedzinie gospodarowania może być osiągnięty wy-
łącznie wtedy, kiedy nauka nie jest uprawiana dla niej sa-
mej, ale przede wszystkim musi mieć zastosowanie prak-
tyczne. Zastosowanie zasad i metod naukowej organizacji 
przez cały czas funkcjonowania Towarzystwa zataczało 
coraz szersze kręgi i przenikało do coraz szerszego grona 
wytwórców. 

Od początku swojego istnienia TNOiK realizował dzia-
łalność statutową, obejmującą sferę naukową, szkoleniową, 
popularyzatorską oraz wydawniczą. Był on jedną z pierw-
szych na świecie profesjonalnych organizacji skupiających 
menedżerów. Odbiorcami oferty edukacyjnej Towarzystwa 
byli przede wszystkim jego działacze – osoby wywodzące 
się z  podmiotów gospodarczych, w  szczególności z  prze-
mysłu uczestniczącymi w  procesie edukacji byli praktycy 
znający potrzeby własnych firm oraz naukowcy oferujący 
problematykę szkoleń związanych z ich zainteresowaniami 
naukowymi. 

Realizacji procesu ustawicznego kształcenia na pozio-
mie Oddziału sprzyjały zmiany polityki gospodarczej pań-
stwa, którą inspirowały reformy przeprowadzone w kraju. 
W  1956 roku poddano zdecydowanej krytyce nadmierną 
centralizację zarządzania gospodarką i  określono nową 
rolę samorządu robotniczego w  przedsiębiorstwach. Pod 
koniec lat 60. reformy koncentrowały się przede wszystkim 
na wprowadzeniu nowych bodźców materialnego zaintere-
sowania oraz doskonaleniu cen. Lata 1970–1980 to okres 
WOG-ów, czyli Wielkich Organizacji Gospodarczych. 
W latach 80. zaobserwowano również wprowadzenie ustaw 
deklarujących równouprawnienie trzech sektorów: pań-
stwowego, spółdzielczego i  prywatnego oraz dotyczących 
swobody gospodarczej. W 1989 roku prof. L. Balcerowicz 
zaproponował działania transformacyjne, zmierzające do 
wykreowania jednolitego i prostego systemu podatkowego, 
pełnej wolności w zakresie prawa własności i działalności 
gospodarczej, nieingerencji państwa w obrót nieruchomo-
ściami oraz kształtowanie cen i  płac i  wreszcie likwidacji 
monopoli i  pełnej prywatyzacji majątku państwa. Każda 
reforma gospodarcza stanowiła asumpt do prowadzenia 
szkoleń, kursów, konferencji w Oddziale Lubelskim TNOiK.

Okresy działalności

O ddział Lubelski TNOiK1 ma za sobą ponad pół wieku 
pracy na rzecz edukacji różnych środowisk, przede 

wszystkim gospodarczych i  studenckich. Działalność Lu-
belskiego Oddziału TNOiK w ujęciu historycznym można 
podzielić na cztery okresy. Na specyfikę każdego z nich wpły-
wały warunki polityczne i gospodarcze, w których przyszło 
organizować działaczom TNOiK dla lubelskich przedsię-
biorstw i organizacji. 

Pierwszy to dziesięciolecie funkcjonowania Oddziału, 
w którym można było zaobserwować aktywność praktyków 
gospodarczych, zgłaszających chęć podnoszenia kwalifikacji, 
a także specyfikę szkoleń będących odpowiedzią na sygnały 
płynące z gospodarki.

W tamtym czasie popularyzowano oraz wdrażano ideę 
„dobrej roboty” w przedsiębiorstwach i instytucjach. Wśród 
społeczności objętej szkoleniami dominowała kadra kie-
rownicza przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, stowarzy-
szeń, uczelni, urzędów. Działania Towarzystwa wychodziły 
tym samym naprzeciw potrzebom ówczesnego rynku 
pracy, kiedy to w związku z wyżem demograficznym poja-
wiła się konieczność przygotowywania nowych stanowisk 
i  szkoleń pracowników dla nowo powstających zakładów 
przemysłowych. 

W pierwszym dziesięcioleciu działalności TNOiK Oddział 
w  Lublinie jego działacze stanęli przed wyzwaniem związa-
nym z propagowaniem nowoczesnych metod organizacji pra-
cy, podnoszenia w swoich środowiskach kultury współżycia 
i znajomości zagadnień humanizacji pracy.

Należy w  tym miejscu wspomnieć, że była to w  tym 
okresie jedna z najpoważniejszych organizacji społecznych 
w regionie, zajmująca się tą problematyką.

Z  historycznych sprawozdań Oddziału wynika, że we 
wspomnianym okresie ponad 900 słuchaczy reprezentują-
cych kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i  instytucji zdoby-
wało, poszerzało i doskonaliło co roku swoją wiedzę o nowo-
czesnych metodach organizacji pracy na studiach i kursach 
organizowanych przez TNOiK. Przykładem ogromnego 
zapotrzebowania na wiedzę z  zakresu organizacji jest fakt, 
że tylko Lubelskie Zakłady Przemysłu Terenowego „Lubgal” 
w latach 1959–1967 przeszkoliły – wykorzystując potencjał 
TNOiK – około 900 pracowników. Szkolenia obejmowały 
problematykę naukowych metod badania procesów produk-
cyjnych i pomocniczych (75 pracowników); naukowych me-
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tod organizacji zarządzania (60 pracowników), naukowych 
metod organizacji pracy biurowej ze szczególnym uwzględ-
nieniem jej mechanizacji –  18 pracowników, opartej na 
naukowych metodach organizacji gospodarki materiałowej 
i magazynowej (25 pracowników), prawidłowej organizacji 
pracy służby technicznej (65 pracowników) prawidłowej 
organizacji pracy służb średniego dozoru technicznego (57 
pracowników).

W  pierwszej połowie lat siedemdziesiątych minionego 
wieku do głównych kierunków działalności lubelskiego Od-
działu należało integrowanie członków (zarówno osób fizycz-
nych, jak i prawnych) w zespołach, sekcjach i kołach. W tym 
okresie w kraju zaczęto stawiać na modernizację i wdrażanie 
nowoczesnych technologii. W miarę upływu lat Oddział sta-
wał się miejscem spotkań ludzi rozwijających ideę naukowej 
organizacji pracy i  zarządzania oraz praktyków stosujących 
je w  życiu społeczno-gospodarczym. Służyły temu organi-
zowane konferencje naukowe, szkolenia, seminaria, odczyty, 
spotkania, wystawy, pokazy filmowe, na których wymieniano 
doświadczenia. Wiele podejmowanych przez Towarzystwo 
przedsięwzięć służyło integracji środowiska naukowego 
uczelni lubelskich: Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodow-
skiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej, Akademii Medycznej i Akademii Rolniczej.

W latach siedemdziesiątych TNOiK Oddział w  Lublinie 
promował w  swojej działalności edukacyjno-szkoleniowej 
budowanie więzi między teorią gospodarowania, polityką 
władz centralnych a praktyką gospodarczą w regionie.

Problematyka organizowanych w tym okresie konferencji 
obejmowała trzy główne kierunki –  postęp organizacyjno-

-techniczny w  gospodarce materiałowej, analiza i  badania 
operacyjne oraz metody ustalania cen. Konferencje te cie-
szyły się dużym zainteresowaniem zakładów pracy. Ich pro-
blematyka wpisywała się w problemy ówczesnej gospodarki. 
Trudności w zaopatrzeniu przedsiębiorstw w materiały, przy 
równoczesnej nieprawidłowej gospodarce ich zapasami, 
skłoniły lubelski Oddział do popularyzacji wiedzy na ten 
bardzo newralgiczny obszar działalności gospodarczej.

Tylko w latach 1974–76 w ramach organizowanych przez 
Oddział Lubelski TNOiK cyklicznych konferencji pn. „Go-
spodarka materiałowa” wzięło udział 1047 osób. Szczegółowe 
tematy realizowane w poszczególnych latach to: „Ekonomicz-
no-organizacyjne instrumenty doskonalenia gospodarki ma-
teriałowej w przedsiębiorstwie” (1974 r.); „Czynniki poprawy 
gospodarowania stalą w przemyśle i budownictwie” (1975 r.); 

„Organizacja i technika pracy jednostek obrotu i służb zaopa-
trzenia przedsiębiorstw produkcyjnych” (1976 r.) oraz Kierun-
ki doskonalenia gospodarki materiałowej (1976 r.).

Problematyka analiz gospodarczych znalazła swoje od-
zwierciedlenie w  trzech zorganizowanych konferencjach: 

„Doskonalenie, programowanie i  planowanie w  nowym 
systemie gospodarczym” (1974 r.); „Kierunki i metody pod-
noszenia efektywności organizacji gospodarczych” (1975 r.); 

„Intensyfikacja gospodarowania w  planowaniu i  podejmo-
waniu decyzji” (1976 r.). W wymienionych trzech konferen-
cjach w sumie wzięły udział 3173 osoby.

Trzeci nurt konferencji organizowanych w  tym okresie 
przez TNOiK związany był z metodami ustalania cen: „Za-
sady i metody ustalania cen w gospodarce” (1975 r.); „Zasady 

i metody ustalania cen nowych środków produkcji” (1976 r.). 
Łącznie wzięło udział 1103 uczestników.

TNOiK prowadził w tym okresie również bogatą działal-
ność szkoleniową w obszarze podnoszenia poziomu wiedzy 
w  zakresie zasad organizacji i  zarządzania. Szczegółowa 
tematyka szkoleń i  kursów to: Studium Organizacji Pracy 
i Służb Socjalnych i Aktywu Społecznego (343 uczestników); 
Studium Organizacji Pracy (492 uczestników); Kurs „Nowe 
zasady zarządzania (WOG) w  przemyśle motoryzacyjnym” 

– 44 uczestników; Kurs „Organizacja pracy w świetle kodeksu 
pracy”; Studium Organizacji i  Zarządzania w  Przedsiębior-
stwie; Kurs „Doskonalenie Służb Pracowniczych”; Studium 
Doskonalenia Mistrzów i Starszych Mistrzów w Gospodarce 
Materiałowej (170 osób); Studium Organizacji i Ekonomiki 
Przedsiębiorstw. W latach 1974–76 zorganizowano 248 kur-
sów, w których łącznie uczestniczyło 13 348 osób.

Przełom lat 80. i  90. to czas transformacji ustrojowej. 
Oddział ma swój wkład w proces transformacji gospodarki 
województwa lubelskiego, czego wyrazem są  liczne eksper-
tyzy i  opracowania z  zakresu doradztwa organizacyjnego, 
stanowiące dorobek Oddziału i jego członków. 

Od stycznia 1988 roku działalność edukacyjna i doradcza 
Ośrodka Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału 
koncentrowała się na opracowaniu: regulaminów organizacyj-
nych, projektów systemów informatycznych, instrukcji obiegu 
dokumentów, biznesplanów, ekspertyz, opinii, czynności 
prawno-wywłaszczeniowych realizowanych na konkretne 
zamówienia organizacji gospodarczych z regionu lubelskiego. 

Prace projektowe zrealizowane wówczas przez członków 
TNOiK dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw makroregionu 
lubelskiego obejmowały między innymi programy restruk-
turyzacyjne, naprawcze i przygotowujące do prywatyzacji. 

Na przełomie wieków XX i  XXI tematyka szkoleniowa 
i  doradcza oferowana przedsiębiorcom uległa zmianie. 
W przedsiębiorstwach nastąpił wzrost zainteresowania pod-
noszeniem sprawności ich funkcjonowania oraz konkuren-
cyjności. Głównym tematem współpracy z  biznesem stały 
się wówczas kompleksowe projekty systemów zarządzania, 
wykorzystujące nowoczesne techniki, obejmujące między 
innymi zarządzanie procesami wsparte aplikacjami informa-
tycznymi. W tym czasie oddział zorganizował 110 konferen-
cji szkoleniowych. Wzięło w nich udział 8726 uczestników. 
Dominowały zagadnienia związane z zarządzaniem finansa-
mi, w tym zarządzanie przedsiębiorstwami dla niefinansistów, 
rachunkowość zarządcza, zarządzanie podatkami, a  także 
z przekształceniami własnościowymi w spółdzielniach, ubez-
pieczeniami społecznymi. Celem prowadzenia działalności 
edukacyjnej było szerzenie wiedzy wśród uczestników oraz 
informowanie praktyków o aktualnych przepisach prawnych 
i nowych rozwiązaniach przydatnych w ich działalności go-
spodarczej, służbie zdrowia, a także drogownictwie.

W  1998 roku wprowadzono nową ofertę edukacyjną 
w  formie wykładów otwartych wygłaszanych w  siedzibie 
Zarządu Oddziału. W  sumie przeprowadzono 18 wykła-
dów otwartych z udziałem 506 osób. Hasłem przewodnim 
wykładów był „Sukces przedsiębiorstwa w  gospodarce 
rynkowej”. Szerokim zainteresowaniem cieszyły się wykłady 
gości zagranicznych, m.in. J. Marshalla, sędziego z  Dallas 
w USA,  doktora F. Greifa z Austrii.
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Organizowano także seminaria i  sympozja w zakładach 
pracy, między innymi w Hucie Szkła w Krośnie, Zakładzie 
Nobiles we Włocławku, oraz krótkoterminowe kursy dla 
pracowników lubelskiej „Coca-Coli” i Lubelskiego Przedsię-
biorstwa Instalacji Elektrycznych. Łącznie z siedmiu kursów 
szkoleniowych z zakresu BHP skorzystało 237 osób.

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku spowo-
dowało radykalną zmianę aktywności edukacyjnej Towarzy-
stwa. Pojawienie się znaczących środków finansowych na 
prowadzenie bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców spo-
wodowało dramatyczny spadek zainteresowania szkoleniami 
i konferencjami oferowanymi przez TNOiK. Nie oznacza to, 
że zaprzestano prowadzenia tych form aktywności. Funkcjo-
nowanie Oddziału TNOiK w  dynamicznie zmieniającym 
się otoczeniu politycznym i gospodarczym spowodowało to, 
że w kolejnych latach katalog oferowanych tematów szkole-
niowych i  badawczych musiał ulec radykalnym zmianom, 
dostosowanym do aktualnych potrzeb i  oczekiwań przed-
siębiorstw, władz rządowych i samorządowych regionu oraz 
instytucji otoczenia biznesu. 

Przygotowanie innowacyjnych kadr menedżerów do 
działalności w  warunkach gospodarki globalnej wymagało 
zaoferowania nowej tematyki wykładów i konferencji.

Poczynając od 2003 roku Oddział jest zaangażowany 
w organizację cyklicznych konferencji i sympozjów o zasięgu 
krajowym pod wspólnym tytułem „Menedżer XXI wieku”. 
W  poszczególnych konferencjach akcentowano następujące 
zagadnienia: „Menedżer XXI wieku, ile wiedzy, ile umiejęt-
ności?” Zakopane 2003; „Menedżer XXI wieku”, Zakopane, 
2004; „Menedżer XXI wieku w warunkach zaostrzającej się 
konkurencji”, Zakopane 2005; „Menedżer XXI wieku. Spo-
łeczna odpowiedzialność w biznesie”, Lublin 2007.

Natomiast od 2009 r. dyskusje prowadzone są  również 
podczas sympozjów międzynarodowych: „Przedsiębiorstwo 
XXI wieku –  nowoczesne trendy w  biznesie”, Lublin 2009; 
„Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości”, Lublin 2010; 
„Management. New Challenges”, Lublin 2012; „Dilemmas of 
modern management”, Lublin 2013; „Study of management 
experiences and new trends”, Lublin 2015.

Od dwudziestu lat Oddział zajmuje się problemami regio-
nalnymi. Posiada trwały dorobek w zakresie edukacji społe-
czeństwa w tym obszarze. Oddział Lubelski TNOiK rozpoczął 
propagowanie tematyki związanej z regionami w 1995 roku. 
Inicjatorem w zakresie krzewienia wiedzy na temat strategii 
rozwoju regionalnego był prof. dr hab. Z. Szeloch. Doskonale 
rozumiał on, że dokonująca się transformacja systemowa 
wymaga opracowania strategii nie tylko w  przedsiębior-
stwach, ale również strategii rozwoju regionalnego. Znalazło 
to wyraz w  jego referacie „Strategia rozwoju regionalnego. 
Aspekty metodyczne”, przedstawionym podczas jubileuszu 70. 
TNOiK, a także podczas seminarium naukowego „Kierunki 
transformacji społeczno-gospodarczej środkowo-wschod-
niego regionu”, zorganizowanego przez dra T. Rekiela, przed-
stawiciela TNOiK we współpracy z Brytyjskim Funduszem 
KNOW-HOW reprezentowanym przez prof. Jamesa Craiga.

Wyzwania związane z  problematyką regionalną były 
omawiane w ramach organizowanych od 2000 roku Oddział 
Lubelski TNOiK 8 cyklicznych konferencji pn.„Konkurencja 
i koegzystencja regionów w procesie integracji europejskiej”. 

Szczegółowa problematyka tych konferencji to „Bezpośred-
nie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność regionu słabiej 
rozwiniętego (na przykładzie Lubelszczyzny)”, Lublin 2001; 

„Rola władz lokalnych i regionalnych regionów słabiej rozwi-
niętych w procesie integracji z Unią Europejską”, Lublin 2001; 

„Czynniki kreowania wzrostu popytu na pracę” , Lublin 2003; 
„Zarządzanie rozwojem lokalnym i  regionalnym w aspekcie 
integracji europejskiej”, Lublin 2004, „Klastry jako narzędzia 
lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego”, Nałęczów 
2006; „Sieci proinnowacyjne w  zarządzaniu regionem wie-
dzy”, Nałęczów 2008.

W  ostatnim czasie zorganizowano również 3  międzyna-
rodowe sympozja naukowe: „Regionalizm a  globalizacja: 
zagrożenia, szanse, wyzwania”, Lublin 2008; „Zarządzanie 
proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju regional-
nego”, Lublin, 2011; „The Region and the Organization Deve-
lopment as a Major Factor of Economic Growth”, Lublin, 2014.

W latach 2014 – 2015 odbyły się pod auspicjami TNOiK 
dwie duże cykliczne Międzynarodowe Konferencje pt.: „Roz-
wój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii  i nauk 
o zarządzaniu”.

Podsumowanie

P rzez cały okres funkcjonowania TNOiK Oddział w  Lu-
blinie integrował ludzi nauki, korzystających z zachod-

niej myśli organizatorskiej i  ludzi praktyki (głównie kadry 
dyrektorskiej), szukających możliwości zdobywania nowo-
czesnej wiedzy i doskonalenia praktyki kierowniczej.

Należy stwierdzić, że TNOiK w  pełni wywiązał się 
z  obowiązku statutowego –  popularyzowania, krzewienia 
i  implementacji wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania 
w przedsiębiorstwach i organizacjach głównie regionu lubel-
skiego. Znaczna część szkoleń, sympozjów, konferencji miała 
zasięg wyraźnie regionalny. W konferencjach szczególnie do 
2000 roku uczestniczyli wyłącznie uczestnicy krajowi. Po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej w organizowanych kon-
ferencjach w Lublinie zaczęli uczestniczyć goście z różnych 
krajów. Konferencje organizowane przez Koło Naukowe 
Menedżerów, działające pod patronatem TNOiK, przyciąga-
ły uczestników z Włoch, Holandii, Rosji, Ukrainy, Hiszpanii, 
Turcji, a  także z  Rwandy. Jeden z  najważniejszych celów 
Towarzystwa –  permanentne kształcenie w  zakresie nauk 
o zarządzaniu w ciągu minionego czasu w Lublinie – został 
osiągnięty.

Przypis

1) Źródło: Materiały sprawozdawcze Towarzystwa Naukowego 
Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie.

Opracowanie:
Prof. dr hab. Ewa Bojar
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania
e-mail: e.bojar@pollub.pl 
Prezes Oddziału Lubelskiego TNOiK w latach 
1997-2001; 2001-2005 oraz 2013-2017
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