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BRIDGING NEVADA AND POLAND — 
A CASE STUDY OF THE TRANSATLANTIC 
PARTNERSHIP ON EDUCATION, 
BUSINESS, AND INNOVATION
Conversation between Przegląd Organizacji’s (Organization Review)  
Editor-in-Chief Prof. Stanisław Brzeziński and Kristopher Sanchez, Director 
of International Trade in Nevada Governor’s Office of Economic Development

From left: Kristopher Sanchez and Stanisław Brzeziński

S tanisław Brzeziński: Why Poland? What is so spe-
cial about our country for the State of Nevada?

Kristopher Sanchez: In 2015, I had the privilege of 
organizing a State of Nevada Trade Mission to Poland, 

led by Governor Brian Sandoval, in which we visited 
Warsaw and Krakow. The Nevada mission was historic 
as well, in that it was the first mission lead by a Nevada 
Governor to Poland in our state’s history. During the 
mission, we gained a  deeper understanding of Polish 
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history and had the unique opportunity to tour the 
Warsaw Uprising Museum with a  special member of 
our community, George Kielak who fought in the War-
saw Uprising and subsequently, our Governor Brian 
Sandoval joined Mr. Kielak for the wreath-laying cer-
emony at the Tomb of the Unknown Solider. As some-
one with a deep appreciation of the lessons of history, 
my experiences in Poland provided me with additional 
perspective of what occurred during German occupa-
tion and the Communist era.

Let me emphasize the fact that Poland’s economic 
growth over the previous 2  decades is inspiring. I’ve 
worked hard over the last 6  years to strengthen Ne-
vada’s international relations, ensuring that Nevada is 
prepared for the vast technological shifts occurring in 
key sectors such as transportation, unmanned flight, 
and high-tech manufacturing. And Nevada is fortu-
nate to have 15,000 Polish immigrants as well as 40,000 
people of Polish decent residing throughout the state 
and to have dedicated individuals like Honorary Con-
sul John Petkus promoting business linkages between 
Nevada and Poland. 

There is no coincidence that our Governor’s Office 
of Economic Development enjoys special relationship 
with the Polish American Chamber of Commerce of 
Nevada – probably the most dynamic and professional-
ly managed Polish business organization in the United 
States. Let’s not forget that Nevada is also a place of the 
KGHM Robinson mine. KGHM’s copper mine in Ely 
is the single largest investment by a Polish company in 
the United States. Mining continues to be the bedrock 
of our state’s economy, and with continued investment 
from Poland, we hope to make our other industries just 
as successful. 

SB: One month ago, exactly between March 13th–
17th, 40 Polish government, academia and business 
representatives participated in the historic mission 
to the State of Nevada –  the first Polish Business and 
Education Week which took place in the United States. 
Tell us a bit more about this extraordinary initiative, 
please. 

KS: The Week which was organized by the Gover-
nor’s Office of Economic Development, in cooperation 
with the Polish American Chamber of Commerce of 
Nevada, and held in Carson City, Reno, and Las Vegas, 
was very important endeavor to boost Nevada-Poland 
relations to the highest possible level. That was also the 
first Polish Day at Nevada’s Legislature during which the 
State Senate adopted a  Proclamation underlining the 
importance of our relations and Poland is the second 
country that was distinguished in this way by the State 
of Nevada. In the Proclamation, we expressed our deep 
appreciation to the people and government of Poland 
for their long history of friendship and cooperation 
with the people and government of the Unites States 
and the State of Nevada. That was the way to honor 
Poland and recognize the importance of our bilateral 

economic, education and innovation relationships. 
This was also the strongest ever delegation of Pol-

ish companies and universities to Nevada which, in 
the long run – in my opinion – should make my state 
a  center of Polish business operations on the Ameri-
can market. As you know, education is at the top of 
our Governor’s priorities. That is why I  am particu-
larly glad that the best Nevada and Polish universities 
during The Week had a  chance to meet each other 
and talk about future programs or –  like in the case 
of University of Nevada Business School and Warsaw 
School of Economics – to strengthen already existing 
and fruitful cooperation.

Through Polish Business and Education Week, 
we have gained a  deeper understanding of the many 
benefits that can result from a  strengthened Neva-
da-Poland partnership. Let me use this opportunity 
and thank our Polish partners in that endeavor: Chan-
cellery of the Prime Minister of Poland, Polish Minis-
try of Foreign Affairs, Warsaw School of Economics, 
Polish American Chamber of Commerce in Warsaw, 
Regional Chamber of Commerce in Katowice and 
many others for their incredible dedication to Nevada. 

I hope that the success of the first Polish Business 
and Education Week will help drive knowledge about 
Poland back in Nevada, and I  hope that in the years 
that come, Nevada will have as much to be proud of in 
our own history as Poland does in its. As I look toward 
the future, I am excited about many possibilities ahead 
as we lay the foundation to establish partnerships that 
will make Nevada and Poland economic allies in the 
years to come.

SB: In order for Nevada to truly be successful, the 
world needs to know that you are the state open for 
business. I am sure most of our Organization Review’s 
readers are familiar with Nevada because of your 
world-class hospitality industry and industry-leading 
mining sector, but we also need to realize that Nevada 
is not only home to those thriving industries, but many 
others –  including emerging industries such as water 
technology, unmanned aerial systems, and indoor ag-
riculture. Can you tell us a little bit more about it?

KS: I am proud to promote a state that embodies the 
American West. To me, that means more than large 
spans of open land and the success that stems from 
a  business community that is given the freedom to 
thrive through a low tax burden, low cost of living, and 
limited regulations. Nevada is home to an industrious 
spirit that leads to innovation and entrepreneurship, 
making Nevada unlike any other place on earth. 

Elon Musk recognized this spirit calling Nevada, 
„…a real get-it-done state,” when he joined Governor 
Sandoval on the steps of our Capitol to announce that 
Tesla Motors would be building the world’s first Giga-
factory in Nevada. Because of this, we can add battery 
technology to our list of emerging industries, along 
with advanced manufacturing. 
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A lot has happened since creation of the Governor’s 
Office of Economic Development (GOED) in 2011. 
Nevada was one of the hardest hit states during the 
Great Recession. Since that time, Nevada has been 
leading the nation in job creation –  quite a  turn-
around for our state. Job creation has been the most 
pressing concern of my administration, and economic 
development is a top priority to ensure that Nevadans 
get back to work. GOED has been driving job creation 
through the enhanced support for targeted industries, 
the identification of emerging industries, and strategic 
international engagement. GOED’s effort to diversify 
Nevada’s economy has led to one of the most industri-
ous periods in the state’s history. 

As much as Nevada is forging ahead with new sec-
tors and technologies, we are also working to ensure 
that innovation is driving the cornerstone industries 
of our economy – gaming and mining. Nevada’s past is 
as unique as its future, and the industrious spirit that 
carried us from the mining boom of our early days, 
to the casinos that make us a  world-wide attraction, 
to the aerial vehicles that will soon take to the skies 
across Nevada, shows Nevada is an investment worth 
making. 

SB: Taking into consideration your broad expe-
rience gained in international business activities, 
could you please share with our readers your opinion 
about the reasons behind Nevada’s collaboration with 
Poland?

KS: Let me underline that Governor Brian Sandoval 
has visited 11 countries so  far, championing Nevada 
as a  place for foreign companies to do business and 
successfully enter the U.S. market. And he has recently 
said in one of his interviews that „Nevada’s relation-
ships with Poland has accelerated more than with any 
other countries”. 

One of the reasons behind Polish companies’ inter-
est in Nevada is a competitive legal-and-tax system, as 
well as proximity to West Coast, i.e. California, Ore-
gon and Washington. Nevada is believed to be one of 
the most attractive locations for investors in the USA. 
Furthermore, Governor Sandoval has significantly 
increased the funding for life science, innovation and 
modern technologies. A  number of new initiatives 
came to life in Nevada during his term, including the 
Switch — US largest data-processing center (data cen-
ters in Las Vegas and Reno) and Tahoe-Reno Industri-
al Center (TRIC) — the world’s largest technological 
park spanning over 40 thousand hectares.

It is in TRIC that TESLA constructed the largest-in-
the-world battery factory, which will soon double the 
world’s production of rechargeable batteries. It is in 
Nevada that the first unmanned aircraft (drone) was in-
vented, and the state received the federal government’s 
license for drone testing (it is in Nevada that Polish 
manufacturers wanting to enter the drone market in the 
USA will be able to run the necessary tests).

From his first days in office the Nevada Governor 
has been emphasizing the importance of education as 
the main driver of development in the state. The Uni-
versity of Nevada, Reno „Innevation Center, Powered 
by Switch” established on his initiative is expected 
to be one of the key factors attracting modern-tech-
nology companies to Nevada. It includes the Nevada 
Institute for Autonomous Systems, which is expected 
a  center for the development and commercialization 
of autonomous-system technologies, including robot-
ized ground, airborne and underwater systems such as 
industrial robots, autonomous cars, and drones. 

SB: Tell us please how you see the future of Nevada’s 
collaboration with Poland? 

KS: I  expect further dynamic development of the 
new-technology enterprise ecosystem in Northern 
Nevada. Conducive to this should be strong support 
from state authorities for the development of inno-
vation centers, influx of leading enterprises from the 
modern-technology sector, a  friendly system of eco-
nomic activity and proximity of Silicon Valley. I believe 
that the strong Polish-Nevada partnership constitutes 
a  chance for Polish enterprises and research institutes 
from the sector of robotics and autonomous vehicles, 
water technologies, innovative solutions in energy and 
opencast mining, which – thanks to our collaboration 
programs – will be given a fast commercialization path 
for their technologies. 

Nevada is currently the only such example in which 
Polish research-and-educational entities and busi-
nesses can count on support for their activities under 
a unique in US scale partnership between state author-
ities represented by the Governor’s Office of Economic 
Development, an active Honorary Consulate of the 
Republic of Poland in this state and Polish-American 
Chamber of Commerce in Nevada, as well as innovative 
academic research institutions in Las Vegas and Reno. 
In my opinion a particular chance for the stimulation 
of technological-and-business relations between Po-
land and Nevada comes from GOED-created collab-
oration platforms for autonomous vehicles and water 
technologies. It is in these areas, as well as exchange of 
experience in introducing innovative mining solutions, 
that I see further intensification of mutual business and 
institutional relations.

Let me emphasize the fact that as Nevada offers 
Polish companies a  gateway to the American market, 
so  does Poland opens doors for Nevada to give our 
businesses the access to the European Union market. 
I  view Poland as a  hub for Nevada’s cooperation with 
the whole Central and Eastern European region. 

SB:Thank you, Director Sanchez for the conversation. 
On behalf of the Editorial Board of the Organization 
Review please accept sincere congratulations for what 
you have already achieved in Nevada-Poland relations 
and best wishes for the success of your plans in future. 
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ZESPOŁY PROJEKTOWE 
W STRUKTURZE ŁAŃCUCHA DOSTAW 
PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH 
— WARIANTY LOKALIZACYJNE
Agnieszka Jagoda
Tomasz Kołakowski

Wprowadzenie

W  dobie rosnącej konkurencji o globalnym charak-
terze istotne jest poszukiwanie przez organizacje 

takich warunków działania, które stworzą im możliwo-
ści doskonalenia pozycji konkurencyjnej. Jedną z takich 
ścieżek jest tworzenie powiązań sieciowych – aby osią-
gnąć swoje cele, przedsiębiorstwa łączą się na podsta-
wie wielostronnych umów o  współpracy. Przykładem 
organizacji sieciowej są łańcuchy dostaw, których struk-
turom poświęcono uwagę w  niniejszym opracowaniu. 
Jednocześnie, w  literaturze z  zakresu nauk o  przedsię-
biorstwie podkreśla się, że jednym z warunków osiąga-
nia sukcesów przez współczesne organizacje jest praca 
zespołowa. Wydaje się, że problematyka związana z nią 
i jej przewagą nad indywidualną formą zespolenia pracy 
jest już wystarczająco dobrze rozpoznana, niemniej war-
to zwrócić uwagę na organizacyjne aspekty funkcjono-
wania zespołów w organizacjach sieciowych. Jest to ob-
szar niestanowiący aktualnie istotnego zainteresowania 
zarówno w warstwie merytorycznej, jak i w badaniach 
empirycznych. Tymczasem, jak się okazuje, na podsta-
wie badań empirycznych, wewnętrzne zintegrowanie 
organizacji (np. scalanie funkcji produkcji z  logistyką 
i z marketingiem) stanowi pierwszy krok w drodze do 
pełnej integracji w ramach łańcucha dostaw (Witkowski, 
2010, s. 67). Jeśli chodzi o narzędzia służące integracji 
wewnętrznej przedsiębiorstwa, w  literaturze podkreśla 
się, że najbardziej skutecznym z nich jest powoływanie 
interfunkcjonalnych zespołów (Cohen, Bailey, 1997, 
s.  239–290), ze wskazaniem na zespoły projektowe  
(Bishop, 1999, s. 6–12), co ma na celu budowanie powią-
zań pomiędzy ludźmi reprezentującymi różne komórki 
organizacyjne, cechujące się teoretycznie sprzecznymi 
interesami. Z  kolei z  badań prowadzonych przez auto-
rów tego opracowania wynika, że powoływanie struktur 
zadaniowych (projektowych) w  łańcuchu dostaw powo-
duje integrację poszczególnych podmiotów sieci (Jagoda, 
Kołakowski, 2016, s. 101–111). 

Celem artykułu jest ukazanie możliwych wariantów 
lokalizacyjnych zespołów projektowych w  strukturze 
łańcucha dostaw1. Wariant lokalizacyjny oznacza tutaj 
umiejscowienie zespołu projektowego w  strukturze sie-
ciowej. Autorzy formułują w tym kontekście modelowe 

rozwiązania lokalizacyjne (architektoniczne). Realizacja 
przedstawionego celu wymagała zastosowania jakościo-
wych metod badawczych – studium przypadków, które 
stanowiły podstawę do zaprezentowania, w drugiej czę-
ści artykułu, trzech najczęściej stosowanych wariantów 
lokalizacji zespołów projektowych w strukturach łańcu-
chów dostaw i  ich wpływu na podmioty funkcjonujące 
w sieci.

Struktura łańcucha dostaw

Ł ańcuch dostaw to nazwa podmiotu tworzonego 
przez przedsiębiorstwa współdziałające w różnych 

obszarach funkcjonalnych. Są to zarówno przedsię-
biorstwa wydobywcze, produkcyjne, handlowe, jak 
i  usługowe oraz ich klienci, między którymi przepły-
wają strumienie produktów, informacji i  środków fi-
nansowych (Witkowski, 2010, s. 19). Stanowi on szcze-
gólną odmianę organizacji sieciowych (których opis 
we współczesnej literaturze przedmiotu jest pokaźny), 
a  dokładnie sieci strategicznej, która definiowana jest 
jako długoterminowe porozumienie celowe między 
niezależnymi, ale wspólnie zorientowanymi na zysk 
organizacjami, które pozwalają im na zdobycie i utrzy-
manie przewagi konkurencyjnej (Jarillo, 1988, s.  32). 
Struktury organizacyjne łańcuchów dostaw są przykła-
dem struktur sieciowych i  mimo różnych profili dzia-
łalności oraz złożoności podmiotowej tych organizmów 
gospodarczych można zaproponować modelowe ujęcie 
przykładowej struktury. Zostało ono zaprezentowane 
na rysunku 1.

Jak wynika z  rysunku 1, łańcuch dostaw jest złożo-
ną siecią podmiotów gospodarczych, zaangażowanych 
w  realizację przepływów produktów i  usług (zasobów 
rzeczowych) oraz towarzyszących im przepływów kapi-
tału, informacji oraz niekiedy zasobów ludzkich. Nie-
odłączną cechą każdego łańcucha dostaw jest obecność 
w  jego strukturze podmiotu lidera, którego głównym 
zadaniem jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Proces 
ten odnosi się do systemowego integrowania i  koor-
dynowania wskazanych przepływów w  celu redukcji 
kosztów, poprawy zadowolenia klientów i  uzyskania 
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przewagi konkurencyjnej zarówno dla niezależnych 
przedsiębiorstw, jak i  całego łańcucha dostaw (Estam-
pe i in., 2013, s. 248). Jak wskazują J.J. Coyle, E.J. Bardi 
i  C.J. Langley Jr. (2002, s.  33–34), jednym z  trzech ce-
lów przedmiotowych łańcucha dostaw jest konieczność 
stworzenia w  jego obrębie mechanizmu koordynacji 
(procedury, polityki). Możliwe to będzie dzięki ukształ-
towaniu „odpowiedniej struktury organizacyjnej logi-
styki u producentów lub liderów w dolnej części łańcu-
cha dostaw”. Integrowanie łańcucha dostaw dotyczy więc 
scalania współpracujących kontraktowo podmiotów, 
z  kolei koordynacja odnosi się do synchronizacji dzia-
łań wszystkich podmiotów łańcucha dostaw. Jednym 
z narzędzi umożliwiających jednoczesną realizację obu 
wymienionych procesów jest „nakładanie” na strukturę 
łańcucha dostaw struktur o  charakterze zadaniowym, 
które zajmują się realizacją projektów służących wielu 
lub wszystkim podmiotom łańcucha dostaw. 

Zespoły projektowe 
w łańcuchach dostaw

W  ostatnim czasie, tak w praktyce gospodarczej, jak 
i  w  literaturze przedmiotu coraz większego zna-

czenia nabiera pojęcie „projektu”. Wszelkie działania 
inwestycyjne, szczególnie jeśli związane są  z  realizacją 
innowacyjnych przedsięwzięć rozwojowych, muszą być 
w  odpowiedni sposób zaprojektowane. Biorąc pod uwa-
gę ujęcie definicyjne, M. Trocki i B. Grucza (2007, s. 14) 
wskazują na projekt jako na przedsięwzięcie składające 
się ze zorganizowanych ciągów działań ludzkich, zmie-
rzających do osiągnięcia założonego rezultatu. Ponadto 
projekty według nich:

• są niepowtarzalne,
• są wysoce złożone,

• są  realizowane przez zespół wykwalifikowanych wy-
konawców z  różnych dziedzin, którzy wykorzystują 
określone zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie do jego 
zakończenia, 

• wymagają odpowiedniej wiedzy i  zastosowania spe-
cyficznych metod i  narzędzi przy ich planowaniu 
i realizacji.
Jak słusznie zauważa J.M. Lichtarski (2011, s. 45), nie-

którzy autorzy odróżniają struktury projektowe od zada-
niowych, wykorzystując jako podstawę do wyróżnienia 
kryterium skali i złożoności realizowanych przedsięwzięć, 
gdzie projekt traktowany jest jako przedsięwzięcie wielo-
zadaniowe. Trudno jednak w  praktyce o  dokonanie de-
markacji w oparciu o wskazane kryterium, co za tym idzie 
struktury projektowe i zadaniowe są często podobnie jak 
pojęcia zadanie i projekt są traktowane podobnie.

Biorąc pod uwagę kryterium, jakim jest obszar reali-
zowania projektu, dzieli się je na projekty realizowane 
(Kasperek, 2008, s. 34):

• w skali jednego przedsiębiorstwa,
• pomiędzy bezpośrednimi ogniwami łańcucha dostaw 
– dostawcą i odbiorcą,

• w całym łańcuchu dostaw w jednym kraju,
• w skali globalnej.

Przykładem projektu realizowanym w  ramach łań-
cucha dostaw może być organizacja zakupu i dostaw od 
najbliższego dostawcy. Mogą to być również projekty 
o  szerszym zakresie –  obejmujące cały łańcuch dostaw 
dotyczące np. konsolidacji dostawców w  jednym kraju. 
Warto jednocześnie podkreślić, że w literaturze niezwykle 
rzadko wskazuje się na konieczność stosowania metodyki 
zarządzania projektami w zarządzaniu łańcuchem dostaw. 
Przykładowo D. Waters (2001, s. 482) wskazuje na opar-
cie zarządzania łańcuchem dostaw na idei zarządzania 
projektami – w tym ujęciu projekt staje się szczególnym 

Rys. 1. Modelowa struktura organizacyjna łańcucha dostaw
Źródło: opracowanie własne
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przypadkiem produkcji jednostkowej wyrobów lub usług, 
a więc unikalnym zadaniem, realizowanym w określonym 
czasie. A. Gunasekaran i E.W.T. Ngai (2004, s. 273, 276), 
schodząc na operacyjną płaszczyznę, zauważają z kolei, że 
implementacja zintegrowanych systemów informatycz-
nych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw 
wymaga podejścia projektowego i  powoływania inter- 
organizacyjnych zespołów odpowiedzialnych za planowa-
nie i wdrażanie projektów IT.

Wymiary architektury zespołów 
projektowych w strukturze 
łańcucha dostaw

O   lokalizacji zespołów projektowych w  strukturze 
łańcucha dostaw będą decydować przede wszyst-

kim, jak się wydaje autorom, uprawnienia decyzyjne 
oraz wykonawcze w  ramach działań podejmowanych 
w  tych zespołach. Rozważając zatem możliwe warianty 
architektury zespołów projektowych, należy rozpatry-
wać następujące wymiary:

• centralizację/decentralizację decyzji –  oznaczają-
cą „miejsce” podejmowania decyzji, czyli w praktyce 
funkcjonowania zespołów projektowych w  łańcu-
chach dostaw, przedsiębiorstwo, w którym zatrudnio-
ny jest kierownik projektu,

• koncentrację/dekoncentrację działań –  oznaczającą 
„miejsce”, gdzie wykonywane są  zadania realizowane 
w ramach projektu. 
Koncentracja działań realizowanych w  ramach pro-

jektu w strukturze łańcucha dostaw oznacza ulokowanie 
jego realizacji w  jednym punkcie, natomiast dekoncen-
tracja działań oznacza przeniesienie realizacji projektu 
na różnorodne jednostki. Rozpatrując zatem wymiar 
koncentracji w  strukturze łańcucha dostaw, wyróżnić 
można dwa skrajne przypadki architektury zespołów 
projektowych: maksymalne skupienie oraz maksymalne 
rozproszenie. Maksymalne skupienie oznaczać będzie, 
że tylko jedno z  przedsiębiorstw wchodzących w  skład 
łańcucha dostaw realizuje zadania projektu na rzecz 
pozostałych przedsiębiorstw (przy czym zaznaczyć na-
leży, że realizatorem projektu może być zarówno lider, 
jak i każdy inny podmiot łańcucha dostaw) i  to w  jego 
strukturze funkcjonuje zespół projektowy. Ma on wów-
czas wewnątrzorganizacyjny charakter. Maksymalne 
rozproszenie będzie z  kolei polegać na tym, że projekt 
realizowany jest przez komórki organizacyjne wszyst-
kich podmiotów łańcucha dostaw, a  zatem w  skład 
zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich przedsię-
biorstw. Charakter zespołu projektowego jest wówczas 
interorganizacyjny.

Centralizacja lub decentralizacja odnoszą się nato-
miast do przemieszczania zadań decyzyjnych realizo-
wanych w ramach projektu w płaszczyźnie wertykalnej 
struktury łańcucha dostaw, a  zatem do wariantu archi-
tektury w układzie pionowym. Daje to ponownie, w czy-
sto teoretycznym rozważaniu, możliwość wyróżnienia 
dwóch skrajnych przypadków architektury zespołów 
projektowych. Centralizacja oznaczać będzie, że ośrodek 

kierowniczy realizacji projektu znajduje się w strukturze 
lidera. Z kolei wymiar decentralizacji obrazuje przekaza-
nie uprawnień decyzyjnych podejmowanych w  ramach 
realizacji projektu na dostawców lub odbiorców. 

Zaprezentowane wymiary: koncentracji/dekoncen-
tracji oraz centralizacji/decentralizacji są  ze sobą po-
wiązane i  wzajemnie się warunkują. Tym samym dają 
możliwość zestawienia różnych wariantów lokalizacji 
zespołów projektowych w  strukturze łańcucha dostaw. 
Analizując przyjętą na wstępie strukturę (rys. 1), można 
założyć i przyjąć ich stopniowanie (niska, umiarkowana, 
pełna koncentracja/centralizacja), co daje podstawę do 
wyróżnienia dziewięciu opcji lokalizacyjnych zespołów 
projektowych w strukturze łańcucha dostaw. Zostały one 
zaprezentowane w sposób graficzny na rysunku 2. Przy-
kładowo, wymiar całkowitej centralizacji i koncentracji 

– wariant graficzny (X1,Y1) oznacza lokalizację zespołu 
tylko w  strukturze lidera, a  wymiar pełnej centraliza-
cji i  maksymalnego rozproszenia (X3,Y1) oznacza, że 
w  strukturze lidera znajduje się lider zespołu projekto-
wego, który zarządza zespołem złożonym z reprezentan-
tów wszystkich dostawców i odbiorców.

Co istotne, należy zaznaczyć, że poza wskazanymi, 
na lokalizację zespołu projektowego będzie miał rów-
nież wpływ zakres zadań realizowany przez ten zespół 
(wymiar Z). Należy wobec tego podkreślić, że każdy 
z  teoretycznych wariantów lokalizacyjnych możliwy 
jest do realizacji w  ramach różnych układów komórek 
organizacyjnych poszczególnych ogniw łańcucha dostaw, 
odpowiedzialnych za realizację projektu. Co za tym idzie, 
charakter zespołów projektowych funkcjonujących w ra-
mach łańcucha dostaw może być funkcjonalnie jedno-
rodny (Z1) lub zróżnicowany (Z2). 

Metoda badawcza

W arianty lokalizacyjne zespołów projektowych 
w łańcuchach dostaw stanowią wycinek większego 

badania realizowanego w  ramach projektu badawczego 
finansowanego ze środków NCN pt. „Metody zarządzania 
w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Bry-
tanii”. Na etapie jego przygotowywania podjęto decyzję 
o  zastosowaniu metody studium przypadków, poddając 
analizie procesy zarządzania w  japońskich łańcuchach 
dostaw wraz z ich uwarunkowaniami. Jednym z obszarów 
badawczych realizowanego projektu są narzędzia integra-
cji podmiotów w łańcuchach dostaw, w tym organizacja 
i  funkcjonowanie zespołów projektowych w  tych ukła-
dach sieciowych. 

Główny cel studium przypadków ma teoriotwórczy 
charakter. Problematyka dotycząca funkcjonowania 
struktur projektowych w  organizacjach sieciowych jest 
bowiem w  opinii autorów niewystarczająco rozpoznana, 
szczególnie w kontekście dynamiki relacji występujących 
pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw, 
jak i możliwych wariantów lokalizacyjnych zespołów pro-
jektowych w strukturze łańcuchów dostaw, zarówno jeśli 
chodzi o wymiar funkcjonalny tych zespołów, jak i o ich 
skład. 



ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 9

Do badań wyłoniono produkcyjne przedsiębiorstwa 
japońskie, będące liderami łańcuchów dostaw, zlokali-
zowane w Polsce (województwo dolnośląskie) i Wielkiej 
Brytanii (region południowo-wschodni)2. Pierwszą prze-
słanką do koncentracji na japońskich łańcuchach dostaw 
stanowiła ich ekspansja w  ostatnich latach na polskim 
rynku. Z  raportu KPMG Poland’s Position as a  Business 
Partner for Japan wynika, że japońskie inwestycje w Polsce 
w  latach 2000–2012 wzrosły dziewięciokrotnie, a  liczba 
podmiotów gospodarczych związanych z japońskim kapi-
tałem w latach 2005–2010 wzrosła o 48%, co uplasowało 
Polskę na 5 miejscu w Europie (KPMG, 2014, s. 16). Dru-
gą przesłankę wyboru podmiotu badań stanowiła uzna-
na pozycja japońskich łańcuchów dostaw w  literaturze 
przedmiotu, gdzie stosowane w nich metody zarządzania 
(kanban, kaizen, Just In Time) wskazywane są jako dobre 
praktyki zarządzania łańcuchami dostaw. Do tej pory za-
kończony został proces badań w Polsce. Były one prowa-
dzone w latach 2015–2016. Obecnie prace badawcze reali-
zowane są w Wielkiej Brytanii. Prezentowane w artykule 
wyniki i  wnioski dotyczą zatem japońskich łańcuchów 
dostaw zlokalizowanych w  Polce. Uzyskane zostały dzię-
ki wykorzystaniu skategoryzowanego kwestionariusza 
wywiadu, nieskategoryzowanych wywiadów uzupełniają-
cych oraz analizy dokumentacji organizacyjnej badanych 
przedsiębiorstw. Kompleksowe wyniki badań dotyczą 
sześciu łańcuchów dostaw w województwie dolnośląskim. 
Ich krótka prezentacja oraz syntetyczne wyniki badań em-
pirycznych dotyczące lokalizacji zespołów projektowych 
zostały zaprezentowane w tabeli 1.

Wyniki badań

J ak wynika z tabeli 1, w żadnym z analizowanych przy-
padków nie zidentyfikowano zespołów projektowych, 

w  których ośrodek kierowniczy znajdowałby się poza 

strukturą lidera (tj. wymiar decentralizacji, umiarkowanej 
centralizacji). W  jednym z  przypadków (łańcuch dostaw 
F) w  ogóle nie funkcjonują struktury zadaniowe (projek-
towe). Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w zakresie 
architektury zespołów projektowych w łańcuchach dostaw 
są natomiast:

• wariant pełnej centralizacji i  koncentracji z  dwiema 
opcjami funkcjonalnymi: zespoły jednorodne funk-
cjonalnie i interfunkcjonalne;

• wariant pełnej centralizacji i  umiarkowanej dekon-
centracji z opcją jednorodną funkcjonalnie. 
Przykład pierwszego z  wyżej wymienionych rozwią-

zań organizacyjnych został przedstawiony na rysunku 
3. Jak widać, w  tym przypadku zespół projektowy znaj-
duje się w  strukturze lidera łańcucha dostaw, a  zakres 
przedmiotowy działań podejmowanych w  zespole nie 
wykracza tematycznie poza obszar logistyki. Niemniej 
efekty pracy tego zespołu rozprzestrzenione zostają na 
inne podmioty łańcucha dostaw. Skonkretyzowanym 
przykładem takiej sytuacji może być projekt dotyczący 
ujednolicenia sposobów etykietowania półfabrykatów 
czy wyrobów gotowych w łańcuchu dostaw.

Drugi ze wskazanych popularnych wariantów archi- 
tektonicznych zespołu projektowego w  strukturze łań-
cucha dostaw jest zbliżony do wyżej wskazanego, przy 
czym w  tym przypadku mamy do czynienia z  inter-
funkcjonalnym zespołem, co przedstawiono na rysunku 
4. Jak z  niego wynika, zespół projektowy złożony jest 
z  członków organizacji lidera łańcucha dostaw, ale re-
prezentują oni różne obszary funkcjonalne. Podobnie 
jak w poprzednim przypadku, efekty pracy zespołu pro-
jektowego rozprzestrzeniają się i  wpływają na funkcjo-
nowanie innych podmiotów łańcucha dostaw, których 
reprezentanci nie uczestniczą w  pracach tak ulokowa-
nego zespołu. Warto dodać, że z przeprowadzonych ba-
dań wynika, iż w  strukturach liderów łańcucha dostaw  

Rys. 2. Warianty lokalizacji zespołów projektowych w strukturze 
łańcucha dostaw
Źródło: opracowanie własne
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powoływane są  niekiedy komórki organizacyjne, któ-
rych profil działalności zorientowany jest na zarządzanie 
projektami. Wyłania się wówczas wśród ich pracowni-
ków lidera zespołu projektowego, który dobiera sobie 
współpracowników z  innych komórek organizacyjnych 
w  zależności od specyfiki zakresu przedmiotowego ze-
społu projektowego, którym kierują, i  indywidualnych 
wytycznych przedsiębiorstw. 

Zakres działalności tak ulokowanego zespołu pro-
jektowego może odnosić się przykładowo do wdrożenia 
zintegrowanego systemu informatycznego na poziomie 
lidera usprawniającego m.in. jego procesy dotyczące 
składania zamówień, realizacji zakupów, dystrybucji, 
rozliczeń i kontaktów z klientami.

Ostatni ze wskazanych wariantów dotyczy lokalizacji 
wyznaczonej przez pełną centralizację i  umiarkowaną 
dekoncentrację zespołu projektowego w  strukturze łań-
cucha dostaw, z  opcją jednorodną funkcjonalnie. Przy-
kład funkcjonowania takiego monofunkcjonalnego ze-
społu projektowego został zaprezentowany na rysunku 5.

Jak widać, członkowie zespołu delegowani są do pra-
cy w  nim przez niektóre przedsiębiorstwa dostawców 
i  odbiorców, w  których są  zatrudnieni. Kierownikiem 
zespołu jest przedstawiciel lidera. W  przykładowym, 
prezentowanym na rysunku 5, ujęciu, obszar jednorod-
nych działań zespołu projektowego odnosi się do logisty-

ki. Celem, do którego może być powołany zespół w tym 
przypadku, może być projekt usprawnień w  obszarze 
gospodarki magazynowej poprzez wdrożenie tematycz-
nego modułu w  ramach systemu informatycznego na 
poziomie lidera i  jego bezpośrednich dostawców i  od-
biorców, usprawniający monitorowanie zapasów zamó-
wieniowych czy minimalnych oraz procesy składania za-
mówień. Prace koncepcyjne takiego zespołu najczęściej 
odbywają się w siedzibie lidera łańcucha dostaw lub przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii ICT, stwarza-
jących możliwość pracy zdalnej i  komunikowania się, 
mimo odległości geograficznej z pozostałymi członkami 
zespołu –  w  tych przypadkach tak ulokowane zespoły 
projektowe mają wirtualny charakter. 

Warto również podkreślić, że ten wariant lokalizacji 
zespołów projektowych jest najbardziej zaawansowa-
nym narzędziem integracji podmiotów łańcucha dostaw. 
Mimo że efekty pracy zespołów w każdym z analizowa-
nych przypadków przekładają się na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw w sieci, w ostatnim przypadku podmio-
ty te mają wpływ na kierunek i  kształt wypracowywa-
nych w ramach działalności zespołów efektów. Obecność 
reprezentantów przedsiębiorstw dostawców i odbiorców 
w zespole projektowym, jako jego aktywnych członków, 
zwiększa również poziom akceptacji wypracowanych 
rozwiązań przez ich macierzyste organizacje.

Tab. 1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Łańcuch 
dostaw A

Łańcuch 
dostaw B

Łańcuch 
dostaw C

Łańcuch 
dostaw D

Łańcuch 
dostaw E

Łańcuch 
dostaw F

Przedmiot dzia-
łalności lidera 
łańcucha dostaw

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. 
Przedsiębiorstwo 
jest jednym z wio-
dących, w skali 
świata, w produkcji 
układów kierowni-
czych, produktów 
precyzyjnych 
i mechatronicznych

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. 
Producent 
manualnych i pół-
automatycznych 
skrzyń biegów 
oraz 1.0-litrowych 
silników do 
samochodów

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. 
Producent 
napełniaczy 
do poduszek 
powietrznych

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. 
Producent 
kompresorów 
do klimatyzacji 
samochodowych

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. 
Producent pasów 
bezpieczeństwa 
oraz poduszek 
powietrznych

Produkcja – branża 
motoryzacyjna. Pro-
ducent filtrów po-
wietrza do silników

Wielkość 
zatrudnienia Ok. 400 osób Ok. 1500 osób Ok. 400 osób Ok. 600 osób Ok. 600 osób Ok. 100 osób

Rok powstania 
przedsiębiorstwa 
w Polsce

2000 1999 2004 2004 1995 2003

Lokalizacja 
zespołów 
projektowych

Wariant 
pełnej centralizacji 
i koncentracji 
z dwiema opcjami 
funkcjonalnymi: 
zespoły jednorod-
ne funkcjonalnie 
i interfunkcjonalne
Wariant 
pełnej centralizacji 
i umiarkowanej 
dekoncentracji 
z opcją jednorodną 
funkcjonalnie

Wariant 
pełnej centralizacji 
i koncentracji 
z dwiema opcjami 
funkcjonalnymi: 
zespoły jednorod-
ne funkcjonalnie 
i interfunkcjonalne
Wariant 
pełnej centralizacji 
i umiarkowanej 
dekoncentracji 
z opcją jednorodną 
funkcjonalnie

Wariant 
pełnej centralizacji 
i koncentracji 
z dwiema opcjami 
funkcjonalnymi: 
zespoły jednorod-
ne funkcjonalnie 
i interfunkcjonalne

Wariant 
pełnej centralizacji 
i koncentracji 
z dwiema opcjami 
funkcjonalnymi: 
zespoły jednorod-
ne funkcjonalnie 
i interfunkcjonalne
Wariant 
pełnej centralizacji 
i umiarkowanej 
dekoncentracji 
z opcją jednorodną 
funkcjonalnie

Wariant 
pełnej centralizacji 
i koncentracji 
z dwiema opcjami 
funkcjonalnymi: 
zespoły jednorod-
ne funkcjonalnie 
i interfunkcjonalne

W przedsiębiorstwie 
nie funkcjonują 
zespoły projektowe

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 3. Wariant lokalizacji monofunkcjonalnego zespołu projektowego w strukturze łańcucha dostaw – pełna centralizacja i pełna 
koncentracja
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 4. Wariant lokalizacji interfunkcjonalnego zespołu projektowego w strukturze łańcucha dostaw – pełna centralizacja i pełna 
koncentracja
Źródło: opracowanie własne 

Podsumowanie

Z aprezentowane w  teoretycznej części tego opraco-
wania rozwiązania mają charakter modelowy. Do-

tychczas zidentyfikowana praktyka gospodarcza wska-
zuje, że trzy warianty lokalizacji zespołów projektowych 
w strukturze łańcucha dostaw są szczególnie popularne. 
Warto zaznaczyć, że decyzja dotycząca ulokowania ze-
społu projektowego w  ramach jednego z  przedstawio-
nych rozwiązań nie przekreśla możliwości skorzystania 
z  innych –  z  badań wynika bowiem, że w  poddanych 

analizie łańcuchach dostaw realizuje się równolegle 
portfolio projektów. Efektem realizacji każdego z  nich 
jest odrębny produkt lub usługa. Warto podkreślić, że 
z  przeprowadzonego studium przypadków wynika, że 
lokalizacja zespołów projektowych w  wymiarze umiar-
kowanej lub całkowitej dekoncentracji (rozproszenia) 
skutkuje wyższym stopniem integracji podmiotów 
łańcucha dostaw niż w przypadku wymiaru pełnej kon-
centracji. Wynika to z  faktu, iż uczestniczący w  pracy 
zespołowej reprezentanci dostawców i  odbiorców mają 
wpływ na kształt i  kierunek wypracowanych przez ze-
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Rys. 5. Wariant lokalizacji monofunkcjonalnego zespołu projektowego w strukturze łańcucha dostaw – pełna centralizacja i umiarko-
wane rozproszenie
Źródło: opracowanie własne

spół efektów. Rezultaty tych prac są  również szybciej 
akceptowane i asymilowane przez wewnętrzne struktury 
podmiotów (ogniwa łańcucha dostaw) uczestniczących 
w projekcie, a przez to proces implementacji rozwiązań 
projektowych jest krótszy i napotyka na mniejszy opór.
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Project Teams in the Structure 
of a Supply Chain — Location Variants

Summary

The paper presents a theoretical model of location variants 
of project teams in the structure of a  supply chain. The 
model provided the basis for a  case-study examination 
of the solution selected by the supply chain links. The 
conducted research has shown the popularity of three out 
of twelve solutions presented in the model, moreover in 
each of the three most popular solutions the managing 

centre of a project is located in the structure of a supply 
chain leader. The empirical tests have also revealed that 
the creation of projects teams in a  supply chain results 
in the integration of entities within a network. The level 
of integration, being a  consequence of placing the team 
structure over the project structure, depends among 
others on the architecture of the project team in the supply 
chain structure.

Keywords

project structure, network structure, supply chain

MODEL REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 
A MODEL BIZNESOWY ORGANIZACJI
Izabela Konieczna

Wprowadzenie

M odel biznesowy, będący stosunkowo nowym po-
jęciem w  teorii zarządzania, jest przedmiotem 

zainteresowania zarówno naukowców, jak i praktyków. 
Jak niezwykle istotne jest zrozumienie i  stosowanie 
koncepcji modelu biznesowego, zauważa m.in. S. Gre-
gorczyk, opierając się na przeprowadzonych badaniach, 
z  których wynika, że słaba znajomość koncepcji i  nie-
dostrzeganie związku między efektywnym modelem 
biznesowym a  zdolnością konkurowania wpływa na 
decyzje zarządów przedsiębiorstw, które nie wykorzy-
stują możliwości odnowy biznesów, poszerzania zakre-
su działania czy różnicowania strumieni przychodów 
(Gregorczyk, 2016, s. 110), a przecież wszystkie przed-
siębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio wykorzystują 
konkretny model biznesowy (Teece, 2010, s.  191). 
Każda rentowna organizacja jest bowiem zbudowana 
na solidnym modelu biznesowym, który wyjaśnia, 
jako system, jak poszczególne elementy działalności 
pasują do siebie (Magretta, 2002, s.  91), a  zaprojekto-
wanie modelu biznesowego jest kluczową decyzją dla 
przedsiębiorcy, który tworzy nowe przedsiębiorstwo 
i kluczowym – może bardziej trudnym – zadaniem dla 
dyrektorów generalnych, którzy muszą tak przekształ-
cić stary model biznesowy, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie ich organizacji w  przyszłości (Zott, 
Amit, 2010, s. 217). 

Analizując literaturę przedmiotu, okazuje się, że zde-
cydowana większość definicji i podejść do modelu bizne-
sowego dotyczy przedsiębiorstw nastawionych na zysk, 
podczas gdy w praktyce gospodarczej mamy do czynie-
nia również z  organizacjami nienastawionymi na zysk, 

które również opierają swoją działalność na przyjętym 
modelu biznesowym. W związku z powyższym zasadne 
stało się opracowanie autorskiego modelu realizowania 
celów strategicznych organizacji nienastawionych na 
zysk, opartego na autorskiej definicji: Model biznesowy 
jest to opis elementów tworzących wartość zarówno 
z  perspektywy samej organizacji, jak i  jej klientów. Za-
wiera on identyfikację, na podstawie łańcucha wartości, 
źródeł pochodzenia przychodów oraz określa sposób 
tworzenia wartości na podstawie unikatowej kombinacji 
zasobów/kompetencji, jakie posiada dana organizacja. 
Celem modelu biznesowego jest uzyskanie takich wa-
runków prowadzenia działalności, aby móc zaspokoić 
potrzeby właścicieli i działać w ich interesie (Konieczna, 
2015, s. 31). 

Celem artykułu jest opracowanie metody oceny stop-
nia realizacji celów strategicznych organizacji w ujęciu 
poszczególnych elementów składowych modelu bizne-
sowego. W pierwszej jego części przedstawiony zostanie 
autorski sposób oceny realizacji celów strategicznych 
przez każdy z  elementów modelu biznesowego przy 
wykorzystaniu zaproponowanej metody opierającej się 
na analizie takich elementów, jak: czynniki wpływające 
na przychody ze sprzedaży, wartość dla klienta, łańcuch 
wartości, zasoby/kompetencje oraz działania na rzecz 
właścicieli. W  drugiej części artykułu natomiast uka-
zana zostanie empiryczna weryfikacja założeń teore-
tycznych na przykładzie spółdzielni mleczarskich. We-
ryfikacja ta będzie się opierać na wynikach wywiadów 
bezpośrednich przeprowadzonych z przedstawicielami 
wyższego kierownictwa spółdzielni mleczarskich. 
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Model biznesowy a realizacja 
celów strategicznych organizacji

Z godnie z przyjętą we wprowadzeniu definicją, model 
biznesowy wskazuje na pięć obszarów:

1. Obszar czynników wpływających na przychody ze 
sprzedaży organizacji –  jakie czynniki oddziałują na 
osiągany przez organizację poziom przychodów?

2. Obszar wartości dla klienta –  jakie czynniki tworzą 
wartość dla klienta?

3. Obszar łańcucha wartości – w jakim stopniu organizacja 
kontroluje czynniki wpływające na łańcuch wartości?

4. Obszar zasobów/kompetencji –  jakie zasoby/kompe-
tencje organizacji stanowią o  źródle przewagi konku-
rencyjnej?

5. Obszar działań na rzecz właścicieli –  jak kształtowane 
są relacje pomiędzy organizacją a grupami właścicieli de-
terminującymi podstawowe cele strategiczne organizacji? 
W  odwołaniu do przytoczonej definicji modelu biz-

nesowego na rysunku 1 przedstawiono model biznesowy 
w ujęciu graficznym.

Rys. 1. Graficzne ujęcie modelu biznesowego
Źródło: opracowanie własne

Model biznesowy można również zaprezentować w na-
stępującej postaci:

MB = {P, W, Ł, Z, D}

gdzie:
MB – model biznesowy,
P – czynniki wpływające na przychody ze sprzedaży,
W – wartość dla klienta,
Ł – łańcuch wartości,
Z – zasoby/kompetencje,
D – działania na rzecz właścicieli. 
Model biznesowy, którego elementy składowe przyczynia-

ją się do realizacji celów strategicznych organizacji, pozwala 
na osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej. W  przy-
padku czynników wpływających na przychody ze sprzedaży 
z  najkorzystniejszą sytuacją mamy do czynienia, gdy wy-

stępuje więcej czynników determinujących przychody, do 
których można zaliczyć: specjalizację produkcji, oferowanie 
produktów dostosowanych do specyficznych oczekiwań 
klientów, w tym oferowanych na indywidualne zamówienie, 
sprzedaż produktów flagowych, markę (świadomość wykreo- 
wanej marki powoduje, że klienci są skłonni zapłacić więcej 
pomimo obecności na rynku podobnych, tańszych wyro-
bów), przewagę czasu (np. szybsze wprowadzania innowacji, 
szybka reakcja na zmiany warunków w otoczeniu przedsię-
biorstwa), korzyści z dużej skali działania, przywództwo na 
skalę lokalną, oferowanie asortymentu kolejnych produktów 
nawiązujących do przeboju rynkowego, silnej marki, rozsze-
rzanie asortymentu produktów grupie lojalnych nabywców, 
skalę transakcji (np. zakupy przez wielkie sieci handlowe), 
koncentrację na wybranych działaniach w ramach łańcucha 
wartości, duży udział w  rynku, przywództwo w  niszy ryn-
kowej (Konieczna, 2015, 98). Im więcej bowiem czynników 
wpływa na przychody ze sprzedaży, tym w  lepszej sytuacji 
jest organizacja, gdyż nie jest ona uzależniona od jednego 
czynnika, którego zmiana mogłaby wpłynąć na pogorszenie 
sprzedaży, a tym samym na przychody, co zakłóciłoby reali-
zację celów strategicznych organizacji. 

Podobnie sytuacja wygląda w  przypadku działań na 
rzecz właścicieli, do których można zaliczyć: zaspokaja-
nie potrzeb ekonomicznych, oferowanie korzystniejszych 
warunków świadczenia usług członkom organizacji (np. 
usług w pierwszej kolejności), wpływanie na efektywność 
gospodarowania członka organizacji (np. poprzez ułatwia-
nie kontaktów handlowych, doradztwo, gwarancję zbytu, 
instruktaż zawodowy, udostępnianie urządzeń technicz-
nych, pomieszczeń), oferowanie wyższych cen zbytu dla 
członków-producentów, oferowanie niższych cen zaopa-
trzenia, zaspokajanie potrzeb gospodarczych, społecznych, 
kulturalnych, edukacyjnych, socjalnych, mieszkaniowych 
(Konieczna, 2015, s. 104). Zatem im więcej realizowanych 
jest działań, tym w większym stopniu realizowane są cele 
strategiczne organizacji, w  tym przypadku polegające na 
zaspokajaniu potrzeb właścicieli i działaniu w ich interesie. 

W  przypadku łańcucha wartości można uznać, iż cele 
strategiczne realizowane są w największym stopniu w przy-
padku posiadania przez organizację wpływu na prowadzo-
ne działania i sprawowania nad nimi kontroli. 

Metodą pomiaru stopnia realizacji celów strategicznych 
organizacji przez przyjęty model biznesowy w  przypad-
ku wartości dla klienta i  zasobów/kompetencji może być 
wskaźnik I liczony według wzoru:

czyli:

przy czym:
I – stopnień realizacji celów strategicznych organizacji, 
k – średnia ocena branych pod uwagę elementów z po-

szczególnych obszarów,
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n – liczba obszarów,
m – maksymalna wartość skali, przy czym maksymalna 

wartość oznacza najlepszą możliwą w  dokonywaniu oceny 
sytuację z punktu widzenia organizacji.

Im k wyższe, tym dany obszar w większym stopniu stano-
wi o źródle przewagi konkurencyjnej.

Im I wyższe, czyli I→1, tym w większym stopniu realizo-
wane są cele strategiczne organizacji w oparciu o dany obszar. 

Wskaźnik I może być liczony, gdy badania opierały się na 
ocenie danego stwierdzenia według podanych kryteriów na 
podstawie skali wartościującej.

W zależności od uzyskanych wyników wskaźnika I moż-
na ocenić stopień realizacji celów strategicznych od bardzo 
małego, przez mały, średni, duży, do bardzo dużego, według 
skali podanej na rysunku 2.

Ocena realizacji celów strategicznych 
na podstawie przyjętego modelu

E mpiryczna weryfikacja oceny realizacji celów strategicz-
nych na podstawie przyjętego modelu została opracowa-

na z  wykorzystaniem wyników wywiadów bezpośrednich 
przeprowadzonych z  przedstawicielami wyższego kierow-
nictwa spółdzielni mleczarskich za pomocą kwestionariusza 
wywiadu. Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele 
wszystkich spółdzielni z sekcji 10.5 PKD z województw połu-
dniowo-wschodniej Polski, tj. świętokrzyskiego, lubelskiego, 
podkarpackiego, małopolskiego i  śląskiego. Ze względu na 
skłonność spółdzielni do uczestnictwa w  badaniu ostatecz-
nie przebadano 20 spółdzielni, czyli ponad 33% populacji. 

Dobór próby był celowy. Celowość doboru próby obej-
mowała przyporządkowanie rodzaju prowadzonej działal-
ności przez daną spółdzielnię zgodnie z PKD, jak również 
umiejscowienie spółdzielni we wskazanym obszarze obję-
tym badaniem. Respondenci w ramach wywiadu bezpośred-
niego udzielali odpowiedzi na pytania ustrukturalizowane, 
które dotyczyły poszczególnych elementów składowych 
modelu biznesowego, tj. czynników wpływających na przy-
chody ze sprzedaży, wartości dla klienta, łańcucha wartości, 
zasobów/kompetencji oraz działań na rzecz właścicieli. Kwe-
stionariusz wywiadu zawierał również pytania częściowo 
ustrukturalizowane zadawane respondentowi w przypadku, 
gdy żadna z  przedstawionych alternatywnych odpowiedzi 
nie odnosiła się – jego zdaniem – do spółdzielni, której był 
przedstawicielem.

Czynniki wpływające na przychody  
ze sprzedaży

B iorąc pod uwagę wyniki badań przedstawione na ry-
sunku 3, wyraźnie widać, iż przychody ze sprzedaży 

osiągane przez spółdzielnie nie opierają się tylko na jednym 
czynniku spośród czynników wskazanych powyżej, bowiem 
10% spółdzielni wskazało 5 czynników, 35% – 4 czynniki, 
30% – 3 czynniki, a 25% – 2 czynniki. Na podstawie tych 
danych można zatem stwierdzić, iż taka liczba czynników 
pozwala na realizację celów strategicznych zgodnie z zało-
żeniami przedstawionymi w pierwszej części artykułu. 

Rys. 3. Procent spółdzielni, które wskazały określoną liczbę 
czynników wpływających na przychody ze sprzedaży
Źródło: opracowanie własne

Wartość dla klienta

B iorąc pod uwagę wyniki badań (Konieczna, 2015, 
s.  142), można dokonać z  uwzględnieniem wskaź-

nika I  analizy stopnia realizacji celów strategicznych 
spółdzielni przez cechy oferty spółdzielni, które są ważne 
dla końcowych nabywców. Wskaźnik I  zostanie obliczo-
ny na podstawie oceny ważności cech oferty rynkowej 
w  różnych obszarach działalności. W  związku z  tym, że 
analizowanych było 7 obszarów działalności, a ocena do-
konywana była przy użyciu pięciostopniowej skali Likerta, 
gdzie 5 oznacza cechę oferty niezwykle ważną, 4 – bardzo 
ważną, 3 – dość ważną, 2 – mało ważną, a 1 – całkowicie 
nieważną, wzór wygląda następująco:

przy czym:
k1...7 – obszary, których dotyczą cechy/elementy oferty 

rynkowej,
k1 – produkt,
k2 – innowacje,

Rys. 2. Stopień realizacji celów strategicznych
Źródło: opracowanie własne



16 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 4/2017

k3 – opakowanie,
k4 – marketing sprzedaży,
k5 – dystrybucja,
k6 – badania i rozwój,
k7 – jakość,
7 – liczba sfer działalności,
5 – maksymalna wartość skali, czyli najlepsza możliwa 

ocena.
Stąd:

Mając na uwadze rysunek 2,  przedstawiający stopień 
realizacji celów strategicznych, można stwierdzić, iż uzy-
skany wynik 0,79 wskazuje, że w dużym stopniu realizo-
wane są cele strategiczne spółdzielni poprzez cechy oferty 
ważne dla końcowych nabywców. Jak widać, średnia 
ocena branych pod uwagę elementów z  poszczególnych 
obszarów jest zbliżona do siebie, jednakże najwyższą 
średnią charakteryzują się obszary: opakowanie i produkt, 
co oznacza, że cechy oferty, które zostały najwyżej oce-
nione po względem ważności dla końcowych nabywców, 
a które spółdzielnie biorą po uwagę, obejmują składniki, 
naturalność produktu, zdrowotność, wartość odżywczą, 
szerokość asortymentu, zróżnicowanie produktu (dyfe-
rencjacja), specjalizację produkcji, cechy użytkowe oraz 
wzornictwo.

Łańcuch wartości 

A nalizując wyniki badań przedstawione na rysunkach 
4  i 5, można dostrzec, iż spółdzielnie w zdecydowa-

nej większości realizują samodzielnie działania, które 
należą do takich obszarów, jak: badania i  rozwój, inno-
wacje, ekologia produktu, jakość, opakowanie, marketing 
sprzedaży oraz dystrybucja, bowiem między 75% a 100% 
spółdzielni realizuje 63% działań, a  między 50% a  74% 
spółdzielni realizuje 37% działań. Mniej działań samo-
dzielnie nie realizuje żadna ze spółdzielni. Spółdzielnie, 
które decydują się na powierzenie realizacji działań na 
zewnątrz, sprawują nad nimi kontrolę. Z  badań wynika, 
że mniej niż 25% spółdzielni zleca wykonanie 52% dzia-

łań na zewnątrz, które kontroluje, a  między 25% a  49% 
spółdzielni kontroluje 48% działań zlecanych na zewnątrz. 
Zdecydowana większość spółdzielni natomiast nie zleca 
wykonania działań na zewnątrz, które poddaje kontroli. 
Żadna natomiast spółdzielnia nie korzysta z outsourcingu, 
którego nie ma pod kontrolą.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań, można 
stwierdzić, że spółdzielnie sprawują kontrolę nad wszyst-
kimi realizowanymi działaniami, niezależnie od tego, czy 
realizują je samodzielnie czy zlecają na zewnątrz. Zgodnie 
z  założeniami przedstawionymi w  pierwszej części arty-
kułu, całkowita kontrola działań oznacza, że spółdzielnie 
są w stanie realizować cele strategiczne. 

Zasoby/kompetencje

B iorąc pod uwagę wyniki badań (Konieczna, 2015, 
s. 187), można dokonać z uwzględnieniem wskaźnika 

I analizy stopnia realizacji celów strategicznych spółdziel-
ni przez posiadane zasoby/kompetencje. W pierwszej ko-
lejności wskaźnik I zostanie obliczony na podstawie oceny 
stopnia ważności wykorzystywanych zasobów/kompeten-
cji w różnych sferach działalności z punktu widzenia kon-
kurencyjności. W związku z tym, że analizowanych było 
9 sfer działalności, a ocena dokonywana była przy użyciu 
pięciostopniowej skali Likerta, gdzie 5 oznacza niezwykle 
ważny z punktu widzenia konkurencyjności, 4 – bardzo 
ważny, 3 – dość ważny, 2 – mało ważny, a 1 – całkowicie 
nieważny, wzór wygląda następująco:

przy czym:
k1 – sfera działalności badawczo-rozwojowej,
k2 – sfera produkcji,
k3 – sfera zarządzania jakością,
k4 – sfera logistyki zaopatrzenia,
k5 – sfera marketingu,
k6 – sfera finansów,
k7 – sfera zatrudnienia,
k8 – sfera organizacji i zarządzania,

Rys. 4. Działania realizowane przez spółdzielnie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Działania kontrolowane przez spółdzielnie realizowane 
zewnętrznie
Źródło: opracowanie własne
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k9 – sfera ogólna,
9 – liczba sfer działalności,
5 – maksymalna wartość skali, czyli najlepsza możliwa 

ocena.
Stąd:

Mając na uwadze rysunek 2, przedstawiający stopień rea- 
lizacji celów strategicznych, można stwierdzić, iż uzyskany 
wynik 0,92 wskazuje, że w bardzo dużym stopniu realizowa-
ne są cele strategiczne spółdzielni w oparciu o posiadane za-
soby/kompetencje, biorąc pod uwagę ich ważność. Jak widać, 
średnia ocena branych pod uwagę elementów z poszczegól-
nych sfer jest zbliżona do siebie, jednakże najwyżej ocenione 
zostały: 1) sfera zarządzania jakością, na którą składają się 
następujące zasoby/kompetencje: posiadane systemy za-
pewniania jakości, posiadane certyfikaty jakości produktów, 
stosowanie „filozofii” kompleksowego zarządzania przez 
jakość (TQM), stosowane systemy motywacji do wysokiej 
jakości wykonania, stosowane systemy doskonalenia jakości 
procesów i produktów, stopień informatyzacji stosowanych 
systemów zarządzania jakością, świadomość „projakościową” 
pracowników, stopień zaangażowania naczelnego kierownic-
twa w  realizację programów zapewnienia wysokiej jakości, 
oraz wiedzę i zdolności kadr odpowiedzialnych za doskona-
lenie i kontrolę jakości, oraz 2) sfera finansów, obejmująca 
potencjał finansowy przedsiębiorstwa, udział technicznego 
kosztu wytworzenia w  kosztach całkowitych, poziom jed-
nostkowych kosztów całkowitych, poziom jednostkowych 
kosztów stałych, poziom jednostkowych kosztów pracy, 
możliwość finansowania rozwoju z  funduszy własnych, 
dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, możliwości 
windykacji należności, stosowane systemy rachunkowości 
zarządczej, zdolności w  zakresie planowania przychodów 
i  kosztów, oraz wiedzę i  zdolności służb finansowo-księgo-
wych (Konieczna, 2015, s. 102–103).

Podobnie można dokonać oceny stopnia realizacji celów 
strategicznych spółdzielni przez posiadane zasoby/kompe-
tencje, biorąc pod uwagę ocenę stanu posiadanych zasobów/
kompetencji dokonaną przez respondentów. W  związku 
z  tym, że analizowanych było 9  sfer działalności, a  ocena 
dokonywana była przy użyciu trójstopniowej skali Likerta, 
gdzie 3 oznacza lepszy stan, 2 – podobny stan, a 1 – gorszy 
stan zasobów/kompetencji w  porównaniu z  konkurencją, 
wzór wygląda następująco:

przy czym:
k1 – sfera działalności badawczo-rozwojowej,
k2 – sfera produkcji,
k3 – sfera zarządzania jakością,
k4 – sfera logistyki zaopatrzenia,
k5 – sfera marketingu,
k6 – sfera finansów,
k7 – sfera zatrudnienia,
k8 – sfera organizacji i zarządzania,

k9 – sfera ogólna,
9 – liczba sfer działalności,
3 – maksymalna wartość skali, czyli najlepsza możliwa 

ocena.
Stąd:

Mając na uwadze rysunek 2,  przedstawiający stopień 
realizacji celów strategicznych, można stwierdzić, iż uzyska-
ny wynik 0,73 wskazuje, że w  dużym stopniu realizowane 
są cele strategiczne spółdzielni w oparciu o posiadane zaso-
by/kompetencje, biorąc pod uwagę ich stan w porównaniu 
z konkurencją, czyli potencjał konkurencyjny. Średnia ocena 
branych pod uwagę elementów z  poszczególnych sfer jest 
zbliżona do siebie, jednakże najwyżej oceniona została sfera 
logistyki zaopatrzenia, na którą składają się dostęp do źródeł 
zaopatrzenia, dogodność lokalizacji pod względem źródeł 
zaopatrzenia, znajomość aktualnej sytuacji na rynkach zao- 
patrzenia, zdolność do przewidywania zmian na rynkach 
zaopatrzenia, sposoby powiązania z dostawcami, zakres in-
tegracji wstecz, skalę optymalizacji dostaw, stopień informa-
tyzacji działalności logistycznej, oraz wiedzę i zdolności kadr 
logistycznych (Konieczna, 2015, s. 102).

Działania na rzecz właścicieli

A nalizując wyniki badań przedstawione na rysunku 
6, okazuje się, że wszystkie spółdzielnie realizują 

po kilka działań na rzecz ich właścicieli spośród działań 
wskazanych powyżej, gdyż 20% spółdzielni realizuje 
4 działania, 55% spółdzielni – 3 działania, a 25% spółdziel-
ni – 2 działania.

Rys. 6. Procent spółdzielni, które realizują określoną liczbę 
działań na rzecz właścicieli
Źródło: opracowanie własne

Biorąc pod uwagę wyniki badań, można stwierdzić, iż 
stopień realizacji działań na rzecz właścicieli jest wysoki, co 
oznacza, zgodnie z założeniami przedstawionymi w pierw-
szej części artykułu, że w dużym stopniu działania te przy-
czyniają się do realizacji celów strategicznych spółdzielni.
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Podsumowanie

W  artykule zaprezentowano metodę oceny stopnia re-
alizacji celów strategicznych organizacji w ujęciu po-

szczególnych elementów składowych modelu biznesowego, 
czyli czynników wpływających na przychody ze sprzedaży, 
wartość dla klienta, łańcuch wartości, zasoby/kompetencje 
oraz działania na rzecz właścicieli. W tym celu stworzony 
został m.in. wzór na wskaźnik I, dzięki któremu można 
ocenić stopień realizacji celów strategicznych, wówczas 
gdy badania opierały się na ocenie danego stwierdzenia 
według podanych kryteriów na podstawie skali warto-
ściującej. Zdaniem autorki, zaproponowana metoda może 
stanowić nowe podejście do badania modelu biznesowego 
jako zbioru elementów wzajemnie powiązanych, które 
są  ukierunkowane na realizację w  możliwie optymalny 
sposób określonych celów strategicznych. Wykorzystanie 
przedstawionej metody wiąże się jednakże z  takimi ogra-
niczeniami, jak: konieczność zebrania odpowiedniego ma-
teriału badawczego, duża czasochłonność, wysokie koszty 
prowadzonych badań oraz trudności z uzyskaniem zgody 
na przeprowadzenie badań. Przytoczone wyniki badań 
empirycznych mają również swoje ograniczenia w postaci 
próby badawczej, obejmującej tylko jedną branżę i  ogra-
niczone terytorium, a  więc potencjalnie mogą tu działać 
czynniki specyficzne dla tego rodzaju podmiotów i obszaru 
funkcjonowania.

Wyniki badań pokazują, że zaproponowana metoda 
może stanowić narzędzie w procesie oceny stopnia realiza-
cji celów strategicznych. Metoda ta bowiem została zwery-
fikowana empirycznie pod kątem stopnia realizacji celów 
strategicznych przez spółdzielnie. Empiryczna weryfikacja 
zaproponowanej metody pokazała, że liczba czynników 
wpływających na przychody ze sprzedaży badanych spół-
dzielni pozwala na realizację przez nie celów strategicznych. 
Dodatkowo ocena za pomocą wskaźnika I pozwoliła wysu-
nąć wniosek, iż w dużym stopniu cechy oferty spółdzielni, 
które są  ważne dla końcowych nabywców pozwalają na 
realizację celów strategicznych. Podobnie sytuacja wyglą-
da w  przypadku potencjału konkurencyjnego, bowiem 
posiadane zasoby/kompetencje, biorąc pod uwagę ich stan 
w porównaniu z konkurencją, pozwalają w dużym stopniu 
realizować cele strategiczne. W  bardzo dużym stopniu 
natomiast realizowane są  cele strategiczne spółdzielni 
w  oparciu o  posiadane zasoby/kompetencje, biorąc pod 
uwagę ich ważność, co można odczytać z wartości wskaź-
nika I. Ponadto całkowita kontrola działań realizowanych 
bądź zlecanych na zewnątrz w łańcuchu wartości również 
świadczy o  możliwości realizowania przez spółdzielnie 
celów strategicznych. Dodatkowo stopień realizacji działań 
na rzecz właścicieli, który jest wysoki, także przyczynia się 
do realizacji celów strategicznych spółdzielni. 

Zdaniem autorki, przedstawiona metoda pozwala oce-
nić, w jakim stopniu każdy z elementów modelu bizneso-
wego przyczynia się do realizacji przez organizację celów 
strategicznych, a w efekcie do osiągnięcia trwałej przewa-
gi konkurencyjnej. Na tej podstawie można sformułować 
pewne wskazówki do dalszych badań, które wydają się po-
trzebne, by pełniej móc wykorzystać zastosowaną metodę. 

Podstawą dalszych badań powinno być rozszerzenie ich 
zakresu o inne branże. Dalsze badania powinny pokazać, 
czy zaproponowana metoda może być wprost replikowa-
na na inne sektory gospodarki. Rozszerzony powinien 
również być obszar geograficzny badań, tak aby obejmo-
wał swoim zasięgiem terytorium całego kraju, a w dalszej 
perspektywie również zagranicę. 

dr Izabela Konieczna
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
e-mail: izakonieczna@ujk.edu.pl

Bibliografia

[1] Gregorczyk S. (2016), Modele biznesowe przedsiębiorstw od-
pornych na kryzys, [w:] M. Romanowska, W. Mierzejewska 
(red.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa, s. 89–110.

[2] Konieczna I. (2015), Model biznesowy spółdzielni a model biz-
nesowy przedsiębiorstw o innej formie organizacyjno-prawnej. 
Różnice, odrębność czynników sukcesu, Difin, Warszawa.

[3] Magretta J. (2002), Why Business Model Matter, „Harvard 
Business Review”, Vol. 80, No. 5, pp. 86–92. 

[4] Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and  
Innovation, „Long Range Planning”, Vol. 43, pp. 172–194.

[5] Zott C., Amitt R. (2010), Business Model Design: An Activity 
System Perspective, „Long Range Planning”, Vol. 43, pp. 216–226.

The Model of Strategic Objectives 
Implementation and the Business 
Model of the Organization

Summary

The aim of this article is to create a  method of assessing 
the degree of implementing the strategic objectives of the 
organization by individual components of the business 
model. In the first part of the article the Author has 
presented an original method to assess the implementation 
of strategic objectives for each of the business model 
elements , and the second part depicts an empirical 
verification of theoretical assumptions. The elements, which 
are considered in the framework of this method include: 
factors affecting sales revenues, customer value, value 
chain, resources/competencies, and actions for the owners. 
According to the author the method allows to evaluate the 
extent to which each component of the business model 
contributes to the implementation of the organization’s 
strategic objectives, and ultimately to achieve a sustainable 
competitive advantage. The proposed method can provide 
a new approach to the research of the business model as 
a set of interrelated elements, which are aimed at achieving 
in the possible optimal way the specific strategic objectives.

Keywords

business model, success factors
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ANALIZA MORFOLOGICZNA JAKO 
NARZĘDZIE PLANOWANIA NEGOCJACJI
Andrzej Kozina

Wprowadzenie

W  aktualnych warunkach działania przedsiębiorstw, 
tj. współistnienia silnej konkurencji i  koope-

racji na rynku globalnym, negocjacje stanowią jeden 
z  najważniejszych instrumentów zarządzania relacjami, 
a  ściślej rozwiązywania konfliktów i  współdziałania 
z partnerami. Niezbędnym warunkiem skutecznego pro-
wadzenia negocjacji jest sprawna realizacja procesu ich 
planowania. Z  kolei jednym z  najistotniejszych działań 
w tym procesie jest generowanie efektywnych wariantów 
rozwiązań kwestii rozważanych w negocjacjach. W pro-
cesie ich prowadzenia warianty te są bowiem podstawą 
do podjęcia wspólnych decyzji przez obie strony. Nie-
zbędne jest zatem wspomaganie tradycyjnych sposobów 
wariantowania rozwiązań w  negocjacjach narzędziami 
pomocniczymi, a  zwłaszcza technikami twórczego my-
ślenia. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji 
zastosowania w  rozważanym obszarze jednej z  tego 
rodzaju technik, a  konkretnie analizy morfologicznej. 
Propozycja ta stanowi rozwinięcie autorskiej koncepcji 
formułowania wariantów rozwiązań w  negocjacjach 
(Kozina, 2014).

Przed podjęciem zasadniczych rozważań niezbędna 
jest syntetyczna prezentacja kluczowego dla nich po-
jęcia, tj. negocjacji. Są one najczęściej interpretowane 
jako interakcyjny proces podejmowania decyzji, me-
toda kierowania konfliktem i  osiągania porozumienia, 
wzajemna zależność partnerów oraz procesy: komu-
nikowania się, wymiany i tworzenia wartości (Lewicki 
i  in., 2005, s.  17–33; Rządca, 2003, s.  23–47; Kozina, 
2012, s. 21–24). Z punktu widzenia celu rozważań naj-
istotniejsza jest pierwsza z wymienionych interpretacji, 
o czym będzie szerzej mowa w trzeciej części artykułu. 

Charakterystyka analizy morfologicznej

A naliza morfologiczna (morphological analysis) jest 
jednym z  najbardziej popularnych narzędzi twór-

czego myślenia. Należy do grupy tzw. metod kombina-
torycznych (wymuszonych skojarzeń), stanowiących 
swoiste „stymulatory wyobraźni”. Służy w  szczególno-
ści do podejmowania decyzji. Ogólne omówienie tej 
metody zawiera tabela 1, natomiast proces rozwiązywa-
nia problemów w jej ramach przedstawiono w tabeli 2.

Dla celów redukcji przestrzeni morfologicznej wy-
godnie jest stosować kolejne macierze uwzględniające 

pary parametrów, tj. najpierw tworzyć tzw. wstępną 
macierz dla dowolnej pary parametrów, zestawić 
kombinacje ich stanów, dokonać redukcji wariantów, 
uwzględnić kolejny parametr itd. (Martyniak, 1982, 
s. 59–60).

Wariantowanie rozwiązań 
w procesie planowania negocjacji 

W ariantowanie rozwiązań problemów rozważa-
nych w negocjacjach stanowi integralny element 

metodyki ich planowania. Uwzględniając szeroką in-
terpretację planowania, metodyka ta obejmuje trzy fazy 
(Kozina, 2012, s. 69–72):
1) identyfikację i analizę przednegocjacyjną, 
2) ustalanie zakresu i strategii negocjacji,
3) planowanie operacyjne negocjacji. 

Celem interesującej nas tutaj drugiej z  wymienio-
nych faz jest kształtowanie sytuacji negocjacyjnej 
poprzez określenie najważniejszych kwestii meryto-
rycznych ją opisujących, a  zwłaszcza celów negocjacji 
i narzędzi ich realizacji (wąskie znaczenie procesu pla-
nowania). Rozważana faza obejmuje następujące etapy 
(Kozina, 2012, s. 70):

• oszacowanie siły przetargowej stron,
• sformułowanie problemów i celów negocjacji,
• opracowanie wariantów rozwiązań problemów,
• wybór strategii prowadzenia negocjacji,
• dobór pomocniczych narzędzi prowadzenia negocjacji.

W szerokim ujęciu formułowanie wariantów rozwią-
zań w procesie planowania negocjacji musi być zgodne 
z  ich interpretacją jako interakcyjnego procesu po-
dejmowania decyzji (tab. 3). W  efekcie realizacji tego 
procesu należy ustalić możliwe rozwiązania zarówno 
poszczególnych kwestii, jak i  całościowego problemu 
negocjacji, biorąc pod uwagę zakresy realizacji celów 
dla wszystkich stron negocjacji.

Charakterystykę omawianego procesu należy uzu-
pełnić syntetycznym opisem najważniejszych kwestii 
i narzędzi szczegółowych. 

Po pierwsze, porównanie celów stron dotyczy ich 
rodzajów (wspólnych, sprzecznych i  różnych) oraz 
zakresów ich realizacji (wyznaczonych przez cele 
idealne i  minimalne), a  także ich hierarchii, tj. istot-
ności każdego zagadnienia i odpowiadającego mu celu 
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szczegółowego w  konfrontacji ze stopniem ważności, 
jaki przypisuje mu druga strona. Zwykle negocjatorzy 
przykładają różną wagę do poszczególnych zagadnień. 

Porównanie priorytetów stron pozwala określić za-
równo dzielące je różnice, jak i  wspólne cele i  intere-
sy. Wiedza na temat tych różnic stwarza warunki do  

Tab. 1. Ogólna charakterystyka analizy morfologicznej

Cecha Opis

Geneza

Autorstwo tej metody przypisywane jest F. Zwicky’emu, astrofizykowi z Instytutu Technologii w Azusa w Kalifornii, 
który badał przy jej użyciu możliwości opracowywania konstrukcji silników kosmicznych w latach 1938–1948. Samego 
terminu „analiza morfologiczna” użył po raz pierwszy podczas odczytu na Uniwersytecie Oxfordzkim w maju 1948 r. 
Jednakże już w XIII w. metodę tę stosował L. Lull, logik i mnich z Majorki, do rozwiązywania problemów filozoficznych 
i metafizycznych (Antoszkiewicz, 1990, s. 224; Martyniak, 1982, s. 57).

Definicja

Metoda rozwiązywania problemów, polegająca na wprowadzeniu szeregu hipotetycznych rozwiązań danego problemu 
poprzez wyróżnienie charakterystyk (cech) rozwiązań, a  następnie na rozpatrywaniu możliwych ich kombinacji. 
Można więc ją określić jako „logiczno-analityczny sposób poszukiwania i osiągania twórczych rozwiązań problemów 
w wyniku stosowania systematycznej analizy wszelkich możliwych rozwiązań cząstkowych”. Innymi słowy, jest to 
metoda identyfikowania, indeksowania i  liczenia wszystkich rozwiązań danego problemu (Leksykon zarządzania, 
2004, s. 301).
W szerokim znaczeniu analizą morfologiczną jest właściwie każda próba uporządkowania systemu ze względu na 
jego składniki lub formy (Proctor, 1998, s. 97). Tak więc niejednokrotnie stosujemy tę metodę, nie zdając sobie z tego 
sprawy.

Cele
1. Zapobieganie tendencyjności badań.
2. Stwarzanie uwarunkowań sprzyjających kompletności sformułowania zadania.
3. Stwarzanie możliwości dochodzenia do niekonwencjonalnych rozwiązań (Arciszewski, Kisielnicka, 1977, s. 79).

Zastosowania

Analiza morfologiczna to technika, która najlepiej nadaje się do tworzenia koncepcji o charakterze badawczym oraz 
takich, które analizują możliwości.  Znajduje najlepsze zastosowanie w  procesie tworzenia koncepcji w  zakresie: 
nowych produktów i  usług, zastosowania innych materiałów, segmentów rynkowych i  aplikacji czy sposobów 
rozwoju przewagi konkurencyjnej, tworzenia nowatorskich technik promocji produktów oraz identyfikacji 
możliwości poszerzenia rynku o nowe lokalizacje (Proctor, 1998, s. 99). Zastosowanie metody jest w praktyce bardzo 
szerokie, obejmuje także analizowanie problemów organizacyjnych, ekonomicznych i  społecznych. Jest więc ona 
uniwersalnym narzędziem inwentycznym. Natomiast nie jest zalecana do stosowania w sytuacjach, gdzie istnieje 
tylko jedno rozwiązanie, gdy chodzi o bardzo małą stawkę lub tam gdzie wiadomo, że problem ma tylko jeden aspekt 
(Proctor, 1998, s. 100). 

Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. Fazy analizy morfologicznej

Fazy Etapy

1. Identyfikacja problemu

a) określenie granic problemu; jego pełnego formatu, tj. przezwyciężenie naturalnej skłonności do zbytniego zawężania 
rzeczywistych rozmiarów problemów do ram narzuconych przez rutynę, przyzwyczajenia, tradycje itp.

b) ścisłe zdefiniowanie problemu (w syntetycznej formie)

2. Analiza problemu

a) wyodrębnienie n istotnych parametrów (cech) charakteryzujących problem, takich jak:. klasyfikacja na podproblemy, 
czynniki, funkcje, elementy, aspekty, punkty widzenia itp.

b) określenie wariantów (wszystkich możliwych stanów) poszczególnych parametrów, tzn. pomysłów rozwiązań dla 
każdego podproblemu, znanych wcześniej lub nowych – można w tym celu zastosować metodę burzy mózgów

3. Synteza problemu

a) uporządkowanie wszystkich parametrów, niezbędnych do tworzenia wariantów rozwiązań w n-wymiarowej skrzynce 
(macierzy) morfologicznej

b) stworzenie wszystkich możliwych kombinacji tych parametrów, czyli wariantów połączeń rozwiązań cząstkowych 
w całościowe

c) analiza i ocena wszystkich kombinacji, tj. całościowych rozwiązań problemu

d) ograniczenie ich zbioru do grupy rozwiązań realnych i najbardziej wartościowych w oparciu o odpowiednie kryteria 
oceny – redukcja przestrzeni morfologicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Antoszkiewicz, 1990, s. 226, 229–231; Arciszewski, Kisielnicka, 1977, s. 80–83; Martyniak, 
1982, s. 57–58; Leksykon zarządzania, 2004, s. 301)
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korzystnej wymiany, gdyż ustępstwa w  zakresie kwe-
stii mało istotnych dla jednej ze stron mogą mieć dużo 
większe znaczenie dla drugiej i vice versa. Ponadto na-
leży znaleźć ewentualne cele nadrzędne, wspólne dla 
obu stron. 

Po drugie, ustalenie obszaru negocjacji (dla poszcze-
gólnych kwestii) oznacza określenie zbiorów rozwiązań 
potencjalnych (dopuszczalnych), w  obrębie których 

szuka się tych akceptowanych przez obie strony (patrz 
rys. 1). Obszar ten bywa określany także jako „strefa 
porozumienia” (Raiffa, 1982, s. 44–51) lub „strefa moż-
liwego porozumienia” (Lax, Sebenius, 1986, s. 217–220). 

Po trzecie, jako kryteria wyboru wariantów rozważa 
się głównie stopień realizacji celów, określający uży-
teczność (opłacalność) rozwiązań oraz realne możli-
wości ich realizacji, ich przewidywane skutki, a  także 

Tab. 3. Negocjacje jako interakcyjny proces podejmowania decyzji 

Proces podejmowania decyzji
Specyfika procesu podejmowania 

decyzji w negocjacjach
Fazy Etapy Opis działań

Prace 
przygotowawcze

Identyfikacja 
problemu 
decyzyjnego 

Wstępne rozpoznanie sytuacji, 
określenie motywów i przesłanek 
decyzji, ustalenie kto, gdzie, kiedy 
i dlaczego ma ją podjąć

W fazie przygotowawczej proces ten jest najpierw 
realizowany przez strony negocjacji niezależnie od siebie, 
tj. każda z nich dokonuje analizy sytuacji negocjacyjnej 
z punktu widzenia swoich celów i interesów. Na tej 
podstawie ustalają wstępne rozwiązania negocjowanych 
problemów w oparciu o własne kryteria wyboru 
rozwiązań

Pozyskiwanie 
i przetwarzanie 
informacji 

Wykorzystanie posiadanych systemów 
informacyjnych, ewentualnie 
dodatkowe analizy

Sformułowanie 
celów i kryteriów 
oceny 

Ustalenie zasadniczych przesłanek 
podjęcia decyzji z uwzględnieniem 
standardowych kryteriów czasu, 
kosztów, wykonalności i skutków 
decyzji

Analiza 
uwarunkowań 
działania 

Rozważenie wszelkich możliwości 
i ograniczeń, różnych scenariuszy 
i prognoz, narady, konsultacje itp.

Sformułowanie 
wariantów 
rozwiązań 

Twórcze poszukiwanie możliwości 
rozwiązania problemu decyzyjnego 
– generowanie ich dużej ilości 
i redukcja do zbioru wariantów 
istotnych (wąskie znaczenie procesu 
wariantowania)

Wszystkie strony negocjacji dokonują niezbędnych 
uzgodnień wariantów, ustalając obszar negocjacji, 
obejmujący zbiór dopuszczalnych rozwiązań 
negocjowanych problemów, na podstawie analizy 
wspólnoty i rozbieżności celów i interesów

Podjęcie decyzji
Ocena i wybór 
najlepszego 
wariantu

Wybór następuje w oparciu o przyjęte 
kryteria i reguły decyzyjne

Wszystkie strony negocjacji dokonują niezbędnych 
uzgodnień celów, kryteriów i reguł wyboru oraz 
przyjmując je wspólnie znajdują rozwiązanie 
akceptowane przez wszystkich w zakresie ich celów 
i interesów

Prace wdrożeniowe

Poinformowanie 
o decyzji i zlece-
nie jej realizacji

Następuje zwykle w formie 
odpowiedniego zarządzenia lub 
polecenia na piśmie

Wszelkie działania wdrożeniowe są realizowane wspólnie 
przez wszystkie strony negocjacji, zgodnie z ustaleniami 
przyjętymi w zawartej umowie negocjacyjnej. Strony 
wywiązują się z przyjętych zobowiązań, monitorując 
zgodność realizowanych działań ze zobowiązaniami 
podjętymi w ramach tej umowy. Każda ze stron 
wykonuje zatem niezbędne działania wdrożeniowe 
w ustalonym rodzaju, czasie, zakresie i na wymaganym 
poziomie efektywności

Określenie 
kierunków 
i priorytetów 
działania 

Konkretyzacja działań wdrożeniowych 
poprzez sformułowanie odpowiednich 
zadań dla realizatorów 

Analiza 
i pozyskanie 
potrzebnych 
zasobów 

Zapewnienie i alokacja wszelkiego 
rodzaju zasobów ludzkich, 
rzeczowych, finansowych 
i informacyjnych

Realizacja 
i kontrola 
niezbędnych 
działań 

Procesy wykonawcze stanowiące 
następstwo decyzji

Źródło: opracowanie własne
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poziom ryzyka związanego z  ich wyborem. Sposób 
oceny wariantów może wynikać z przyjętej metody roz-
wiązania, a  zwłaszcza specyficznych reguł (kryteriów) 
decyzyjnych odzwierciedlających specyfikę poszcze-
gólnych negocjacji.

Wreszcie, jeśli chodzi o  szczegółowe narzędzia wa-
riantowania rozwiązań w  negocjacjach, można wyod-
rębnić ich dwie grupy:
1) podstawowe –  wypracowane w  ramach teorii ne-

gocjacji, którymi są  analiza decyzji, behawioralna 
teoria decyzji, teoria gier i analiza negocjacji (Raiffa 
i in., 2002, s. XI),

2) pomocnicze (wspomagające) –  zapożyczone z  in-
nych obszarów nauk o zarządzaniu i metody ogólne, 
a  zwłaszcza takie narzędzia, jak: analiza strategicz-
na (SWOT, PEST, scenariuszowa), drzewa (dendro-
gramy) celów i funkcji, analiza systemowa i metody 
symulacyjne, metody heurystyczne (burza mózgów, 
analiza morfologiczna itp.), analiza użyteczności, 
wskaźnikowa i progowa itp.

Analiza morfologiczna  
w tworzeniu wariantów  
rozwiązań negocjowanych  
kwestii

S posób wykorzystania rozważanej metody dla wa-
riantowania rozwiązań w  negocjacjach można 

przedstawić w ujęciu jej faz i etapów wyodrębnionych 
w tabeli 2.
1. Identyfikacja problemu jest dokonywana w  począt-

kowych fazach planowania negocjacji i  sprowadza 
się do określenia zadania, projektu itp., dla realizacji 
którego negocjacje stanowią niezbędne narzędzie. 
Zwykle są  to transakcje handlowe czy finansowe, 
problemy personalne, działania restrukturyzacyjne 
itp., realizowane w danej organizacji. Zakres przed-
miotowy negocjacji jest zatem ulokowany w  szer-
szym kontekście (dziedzinie funkcjonalnej).

2. Analiza problemu sprowadza się do wyodrębnienia 
kwestii (zagadnień) mieszczących się w  zakresie 
przedmiotowym negocjacji. Następnie określa się 
ich wszystkie możliwe wartości czy stany. Wresz-
cie generuje wszelkie możliwe ich kombinacje. Dla 
negocjacji dotyczących wielu zagadnień, tj. zdecy-
dowanej większości typowych negocjacji gospodar-
czych zbiór wariantów obejmuje bowiem możliwe 
kombinacje wartości (stanów), mieszczących się 
w  zakresach realizacji celów dla kolejnych kwestii 
(w  przestrzeni wielowymiarowej). Przy formu-
łowaniu wariantów rozwiązań najważniejsze jest 
kreatywne podejście w  ich generowaniu. Większa 
ich ilość zwiększa bowiem prawdopodobieństwo 
osiągnięcia porozumienia. Skuteczny negocjator 
przeznacza na tego typu działania trzy razy więcej 
czasu niż nowicjusz. Mniej efektywni negocjatorzy 
zajmują się głównie wyjaśnianiem i precyzowaniem 
zamierzonych celów i wyników (Mastenbroek, 1996, 
s. 94–95). 

3. Synteza problemu obejmuje redukcję stworzonej 
wcześniej skrzynki morfologicznej wariantów roz-
wiązań celem wyboru alternatywy o  najwyższym 
poziomie użyteczności dla danego negocjatora. Ze 
względu na specyfikę negocjacji w celu wyboru wa-
riantów stosuje się zatem wielokryterialną teorię 
podejmowania decyzji, która zakłada, iż racjonalnie 
działający negocjator (decydent) posiada funkcję 
użyteczności postaci: 

gdzie: W – zagregowana użyteczność dla danego nego-
cjatora (suma ważona użyteczności cząstkowych), k – licz-
ba analizowanych problemów (zmiennych), a  n –  liczba 
wartości (stanów) dla danej zmiennej. Wartość wij odzwier-
ciedla użyteczność cząstkową dla danej zmiennej, a sij  – jej 
subiektywną wagę. 

Należy podkreślić, iż hipotetycznie można rozwa-
żać wszystkie możliwe warianty rozwiązań, których 
jest nieskończenie wiele, tzn. założyć, że analizowane 
zmienne są ciągłe. Celowe jest jednakże dokonanie re-
dukcji liczby tych wariantów, aby umożliwić ich prak-
tyczną identyfikację i  analizę, zważając także na pre-
ferencje stron negocjacji i merytoryczną interpretację. 
Wyznacza się zatem odpowiednie wartości progowe 
dla poszczególnych zmiennych. 

Potencjalne warianty rozwiązań dla danego ne-
gocjatora są  konfrontowane z  propozycjami drugiej 
strony w  obszarze negocjacji integrujących w  sposób 
pokazany na rysunku 1. 

Rys. 1. Obszar porozumienia w negocjacjach integrujących
Źródło: (Lax, Sebenius, 1986, s. 248)

Obszar ten determinują bowiem poziomy użytecz-
ności (wyniki) negocjatorów i  krzywa wyznaczona 
przez ich maksymalne wyniki –  w1 i  w2. Krzywa ta, 
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ograniczająca zakres tworzenia wspólnych korzyści, 
nazywana jest granicą efektywną Pareto. Znajdujące 
się na niej warianty porozumienia określane są  bo-
wiem jako efektywne, tzn. takie, przy których żaden 
z negocjatorów nie może osiągnąć więcej korzyści bez 
zmniejszenia korzyści drugiego. Nie jest możliwe zna-
lezienie rozwiązania, które byłoby lepsze dla jednej ze 
stron, nie będąc zarazem gorszym dla drugiej. Poniżej 
krzywej, w  tzw. punkcie odniesienia (wyjściowym) 
R, mieszczą się natomiast rozwiązania nieefektywne 
(nieoptymalne w  sensie Pareto), przy których nie 
wykorzystano innych możliwości rozwiązań (korzyst-
nych przynajmniej dla jednej ze stron, bez zmniejsze-
nia korzyści drugiej). Powyżej krzywej znajduje się 
obszar żądania (a  nie tworzenia) jednostronnych ko-
rzyści, także w punkcie U oznaczającym rozwiązanie 
utopijne, czyli nieosiągalne maksimum żądań stron. 
Przebieg omawianej krzywej nie jest znany stronom 
negocjacji (podobnie jak funkcji użyteczności). Na 
osiach układu znajdują się rozwiązania akceptowalne, 
ale najmniej korzystne dla negocjatorów, natomiast 
punkt 0  oznacza brak porozumienia (Lax, Sebenius, 
1986, s. 247–249). 

Podsumowanie

R easumując, można stwierdzić, iż przy analizowaniu 
problemów wielowymiarowych, z jakimi mamy do 

czynienia w  większości negocjacji w  firmie (dotyczą-
cych wielu zagadnień), metoda morfologiczna stanowi 
użyteczne narzędzie pomocnicze. Odzwierciedla spe-
cyfikę fazy planowania negocjacji w  zakresie tworze-
nia wariantów rozwiązań. Pomaga właściwie ustruk-
turalizować problemy negocjacji. W  logiczny sposób 
porządkuje ich obszar. Wspomaga proces generowania 
wariantów rozwiązań w  tym obszarze. Ułatwia wybór 
alternatywy o  największej użyteczności. Wreszcie po-
zwala ograniczać negatywne skutki tzw. zakotwiczenia 
na pozornie najlepszych rozwiązaniach.

Pomimo niewątpliwej przydatności analizy morfo-
logicznej w  planowaniu negocjacji autor artykułu po-
dejmie badania ukierunkowane przede wszystkim na 
doskonalenie procesu poszukiwania rozwiązań przy 
użyciu rozważanej metody, poprzez poszukiwanie pre-
cyzyjnych technik pomiaru analizowanych problemów, 
badanie związków między nimi, „sprzężenie” tej me-
tody ze szczegółowymi modelami analizy negocjacji 
i decyzji. Przewiduje się także empiryczną weryfikację 
proponowanej koncepcji w badaniach porównawczych 
dotyczących typowych negocjacji gospodarczych. 
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Morphological Analysis as a Tool 
of Negotiations Planning

Summary

The objective of the chapter is to present the idea of the 
application of morphological analysis within negotiations 
planning process. That method may constitute a  useful 
tool of creating alternative solutions to negotiated 
problems. The first part of the chapter comprises 
a synthetic description of the morphological analysis. In 
the subsequent part the phase of generating alternatives 
within negotiations planning process is characterized 
shortly. The manner of applying morphological analysis 
as a tool for creating optional solutions is discussed in the 
next subchapter. Within the closing section the advantages 
resulting from such application are pointed out as well as 
the directions of further research.

Keywords

morphological analysis, negotiations planning, creat-
ing alternatives within negotiations planning, morpho-
logical analysis as a tool of creating alternatives within 
negotiations planning
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KULTURA ORGANIZACYJNA A POSTAWY 
KADRY KIEROWNICZEJ W KONTEKŚCIE 
SKUTECZNOŚCI BADAŃ MARKETINGOWYCH
Piotr Tarka

Wprowadzenie

P rzedsiębiorstwa w  ramach planowanej działalności 
rynkowej mogą wyznaczać kilka celów strategicz-

nych. Jednakże w  realiach praktyki gospodarczej cele te 
nie zawsze współgrają z interesami poszczególnych grup 
i jednostek (kadry wykonawczej i kierowniczej) w firmie. 
Spójna wizja działań firmy nakreślona przez właścicieli 
nie zawsze jest tożsama z osobistymi celami i planami lu-
dzi zatrudnianych w organizacjach. Podobnie jest z więk-
szością planowanych projektów badawczych, które mogą 
się spotkać z wrogimi postawami i rodzącymi się na ich 
tle konfliktami pomiędzy jednostkami z  różnych zespo-
łów zadaniowych i różnych szczebli organizacyjnych. Tym 
samym jedną z przyczyn braku skuteczności badań mar-
ketingowych są rozbieżności wyrażane w celach jednostek. 
Warto jednakże zaznaczyć, że cele w znaczeniu szerszym 
odzwierciedlają wewnętrzne postawy u  ludzi, na które 
oddziałuje dany typ kultury organizacyjnej. Dopiero pod 
jej wpływem z postaw wyłaniają się pożądane lub niepo-
żądane w  firmach zachowania, które dany cel w  znacze-
niu negatywnym przekreślają lub w  sensie pozytywnym 
pomagają urzeczywistnić. Nie trzeba też nadmieniać, że 
w  zapewnieniu skuteczności badań marketingowych 
w  firmach kluczową rolę odgrywają ci menedżerowie 
i pracownicy, których postawy wobec badań marketingo-
wych są przynajmniej nieobojętne – neutralne, choć te ni-
czemu dobremu tak naprawdę nie służą (Bellenger, 1979). 

Wobec powyższych założeń, celem artykułu jest zdia-
gnozowanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy 
tzw. proanalityczną i  proinformacyjną kulturą organiza-
cyjną a  postawami kadry w  firmie wyrażanymi wobec 
skuteczności badań marketingowych.

Postawy menedżerów w kontekście 
problematyki skuteczności 
badań marketingowych

Z anim przedstawione zostaną założenia dotyczące 
badanej problematyki, w  tym miejscu należałoby 

w  pierwszej kolejności zdefiniować znaczenie terminu 
postawa. Otóż samo pojęcie postawy zostało uformowane 
na gruncie prac badawczych prowadzonych przez psycho-
logów i  socjologów (Marody, 1976; Cialdini i  in., 2002). 
W  ich ujęciu postawa wyraża się wobec jakiejś wartości 
i  celu, przy czym za wartość i  cel uznaje się jakikolwiek 
fakt mający empiryczną treść dostępną dla członków 

określonej grupy i  znaczenie, zgodnie z  którym jest lub 
może być obiektem działania. Zatem postawa to inaczej: 

„pozytywne lub negatywne ustosunkowanie się do pewne-
go przedmiotu, pojęcia lub sytuacji, jak również gotowość 
do reagowania w  pewien z  góry określony sposób na te 
lub związane z  nimi przedmioty, pojęcia lub sytuacje” 
(Hilgard, 1972, s. 834). Warto też dodać, że postawa czło-
wieka skłania go do podjęcia odpowiedniej reakcji wobec 
przedmiotu lub sytuacji, stąd postawy kształtują się zwy-
kle w wyniku wzajemnego oddziaływania danej jednostki 
i jej otoczenia.

Ujednolicenie postaw w  literaturze spowodowało 
wyodrębnienie trzech zasadniczych i  powiązanych ze 
sobą komponentów postawy. Według S. Nowaka (1973), 
pierwszy z komponentów dotyczy sfery emocjonalno-oce-
niającej jednostki, odzwierciedlającej chłodny charakter 
zintelektualizowanych ocen, które jednostka poddaje 
werbalizacji za pomocą takich określeń, jak „dobry”, „zły”. 
Komponent drugi, poznawczy, obejmuje zaś przekonania 
i wiedzę jednostki o obiekcie postawy, dzięki czemu daje 
się go opisać ze względu na rozległość wiedzy, jaką jed-
nostka posiada o przedmiocie postawy, oraz ze względu 
na jej prawdziwość. Ostatecznie komponent behawioralny 
określa mniej lub bardziej jednorodny zespół zachowań 
jednostki wobec obiektu postawy.

Odnosząc się w  tym miejscu do możliwego wpływu 
postaw na skuteczność badań marketingowych, należy 
zakładać, iż komponent afektywny jest subiektywnym wy-
razem emocjonalnego stosunku menedżerów względem 
celowości i  potrzeb realizacji skutecznych badań marke-
tingowych. Ładunek emocjonalny ujawnia w tej sytuacji 
pożądany lub niepożądany przez kadrę kierunek działania, 
tj. specyficzny sposób dążenia do/lub unikania realizacji 
badań marketingowych w  firmie na wysokim poziomie 
skuteczności. Komponent ten kształtuje w  dalszej kolej-
ności skrajne lub umiarkowane (pozytywne lub negatyw-
ne) zachowania kadry względem badań marketingowych. 
Z  kolei komponent poznawczy (pośredniczący między 
komponentem afektywnym i zachowawczym) dotyczy po-
ziomu wiedzy menedżerów na temat warunków i koniecz-
ności wdrażania w  firmie skutecznych badań marketin-
gowych, a tym samym reprezentuje wiedzę warunkującą 
sens i ideę realizacji badań w firmie (Tarka, 2017). Należy 
sądzić, że na tle rozwiniętych umiejętności i wiedzy u ka-
dry formułuje się nie tylko właściwa postawa w  kwestii  
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celowości prowadzenia badań marketingowych przez 
firmę, ale i postawa aktywnego zaangażowania w poszuki-
wanie skuteczności w badaniach. Z drugiej strony wiado-
mo też, że postawy są swoistego rodzaju autodefinicjami 
jednostek. Tym samym informują nas, kim są  jednostki 
(menedżerowie) w firmach i  jaki jest ich poziom wiedzy 
na temat badań. Postawy mają w tym przypadku charakter 
znaku rozpoznawczego (Abelson, Prentice, 1989). Należy 
zatem przyjąć, że im większy jest poziom wiedzy na temat 
przydatności i  użycia wyników badań marketingowych 
i  pozyskiwanych zeń informacji, tym więcej jest pozy-
tywnych (przychylnych badaniom marketingowym) po-
staw, a  tym samym większy jest stopień zainteresowania 
realnie podejmowanymi działaniami w kierunku działań 
badawczych. Nie ulega też najmniejszej wątpliwości, że 
informacje marketingowe, które ostatecznie docierają 
do decydentów, mogą mieć duży wpływ na zaspokojenie 
potrzeb informacyjnych i tym samym trafność decyzji, od 
których zależą dalsze wyniki i losy przedsiębiorstw. Rzecz 
jednak w tym, że kadra musi być tego świadoma i wyrażać 
właściwe ku temu postawy (Ganeshasundaram, Henley, 
2006). W  sumie wiedza o  badaniach marketingowych 
wpływa, poprzez sprzężenia zwrotne, również na zmianę 
komponentu emocjonalno-oceniającego. Ostatecznie 
komponent behawioralny przyczynia się do modyfikacji 
pozostałych składników postaw. Wiąże się to z procesem 
konkretyzacji wcześniejszych komponentów w  formie 
działania, którego efektem ma być zamiar, ukierunkowa-
nie jednostki na realizację badań marketingowych oraz 
rzeczywiste dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu 
ich skuteczności.

Bodźce w kulturze organizacyjnej 
a postawy w świetle skuteczności 
badań marketingowych 

Z ałożenia stawiane postawom wyjaśniają jednocześnie, 
że postawy menedżerów względem skuteczności ba-

dań marketingowych podlegają określonym „bodźcom 
środowiskowym”, występującym w kulturze organizacyjnej. 
Ich zadaniem jest nie tylko sprawne kształtowanie pozy-
tywnych postaw, przekonań i  zamiarów indywidualnych 
jednostek, ale również sprawna integracja osobistych 
celów i  interesów menedżerów w  obrębie celów i  intere-
sów grupowych (a  tym samym wspólnym ujęciu celów)
w zakresie prowadzenia badań marketingowych na wyso-
kim poziomie skuteczności. Dla przypomnienia, kultura 
organizacyjna odzwierciedla zbiór dominujących wartości 
i norm postępowania charakterystycznych dla danej orga-
nizacji, podbudowany założeniami co do natury rzeczywi-
stości i przejawiający się poprzez artefakty – zewnętrzne, 
sztuczne twory danej kultury (Kostera, Kownacki, 1996). 
A. Kroeber i inni (1952) oraz G. Hofstede (2001) twierdzą 
zgodnie, że kultura sprowadza się do określonych sposo-
bów myślenia, odczuwania i reagowania głównie poprzez 
symbole, będące tworami grup ludzi i zawierające konkre-
tyzacje w postaci artefaktów. W kontekście docelowo po-
szukiwanej skuteczności badań marketingowych kultura 
organizacyjna powoduje więc wytworzenie głębszej świa-

domości u jednostek w kwestii odnalezienia potencjalnych 
korzyści, które mogą one wynieść z tytułu realizacji badań. 
Z tej racji ważna staje się nie tylko identyfikacja (bądź od-
powiednie uformowanie) postaw jednostek względem ba-
dań marketingowych, ale też kwestia analizy określonych 
bodźców w kulturze organizacyjnej, do których zalicza się: 
1) widoczne i uświadamiane artefakty (językowe, behawio-
ralne i fizyczne), 2) częściowo widoczne i uświadamiane 
normy i wartości oraz 3) całkiem niewidoczne i nieuświa-
damiane założenia. Ważna jest też ranga, jaką poszczegól-
ne bodźce pełnią w  procesie formułowania postaw. Przy 
tym, jak słusznie zauważa M. Dobrzyński (1981), dopiero 
dokładne rozpoznanie norm i  wartości oraz nieuświada-
mianych w firmie założeń umożliwia rzeczywistą zmianę 
postaw jednostek w organizacji. 

Normy i  wartości tworzą swoistego rodzaju szerszą 
płaszczyznę oddziaływania na przedsiębiorstwa i  wyzna-
czają nieszablonowe sposoby radzenia sobie z  proble-
mami, dotyczącymi osiągania skuteczności w badaniach 
marketingowych. Ponieważ systemy norm i  wartości 
podlegają wartościowaniu (Bratnicki i in., 1988; Sikorski, 
2006), można mówić o dobrym i pożądanym przez firmę 
kierunku kształtowania systemu wartości i norm. W kon-
tekście problemów towarzyszących skuteczności badań 
marketingowych wspólny system wartości i norm, który 
jest wyznawany przez kadrę, pozwala je bezboleśnie roz-
wiązywać. Warunkiem jest jedynie zachowanie spójności 
i wyrazistości w nakreślonej przez firmę wizji kulturowej, 
w ujęciu pożądanych przez nią wartości i norm, a co za 
tym idzie, ustalenie: 1) charakterystycznych relacji firmy 
z otoczeniem zewnętrznym, postrzeganych przez pryzmat 
tworzonych projektów badawczych; 2) reguł i  wymagań 
stawianych w  zakresie potrzeb informacyjnych i  właści-
wego stylu podejmowania decyzji opartych na informa-
cjach –  faktach, a  nie intuicji, 3) akceptowalnego progu 
tolerancji niepewności rynkowej i  ryzyka w  decyzjach. 
Problem w tym, że w wielu organizacjach, założenia te nie 
zawsze daje się w pełni zharmonizować. W tej sytuacji, jak 
twierdzi E. Schein (2004), jeśli założenia stanowiące pod-
stawę danej kultury nie są  do końca spójne, kultura nie 
jest do końca ukształtowana, menedżerowie zaś są świad-
kami narastających konfliktów w  organizacji między 
grupami, które nie są zgodne co do założeń kulturowych. 
W  konsekwencji niespójność kulturowa uniemożliwia 
także sprawną realizację badań marketingowych. Brak 
spójności w  kulturze organizacyjnej, a  tym samym brak 
spójności w wyznawanych wartościach i przestrzeganych 
normach sprzyja kreacji antypostaw jednostek względem 
skuteczności badań marketingowych. Badania marketin-
gowe są  tym samym odrzucane, a  menedżerowie i  pod-
legający im pracownicy odznaczają się schematyzmem 
w  myśleniu i  działaniu. Zwykle też można się po  nich 
spodziewać większego zainteresowania autokratycznym 
stylem zarządzania organizacją i  bezwzględnego podpo-
rządkowania jednostki naczelnemu kierownictwu. Ka-
drze bardziej też zależy na utrzymaniu swoistego rodzaju 
status quo, ewentualnie narzuceniu własnych prerogatyw 
oraz reguł gry, które skutkują odrzuceniem wszelkiego 
rodzaju zmian (Zakrzewska-Bielawska, 2006). 
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Przezwyciężanie ograniczeń 
kulturowych w kontekście skuteczności 
badań marketingowych

P rzełamanie impasu niespójności w  kulturze organi-
zacyjnej jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. 

Aby można było tego dokonać, w firmach musi zaistnieć 
tzw. zgodność organizacji z kulturą organizacyjną, która 
sprawi, że bodźce będą wywoływać pozytywne reakcje 
u  pracowników i  będą prowadzić do kształtowania się 
w  ich świadomości motywów działania zgodnych z  for-
malnymi celami organizacji. Jednakże ów stan równowagi 
pomiędzy organizacją a  kulturą nie wystarcza do spraw-
nego funkcjonowania przedsiębiorstw, a  tym bardziej 
urzeczywistnienia celów w sferze skuteczności badań mar-
ketingowych. Rozumiana statycznie zgodność organizacji 
i kultury może paradoksalnie powodować stagnację i brak 
reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu (Penc, 1999). 
Konieczne jest zatem zachowanie dynamicznej równo-
wagi organizacyjnej i kulturowej, a do tego konieczna jest 
odpowiednia elastyczność zarówno po  stronie wzorców 
organizacyjnych, jak i kulturowych (Sikorski, 1995). 

Z  punktu widzenia teorii motywacji należy też pod-
kreślić rolę, jaką w zakresie motywowania pracowników 
odgrywa kadra kierownicza, która z  racji pełnionej 
funkcji może wpływać na postawy podwładnych drogą 
bezpośrednią w  sferze stosunków społecznych, a  po-
średnio także w  sferze rozwiązań badawczych. Warto 
przypomnieć, że oddziaływanie kierowników na sferę 
stosunków społecznych polega m.in. na działaniach 
nastawionych na zmianę norm i  wartości kulturowych, 
by przystosować je do ustalonych celów i  przyjętych 
rozwiązań organizacyjnych w firmie. Oddziaływanie to 
zakłada stabilność bodźców w  organizacji. Kadra kie-
rownicza pełni tu rolę wychowawczą, polegającą głównie 
na eliminowaniu niepożądanych zachowań i  propago-
waniu wzorców zgodnych z  celami organizacji. Z  kolei 
oddziaływanie kierowników na postawy pracowników 
w  sferze rozwiązań organizacyjnych polega na dokony-
waniu zmiany celów i norm organizacyjnych, aby przy-
stosować organizację formalną do wzorców kulturowych 
akceptowanych w  środowisku pracowniczym. Za stałe, 
zdaniem C. Sikorskiego (2006), przyjmuje się motywy 
zachowań pracowniczych związane z akceptacją określo-
nych norm i wartości, dąży się zaś do zmiany bodźców 
organizacyjnych.

Jednocześnie trzeba też przyjąć, że przełamywanie 
trudności kulturowych jest uwarunkowane stopniem roz-
woju kulturowego danej organizacji. Im jest ona młodsza, 
a tym samym mniej rozwinięta w wymiarze kulturowym, 
tym większe ma szanse na radykalne (wręcz rewolucyj-
ne) podejście w  forsowaniu zmian kulturowych, a  tym 
samym zredefiniowanie od podstaw wartości i  norm 
i ich dalszego przełożenia na pożądane u kadry postawy 
względem skuteczności badań marketingowych. Jak po-
daje M. Bratnicki (1998), zmiany radykalne dokonują się 
poprzez transformację sposobu widzenia świata, która 
wychodzi od zmiany założeń kulturowych podzielanych 
przez kadrę zarządzającą, a  następnie poprzez zmianę 
wartości organizacyjnych i  struktury organizacyjnej, 
zmierza do zmiany strategii przedsiębiorstwa. Zdaniem 
M. Bratnickiego (1998, s.  212), „jest to zmiana totalna, 
szybka, brutalna, przeprowadzona w sytuacji niepewnej 
i pod presją czasu”. W sytuacji jednak, gdy organizacja 
posiada ugruntowaną kulturę organizacyjną, zmiany 
powinny następować ewolucyjnie, poprzez częściową 

„modyfikację” wybranych elementów wartości i  norm 
oraz postaw u jednostek (rys. 1). 

Metoda badawcza

W oparciu o  przedstawione powyżej założenia teo-
retyczne i  wyselekcjonowany obszar do analiz w 

okresie od marca do  sierpnia 2014 r. przeprowadzono 
badania empiryczne. Sam proces badawczy przebiegał 
w dwóch następujących po sobie etapach. W pierwszej fa-
zie do reprezentantów firm rozesłano (pocztą elektronicz-
ną) pismo wyjaśniające cel i  przedmiot badań. W  fazie 
drugiej po nawiązaniu pierwszego kontaktu osoby, które 
zostały zaproszone do udziału w badaniu, przekierowano 
na stronę internetową, na której zamieszczono pytania do 
ankiety. Do próby zaklasyfikowano łącznie 213 jednostek 

– firm prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. 
Struktura próby badawczej obejmowała firmy: 1) rea- 

lizujące badania marketingowe (74%) i 2) firmy nieprze-
prowadzające badań w ogóle (26%). W niniejszym opra-
cowaniu, ze względu na cel poznawczy, skoncentrowano 
się wyłącznie na charakterystyce firm, które angażują się 
w badania marketingowe. Jednocześnie (w ramach przyję-
tych kryteriów selekcji respondentów) do próby wybrano 
tylko te osoby, które z racji pełnionej w firmie funkcji były 
użytkownikami informacji marketingowych (tab. 1). 

Rys. 1. Model zmian w organizacji w świetle osiągania harmonii kulturowej  
i realizacji skutecznych badań marketingowych
Źródło: opracowanie własne



ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 27

W  ramach rozpatrywanego problemu starano się wy-
odrębnić taki zestaw zmiennych obserwowalnych (tab. 2) 
oraz uwzględnić zmienne ukryte w układzie modelu ana-
litycznego, aby można było na jego podstawie uzyskać rze-
telne i trafne wnioski w kontekście diagnozowanej w pra-
cy relacji przyczynowo-skutkowej1. Graficzna postać tego 
modelu została przedstawiona na rysunku 2  i  obejmuje 
dwie konfiguracje powiązań: zmiennych obserwowalnych 
(v1, v2, v3) ze zmienną ukrytą „proanalityczna i  proin-
formacyjna kultura organizacyjna” – F1 oraz zmiennych 
obserwowalnych (v4, v5, v6) i  zmienną ukrytą zależną 
zdefiniowaną jako „postawy kadry w  firmie wobec sku-
teczności badań marketingowych” – F2. 

Ponieważ analiza konstruktów teoretycznych, opisu-
jących „proanalityczną i  proinformacyjną kulturę orga-
nizacyjną” oraz wyrażane przez menedżerów „postawy 
względem skuteczności badań marketingowych”, odwo-
ływała się do założeń tzw. zmiennych ukrytych, model 
analityczny, na jaki się zdecydowano, obejmował analizę 

równań strukturalnych (Jöreskog, 1973; Asher, 1976; 
Bollen, 1989; Kaplan, 2000). Warto też nadmienić, że 
konstrukt teoretyczny, który opisywał kulturę organiza-
cyjną zorientowaną proanalitycznie i  proinformacyjnie 
do otoczenia, zdefiniowano na gruncie: procesów ba-
dawczo-informacyjnych i kształtujących się pozytywnych 
relacji międzyludzkich pomiędzy poszczególnymi człon-
kami w  organizacji, oraz ustalanych planów względem 
przyszłych koncepcji/pomysłów badawczych, w  wyniku 
których wyłania się wspólna potrzeba organizacji badań 
marketingowych zarówno ze strony kadry kierowniczej 
jak i pracowników wykonawczych z różnych departamen-
tów i szczebli organizacyjnych. 

Wyniki badań

W procesie weryfikacji modelu strukturalnego 
sprawdzono przede wszystkim, w jakim stopniu 

teoretyczna postać tego modelu odtwarzała macierz 

Tab. 1. Respondenci według stanowisk w firmach – po wyodrębnieniu jednostek realizujących badania marketin-
gowe (próba N = 213)

Kategoria Typ respondenta Odsetek 
badanych

Nazwa 
stanowiska

Dyrektor działu marketingu lub sprzedaży 45%

Osoba zarządzająca produktem (ang. product manager.) 27%

Współ/właściciel, wice/prezes, dyrektor zarządzający (CEO) 20%

Pracownik wykonawczy w dziale marketingu 8%

Ogółem 100%

Źródło: opracowanie własne

Dane w zakresie istotności modelu: Chi-kwadrat = 46,904, df = 8, wartość p = 0,757, RMSEA = 0,035
Legenda: Elipsa F1 oznacza zmienną ukrytą niezależną zdefiniowaną jako „proanalityczna i proinformacyjna kul-
tura  organizacyjna firmy”
Elipsa F2 oznacza zmienną ukrytą zależną zdefiniowaną jako „postawy kadry wobec skuteczności badań marke-
tingowych”
Pola v1, v2, v3 to zmienne obserwowalne zmiennej ukrytej niezależnej F1; zaś: v4, v5, v6 to wskaźniki zmiennej 
niezależnej F2,
Wariancje błędów pomiaru ev1–ev6 zlokalizowane są przy strzałkach dochodzących do zmiennych obserwowal-
nych,
Ładunki czynnikowe znajdują się na strzałkach określających relacje między zmiennymi ukrytymi (F1 i F2) 
a zmiennymi obserwowalnymi. 

Rys. 2. Model strukturalny diagnozujący związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy proanalityczną i proinforma-
cyjną kulturą organizacyjną a postawami kadry w firmie wyrażanymi wobec skuteczności badań marketingowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie oprogramowania MPlus
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kowariancji. Reprodukcję przeprowadzono na bazie 
testu statystyki chi-kwadrat i  wartości wskaźnika RM-
SEA. Na ich podstawie zweryfikowano poziom dopa-
sowania modelu (opartego na związku postulowanym 
w hipotezie badawczej) w zakresie uzyskanych danych 
empirycznych. W  obliczeniach wykorzystano metodę 
maksymalnej wiarygodności skorygowanej średnią 
i wariancją (Muthén, Muthén, 2014). 

Jak wynika z obserwacji otrzymanych wyników, mo-
del strukturalny odzwierciedlał całkiem dobry poziom 
dopasowania, choć z  całą pewnością, nie był on staty-
stycznie rzecz biorąc idealny (por. wartości: Chi-kwa-
drat = 46,904 i  RMSEA = 0,035). W  tabeli 3  zamiesz-
czono wyniki z przeprowadzonej analizy i uzyskane na 
jej podstawie oszacowane parametry, gdzie wartości 
ładunków czynnikowych wskazywały na silne i istotne 

Tab. 2. Zmienne obserwowalne wykorzystane w konstrukcji zmiennych ukrytych

Zmienna ukryta i kierunek wpływu 
na zmienną obserwowalną Symbol i wyrażenie określające stwierdzenie danej zmiennej obserwowalnej 

Proanalityczna i proinformacyjna 
kultura organizacyjna 
w firmie [F1]

→ v1 w wyniku prowadzonych badań zachodzi proces pozytywnego kształtowania się relacji 
międzyludzkich (pomiędzy różnymi członkami firmy)

→ v2
kulturę organizacyjną mojej firmy, można określić jako typ kultury informacyjnej 
opartej w dużej mierze (lub w całości) na procesach badawczych, przez co kultura ta jest 
nastawiona proanalitycznie do otoczenia rynkowego

→ v3
w ramach ustalania planów na przyszłe koncepcje / pomysły badawcze, wyłania 
się wspólna potrzeba organizacji badań zarówno ze strony kadry kierowniczej, jak 
i pracowników wykonawczych z różnych departamentów i szczebli organizacyjnych

Postawy kadry wobec skuteczności 
badań marketingowych [F2]

→ v4 wyniki z badań marketingowych sprawiają, że u różnych osób w przedsiębiorstwie 
dokonuje się zmiana sposobu myślenia i działania w pracy

→ v5 wyniki z badań marketingowych „idą zawsze w parze” z osobistymi interesami różnych 
członków / grup mojego przedsiębiorstwa

→ v6 badania marketingowe są traktowane jako coś naturalnego i oczywistego przez większość 
członków firmy 

Legenda: Każda zmienna obserwowalna zamieszczona w ankiecie została przeskalowana na 7-punktowej skali Likerta, gdzie krańcowe 
wartości wynosiły odpowiednio: [1] – „zdecydowanie się nie zgadzam”, [7] – „zdecydowanie się zgadzam
Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Parametry wyodrębnione na podstawie estymacji modelu strukturalnego

Rodzaj badanej 
ścieżki w modelu

Wartość 
estymowana (E)

Błąd standardowy 
(SE) E/SE Istotność dwustronna 

wyniku

F1

→ v1 0,732 0,050 14,698 0,000

→ v2 0,627 0,056 11,278 0,000

→ v3 0,561 0,054 10,309 0,000

F2

→ v4 0,760 0,038 20,015 0,000

→ v5 0,370 0,056 6,647 0,000

→ v6 0,740 0,042 17,512 0,000

F1 → F2 0,465 0,093 5,010 0,000

Wariancje – składniki błędów zmiennych obserwowalnych: v1, v2, v3, v4, v5, v6 oraz zmiennej ukrytej F2

ev1 → v1 0,607 0,070 8,708 0,000

ev2 → v2 0,452 0,063 7,225 0,000

ev3 → v3 0,685 0,061 11,198 0,000

ev4 → v4 0,422 0,058 7,312 0,000

ev5 → v5 0,863 0,041 21,006 0,000

ev6 → v6 0,464 0,073 6,354 0,000

eF2 → F2 0,783 0,086 9,060 0,000

Źródło: opracowanie własne na podstawie oprogramowania MPlus
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związki pomiędzy zmienną ukrytą F1 i zmiennymi ob-
serwowalnymi (v1 = 0,732; v2 = 0,627; v3 = 0,561) oraz 
zmienną ukrytą F2 i  jej zmiennymi obserwowalnymi 
(v4 = 0,760; v5 = 0,370; v6 = 0,760).

Ostatecznie, kierując się powyższymi wynikami 
analiz, należy potwierdzić zakładany związek przyczy-
nowo-skutkowy pomiędzy zmienną ukrytą „proanali-
tyczna i  proinformacyjna kultura organizacyjna” –  F1 
i zmienną „postawy kadry w firmie wobec skuteczności 
badań marketingowych” –  F2. Wykazał on istotną sta-
tystycznie wartość na poziomie 0,465, co oznacza, że 
rozpatrywana relacja wskazuje na silne oddziaływanie 
zmiennej niezależnej „F1” na zmienną zależną „F2”. 
Innymi słowy, proanalityczna i  proinformacyjnie nasta-
wiona kultura organizacyjna w  firmie determinuje po-
stawy kadry kierowniczej względem skuteczności badań 
marketingowych. 

Podsumowanie

N a podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, 
że w firmach, w których kadra wykazuje przychylne 

postawy wobec skuteczności badań marketingowych, 
pojawia się też jedna spójna kulturowo tożsamość, zinte-
growana w obrębie tych samych idei, znaczeń, wartości 
i  norm analityczno-informacyjnych. Zbiorowa i  jedno-
lita tożsamość kulturowa pozwala wypracować zgodne 
wzorce myślenia i  postępowania dla kadry, sprzyjające 
realizacji badań marketingowych na wysokim poziomie 
skuteczności. Powodzenie badań marketingowych zale-
ży więc od spełnienia specyficznych warunków kultu-
rowych w sposób szczególny odznaczających się: 1) głę-
boką świadomością i bezrefleksyjnością – w tym sensie, 
że dzięki takiej kulturze badania są traktowane jako coś 
naturalnego i  niekwestionowanego przez wszystkich 
członków organizacji; 2) wielopoziomowością i  wielo-
płaszczyznością –  w  ramach których zachodzi proces 
pozytywnego kształtowania relacji międzyludzkich oraz 
powiązań zadaniowych pomiędzy różnymi członkami 
w organizacji jako całości na podstawie gromadzonych 
informacji z badań. 

Ponadto spójna kulturowo tożsamość w firmie wpły-
wa na jej wysoki poziom: 1) integracji, dzięki której 
w  organizacji wyłania się wspólny tok myślenia i  po-
stępowania u  menedżerów i  pracowników (z  różnych 
działów i  szczebli organizacyjnych) w  zakresie prowa-
dzonych badań marketingowych; 2) percepcji, na pod-
stawie której powstaje jednolity wzorzec postrzegania 
otoczenia zewnętrznego i  nadawania mu odpowied-
niego znaczenia w kontekście realizowanych projektów 
badawczych, poprzez które firma z korzyścią dla siebie 
może „odbierać” daną rzeczywistość oraz 3) adaptacji, 
zmierzającej do stabilizacji rzeczywistości poprzez wy-
pracowanie i stosowanie procedur reagowania na zmiany 
zachodzące w otoczeniu firmy na bazie skutecznych ba-
dań marketingowych. Tym samym bez proanalitycznie 
i  proinformacyjnie nastawionej kultury organizacyjnej 
trudno jest też mówić o pełnej integracji poszczególnych 
zadań badawczych, jednolitej percepcji czy adaptacji 

badań marketingowych na wewnętrzny użytek informa-
cyjny w firmach. Trudno jest w zasadzie w ogóle mówić 
o  skuteczności prowadzonych badań marketingowych 
w  sytuacji, gdy firmy przejawiają słaby poziom kultury 
organizacyjnej.

dr Piotr Tarka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania
e-mail: piotr.tarka@ue.poznan.pl

Przypis

1) Proces generowania właściwych zmiennych obserwowalnych 
i  wyodrębniania zmiennych ukrytych można prześledzić 
w pracy P. Tarki (2017).
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Organizational Culture and Attitudes 
of Managers in the Context of 
Marketing Research Effectiveness

Summary

In the present article, the author discusses the issue of 
marketing research effectiveness in companies in the 
context of managers’ attitudes, which are formed under 
the influence of organizational culture (of the pro-
analytic and pro-informational approach to the external 
environment). The stated research hypothesis explains 
that the culture of this type significantly determines the 
attitude of executives in relation to the level of marketing 
research effectiveness. A verification of the hypothesis was 
preceded by the literature studies and empirical studies 
that were conducted in business organizations on a group 
of managers undertaking strategic and tactical decisions 
(N = 213). 

Keywords

organizational culture, attitude of management, marketing 
research effectiveness

WZORCE ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ 
W PROJEKCIE
Karolina Muszyńska

Wprowadzenie

Z arządzanie komunikacją uważane jest za jeden z waż-
niejszych obszarów wiedzy w  ramach zarządzania 

projektami. Kształtuje je wiele czynników, takich jak cha-
rakterystyka interesariuszy projektu, środowisko projektu, 
struktura komunikacji czy bariery fizyczne i psychologicz-
ne (Damasiotis i  in., 2012). Komunikacja ma wpływ na 
większość zadań projektowych, gdyż zarządzanie jakim-
kolwiek aspektem projektu wymaga komunikowania się 
wewnątrz zespołu lub z zewnętrznymi interesariuszami. 

Badania wykazały, że istnieje bezpośredni związek po-
między modelem środowiska komunikacji a  rezultatem 
projektu (Phillips, 2014). Umiejętności w zakresie komu-
nikacji i  współpracy w  projekcie uważane są  za kwinte-
sencję przywództwa w  zarządzaniu projektami (Burke, 
Barron, 2014), a  świadomość potencjału skutecznej 
komunikacji jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
sukcesu w świecie biznesu (Charles, 2009).

Metodologie i zbiory zasad zarządzania projektami, ta-
kie jak Project Management Body of Knowledge, Prince 2, 

Adaptive Project Framework, Agile Software Development, 
Scrum i  inne, zawierają zasady, wskazówki i  procedury 
dotyczące różnych aspektów zarządzania komunikacją 
i dokumentacją, które w większości przypadków powinny 
być wystarczające do prawidłowego zarządzania komuni-
kacją w zespole projektowym. Jednakże wiele organizacji 
w  rzeczywistości nie stosuje tych metodologii i  zbiorów 
zasad (Muszyńska, 2010, s. 85) lub koncentruje się wyłącz-
nie na obszarach wiedzy, które wydają się im ważniejsze, 
takich jak harmonogramowanie, zarządzanie kosztami, 
budżetem itp. Znane są  liczne przypadki niepowodzeń 
projektowych, które można powiązać z niewłaściwym za-
rządzaniem komunikacją (Conboy, 2010).

Wydaje się zatem ważne, aby nieustannie promować 
dobre praktyki zarządzania komunikacją i szukać nowych 
sposobów wspierania kierowników projektów i członków 
zespołów w  lepszej realizacji procesów komunikacyj-
no-dokumentacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest 
zdefiniowanie wzorców zarządzania komunikacją w pro-
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jekcie, wskazujących reguły postępowania w celu unikania 
bądź rozwiązywania typowych problemów występujących 
przy planowaniu i  realizacji procesów komunikacyjno-

-dokumentacyjnych. Podstawą do budowy wzorców były 
najlepsze praktyki zarządzania komunikacją opisane 
w literaturze przedmiotu oraz wyniki ankiety przeprowa-
dzonej wśród kierowników projektów. W  dalszej części 
artykułu przytoczono szereg przesłanek, opartych na ba-
daniach opisanych w literaturze, podkreślających znacze-
nie zarządzania komunikacją w  zarządzaniu projektami. 
Podano definicje wzorca oraz przykłady wykorzystania 
wzorców w  różnych dziedzinach. Następnie opisano 
metodykę badań i omówiono wyniki, gdzie zawarto opis 
jedenastu wzorców zarządzania komunikacją projektową, 
w  podziale na cztery kategorie, oraz omówiono najistot-
niejsze wnioski. W podsumowaniu zaproponowano przy-
szłe kierunki badań.

Znaczenie zarządzania 
komunikacją w projekcie

P omyślna realizacja projektu zależy od właściwego 
zarządzania nim w  wielu obszarach, jak opisali to 

szczegółowo tacy autorzy jak H.R. Kerzner (2013) czy J.R. 
Meredith i S.J. Mantel (2011). Jednym z obszarów wiedzy 
uważanym za mający decydujące znaczenia dla powodze-
nia projektu jest zarządzanie komunikacją (Ofori, 2013). 

Skuteczna komunikacja projektowa to taka, dzięki któ-
rej odpowiednie informacje trafiają do potrzebujących ich 
osób, we właściwym czasie, w najbardziej efektywny spo-
sób (IPMA, 2006). Dobrze poinformowani członkowie 
zespołu, menedżerowie i  inni interesariusze są  skoncen-
trowani na realizacji celów projektu, świadomi możliwych 
niebezpieczeństw oraz zdolni wyjaśniać wszelkie nieporo-
zumienia i rozwiązywać pojawiające się problemy w celu 
pomyślnego zakończenia projektu. Skuteczna komuni-
kacja jest kluczowym elementem skuteczności zespołu, 
zarówno tradycyjnego, jak i wirtualnego (Pitts i in., 2012).

Z jednej strony kierownicy projektów podkreślają klu-
czowe znaczenie zarządzania komunikacją – np. badania 
przeprowadzone przez Project Management Institute 
ujawniły, że 55 procent kierowników projektu zgadza się, 
że efektywna komunikacja ze wszystkimi zainteresowa-
nymi stronami jest najbardziej krytycznym czynnikiem 
sukcesu w zarządzaniu projektami (PMI, 2013). Z drugiej 
strony procesy i  procedury komunikacyjne określone 
w  ramach stosowanej przez daną organizację metody-
ki zarządzania projektami są  często zaniedbywane lub 
stosowane sporadycznie (Monteiro de Carvalho, 2013). 
Przykładowo, niedawne badania nad wykorzystaniem 
metod zarządzania komunikacją projektową w  przedsię-
biorstwach przemysłowych w Republice Słowackiej wyka-
zały, że 66% badanych przedsiębiorstw nie przygotowało 
żadnego pisemnego dokumentu (metodologii, etapów 
procesu, itp.) do zarządzania komunikacją w  projek-
cie (Samáková i  in., 2013). Również K.E. Papke-Shields 
i  współautorzy (2010) w  swoich badaniach dotyczących 
stosowania praktyk zarządzania projektami i ich związku 
z sukcesem projektu wykazują, że praktykom związanym 

z zarządzaniem komunikacją nie poświęca się wystarcza-
jącej uwagi, podczas gdy ich stosowanie ma duży wpływ 
na powodzenie realizacji projektu. Większość procesów 
komunikacyjnych w  projekcie jest zwykle realizowana 
bez właściwego planowania, oparta na przyzwyczajeniach 
i preferencjach, a nie rzeczywistych potrzebach i procedu-
rach (Pop i in., 2013).

Definicje wzorców oraz obszary 
ich zastosowania

O gólna definicja wzorca określa go jako „wzór, sche-
mat mogący być normą dla innych przedmiotów 

albo zjawisk danego typu” lub jako „zespół cech, zasad 
uznanych za właściwe, godne naśladowania” (Słownik …, 
2016). Wzorce projektowe używane są  do reprezentowa-
nia wiedzy, która opiera się na doświadczeniach zdoby-
tych w rzeczywistych projektach i która jest powszechnie 
akceptowana. Można spotkać się z  innymi określeniami 
podobnymi do pojęcia wzorca, takimi jak: czynnik sukce-
su, model sukcesu, miara sukcesu, architektura referencyj-
na, najlepsze praktyki czy najgorsze praktyki (Rech i  in., 
2009).

Wzorce projektowe zawierają uniwersalne rozwiązania 
powszechnie występujących w praktyce problemów, które 
mogą być wykorzystywane wielokrotnie i które zależą od 
kontekstu (Ernst, 2008). Wywodzą się z  koncepcji języka 
wzorców, zaproponowanej pierwotnie dla architektury 
przez Ch. Alexandra, która jest obecnie szeroko stosowana 
w wielu innych dziedzinach związanych z  twórczym dzia-
łaniem ludzi (Lukosch, Schümmer, 2006 oraz prace tam 
cytowane), między innymi w  inżynierii oprogramowania 
(Gamma i in., 1994), zarządzaniu wiedzą (Rech i in., 2009) 
czy zarządzaniu architekturą biznesową (Ernst, 2008). 

W inżynierii oprogramowania wzorzec projektowy od-
nosi się do często występujących problemów związanych 
z  projektowaniem oprogramowania i  proponuje ogólne 
rozwiązania tych problemów. Jego definicja, zgodnie z sze-
roko przyjętym formatem, zawiera następujące elementy: 
Nazwa wzorca, Cel, Motywacja, Stosowalność, Struktura, 
Uczestnicy, Współpraca, Konsekwencje, Implementacja, 
Przykładowy kod, Znane zastosowania oraz Wzorce po-
wiązane. Cel wyjaśnia, co robi dany wzorzec projektowy 
i  jakiego problemu dotyczy. Motywacja to scenariusz ilu-
strujący problem projektowy i opis tego, jak wzorzec go 
rozwiązuje. Stosowalność opisuje sytuacje, kiedy wzorzec 
projektowy można zastosować, natomiast struktura to 
graficzna reprezentacja klas we wzorcu wraz z diagrama-
mi interakcji. Uczestnicy określają klasy uczestniczące we 
wzorcu projektowym i przypisane im odpowiedzialności. 
Współpraca opisuje sposób współudziału uczestników 
w  celu realizacji odpowiedzialności, a  Konsekwencje 
dotyczą tego, czego można się spodziewać przy użyciu 
wzorca. Implementacja wskazuje pułapki, wskazówki 
i  techniki przydatne przy implementacji wzorca, a  Zna-
ne zastosowania podają przykłady zastosowania wzorca 
w praktyce. Każdy wzorzec projektowy opisany jest zgod-
nie z tym formatem, co ułatwia korzystanie z nich czy też 
ich porównywanie (Gamma i in., 1994).
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W zarządzaniu wiedzą wzorce opisują najlepsze praktyki 
z  zakresu strukturyzacji wiedzy, projektowania systemów 
zarządzania wiedzą i  rozwoju ontologii. Wzorce w  za-
rządzaniu wiedzą stanowią również formę języka, który 
pomaga w komunikacji dotyczącej wiedzy i  systemów za-
rządzania wiedzą. Każdy wzorzec opisany jest według sza-
blonu o następujących sekcjach: Nazwa, Problem, Efekt-Q 
(wpływ wzorca na aspekty jakościowe wiedzy i czy jest to 
wpływ pozytywny, negatywny czy neutralny), Rozwiązanie 
i Przyczyny (powody stosowania wzorca) (Rech i in., 2009).

Analiza zakresu i sposobu stosowania wzorców w róż-
nych obszarach problemowych przyczyniła się do pod-
jęcia próby zdefiniowania wzorców również w  zakresie 
zarządzania komunikacją w zespole projektowym.

Metoda badawcza

W zorce zarządzania komunikacją w  zespole projek-
towym, przedstawione w  dalszej części artykułu, 

opierają się na dwóch głównych źródłach wiedzy. Pierw-
szym z nich są praktyki zarządzania komunikacją opisane 
w literaturze (jej dogłębną analizę wraz z pełną bibliogra-
fią zawarto w pracy K. Muszyńskiej (2015)). Na ich bazie 
zdefiniowano początkowy zbiór wzorców i przygotowano 
wstępną formę ich opisów.

Źródło drugie stanowiły opinie praktyków. W  celu 
ich pozyskania wykorzystano wywiad ustrukturyzowany 
zawierający pytania zamknięte i  otwarte. Zdecydowa-
no się na przeprowadzenie badania jakościowego na 
niewielkiej grupie praktyków, ponieważ umożliwiło to 
dokładne przeanalizowanie ich wypowiedzi i  wychwy-
cenie elementów istotnych dla definicji poszczególnych 
wzorców. Głównym celem badania nie było bowiem usta-
lenie powszechności stosowania poszczególnych praktyk 
zarządzania komunikacją w  projektach, ale pogłębienie 
wiedzy na ich temat, lepsze ich zrozumienie i uwzględnie-
nie opinii praktyków w definicji proponowanych wzorców 
zarządzania komunikacją. 

Badanie przeprowadzono w  lutym 2015  r. Udział 
wzięło w  nim 10 osób mających wieloletnie doświad-
czenie w  pracy przy realizacji projektów (także w  roli 
kierowników projektów) z  dziesięciu krajowych i  mię-
dzynarodowych przedsiębiorstw informatycznych dzia-
łających w Polsce. Fakt, że wszyscy eksperci rekrutowali 
się z  przedsiębiorstw informatycznych, nie stanowi 
przesłanki silnie obciążającej wyniki, ponieważ żaden 
z proponowanych wzorców nie dotyczy problemów spe-
cyficznych dla projektów informatycznych. 

W ramach wywiadów zaprezentowano kierownikom 
projektów 11 wzorców zarządzania komunikacją projek-
tową w  ich wstępnej formie, zawierającej cztery sekcje 
(nazwa, kontekst, problem i  rozwiązanie) i poproszono 
o  udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań zamkniętych 
i otwartych dotyczących tych wzorców. Ankieta zawiera-
ła następujące pytania zamknięte:
1. Czy spotkali się Państwo z  wymienionymi wzorcami 

zarządzania komunikacją?
2. Czy któryś ze wzorców stosowany jest u Państwa w ze-

społach projektowych?

3. Jak oceniliby Państwo trudność realizacji poszczegól-
nych wzorców?

4. Jak oceniliby Państwo przydatność poszczególnych 
wzorców?
Na pytania pierwsze i  drugie należało udzielić od-

powiedzi „tak” lub „nie”, natomiast dla pytań trzeciego 
i  czwartego zastosowano skalę oceny od 1  do 5, gdzie 
1  oznaczało „łatwe” i  „bardzo przydatne”, natomiast 
5 „trudne” i „nieprzydatne”. 

Druga część ankiety zawierała następujące pytania 
otwarte, dotyczące załączonych wzorców:
1. Jakie trudności dostrzegają Państwo przy stosowaniu 

danego wzorca?
2. Co według Państwa ułatwia stosowanie danego wzorca 

(narzędzia, procedury itp.)?
3. W  jakiej sytuacji uznaliby Państwo dany wzorzec za 

szczególnie adekwatny i dlaczego?
4. W  jakiej sytuacji uznaliby Państwo dany wzorzec za 

niewłaściwy i dlaczego?
Odpowiedzi udzielone przez respondentów na te py-

tania zostały wykorzystane do ulepszenia i wzbogacenia 
wstępnej wersji wzorców zarządzania komunikacją, które 
w swojej ostatecznej formie, z podziałem na kategorie, zo-
stały zaprezentowane w wynikach badań. 

Wyniki badań
Definicja wzorca zarządzania 
komunikacją w projekcie

D efinicja wzorca zarządzania komunikacją w  projek-
cie zaproponowana w niniejszym opracowaniu jest 

wynikiem analizy wzorców zdefiniowanych w  różnych 
dziedzinach oraz połączenia wybranych aspektów tych 
wzorców z  charakterystyką i  praktykami zarządzania 
komunikacją w zespołach projektowych. Każdy wzorzec 
składa się z  następujących sekcji: Nazwa wzorca, Kon-
tekst, Problem, Rozwiązanie, Efekt-Q (na jakie aspekty 
jakościowe komunikacji wpływa wzorzec i  czy jest to 
wpływ pozytywny czy negatywny), Stosowalność (sytu-
acje, zespoły i projekty, w przypadku których należy sto-
sować dany wzorzec oraz osoby uczestniczące i ich role), 
Konsekwencje (czego można się spodziewać w związku 
z  zastosowaniem wzorca), Implementacja (zagrożenia, 
wskazówki i  narzędzia przydatne w  realizacji wzorca) 
oraz Wzorce powiązane. Do określania efektu-Q wzięto 
pod uwagę następujące aspekty jakościowe komunikacji: 
przejrzystość i spójność, odpowiedni poziom szczegóło-
wości, aktualność informacji, zaspokajanie potrzeb ko-
munikujących się uczestników, angażowanie właściwych 
ludzi, gwarancję jednolitego rozumienia treści, przepływ 
komunikacji wspierający otwartość, redundancję i infor-
mację zwrotną. 

Wzorce zarządzania komunikacją w projekcie zostały 
pogrupowane w cztery kategorie, określone dla praktyk 
zarządzania komunikacją (Muszyńska, 2015) ze względu 
na aspekt komunikacji, jakiego dotyczą: informacyjną 
(związaną z  wytwarzaniem, zbieraniem, rozpowszech-
nianiem i  przechowywaniem informacji o  projekcie), 
strategiczną (związaną z  planowaniem komunikacji 
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i środowiskiem projektu), emocjonalną (dotyczącą kwe-
stii zaufania i relacji) oraz praktyczną (związaną z zasa-
dami przejrzystej i pozytywnej komunikacji i właściwego 
zachowania). 

Wzorce zarządzania komunikacją 
w kategorii informacyjnej

W   kategorii informacyjnej zdefiniowano trzy wzorce 
zarządzania komunikacją: Harmonogram komuni-

kacji, Centrum wiedzy projektowej i Różnorodność środków 

komunikacji. Według badań, przeprowadzonych wśród 
praktyków, wszystkie zdefiniowane w tej kategorii wzorce 
były znane ankietowanym i większość z nich stosowała je 
w  swoich przedsiębiorstwach. W  tabeli 1  przedstawiono 
wymienione wyżej wzorce, opracowane zgodnie ze zdefi-
niowanym wcześniej szablonem. W tej i dalszych tabelach 
nazwy sekcji wzorca zostały skrócone w następujący sposób: 
Kt (Kontekst), P (Problem), R (Rozwiązanie), Q (Efekt-Q), 
S (Stosowalność), Ks (Konsekwencje), I  (Implementacja) 
i WP (Wzorce powiązane).

Tab. 1. Kategoria informacyjna wzorców zarządzania komunikacją

Harmonogram komunikacji

Kt
Zespół projektowy jest rozproszony, członkowie zespołu są  w  różnych strefach czasowych; zgodnie z  planem komunikacji, partnerzy 
projektowi powinni się wzajemnie informować o statusie projektu w celu uzyskiwania informacji zwrotnych i utrzymywania wysokiego 
poziomu zaangażowania.

P
Komunikacja między członkami zespołu jest zbyt uboga, polegająca głównie na wysyłaniu raportów, a  do komunikacji bezpośredniej 
dochodzi tylko w sytuacjach awaryjnych. W konsekwencji problemy nie są rozwiązywane na bieżąco, wzajemne zrozumienie pomiędzy 
członkami zespołu jest utrudnione z powodu sporadycznej informacji zwrotnej, dynamika realizacji zadań jest niska.

R Przygotowanie harmonogramu komunikacji, uwzględniającego dwustronną komunikację pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, jak 
również wielostronne audio- i wideokonferencje w szerszym gronie.

Q
Pozytywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: aktualność informacji na temat statusu zadań projektowych, redundancja, 
informacja zwrotna. Możliwy negatywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: w przypadku dużej liczby uczestników 
audio- lub wideokonferencji komunikacja jest nieskuteczna i irytująca (często pojawiają się problemy techniczne).

S
Wzorzec może być stosowany do każdego rodzaju projektu i zespołu, choć jest szczególnie przydatny w przypadku zespołów rozproszonych 
i dużych projektów trwających dłużej niż trzy miesiące. Wzorzec powinien dotyczyć wszystkich członków zespołu i każdy z nich powinien 
być odpowiedzialny za przestrzeganie ustalonego harmonogramu lub z wyprzedzeniem informować o wszelkich odstępstwach.

Ks Zastosowanie wzorca zapewnia regularną komunikację między członkami zespołu, dostosowaną do ich harmonogramów pracy i preferencji 
komunikacyjnych oraz daje możliwość bieżącego wyjaśniania wszelkich niejasności i uzyskiwania natychmiastowej informacji zwrotnej.

I

Ustalanie harmonogramu komunikacji wymaga czasu, wysiłku, współpracy i dobrej woli członków zespołu, aby plan ten był przestrzegany 
i przynosił korzyści; im więcej jest stron i lokalizacji, tym jest to trudniejsze. Harmonogram powinien być uzgodniony podczas spotkania 
inaugurującego projekt wraz z jasnym określeniem jego celu i instrukcjami realizacji. Należy wziąć pod uwagę przesunięcia w ramach różnych 
stref czasowych oraz możliwości i preferencje uczestników co do medium komunikacji. Przydatne może być korzystanie z takich narzędzi 
jak współdzielone kalendarze czy matryca komunikacji. Bardzo ważną kwestią w realizacji tego wzorca jest angażowanie w komunikację 
wielostronną tylko osób, których ona dotyczy (grupy tematyczne).

WP Jasne reguły na starcie, Sprzyjanie komunikacji bezpośredniej, Docenianie zespołu

Centrum wiedzy projektowej

Kt

Komunikacja w zespole odbywa się w różny sposób; wiele osób korzysta z poczty elektronicznej jako podstawowego medium komunikacyjnego, 
a także wysyła elementy dokumentacji projektowej w postaci załączników. Inni preferują komunikację za pośrednictwem komunikatorów 
internetowych, dołączając niekiedy pliki z dokumentacją projektową do rozmów. Jeszcze inni wolą rozmawiać przez telefon i dostarczać dane 
projektowe na pamięciach przenośnych.

P

Wiele elementów dokumentacji projektowej pozostaje tylko w  skrzynkach pocztowych, komputerach czy przenośnych pamięciach 
poszczególnych członków zespołu, a wiedza projektowa w ich głowach; tworzone są różne wersje tych samych dokumentów, a ich scalenie 
jest bardzo uciążliwe; niektórych informacji nie można odszukać lub odnalezienie ich jest czasochłonne; gdy któryś z członków opuszcza 
zespół, zabiera ze sobą część wiedzy projektowej.

R Zapewnienie repozytorium projektu –  centrum wiedzy projektowej, w  którym są  umieszczane, przechowywane i  udostępniane pliki 
dokumentacji projektowej.

Q

Pozytywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: jasność i spójność, aktualność dokumentacji projektowej, odpowiedni 
poziom szczegółowości i  przepływ komunikacji sprzyjający otwartości. Możliwy negatywny wpływ na następujące aspekty jakościowe 
komunikacji: w przypadku gdy repozytorium jest nieuporządkowane, trudno mówić o jasności i spójności czy też o odpowiednim poziomie 
szczegółowości.

S

Wzorzec powinien być stosowany w  każdego rodzaju projekcie i  zespole, ponieważ nawet małe projekty i  małe zespoły wytwarzają 
dokumentację projektową, która powinna służyć zespołowi, a pozyskana wiedza może okazać się przydatna w przyszłych projektach. Wszyscy 
członkowie zespołu są odpowiedzialni za umieszczanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu w sposób uporządkowany, 
ustalony na początku lub wypracowany w początkowej fazie realizacji projektu.



34 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 4/2017

Wzorce zarządzania komunikacją 
w kategorii strategicznej

K olejne trzy wzorce zarządzania komunikacją zostały 
zdefiniowane w  kategorii strategicznej. Są to: Ja-

sne reguły na starcie, Kompetencje kulturowe i  językowe 
oraz Zakres władzy klienta. Wzorce te także były znane 

większości praktyków i wykorzystywane w ich zespołach, 
choć wzorzec Kompetencje kulturowe i językowe nie miał 
zastosowania u  ponad jednej trzeciej z  nich, ponieważ 
ich zespoły projektowe nie były kulturowo i  językowo 
zróżnicowane. W tabeli 2 scharakteryzowano trzy wzorce 
zarządzania komunikacją z kategorii strategicznej.

Ks

Zapewnia wspólną bazę dokumentacji projektowej, dostępną dla wszystkich członków zespołu, z  uwzględnieniem ich praw 
dostępu, zawierającą aktualną dokumentację projektową i uporządkowaną historię jej tworzenia. W ten sposób budowane jest 
repozytorium wiedzy projektowej. Udostępnianie dokumentów ogranicza się do wskazania ich lokalizacji w  centrum wiedzy 
projektowej.

I

Utworzenie centrum wiedzy projektowej wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i  ustanowienia procedur, aby 
repozytorium było łatwe w  użytkowaniu, a  przechowywanie i  udostępnianie informacji efektywne. Można w  tym celu 
wykorzystać portal internetowy z  funkcją wiki, narzędzie do pracy grupowej lub oprogramowanie do zarządzania projektami 
z funkcjonalnością wersjonowania plików i śledzenia zmian. Problemy, które mogą się pojawić, dotyczą efektywnej organizacji 
repozytorium i  potrzeby przeszkolenia członków zespołu z  zakresu jego prawidłowej obsługi. Narzędzia tego typu zwykle 
wymagają konfiguracji i  specjalistycznej wiedzy i  bywają drogie. Czasami współdzielenie dokumentów pomiędzy zespołem 
wykonawcy i  klienta nie jest możliwe ze względu na kwestie bezpieczeństwa. Może również pojawić się problem związany 
ze zmianą nawyków, dotyczących współdzielenia dokumentacji projektowej. Aby odzwyczaić członków zespołu od wysyłania 
dokumentów projektowych w postaci załączników do poczty elektronicznej, można zaimplementować w programie pocztowym 
specjalną funkcję, wyświetlającą komunikat z pytaniem, czy załączony plik nie powinien raczej być umieszczony w repozytorium, 
zamiast wysłany. 

WP Różnorodność środków komunikacji

Różnorodność środków komunikacji

Kt

Zdarza się, że narzędzia wykorzystywane w  zespole projektowym narzucają sposób komunikacji między członkami zespołu, 
ograniczając go głównie do komunikacji pisemnej, aby pozostał trwały dowód przebiegu dyskusji czy uzgodnień. Bezpośrednie 
rozmowy pomiędzy członkami zespołu są sporadyczne; taka sytuacja jest szczególnie powszechna w przypadku międzynarodowych, 
rozproszonych zespołów projektowych.

P

Skupienie się na jednej formie komunikacji, czy to ustnej czy pisemnej, utrudnia realizację projektu, w  pierwszym przypadku 
z powodu ulotności ustnych ustaleń, w drugim przypadku, ze względu na możliwe problemy ze zrozumieniem intencji nadawcy 
lub braku natychmiastowego sprzężenia zwrotnego. W  przypadku korzystania z  pisemnej komunikacji w  czasie rzeczywistym 
(komunikator internetowy) problemem może być zbyt wolne tempo pisania, a w przypadku komunikacji ustnej słaba znajomość 
języka obcego.

R Promowanie różnorodności w  sposobach komunikacji i  podkreślanie znaczenia komunikacji ustnej, wspierającej wzajemne 
zrozumienie i jednoczącej zespół projektowy, przy jednoczesnym zachowaniu zasad wzorca Centrum wiedzy projektowej.

Q

Pozytywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: zaspokojenie potrzeb komunikujących się uczestników 
(niektórym bardziej odpowiada komunikacja pisemna, podczas gdy inni potrzebują bezpośredniej rozmowy), gwarancja jednolitego 
rozumienia treści, redundancja oraz natychmiastowa informacja zwrotna (w przypadku komunikacji ustnej). Możliwy negatywny 
wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: w  przypadku zaniedbania zasad wzorca Centrum wiedzy projektowej 
spójność dokumentacji projektowej jest zagrożona.

S

Wzorzec należy stosować ostrożnie, biorąc pod uwagę kulturę komunikacji zespołu projektowego, poziom znajomości języka 
projektu przez członków zespołu oraz kwestie bezpieczeństwa (niektóre narzędzia komunikacyjne mogą być uważane za 
niebezpieczne). Kierownik projektu powinien mieć na uwadze osobiste predyspozycje każdego uczestnika komunikacji, aby nie 
zmuszać nikogo do korzystania z form komunikacji, w których czuje się niekomfortowo.

Ks
Różnorodność komunikacji, z  jednej strony wzbogaca i  ułatwia komunikację między członkami zespołu, ale z  drugiej strony, 
jeśli się nią odpowiednio nie zarządza, może spowodować komunikacyjny chaos, w którym część informacji gubi się w ustnych 
rozmowach, a czas marnowany jest na zbyt częste i nieefektywne spotkania.

I

Pisemna forma komunikacji, zwłaszcza część dotycząca komunikowania wyników projektu i tworzenia dokumentacji projektowej, 
powinna być ustalona na początku realizacji projektu i zorganizowana z zastosowaniem skutecznych oraz łatwych do zrozumienia 
i  przestrzegania procedur, przeznaczonych do stosowania przez wszystkich członków zespołu (zobacz wzorzec Jasne reguły 
na starcie). Jedną z  najbardziej skutecznych ustnych form komunikacji są  ‘stand-up meetings’, znane ze zwinnego zarządzania 
projektami, które są  efektywnym sposobem, aby dowiedzieć się, jaki jest status zadań projektowych, kto potrzebuje pomocy 
lub kto nie pracuje prawidłowo; jest to również doskonała okazja, aby członkowie zespołu poznali się nawzajem. W przypadku 
zespołów rozproszonych można zorganizować ‘stand-up meeting’ przy użyciu narzędzi do wideokonferencji. Organizacja spotkań 
tradycyjnych wymaga uwzględnienia kosztów ich organizacji i wcześniejszego ich zaplanowania.

WP Jasne reguły na starcie, Centrum wiedzy projektowej, Sprzyjanie komunikacji bezpośredniej

Źródło: opracowanie własne
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Tab. 2. Kategoria strategiczna wzorców zarządzania komunikacją

Jasne reguły na starcie

Kt
Zdarza się, że podczas planowania różnych aspektów projektu (zadań, odpowiedzialności, harmonogramu czy budżetu) plan 
komunikacji i dokumentacji jest zaniedbywany. Nie ma regularnego kontaktu z klientem w celu informowania go o postępach 
projektu czy sprawnego podejmowania decyzji w razie ewentualnych zmian i nowych wymagań. 

P
Nie ma ani wyznaczonych osób, ani określonych zadań związanych z  procesami planowania i  zarządzania komunikacją 
i dokumentacją. Członkowie zespołu nie czują potrzeby komunikowania statusu swoich zadań, ani nie czują się odpowiedzialni 
za informowanie klienta o statusie projektu.

R

Stworzenie przejrzystego, praktycznego i wysokiej jakości planu komunikacji z wyznaczonymi osobami odpowiedzialnymi 
za zarządzanie komunikacją i  opisem zadań komunikacyjno-dokumentacyjnych –  tych, które mają być realizowane przez 
konkretne osoby oraz tych, które są  obowiązkiem wszystkich członków zespołu projektowego. W  przypadku zespołów 
rozproszonych szczególnie ważne jest zastosowanie wzorca Harmonogram komunikacji, a przy zespołach wielojęzycznych 
należy określić wspólny język komunikacji w projekcie.

Q

Pozytywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: zaspokojenie potrzeb komunikujących się uczestników. 
Możliwy negatywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: w  przypadku nadmiernego formalizmu 
i biurokracji w planie komunikacji uczestnicy mogą być zniechęceni do skutecznego komunikowania się, co może zagrozić 
wszystkim aspektom jakościowym komunikacji. 

S
Wzorzec powinien być stosowany w  każdego rodzaju projekcie i  zespole, choć jest szczególnie przydatny w  zespołach 
o  odmiennej kulturze pracy. Wszystkie osoby przypisane do jakichkolwiek zadań komunikacyjno-dokumentacyjnych 
powinny być jasno poinformowane o swoich obowiązkach na początku realizacji projektu.

Ks
Zapewnia, że   wszyscy członkowie zespołu oraz uczestnicy projektu znają swoje obowiązki komunikacyjno-dokumentacyjne. 
Klient jest na bieżąco informowany o  stanie realizacji zadań projektowych. Ważne jest jednak, aby plan komunikacji był 
elastyczny i dostosowany do projektu i zespołu.

I
Przygotowanie wysokiej jakości planu komunikacji wymaga czasu i  wysiłku, aby był łatwy w  realizacji i  nieuciążliwy dla 
zespołu projektowego; zbytni formalizm może zniechęcić zespół. Plan komunikacji powinien być przygotowany już na 
spotkanie inaugurujące projekt albo najpóźniej w fazie inicjacji projektu.

WP Harmonogram komunikacji, Zakres władzy klienta, Docenianie zespołu, Różnorodność środków komunikacji, Kompetencje 
kulturowe i językowe, Podstawowe zasady komunikacji

Kompetencje kulturowe i językowe 

Kt Członkowie jednego zespołu lub członkowie dwóch współpracujących zespołów (zespół klienta i  wykonawcy) pochodzą 
z różnych obszarów kulturowych i językowych.

P Brak kompetencji kulturowych i/lub językowych członków zespołu, co utrudnia komunikację i wzajemne zrozumienie i tym 
samym prawidłową realizację projektu.

R

Członkowie zespołu powinni być przygotowani do pracy w  środowisku, w  którym realizowany będzie projekt i  znać 
zasady i  zwyczaje panujące w  krajach, z  których pochodzą inni członkowie zespołu. Innym możliwym rozwiązaniem jest 
wprowadzenie tzw. „kultury projektowej” która jest wspólnie wypracowanym zestawem zasad obowiązującym wszystkich 
członków zespołu realizujących dany projekt. Członkowie zespołu powinni również posiadać niezbędne umiejętności 
językowe, zapewniające swobodną komunikację. W razie potrzeby należy zatrudnić tłumacza.

Q Pozytywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: przejrzystość i  spójność, zaspokajanie potrzeb 
komunikujących się uczestników, gwarancja jednolitego zrozumienia treści.

S Wzorzec jest przeznaczony dla zespołów pracujących w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym. Ma zastosowanie 
do wszystkich członków zespołu, którzy są odpowiedzialni za zadania komunikacyjno-dokumentacyjne.

Ks Komunikacja w kulturowo i językowo kompetentnym zespole projektowym jest łatwiejsza, a współpraca bardziej wydajna.

I

Nie zawsze możliwe jest zapewnienie kulturowo i  językowo kompetentnych członków zespołu. Nauka języka obcego jest 
procesem długotrwałym, a poznawanie innej kultury jest trudne. Jeśli chodzi o kompetencje kulturowe można przeprowadzić 
odpowiednie szkolenie lub wprowadzić kulturę projektową. W przypadku problemów językowych w komunikacji pisemnej 
można wspomagać się takimi narzędziami jak tłumacz internetowy. Przy komunikacji ustnej może być potrzeba zatrudnienia 
tłumacza.

WP Jasne reguły na starcie
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Wzorce zarządzania komunikacją 
w kategorii emocjonalnej

W   ramach praktyk zarządzania komunikacją z  ka-
tegorii emocjonalnej zdefiniowano kolejne trzy 

wzorce: Sprzyjanie komunikacji bezpośredniej, Wizyty 
i  rotacja zespołu oraz Docenianie zespołu. Większość 
praktyków, których opinie zebrano w ramach badania, 
znała i stosowała w swoich zespołach rozwiązania pro-

ponowane w  tych wzorcach. Jeden z  nich był jednak 
bardzo sceptyczny w  stosunku do wzorca Sprzyjanie 
komunikacji bezpośredniej, twierdząc, że wzorzec 
ten powinien być wręcz przeciwny, ponieważ ludzie 
mają tendencję do tracenia czasu na bezproduktywne 
i nieskuteczne rozmowy i spotkania. Opinia ta została 
uwzględniona w  sekcji dotyczącej konsekwencji stoso-
wania wzorca. Wymienione wzorce z kategorii emocjo-
nalnej opisane są w tabeli 3.

Zakres władzy klienta

Kt
Zmiany wymagań projektowych lub innych kwestii związanych z  projektem przekazywane są  przez różnych przedstawicieli 
klienta. Po wprowadzeniu zmian okazuje się, że ich autor nie był uprawniony do podejmowania takich decyzji.

P
Zespół wykonawcy nie wie, kto, po stronie klienta, jest odpowiedzialny za podejmowanie i komunikowanie decyzji dotyczących 
projektu, jak również z kim się kontaktować w razie problemów.

R
Kierownik projektu musi dopilnować, aby po  stronie klienta wyznaczono osobę lub osoby, które będą odpowiedzialne za 
podejmowanie i komunikowanie decyzji w trakcie realizacji projektu i z kim należy się kontaktować w razie problemów.

Q
Pozytywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: przejrzystość i spójność, zaangażowanie odpowiednich ludzi, 
przepływ komunikacji wspierający otwartość.

S
Wzorzec ma zastosowanie do każdego zespołu i projektu, ponieważ jasne określenie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji 
jest zawsze pożądane.

Ks
Jasno określona odpowiedzialność i zakres kompetencji. Przejrzysta procedura decyzyjna. Jasno określone terminy weryfikacji 
i zatwierdzania dokumentów. Efektywne raportowanie problemów.

I

Zakres władzy klienta powinien być określony na samym początku realizacji projektu (m.in. w planie komunikacji – wzorzec 
Jasne reguły na starcie). Dobrą praktyką jest wyznaczenie przedstawicieli z  obu zespołów –  wzajemnych odpowiedników, 
którzy komunikują się ze sobą w sytuacjach decyzyjnych. Pomocne może być również stosowanie takich samych standardów 
komunikacji i szablonów procesów komunikacyjnych. Problemy z wdrożeniem tego wzorca mogą pojawić się w następujących 
sytuacjach: dominująca pozycja klienta i niechęć do kompromisu, strach przed podjęciem decyzji, nieodpowiednio dobrany lub 
przygotowany zespół po stronie klienta, konflikty wewnątrz zespołu klienta.

WP Jasne reguły na starcie, Synchroniczne środowiska pracy

Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Kategoria emocjonalna wzorców zarządzania komunikacją

Sprzyjanie komunikacji bezpośredniej

Kt
Pochłonięci pracą, poganiani terminami członkowie zespołu projektowego nie mają czasu na bezpośrednie rozmowy ze sobą lub 
z członkami zespołu po stronie klienta. Zdarza się również, że kierownictwo ogranicza takie bezpośrednie kontakty (pogawędki 
w korytarzu lub przez komunikatory internetowe), traktując je jako stratę czasu i opóźnianie realizacji zadań.

P
Członkowie zespołu są wyobcowani i  czują dyskomfort związany z niemożnością zaspokojenia ludzkich potrzeb, związanych 
z  bezpośrednim kontaktem z  drugim człowiekiem. Taka redukcja bezpośredniej komunikacji uniemożliwia zjednoczenie się 
zespołu, zrozumienie wzajemnych potrzeb i intencji.

R Kierownik projektu powinien wspierać bezpośrednią komunikację między członkami zespołu, a  także z  członkami zespołu 
po stronie klienta. 

Q Pozytywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: zaspokojenie potrzeb komunikujących się uczestników, 
gwarancja jednolitego rozumienia treści, przepływ komunikacji wspierający otwartość, redundancja i informacja zwrotna.

S
Wzorzec powinien być stosowany do każdego rodzaju projektu i  zespołu, choć w  przypadku zespołów rozproszonych 
„bezpośrednia komunikacja” oznacza zazwyczaj audio- lub wideokonferencje, gdyż spotkania twarzą w  twarz są  kosztowne 
i czasochłonne.

Ks

Może okazać się bardzo korzystny dla projektu i  zespołu, jeśli będzie stosowany prawidłowo. Bezpośrednia komunikacja, 
zarówno formalna, jak i nieformalna, sprzyja lepszemu wzajemnemu zrozumieniu, ułatwia rozwiązywanie problemów i jednoczy 
zespół. Konieczne jest jednak odpowiednie zarządzanie i  monitorowane, aby członkowie zespołu nie marnowali czasu i  nie 
opóźniali realizacji zadań, dotyczy to głównie źle przygotowanych i nieefektywnych spotkań.
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I

Jeśli chodzi o komunikację formalną, to wiele korzyści mogą przynieść „stand-up meetings”, ponieważ w ich trakcie przekazywane 
są zarówno informacje, jak i emocje, co pozwala zespołowi lepiej się poznać. Komunikacja nieformalna może być wspierana 
przez narzędzia społecznościowe, komunikatory czy sale spotkań (w  przypadku zespołów lokalnych). Zastosowanie wzorca 
Harmonogram komunikacji, uwzględniającego bezpośrednie metody komunikacji czy wzorca Wizyty i rotacje zespołu również 
wspiera komunikację bezpośrednią. Kierownik projektu powinien stale monitorować wpływ komunikacji bezpośredniej na 
realizację projektu.

WP Harmonogram komunikacji, Wizyty i rotacje zespołu, Różnorodność środków komunikacji

Wizyty i rotacja zespołu

Kt Projekt jest długotrwały i realizowany przez zespół rozproszony. Bezpośredni kontakt zespołu wykonawcy z zespołem klienta 
ogranicza się do spotkania inauguracyjnego oraz kilku innych spotkań projektowych.

P Brak zaufania i chęci do komunikowania się w zespole projektowym z powodu mocno ograniczonego bezpośredniego kontaktu 
i niemożności bliższego poznania się.

R
Regularne wizyty poszczególnych członków zespołu u klienta/wykonawcy, a także delegowanie członków zespołów do lokalizacji 
partnera na dłuższe okresy czasu. W  przypadku delegacji można również zastosować rotację, aby różni członkowie zespołu 
mogli się nawzajem poznać i przełamać barierę komunikacyjną.

Q Pozytywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: zaspokojenie potrzeb komunikujących się uczestników, 
przepływ komunikacji wspierający otwartość, informacja zwrotna.

S

Wzorzec ma zastosowanie w przypadku dużych projektów i rozproszonych zespołów. Tylko chętni członkowie zespołu powinni 
być oddelegowywani do innych lokalizacji, aby uniknąć niezadowolenia i  frustracji, jaką mogą doświadczać osoby zmuszone 
do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania i rodziny na dłuższy okres czasu. Krótsze wizyty powinny być realizowane przez 
wszystkich kluczowych członków zespołu.

Ks
Budowanie nieformalnych relacji pomiędzy członkami zespołu sprzyja skutecznej i  bezpośredniej komunikacji (związek ze 
wzorcem Sprzyjanie komunikacji bezpośredniej). Delegowani członkowie zespołu ułatwiają komunikację między zespołem 
klienta a zespołem wykonawcy.

I

Realizacja wzorca powinna być poprzedzona analizą predyspozycji i  chęci poszczególnych członków zespołu do wyjazdu 
w ramach rotacji zespołu, dzięki czemu możliwe jest opracowanie odpowiedniego planu wizyt i delegacji i ujęcie ich kosztów 
w  budżecie projektu. W  uzasadnionych przypadkach można zorganizować delegacje rodzinne lub zaoferować dodatkowe 
wynagrodzenie.

WP Sprzyjanie komunikacji bezpośredniej

Docenianie zespołu

Kt W trakcie realizacji projektu członkowie zespołu zauważają błędy lub możliwości lepszych rozwiązań różnych problemów. Jednak 
nie zawsze mają możliwość wyrażenia swoich poglądów, opinii, udzielenia porad lub nie wiedzą, jak i gdzie można to zrobić. 

P Kierownictwo projektu nie umożliwia członkom zespołu dzielenia się opiniami, formułowania propozycji i  uwag związanych 
z realizacją projektu. Nie mogą oni wyrażać swoich uczuć, myśli i opinii, czują się niedoceniani, a ich motywacja do pracy maleje.

R Kierownictwo projektu powinno zachęcać członków zespołu do dzielenia się swoimi przemyśleniami, uwagami i spostrzeżeniami, 
przez co sprawi, że członkowie zespołu będą czuli się docenieni.

Q Pozytywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: zaspokojenie potrzeb komunikujących się uczestników, 
przepływ komunikacji wspierający otwartość, informacja zwrotna.

S
Wzorzec ma zastosowanie w każdym zespole i projekcie, ponieważ każdy członek zespołu powinien mieć możliwość dzielenia się 
swoimi uwagami i opiniami i wszyscy członkowie zespołu powinni czuć się doceniani. Jest to szczególnie korzystne w projektach 
długoterminowych dla stałej poprawy jakości pracy.

Ks
Doceniony zespół projektowy jest lepiej zmotywowany do pracy na rzecz pomyślnej realizacji projektu; przydatne uwagi i sugestie 
mogą przyczynić się do lepszej realizacji projektu; niepokojące sytuacje są  ujawniane i  można zawczasu podjąć odpowiednie 
działania.

I

Wzorzec może być realizowany na wiele różnych sposobów –  poświęcenie czasu podczas spotkań projektowych na zbieranie 
opinii, uwag i  sugestii zespołu; wydzielenie sekcji na portalu projektowym przeznaczonej na ten cel; przeprowadzanie ankiet, 
retrospekcji. Kierownik projektu powinien być otwarty na uwagi zespołu. Wzorzec ten wiąże się z trzema innymi: Jasne reguły na 
starcie, Harmonogram komunikacji oraz Sprzyjanie komunikacji bezpośredniej, ponieważ wszystkie one mają za zadanie umożliwić 
członkom zespołu komunikowanie tego co chcą, potrzebują lub powinni, w sposób który jest dla nich najwygodniejszy. Wysiłek 
związany z  przygotowywaniem i  analizowaniem ankiet, sekcji portalu czy retrospekcji powinien być uwzględniony w  planie 
budżetu i harmonogramie, aby nie okazało się, że nie przewidziano czasu ani środków na analizę zebranych informacji.

WP Jasne reguły na starcie, Harmonogram komunikacji, Sprzyjanie komunikacji bezpośredniej
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Wzorce zarządzania komunikacją 
w kategorii praktycznej

W   ostatniej kategorii, praktycznej, zdefiniowano dwa 
wzorce zarządzania komunikacją: Podstawowe zasady 

komunikacji oraz Synchroniczne środowiska pracy. Drugi ze 
wzorców znany był wszystkim ankietowanym, ale nie był 
wykorzystywany przez ponad jedną trzecią z nich z uwagi na 
brak takiej potrzeby (mniejsze projekty, podobieństwo struk-
tur organizacyjnych). W tabeli 4 opisano wymienione wzorce.

Omówienie wyników badań

W zorce zarządzania komunikacją projektową w kate-
gorii informacyjnej koncentrują się na zapewnie-

niu najbardziej efektywnego sposobu komunikacji oraz 
przechowywania i  udostępniania informacji o  projekcie. 
Mają pozytywny wpływ na niemal wszystkie aspekty jako-

ściowe komunikacji, ale należy zwrócić szczególną uwagę 
na prawidłowe ich wdrożenie, aby uniknąć ewentualnych 
negatywnych skutków. Implementacja wzorców wymaga 
zastosowania odpowiednich narzędzi, jak również usta-
nowienia stosownych procedur i obie te kwestie powinny 
być uzgodnione na samym początku realizacji projektu. 
Jeżeli w projekcie wykorzystywane będą narzędzia, które 
są nowe dla członków zespołu, należy przeprowadzić od-
powiednie szkolenia.

Wzorce zarządzania komunikacją zawarte w kategorii 
strategicznej dotyczą aspektów planowania i  ustanawia-
nia zasad komunikacji oraz zapewnienia sprzyjających 
warunków realizacji projektu. Wzorce te wpływają po-
zytywnie na różne aspekty jakościowe komunikacji, przy 
czym wszystkie z  nich przyczyniają się do zaspokojenia 
potrzeb komunikujących się uczestników. Implementacja 
strategicznych wzorców zarządzania komunikacją polega 

Tab. 4. Kategoria praktyczna wzorców zarządzania komunikacją

Podstawowe zasady komunikacji

Kt Zespół składa się z niedoświadczonych osób. Podstawowe zasady komunikacji nie są przestrzegane.

P Nieporozumienia, wrogość, niechęć do współpracy wśród członków zespołu.

R

Przypominanie członkom zespołu o  podstawowych zasadach przejrzystej, skutecznej i  pozytywnej komunikacji oraz pożądanym 
zachowaniu, czyli m.in. o uzasadnianiu swoich próśb, formułowaniu żądań w formie prośby a nie rozkazu, dotrzymywaniu obietnic 
i  zjawianiu się na umówione spotkania (także wirtualne), pisaniu pozytywnych listów (nawet krytyka i  niezadowolenie mogą być 
wyrażone w pozytywny sposób).

Q Pozytywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: jasność i  spójność, zaspokajanie potrzeb komunikujących się 
uczestników.

S Wzorzec ma zastosowanie w  każdego rodzaju projekcie i  zespole, choć jest szczególnie przydatny w  zespołach niedojrzałych 
i niedoświadczonych lub gdy w zespole jest wielu introwertyków lub osób zróżnicowanych wiekowo czy kulturowo.

Ks Dobra atmosfera w zespole, jasne i pozytywne stosunki między członkami zespołu i  ich odpowiedzialne zachowanie – wszystko to 
sprzyja pomyślnej realizacji projektu.

I

Zwykle podstawowe zasady przejrzystej, efektywnej i pozytywnej komunikacji są czymś, co każdy człowiek wie i czuje i nie powinno 
być konieczności mówienia o nich, ale we wspomnianych przypadkach niedoświadczonych zespołów lub członków zespołu warto 
zwrócić na to uwagę. Dobrą praktyką jest też ustalenie maksymalnego czasu na odpowiedź na e-mail, aby zapewnić dynamikę 
komunikacji asynchronicznej. Najlepiej uzgodnić te zasady wspólnie w obecności całego zespołu podczas spotkania inauguracyjnego.

WP Jasne reguły na starcie

Synchroniczne środowiska pracy

Kt Długotrwały, duży projekt, realizowany przez dwa zespoły – zespół wykonawcy i zespół klienta, działające w różnych lokalizacjach.

P Współpracujące zespoły w różnych lokalizacjach znacznie różnią się od siebie zarówno pod względem składu osobowego, jak i sposobu 
pracy, co utrudnia komunikację i współpracę między nimi.

R Zapewnienie podobnych ról, procedur pracy i  organizacji projektu we współpracujących zespołach klienta i  wykonawcy w  celu 
synchronizacji komunikacji i pracy.

Q Pozytywny wpływ na następujące aspekty jakościowe komunikacji: zaangażowanie właściwych ludzi.

S Wzorzec ma zastosowanie w dużych i długoterminowych projektach, realizowanych przez zespoły mocno różniące się pod względem 
organizacyjnym. Odnosi się do członków zespołu pełniących podobne role w obu zespołach.

Ks Zsynchronizowane środowiska pracy po stronie klienta i wykonawcy z określonymi rolami i obowiązkami. Łatwiejsza komunikacja 
bezpośrednia ze względu na istnienie odpowiedników.

I
Do ustanowienia synchronicznych środowisk pracy dla współpracujących zespołów konieczne jest zdefiniowanie ról, obowiązków, 
zakresu odpowiedzialności i  szablonów do wykorzystania przez współpracujące strony. Definiowanie odpowiedników we 
współpracujących zespołach nawiązuje do wzorca Zakres władzy klienta

WP Zakres władzy klienta
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głównie na ustaleniu jasnych procedur i odpowiedzialno-
ści lub jak w  przypadku wzorca Kompetencje kulturowe 
i językowe również na zaangażowaniu pośredników.

Wzorce zarządzania komunikacją zgrupowane w kate-
gorii emocjonalnej dążą do zaspokojenia potrzeb w zakre-
sie budowy zaufania i  relacji w  zespołach projektowych. 
Dotyczą również kwestii uznania i bezpośrednich kontak-
tów pomiędzy członkami zespołu, które są bardzo ważny-
mi czynnikami w stosunkach międzyludzkich. Wszystkie 
trzy wzorce w ramach tej kategorii pozytywnie wpływają 
na następujące aspekty jakościowe komunikacji: zaspoka-
janie potrzeb komunikujących się uczestników, przepływ 
komunikacji wspierający otwartość i informacja zwrotna. 
Realizacja tych wzorców wymaga wykorzystania określo-
nych narzędzi informatycznych oraz ustanowienia odpo-
wiednich procedur i planowania.

Jeden ze wzorców z kategorii praktycznej ma na celu 
wspieranie przejrzystych i  pozytywnych zasad komuni-
kacji i zachowania, natomiast drugi dąży do uproszczenia 
współpracy odległych zespołów realizujących duże pro-
jekty. Realizacja tych wzorców koncentruje się na ustale-
niu reguł i rozwiązań organizacyjnych.

Przenikanie się i wzajemne zależności pomiędzy wzor-
cami należącymi do różnych kategorii ujawnia analiza 
sekcji ‘wzorce powiązane’. Wzorcem, który wyróżnia się 
największą liczbą powiązań – z  sześcioma innymi –  jest 
wzorzec strategiczny Jasne reguły na starcie. Fakt tak licz-
nych powiązań jest wynikiem tego, że wszystkie powiąza-
ne wzorce, przynajmniej w części, wskazują na potrzebę 
ustalenia reguł działania i  opracowania przejrzystych 
procedur na samym początku realizacji projektu, co ma 
sprzyjać skutecznej komunikacji i współpracy w ramach 
zespołu oraz prawidłowej i  efektywnej realizacji zadań 
projektowych.

Podsumowanie

W   artykule podjęto temat zastosowania podejścia 
opartego na wzorcach w dyscyplinie zarządzania ko-

munikacją w projekcie. Zdefiniowano jedenaście wzorców 
zarządzania komunikacją (na podstawie wcześniejszych 
badań oraz opinii praktyków w tej dziedzinie), które mają 
na celu wspieranie kierowników projektów i  zespołów 
w efektywnym zarządzaniu procesami komunikacyjno-do-
kumentacyjnymi. Przypisano je do czterech kategorii, które 
dotyczą różnych aspektów zarządzania projektami i rodza-
jów napotykanych problemów. Proponowane wzorce mogą 
przynieść znaczące korzyści w praktyce, gdyż mogą pomóc 
zarówno uniknąć wielu potencjalnych problemów doty-
czących procesów komunikacyjno-dokumentacyjnych, jak 
i rozwiązywać problemy, które już wystąpiły1.

Jednym z  kierunków dalszych badań może być ocena 
warunków realizacji, współzależności i skuteczności przed-
stawionych wzorców zarządzania komunikacją. Przepro-
wadzenie szerszych badań wśród organizacji realizujących 
projekty, a  także analiza wdrożenia wybranych wzorców 
w różnych projektach może również doprowadzić do iden-
tyfikacji i  zdefiniowania kolejnych wzorców zarządzania 
komunikacją projektową.

dr Karolina Muszyńska
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
e-mail: karolina.muszynska@usz.edu.pl

Przypis

1) Specjalne podziękowania autorka składa wszystkim rozmów-
com wywiadów, którzy poświęcili swój cenny czas, aby podzie-
lić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i  opiniami na temat 
wzorców zarządzania komunikacją w zespołach projektowych. 
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Project Communication Management Patterns

Summary

A  significant share of contemporary businesses constitute 
project-based companies which are strongly interested in 
effective project management methods, practices and tools. 
Among a number of critical project success factors, published 
in various reports and scientific publications, project com-
munication management is the one being mentioned very 
frequently. But even though communication and documen-
tation processes are deemed vital to the success of the project 
and are part of project management methodologies used by 
many organizations, they are often neglected or not proper-
ly managed. The main goal of the paper is to define project 
communication management patterns, which can provide 
support to project managers and teams in effective managing 
communication and documentation in projects. Eleven com-
munication management patterns defined within the paper 
are based on a context-problem-solution approach and are 
grouped into four categories, referring to various aspects of 
communication – informational, strategical, emotional and 
practical. The set of communication management patterns 
can be used in practice both to solve encountered communi-
cation or documentation problems and to avoid them.

Keywords

project communication management, patterns, project 
success

WIELOASPEKTOWE PODEJŚCIE 
DO KLASYFIKACJI ŹRÓDEŁ NIESPÓJNOŚCI 
PROCESÓW BIZNESOWYCH
Arkadiusz Jurczuk

Wprowadzenie

W spółczesne przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej 
świadome tego, że poprawa ich konkurencyjności 

możliwa jest dzięki zmianie orientacji z funkcjonalnej na 
procesową. Prowadzi ona do koncentracji przedsiębior-
stwa na systematycznym doskonaleniu oraz  komplekso-
wym postrzeganiu i  zarządzaniu procesami. Planowanie 
i  wdrażanie usprawnień procesów powinno odbywać 
się w  oparciu o  wiedzę o  obecnych mocnych i  słabych 
stronach przedsiębiorstwa, jego procesów i zasobów (Jur-
czuk, 2013, s. 14–17; Nadarajah i in., 2016, s. 1069–1078). 
Zakres i  cel przedsięwzięć związanych z  doskonaleniem 

procesów powinien wynikać zatem z  efektów diagnozy 
rzeczywistych problemów, które występują w  przedsię-
biorstwie oraz negatywnie oddziałują na wydajność i po-
żądany przez interesariuszy przebieg procesów (Niehaves 
i  in., 2014, s. 90–106). W tym kontekście kluczową rolę, 
szczególnie na etapie definiowania i priorytetowania pro-
jektów doskonalenia, można przypisać kwestii identyfika-
cji i klasyfikacji źródeł niespójności procesów.

Jako kontekst przedstawianych rozważań przyjęto, że 
zdiagnozowanie przyczyn niespójności procesów i  przy-
pisanie ich do określonych źródeł ułatwia dostosowanie 

http://www.pmi.org/~/media/pmi/documents/public/pdf/ learning/thought-leadership/pulse/the-essential
http://www.pmi.org/~/media/pmi/documents/public/pdf/ learning/thought-leadership/pulse/the-essential
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zasad i metod działania w przedsiębiorstwie do jego spe-
cyficznej sytuacji. Celem artykułu jest prezentacja wielo-
aspektowego podejścia do klasyfikacji źródeł niespójności 
procesów biznesowych przedsiębiorstw. Na podstawie 
wyników pogłębionych studiów literaturowych i  badań 
empirycznych przedstawiono propozycję wieloaspek-
towej taksonomii źródeł niespójności. Zaproponowane 
podejście jest próbą syntezy aspektów podkreślających 
rolę krytycznych czynników sukcesu wdrażania zarzą-
dzania procesami biznesowymi (Rosemann, vom Brocke, 
2015, s.  105–122) oraz  aspektu infrastruktury technicz-
nej i  zdolności technologicznych przedsiębiorstwa (Wu, 
Chen, 2004, s.  586–587; Karpacz, 2014, s.  55–67). Przy-
jętym aspektem porządkującym źródła niespójności pro-
cesów jest ich kwalifikacja dziedzinowa, tj. przynależność 
źródła i  jego komponentów do określonego obszaru pro-
cesowego doskonalenia przedsiębiorstwa i/lub obszaru 
oceny dojrzałości jego procesów. Wyniki analizy i krytyki 
piśmiennictwa zostały wzbogacone prezentacją rezulta-
tów badań empirycznych, które ilustrują występowanie 
i postrzeganie określonych źródeł niespójności procesów 
biznesowych w przedsiębiorstwach.

Kryteria klasyfikacji źródeł 
niespójności procesów biznesowych

N iespójność procesu biznesowego można zdefinio-
wać jako utrudnienie i/lub rozbieżność występującą 

w  procesie biznesowym przedsiębiorstwa wymagającą, 
zdaniem jego uczestników, wyeliminowania. W podejściu 
inside-out niespójność może być rozumiana jako efekt 
negatywnego oddziaływania czynników wewnętrznych 
na wydajność i  pożądany przez interesariuszy przebieg 
procesu. Źródłem niespójności może być sposób wykony-
wania, organizowania lub też postrzegania procesu przez 
jego uczestników. Wystąpienie niespójności może ozna-
czać brak możliwości lub utrudnienia w  osiąganiu zało-
żonej wydajności, a w konsekwencji brak możliwości rea- 
lizacji celów przedsiębiorstwa. Symptomem niespójności 
procesów, wywołanej określonymi czynnikami, jest nie-
spełnienie oczekiwań klienta wewnętrznego i  zewnętrz-
nego (Jurczuk, 2016a, s.  42–48). C.W.  Wu i  C.L.  Chen 
(2006, s. 699) wskazują, że oznaką niespójności procesów 
przedsiębiorstwa jest pojawienie się rozbieżności pomię-
dzy oczekiwaniami interesariuszy procesu a  rzeczywisto-
ścią. Owe oczekiwania wynikają z założeń teoretycznych, 
warunków wstępnych, określonego poziomu satysfakcji. 
Niespełnienie oczekiwań interesariuszy, według C.W. Wu 
i C.L. Chen (2006, s. 699), może wynikać przede wszyst-
kim z  nieprawidłowego zaprojektowania i/lub niewłaści-
wego wykonania procesu. 

Problemy związane z  wydajnością występujące 
w  przedsiębiorstwach mogą wskazywać generalnie na 
błędy powstałe w fazie projektowania procesu, natomiast 
problemy pojawiające się sporadycznie są zazwyczaj efek-
tem trudności w jego realizacji. Jest to najczęściej związa-
ne z niewłaściwym zdefiniowaniem i z brakiem spójności 
celów organizacji i  jej procesów. Ponadto źródłem pro-
blemów może być stosowanie nieadekwatnych metod po-

miaru stopnia realizacji celów, a także niewłaściwy sposób 
wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Do  typowych 
źródeł problemów zalicza się również model współpra-
cy między poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi 
przedsiębiorstwa, a  także niewystarczające kompetencje 
oraz brak standardów pracy i komunikacji pracowników 
na stanowiskach roboczych (Jurczuk, 2016a, s.  42–48). 
Główne przyczyny wystąpienia niespójności wiążą się 
zatem zazwyczaj z postawami organizacyjnymi pracowni-
ków i ich podejściem do podejmowania bądź zaniechania 
decyzji. Pośrednie, tzw. ukryte, przyczyny niespójności 
są  związane najczęściej z  systemem wspierającym funk-
cjonowanie organizacji i  wynikają z  nieadekwatności/
braku właściwych procedur, szkoleń czy też systemów 
motywacyjnych (Latino i in. 2016, s. 18).

Eliminacja skutków problemów wynikających z  nie-
właściwego wykonywania procesu możliwa jest przede 
wszystkim poprzez identyfikację ich przyczyn źródłowych. 
Do głównych przyczyn tego typu niespójności zalicza się 
także oprócz nieadekwatności szkoleń wykonawców pro-
cesu brak dostępnych zasobów czy też wadliwość sprzętu 
i  wyposażenia. Eliminacja problemów wynikających 
z  błędnego zaprojektowania procesu często wymaga 
przedefiniowania i kompleksowej zmiany jego struktury, 
a weryfikacja skuteczności działań naprawczych możliwa 
jest dopiero po  wykonaniu pełnego cyklu zarządzania 
procesami biznesowymi (Hammer, 2015, s. 5–6; Łunarski, 
2010, s. 164–166). 

Problemy pojawiające się w  przedsiębiorstwie wyni-
kające z  niewłaściwego wykonywania, organizowania, 
percepcji procesów przez ich uczestników można przy-
porządkować do określonych obszarów i czynników. Mają 
one wpływ zarówno na projektowanie, jak i  późniejszą  
realizację oraz koordynację procesów biznesowych. Ob-
szary i  związane z  nimi czynniki budują ramy funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa i decydują o jego zdolności do 
spełniania zmieniających się oczekiwań interesariuszy 
procesów. Czynniki te są określane jako krytyczne czyn-
niki sukcesu (ang. Critical Success Factors – CSFs). Z jed-
nej strony są one postrzegane jako źródła potencjalnych 
niepowodzeń, natomiast z drugiej jako źródła sukcesów 
realizowanych inicjatyw doskonalenia procesów przedsię-
biorstwa. Według C. Bullena i J. Rockarta (1981, s. 7), CSFs 
reprezentują określoną liczbę obszarów przedsiębiorstwa, 
których zadowalające wyniki są  niezbędne, aby jednost-
ka lub organizacja mogła osiągnąć swoje cele. Badania 
prowadzone przez K.G. Grunerta i Ch. Ellegaard (1993) 
nad tym zagadnieniem wskazują, że krytyczne (kluczowe) 
czynniki sukcesu w ujęciu strategicznym odzwierciedlają 
charakterystykę biznesu, mogą być postrzegane jako na-
rzędzia planistyczne czy też są formą opisu rynku. Wska-
zują oni także, że zestaw czynników nie jest stały i zależy 
od uwarunkowań wewnętrznych i  zewnętrznych, m.in. 
specyfiki branży, w której działa przedsiębiorstwo, sytuacji 
panującej wewnątrz organizacji czy też pozycji strategicz-
nej przedsiębiorstwa w branży (Grunert, Ellegaard, 1993, 
s. 245–274). Podejście to znajduje swoje odzwierciedlenie 
w  założeniach teorii uwarunkowań sytuacyjnych (Tosi, 
Slocum, 1984, s. 9–26).
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M. Rosemann i  J. vom Brocke (2015), identyfikując 
krytyczne czynniki sukcesu w  kontekście zarządzania 
procesami biznesowymi (ang. Business Process Mana-
gement –  BPM) i  oceny dojrzałości przedsiębiorstwa, 
wyodrębnili sześć grup reprezentujących: strategiczne 
dopasowanie, ład, metodykę procesową, ludzi, kulturę 
i technologię informatyczną wspomagającą BPM. Czyn-
niki te zostały zdefiniowane jako specyficzne, mierzalne 
i niezależne elementy, które odzwierciedlają fundamen-
talną charakterystykę przedsiębiorstwa, zachowując swo-
ją odrębność dziedzinową. Podstawowym założeniem 
tego podejścia była identyfikacja krytycznych czynników 
sukcesu reprezentujących niezależne i zależne zmienne 
determinujące sukces projektów BPM (de Bruin, Rose-
mann, 2007, s.  643–653). Zbliżone podejście do klasy-
fikacji krytycznych czynników wpływających na jakość 
działań naprawczych podejmowanych przez przedsię-
biorstwo zawiera procesowa mapa drogowa modelu 
dojrzałości Capability Maturity Model Integration for 
Development (CMMI-DEV). Podkreśla się w  niej zna-
czenie wiedzy o  obecnych mocnych i  słabych stronach 
procesów organizacji i ich zasobów, a także identyfikację 
źródeł i  przyczyn problemów. Procesowa mapa drogo-
wa CMMI-DEV wspiera identyfikację priorytetowych 
obszarów doskonalenia i krytycznych problemów wystę-
pujących w przedsiębiorstwie (Jurczuk, 2013, s. 14–18).

Źródłem problemów przy realizacji procesów, według 
M. Hammera (2015), że może być także niedostosowanie 
i/lub niewłaściwa eksploatacja infrastruktury technicz-
nej (maszyn, urządzeń) przedsiębiorstwa. Zauważają 
to także C.W. Wu i C.L. Chen (2004, s. 586–587), wska-
zując, że może to stanowić istotny czynnik decydujący 
o  sukcesie realizacji projektów doskonalenia procesów. 
Ten rodzaj niespójności procesów może być związany 
z  infrastrukturą oraz zdolnością technologiczną, która 
reprezentuje określony poziom zarządzania wiedzą, ka-
pitałem intelektualnym oraz nakładami na badania i roz-
wój w przedsiębiorstwie. Aspekt technologiczny można 
zatem postrzegać zarówno z  perspektywy kompetencji 
branżowych, jak i dostosowania technologii do potrzeb 
produkcji (Cooper, Kleinschmidt, 2007, s. 52–66; Wing, 
Chua, 2005, s. 731–735). Ponadto wskazuje się, że zdol-
ność technologiczna determinuje innowacyjność przed-
siębiorstwa i  jego procesów (Karpacz, 2014, s.  55–67). 
Zasadność uwzględnienia aspektu technologicznego 
w  projektach doskonalenia procesów podkreśla także 
J.  Łunarski (2010, s.  164–166). Takie kompleksowe po-
dejście do postrzegania tego aspektu jest spójne z  kon-
cepcją komponentów systemu technologicznego (Sharif, 
2012, s. 595–604). W tym świetle aspekt technologiczny 
odnoszący się do dwóch komponentów, tj.: kompetencji 
branżowych i  infrastruktury, można także zaliczyć do 
krytycznych czynników, potencjalnych źródeł niespój-
ności, które wpływają na osiągnięcie sukcesu projektów 
doskonalenia procesów.

Wyniki przeprowadzonych studiów literatury wskazu-
ją, że analiza i ocena niespójności procesów biznesowych 
powinna uwzględniać wieloaspektowość problemów 
przedsiębiorstwa. Niespójność procesów jest pewną 

wypadkową zarówno czynników procesowych (de Bruin, 
Rosemann, 2007, s. 1–12; Rosemann, vom Brocke, 2015, 
s.  105–122), jak i  technologicznych (Hammer, 2015, 
s.  3–16; Łunarski, 2010, s.  164–166; Wu, Chen, 2004, 
s. 586–587).

Wieloaspektowe podejście 
do klasyfikacji źródeł niespójności 
procesów biznesowych

N a podstawie przedstawionych aspektów postrzegania 
niespójności i roli krytycznych czynników sukcesu 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem podjęto próbę ich wy-
korzystania do klasyfikowania źródeł niespójności. Przy 
czym jako kryterium grupowania przyjęto ich przyna-
leżność do określonego aspektu zarządzania procesami 
biznesowymi z  uwzględnieniem szerzej rozumianego 
aspektu technologii. Zaproponowana klasyfikacja źródeł 
niespójności bazuje na pięciu aspektach i 25 komponen-
tach reprezentujących krytyczne czynniki sukcesu oraz 
obszary procesowe BPM z rozszerzeniem o aspekt tech-
nologiczny. Rozwinięcie i zmiany w generycznym mode-
lu krytycznych czynników BPM zaproponowanym przez 
T. de Bruin i M. Rosemanna (2007) są efektem pogłębio-
nych studiów literaturowych prezentujących wyniki ba-
dań empirycznych prowadzonych w tym zakresie przez 
przytoczonych wcześniej autorów oraz systematycznych 
obserwacji i badań własnych. Przedstawiony w artykule 
podział źródeł niespójności według przyjętych kryte-
riów ma układ hierarchiczny, odzwierciedlający relacje 
nadrzędności i  podrzędności między komponentami 
i  aspektami. Na rysunku 1  przedstawiono syntetyczną 
ilustrację proponowanej aspektowej taksonomii źródeł 
niespójności procesów.

W zaproponowanym podejściu do klasyfikacji źródeł 
niespójności założono, że identyfikacji źródeł niespój-
ności, w  kontekście CSFs można przypisać określony 
potencjał informacyjny. Może on być wykorzystany 
w  procesie decyzyjnym wyboru i  priorytetowania ini-
cjatyw z zakresu doskonalenia i zarządzania procesami. 
Zatem informacja o rodzajach niespójności i miejscach 
ich występowania w  tym kontekście może być postrze-
gana jako informacja zarządcza (Unold, 2007). Takie 
ujęcie zagadnienia uzasadnia fakt, że informacja ta 
może bezpośrednio oddziaływać na proces decyzyjny 
w  organizacji, redukując niepewność decyzyjną, po-
zwalając jednocześnie organizacji uczyć się i doskonalić. 
Z perspektywy systemowej, jak również procesowej po-
zyskanie sformalizowanej i  sklasyfikowanej informacji 
o źródłach niespójności procesów biznesowych umożli-
wia także realizację potrzeb informacyjnych decydentów 
w przedsiębiorstwie (Szczepańska, 2012, s. 531–542). 

Uwzględniając informacyjny kontekst postrzegania 
celu identyfikowania źródeł niespójności procesów biz-
nesowych, do ich klasyfikacji wykorzystano założenia 
taksonomii aspektowej. Podkreśla ona pewną odrębność 
źródeł niespójności (aspektów), dostarczając jednocze-
śnie ich generyczny zestaw, który umożliwia komplek-
sową ocenę i  klasyfikację sytuacji w  przedsiębiorstwie 
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(Rhodes, Ross, 2010, s. 190–195; Lau i in., 2014, s. 80–94). 
Przyjętym aspektem porządkowania źródeł niespójności 
procesów jest ich kwalifikacja dziedzinowa, tj. ich przy-
należność do określonego obszaru procesowego dosko-
nalenia przedsiębiorstwa i/lub obszaru oceny dojrzałości 
jego procesów. Do każdego z aspektów przyporządkowa-
no komponenty dziedzinowe reprezentowane przez zde-
komponowane krytyczne czynniki sukcesu (rys. 1). Nale-
ży podkreślić, że proponowany zestaw zarówno aspektów, 
jak i komponentów ma charakter otwarty. Oznacza to, że 
zakłada się ewentualność i/lub konieczność modyfikacji 
przedstawionego podejścia w  przypadku ujawnienia się 
niedopasowania lub nieistotności sytuacyjnej wskaza-
nych aspektów i komponentów w trakcie dalszych badań 
empirycznych (Glaser, Strauss, 1999, s.  21–43). Zasad-
ność otwartości tego typu struktur z uwagi na zależność 
CSFs od uwarunkowań sytuacyjnych potwierdzają wy-
niki badań prowadzonych m.in. przez B. Niehavesa i  in. 
(2014, s. 90–106).

Metoda badawcza

P odstawowym eksploracyjnym celem badania 
była identyfikacja i  klasyfikacja aspektowa źródeł 

niespójności procesów biznesowych przedsiębiorstw. 
Wyniki obserwacji empirycznych były podstawą stwier-
dzenia występowania określnych źródeł problemów 
wśród badanej grupy przedsiębiorstw1.  Zostały one 
także wykorzystane do oceny natężenia występowania 
niespójności procesów przynależnych do określonych 
aspektów. Ponadto eksplikatywnym celem badania 
była próba wyjaśnienia postrzegania znaczenia prede-
finiowanych aspektów niespójności z  perspektywy roli 

organizacyjnej respondenta oraz jego przynależności 
do obszaru funkcjonalnego przedsiębiorstwa. Badania 
empiryczne zostały przeprowadzone z  wykorzystaniem 
metody ankietowej wśród 40 przedsiębiorstw produk-
cyjnych, handlowych i  usługowych. Badania prowadzo-
no od czerwca do lipca 2016 roku2.  Dobór próby miał 
charakter nielosowy. Zastosowano technikę doboru 
celowego, próby wygodnej. Ten sposób doboru próby do 
badania został podyktowany dostępnością jednostek ba-
dawczych. Ankietę przeprowadzono w formie wywiadu 
bezpośredniego strukturyzowanego wśród 120 pracow-
ników. Podstawową techniką badawczą był kwestiona-
riusz ankietowy. Po weryfikacji kompletności kwestiona-
riuszy analizie poddano opinie tylko 72 respondentów 
z 24 przedsiębiorstw, którzy odpowiedzieli na wszystkie 
pytania zawarte w  kwestionariuszu. Udział przedsię-
biorstw z sektora MŚP w grupie badanej stanowił około 
66%. Dominującą grupą respondentów byli pracownicy 
(około 46%) podmiotów zatrudniających średniorocznie 
od 50 do 249 pracowników. Pozostałe przedsiębiorstwa 
objęte badaniem należały, pod względem wielkości za-
trudnienia, do tzw. przedsiębiorstw dużych (powyżej 
250 zatrudnionych).

Wyniki badań

U zyskane wyniki badań wykazały, że za najbardziej 
istotne źródło niespójności procesów biznesowych 

większość respondentów uznała aspekt zasobów ludz-
kich i  kultury organizacyjnej. Badani pracownicy raczej 
nie utożsamiają głównych problemów przedsiębiorstwa 
z  aspektami dopasowania strategicznego (SD), ładu pro-
cesowego (LP) i technologii (T) (rys. 2). 

Rys. 1. Wieloaspektowa taksonomia źródeł niespójności procesów
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Baker, Moddux, 2005, s. 40–60; Wu, Chen, 2004, s. 586–587; Wing, Chua, 
2005, s. 723–743; Chong, 2007, s. 41–58; de Bruin, Rosemann, 2007, s. 1–12; Cooper, Kleinschmidt, 2007, s. 52–66; 
Łunarski, 2010 s. 163–171; Rosemann, vom Brocke, 2015, s. 105–122; Jurczuk, 2016b, s. 1–8)
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Zdaniem respondentów, problemy w zakresie szkoleń, 
transferu wiedzy, budowania kompetencji pracowników 
(aspekt ZL) w znacznym stopniu wpływają na pojawianie 
się niespójności w procesach badanych przedsiębiorstw. 
Istotny wpływ na pojawienie się niespójności procesów 
w  tym obszarze mają komponenty szkoleniowo-kom-
petencyjne. Warto podkreślić, że komponent komuni-
kacyjny nie jest postrzegany przez respondentów jako 
istotne źródło niespójności procesów przedsiębiorstwa. 
Analizując oceny poszczególnych komponentów kultury 
organizacji (aspekt K) dokonane przez respondentów, 
stwierdzono, że istotnym źródeł niespójności procesów 
jest brak zaangażowania i  nieutożsamianie się pracow-
ników z celami przedsiębiorstwa. Sytuacja ta – zdaniem 
ankietowanych – negatywnie wpływa na osiąganie zakła-
danych przez przedsiębiorstwo celów. Pomimo że aspekt 
ładu procesowego (LP) w  ujęciu zbiorczym nie jest po-
strzegany jako źródło istotnych problemów, to jednak 
respondenci wskazali, że jego niektóre komponenty 
mają wpływ na pojawianie się krytycznych niespójności 
w procesach przedsiębiorstw (rys. 2). Zaliczyli do nich 
zbytnią złożoność i  brak wystarczającego nadzoru nad 
całościowym przebiegiem procesów oraz niewydolny 
system ich monitorowania. Podobne zjawisko zaobser-
wowano w przypadku strategicznego dopasowania (SD). 
Aspekt ten przez ankietowanych nie został uznany jako 
istotny. Jednakże jego pojedyncze komponenty, takie jak 
brak synchronizacji celów procesów i  przedsiębiorstwa 
(Powiązanie strategii i  procesów), nieefektywny system 
kompleksowej oceny osiąganych wyników (System miar 
procesów) oraz niezadowalające relacje z  klientami 
(Klienci i kooperanci) respondenci uznali za potencjalne 
źródła niespójności procesów.

Przyjmując wielkość zatrudnienia za czynnik różni-
cujący postrzeganie źródeł niespójności, stwierdzono, że 
duże przedsiębiorstwa traktują jako zdecydowanie istot-
ne problemy związane z  ładem procesowym (LP), zaso-
bami ludzkimi (ZL) i kulturą organizacyjną (K). Z kolei 
przedstawiciele przedsiębiorstw małych i  średnich 
wskazali, że główne źródła ich problemów są  związane 
z  aspektem ZL. Wyniki te potwierdzają zróżnicowanie 
w  postrzeganiu i  podejściu do eliminowania przyczyn 
niespójności procesów pomiędzy tymi podmiotami.

Istotność źródeł niespójności zbadano także z punktu 
widzenia pełnionych przez respondentów ról organi-
zacyjnych oraz ich przynależności do obszarów funk-
cjonalnych. Uwzględniając ten kontekst, na rysunku 
3  przedstawiono syntetyczne wyniki oceny poszczegól-
nych aspektów. Respondenci mieli za zadanie ocenić 
w  skali od 1  do 5  wagę problemów reprezentujących 
predefiniowane aspekty i  komponenty. Wykresy przed-
stawione na rysunku 3  ilustrują wartości dominant dla 
poszczególnych aspektów. Należy podkreślić, że prezen-
towane na poniższych wykresach wyniki analiz mają 
charakter uogólniony, przez co zaciera się indywidualny 
potencjał informacyjny wywiadu przeprowadzonego 
w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Na uwagę zasługuje fakt upatrywania potencjalnego 
źródła niespójności procesów przedsiębiorstwa przez 
przedstawicieli wszystkich grup ról organizacyjnych 
w  zasobach ludzkich (aspekt ZL) (rys. 3a). Członkowie 
zarządu jako jedyni wskazali, że potencjalnym obszarem 
doskonalenia ich przedsiębiorstw powinna być technolo-
gia (aspekt T), głównie w  odniesieniu do dostosowania 
i  wdrożenia technologii informatycznych (komponenty 
dopasowanie i  wsparcie procesów). Kierownicy działów, 

Rys. 2. Postrzeganie istotności źródeł niespójności procesów biznesowych
Źródło: opracowanie własne
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oprócz aspektu zasobów ludzkich, uznali pozostałe za 
nieistotne. Respondenci niepełniący żadnych funkcji or-
ganizacyjnych (m.in. pracownicy liniowi, biurowi) wska-
zali, że problemy przedsiębiorstw są  związane głównie 
z brakiem odpowiedniego ładu procesowego (aspekt LP). 
Wśród kluczowych komponentów związanych z  ładem 
procesowym, które wymagają doskonalenia, wskazali oni 
m.in. niespójność opisu procesu i jego zbytnią złożoność, 
niezdefiniowanie odpowiedzialności za proces, niesku-
teczne monitorowanie procesu. Źródłem problemów dla 
tej grupy respondentów jest także nieadekwatność i/lub 
brak szkoleń (aspekt ZL) oraz niewłaściwe postawy i  za-
chowania pracowników (aspekt K), wpływające na jakość 
i  bezpieczeństwo wykonywanej pracy (rys.  3a). Sytuacja 
ta może wskazywać, że w badanej grupie przedsiębiorstw 
dominuje struktura silosowa charakterystyczna dla orga-
nizacji znajdujących się na niskim poziomie dojrzałości.

Identyfikując kluczowe źródła niespójności procesów 
z perspektywy przynależności respondentów do obszarów 
funkcjonalnych, stwierdzono, że pracownicy z obszaru pro-
dukcji i gospodarki materiałowej, sprzedaży i marketingu 
oraz księgowości i  finansów (rys.  3b) łączą występujące 
w przedsiębiorstwie problemy z kwestią zasobów ludzkich 
(aspekt ZL). Z  kolei pracownicy działów ZL wskazali, że 
źródła niespójności procesów i priorytetowe obszary dosko-
nalenia są związane z kwestiami ładu procesowego (aspekt 
LP) i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa (aspekt K).

Podsumowanie

I dentyfikacja i klasyfikacja krytycznych czynników suk-
cesu projektów z  zakresu BPM, podobnie jak źródeł 

problemów związanych z infrastrukturą i zdolnością tech-
nologiczną jest przedmiotem wielu publikacji. Zaprezen-

towane w artykule podejście do identyfikacji i klasyfikacji 
źródeł niespójności procesów biznesowych jest próbą 
syntezy tych dwóch nurtów. Przedstawiona problematyka 
realizuje założenia relatywistyczne i pragmatyczne sytua- 
cyjnego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem.

Uzyskane wyniki badań empirycznych wskazują, że 
respondenci nie wiążą pojawiających się problemów 
w  swoich przedsiębiorstwach bezpośrednio z  konieczno-
ścią synchronizacji działań o  charakterze strategicznym 
i operacyjnym. Może to sugerować brak kompleksowego 
podejścia do doskonalenia procesów i koncentrowanie się 
na jednostkowych i  lokalnych usprawnieniach typu „ga-
szenie pożaru” (Niehaves i in., 2014, s. 90–106; Nadarajah 
i in., 2016, s. 1069–1078). Jest to zjawisko charakterystycz-
ne dla przedsiębiorstw będących na niskim poziomie doj-
rzałości procesowej. Podobną sytuację zaobserwowano 
w  przypadku ładu procesowego. Respondenci zgodnie 
wskazali, że głównym źródłem problemów w  ich przed-
siębiorstwach są postawy organizacyjne oraz nieadekwat-
ne do wymagań kompetencje wykonawców procesów. 
Warto podkreślić, że brak jest spójnego utożsamiania 
problemów przedsiębiorstwa z określonym aspektem jego 
funkcjonowania. Odmienność opinii na poszczególnych 
poziomach decyzyjnych i  w  poszczególnych obszarach 
funkcjonalnych oraz rodzaj wskazanych komponentów 
jako krytycznych sugeruje występowanie w  badanych 
przedsiębiorstwach efektu silosu. Może to też oznaczać, 
że przedsiębiorstwa te utknęły w  tzw. pułapce ewolucji 
procesowej. Przedsiębiorstwo znajdujące się w  takiej sy-
tuacji nie posiada wystarczających zdolności do wprowa-
dzania zmian adekwatnych do istniejących niespójności 
procesów. Na podstawie wyników przeprowadzonej ana-
lizy można także stwierdzić, że respondenci z badanych 
przedsiębiorstw dostrzegający potrzebę dostosowania się 

Rys. 3. Postrzeganie istotności źródeł niespójności procesów w kontekście (a) roli organizacyjnej i (b) przynależności respondenta do 
obszaru funkcjonalnego
Źródło: opracowanie własne
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do zachodzących zmian otoczenia (wymagań klientów, 
przepisów, norm) w  dużo większym stopniu akcentują 
znaczenie zarówno dopasowania strategicznego, jak i ładu 
procesowego. Podobne postawy potwierdzają także wyni-
ki ostatnich badań prowadzonych przez R. Gabryelczyk 
(2016, s. 3–11) i A. Bitkowską (2016, s. 4–11).

Proponowane wieloaspektowe podejście do klasyfikacji 
źródeł niespójności może być wykorzystane do formuło-
wania i  priorytetowania inicjatyw doskonalących procesy 
w przedsiębiorstwie. Dzięki zastosowaniu otwartej struktu-
ry hierarchicznej możliwe jest jej dalsze dekomponowanie 
i modyfikacja, zarówno zestawu aspektów, jak i komponen-
tów. Identyfikacja i metodyczna klasyfikacja źródeł i przy-
czyn niespójności może wspomagać opracowanie map 
drogowych doskonalenia procesów zarówno na poziomie 
operacyjnym, jak i strategicznym z uwzględnieniem wielo-
aspektowości problemów przedsiębiorstwa. Prezentowane 
wyniki badań wskazują na złożoność i  wieloaspektowość 
zjawiska niespójności procesów, co implikuje celowość bar-
dziej szczegółowej analizy wpływu poszczególnych kompo-
nentów na niespójność procesów biznesowych.

dr inż. Arkadiusz Jurczuk
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania
e-mail: a.jurczuk@pb.edu.pl
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Multi-aspect Classification of Business 
Processes Inconsistencies

Summary

The aim of the paper is to present classification of incon-
sistencies in business processes using aspect taxonomy ap-
proach. On the basis of an in-depth literature review a set 
of criteria for the classification of sources of inconsistency 
has been submitted. The proposed classification of in-
consistencies synthesizes aspects representing the critical 
success factors of BPM implementation and the aspect of 
infrastructure and technological capacity. Recent, experi-
mental findings related to the presented issue have been 
presented in the empirical part of the paper.

Keywords

process inconsistency, aspect taxonomy, BPM, process 
improvement

APETYT NA RYZYKO — PRÓBA 
UPORZĄDKOWANIA TERMINOLOGII
Anna Korombel

Wprowadzenie

A petyt na ryzyko to pojęcie, które od wielu lat towa-
rzyszy praktykom na całym świecie, a obecnie pró-

buje zagościć również w  praktyce polskich podmiotów. 
Termin ten, funkcjonujący w  zagranicznej literaturze 
przedmiotu, z  nieśmiałością wkracza do polskoję-
zycznych opracowań. Mimo że zarówno teoretycy, jak 
i praktycy międzynarodowi zgodnie uznali apetyt na ry-
zyko za fundamentalny i krytyczny element zarządzania 
ryzykiem w  organizacjach, termin ten nie doczekał się 
jednoznacznej interpretacji. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie wątpliwości ter-
minologicznych dotyczących pojęcia apetyt na ryzyko 
oraz próba ich uporządkowania, co mogłoby przyczynić 
się do zwiększenia klarowności używania tego pojęcia 
w praktyce. W artykule wykorzystano krytyczną analizę 
literatury przedmiotu. Jej przeprowadzenie pozwoliło 
ustalić, że niniejsze opracowanie wpisuje się w  lukę 
w zakresie apetytu na ryzyko, jaka występuje w polskiej 
literaturze. Do zwartych opracowań poświęconych temu 
pojęciu należy monografia „Apetyt na ryzyko w  zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami” (Korombel, 2013) oraz 
publikacja elektroniczna „Apetyt na ryzyko. Zawiera su-
plement ERM1 na świecie i w Polsce” (Podlewski, 2012). 

Pojęcie apetytu na ryzyko prezentuje również w swoim 
artykule M. Fedor (2014). W  literaturze obcojęzycznej 
występuje natomiast duża liczba opracowań poświęco-
nych apetytowi na ryzyko, które omawiają ten problem 
w  kontekście: regulacyjnym; finansowym; ubezpie-
czeniowym; behawioralnym oraz pozafinansowym 
i pozaubezpieczeniowym. 

W literaturze przedmiotu nie tylko brakuje zgodności 
co do definicji apetytu na ryzyko, ale również nie ma 
porozumienia, co do zasadności używania określenia 

„apetyt na ryzyko”. Przeciwnik jego stosowania M. Leitch, 
argumentuje swoje stanowisko tym, że określenie to 
przede wszystkim kojarzy się z apetytem wykazywanym 
na jedzenie i picie. Proponuje zastąpić je „limitami ryzy-
ka” lub „zasadami regulującymi podejmowanie ryzyka” 
(2009). Dyskusję podjął T. Aven (2013, s. 464), odpowia-
dając na uzasadnienia M. Leitcha słowami: „sytuacja ta 
jednak nie stanowi argumentu przemawiającego za usu-
nięciem tego pojęcia z zarządzania ryzykiem. Sytuacja ta 
powinna raczej motywować do dalszej pogłębionej ana-
lizy tego pojęcia i ustanowienia mocniejszych teoretycz-
nych fundamentów dla jego stosowania”. Zdaniem T. Ave-
na (2013, s.  465), bardziej właściwe byłoby nazwanie  

http://www.swo.ae. katowice. pl/_pdf/125.pdf
http://www.swo.ae. katowice. pl/_pdf/125.pdf
http://aisel.aisnet.org/cais/vol16/iss1/35
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apetytu na ryzyko „apetytem na ryzykowne działania 
w  dążeniu do osiągania wartości”. Do dalszych rozwa-
żań przyjęto określenie „apetyt na ryzyko”, kierując się 
przede wszystkim tym, że jest ono obecne od wielu lat 
w terminologii zarządzania ryzykiem i właśnie ono jest 
najczęściej używane przez podmioty badające i kreujące 
to pojęcie. 

Apetyt na ryzyko jest ogniwem, które łączy strategię 
organizacji ze strukturą zarządzania ryzykiem. Ustalając 
założenia strategii, należy uwzględniać założenia apetytu 
na ryzyko i odwrotnie – ustalając apetyt na ryzyko, należy 
uwzględniać założenia przyjęte w strategii. Podejście do 
apetytu na ryzyko, nazywane ramami apetytu na ryzyko, 
w  zagranicznej literaturze i  międzynarodowej praktyce 
funkcjonuje pod akronimem RAF (ang. Risk Appetite 
Frameworks). RAF oznacza „ogólne podejście do usta-
nawiania, komunikowania i  monitorowania wszystkich 
istotnych ryzyk organizacji za pośrednictwem ról i obo-
wiązków organizacyjnych, oświadczenia dotyczącego 
apetytu na ryzyko, zasad, limitów ryzyka, procesów, 
kontroli i systemów” (PwC, IACPM, 2014, s. 1). Jednym 
z  elementów RAF jest oświadczenie dotyczące apetytu 
na ryzyko, określane w  literaturze zagranicznej akroni-
mem RAS (ang. Risk Appetite Statement). Oświadczenie 
to jest zbiorem zasad i  wytycznych przyjętych przez 
zarząd lub właściciela przedsiębiorstwa, definiujących 
granice, w obszarze których mogą być podejmowane de-
cyzje w przedsiębiorstwie. Zapisy te są traktowane jako 
punkt odniesienia dla wszystkich czynności dotyczących 
podejmowania i łagodzenia ryzyka (Chase-Jenkins, Farr, 
2008, s. 22). 

Apetyt na ryzyko powinien być traktowany przez 
organizacje jako fundamentalny element zarządzania 
ryzykiem. Przemawiają za tym zarówno wyniki przepro-
wadzonych badań, jak i  wypowiedzi wielu autorytetów 
w  tej dziedzinie. Zdaniem D.L. Olsona i  D. Wu (2010, 
s.  15), ustanowienie apetytu na ryzyko stanowi pierw-
szy etap zintegrowanego zarządzania ryzykiem ERM. 
Instytut Finansów Międzynarodowych (Institute of In-
ternational Finance – IIF) również podkreśla znaczenie 
apetytu na ryzyko w zarządzaniu ryzykiem: „jasno sfor-
mułowane oświadczenie dotyczące apetytu na ryzyko 
oraz stosowanie dobrze zaprojektowanej struktury ra-
mowej wspierającej podejmowanie decyzji są niezbędne 
do skutecznego zarządzania ryzykiem. Niedawny kryzys 
finansowy udowodnił, że efektywne ramy apetytu na 
ryzyko stanowią kluczowe narzędzie zarządzania, jak 
również kluczowy element zintegrowanego zarządzania 
ryzykiem przedsiębiorstwa” (IIF, 2011, s.  10). D. Yener 
wskazuje, że „wiele porażek zarządzania ryzykiem zo-
stało spowodowanych przez skupianie się na zyskach za-
miast na jasnym definiowaniu poziomów ryzyka” (Yener, 
2010, s.  523), przez co zgadza się ze stwierdzeniem, że 

„dążenie do osiągnięcia zysku bez określonego apetytu na 
ryzyko może prowadzić do katastrofy” (AIRMIC, 2009, 
s.  9). Lista podmiotów wskazujących na konieczność 
traktowania apetytu na ryzyko jako fundamentalnego 
i  krytycznego elementu zarządzania ryzykiem jest bar-
dzo długa (Korombel, 2013, s. 5–8).

Apetyt na ryzyko powinny wyznaczać organizacje 
dojrzałe w  zakresie zarządzania ryzykiem, potrafiące 
identyfikować, oceniać, reagować i  kontrolować swoje 
ryzyka. W  organizacji nie występuje jeden apetyt na 
ryzyko, lecz szereg apetytów definiowanych dla poszcze-
gólnych typów ryzyka. Ponadto apetyt na ryzyko powi-
nien być mierzalny i  ustalany w  kontekście zdolności 
organizacji do zarządzania ryzykiem (risk management 
capability), która jest funkcją pojemności ryzyka (risk 
capacity) i  dojrzałości organizacji w  obszarze zarządza-
nia ryzykiem (risk management maturity). Określone 
apetyty na ryzyko będą zmieniały się w czasie, przez co 
wymagają ciągłej aktualizacji. Należy również różnico-
wać podejście do ryzyka w zależności od tego, na którym 
poziomie ono występuje: strategicznym, taktycznym 
czy też operacyjnym (IRM, 2011, s.  7, 16–17). Na stra-
tegicznym poziomie ryzyka dyskusja wokół apetytu na 
ryzyko powinna koncentrować się przede wszystkim na 
poszukiwaniu odpowiedzi na pytania dotyczące (PwC, 
2014, s.  3): 1) wartości korporacji –  Których ryzyk nie 
będziemy akceptowali? 2) strategii –  Które ryzyka mu-
simy podjąć? 3. interesariuszy – Jakie ryzyka są skłonni 
ponieść i na jakim poziomie? oraz 4) pojemności – Jakie 
zasoby są niezbędne do zarządzania tymi ryzykami?

Przedsiębiorstwa w praktyce wyrażają swój apetyt na 
ryzyko w  zróżnicowany sposób. Różnice te najczęściej 
dotyczą: ilości wykorzystania do tego celu wskaźników 
ilościowych i  wskaźników jakościowych; rodzajów 
ryzyk, dla których ustanawiany jest apetyt na ryzyko; 
danych opisujących apetyt na ryzyko zarówno na pozio-
mie przedsiębiorstwa, jak i w  innych wymiarach (PwC, 
IACPM, 2014, s. 17).

Fakt, że apetyt na ryzyko ma fundamentalne zna-
czenie dla zarządzania ryzykiem oraz to, że w  literatu-
rze przedmiotu, ani w  praktyce gospodarczej nie ma 
zgodności co do jednoznaczności definicji tego pojęcia, 
skłonił autorkę do podjęcia próby uporządkowania ter-
minologii w tym obszarze. 

Istota apetytu na ryzyko 
– przegląd wybranych definicji

A petyt na ryzyko nie jest jednoznacznie zdefiniowa-
ny w  literaturze przedmiotu. W  celu zobrazowania 

różnorodności podejść do tego pojęcia w tabeli 1 zostały 
zaprezentowane jego definicje, które nie stanowią listy 
zamkniętej. Definicje te zostały przedstawione według 
dat ich opublikowania. Do organizacji, które również de-
finiują apetyt na ryzyko, a nie zostały ujęte w tabeli, należą 
m.in. TOWERS WATSON, FERMA, NACD, GARP czy 
Oliver Wyman.

Analizując przytoczone definicje apetytu na ryzyko 
(tab. 1), można zauważyć, że większość z nich przedstawia 
pojęcie apetytu na ryzyko jako wielkość ryzyka (lub jego 
poziom), którą organizacja akceptuje i  którą zamierza 
aktywnie się zajmować. Apetyt na ryzyko definiowany 
jest również przez pryzmat gotowości organizacji do 
podejmowania ryzyka, czego przykładem jest definicja 
przedstawiona przez IRMI (2016): „stopień, w  którym 
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Tab. 1. Wybrane definicje apetytu na ryzyko

DEFINICJA AUTOR ŹRÓDŁO

2001

Poziom ryzyka, który organizacja jest skłonna zaakceptować. IIA Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu 
Wewnętrznego (IIA, 2001, s. 48).

2004

Poziom ryzyka, który organizacja może ponieść. Jest to 
poziom narażenia na ryzyko, akceptowany w razie jego 
wystąpienia.

Ministerstwo 
Finansów Rzeczy-
pospolitej Polskiej

Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik 
wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji 
publicznej w Polsce (Ministerstwo Finansów RP, 2004, s. 14).

Wielkość ryzyka, jaką organizacja gotowa jest w dowolnym 
czasie zaakceptować, dopuścić lub być na nią narażona.

Ministerstwo 
Skarbu Jej 

Królewskiej Mości

Pomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem – zasady 
i koncepcje (Ministerstwo Skarbu JKM, 2004, s. 49). 

Wielkość ryzyka, w szerokim sensie, jaką organizacja jest 
gotowa zaakceptować na drodze do osiągnięcia wartości. 
Odzwierciedla filozofię zarządzania ryzykiem w organizacji 
oraz wpływa na kulturę i styl operacyjny organizacji (…). 
Apetyt na ryzyko jest bezpośrednio związany ze strategią 
organizacji.

COSO

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana 
struktura ramowa (COSO, PIKW, PIB, 2004, s. 27–28). 
Enterprise Risk Management – Integrated Framework (COSO, 
2004, pp. 19–20).

2008

Wielkość i rodzaj ryzyka, które organizacja jest gotowa 
zidentyfikować, zaakceptować i tolerować.

The British 
Standards 
Institution

Risk Management Code of Practice (BSI, 2008, p. 15).

Wielkość ryzyka, na poziomie zarządu, którą organizacja jest 
skłonna podjąć w dążeniu do osiągnięcia wartości. Innymi 
słowy, to całkowity wpływ ryzyka, który organizacja jest 
przygotowana zaakceptować w dążeniu do osiągnięcia jej 
celów strategicznych.

KPMG Understanding and Articulating Risk Appetite (KPMG, 2008, 
pp. 3 i 8).

2009

Wielkość i rodzaj ryzyka, którą organizacja jest gotowa 
podjąć lub która podlega retencji. ISO Risk Management – Vocabulary, ISO Guide 73:2009 (ISO, 

2009, p. 9).

2010

Indywidualne nastawienie danej organizacji do 
podejmowania ryzyka, które z kolei wyznacza poziom ryzyka, 
jaki ta organizacja uważa za możliwy do zaakceptowania.

Office of 
Government 
Commerce

PRINCE2™ – Skuteczne zarządzanie projektami (OGC, 2010, 
s. 82).

Poziom ryzyka, który jest akceptowalny dla organizacji, 
obejmujący: ryzyka będące zagrożeniami, które organizacja 
jest skłonna tolerować; ryzyka sterowane, które jest w stanie 
zaakceptować oraz ryzyka będące okazjami, w które jest 
chętna zainwestować.

Paul Hopkin
Fundamentals of Risk Management. Understanding, Evaluating 
and Implementing Effective Risk Management (Hopkin, 2010, 
p. 344).

Wielkość i typ ryzyka, którą organizacja jest chętna 
zaakceptować podczas osiągania jej biznesowych celów. ERNST&YOUNG Risk appetite. The Strategic Balancing Act (Ernst&Young, 2010, 

p. 3).

2011

Wielkość ryzyka, którą organizacja jest skłonna 
poszukiwać i zaakceptować w dążeniu do osiągnięcia jej 
długoterminowych celów.

IRM Risk Appetite & Tolerance. Guidance Paper (IRM, 2011, s. 15).

Stanowi określenie na wysokim szczeblu organizacji, jak 
duże ryzyko organizacja jest skłonna zaakceptować, biorąc 
pod uwagę współczynnik ryzyka do zysku; często jest to 
postrzegane jako perspektywiczny pogląd na akceptację 
ryzyka. 

Bank for 
International 
Settlements

Principles for the Sound Management of Operational Risk 
(Basel II) (Bank for International Settlements, 2011, p. 6).

2012

Całkowita wielkość ryzyka, którą organizacja chce podjąć na 
podstawie oceny relacji ryzyka do zysku w celu osiągnięcia 
jednego lub więcej pożądanych i oczekiwanych wyników.

RIMS Exploring Risk Appetite and Risk Tolerance (RIMS, 2012). 
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kadra kierownicza organizacji jest skłonna zaakceptować 
niepewność straty dla danego ryzyka mając możliwość 
zapłaty ustalonej sumy za przeniesienie ryzyka na ubez-
pieczyciela”. Porównując oba podejścia, zasadne wydaje 
się określać apetyt na ryzyko jako wielkość ryzyka wyni-
kającą ze skłonności organizacji do jego podejmowania. 
W  praktyce gospodarczej pozwoli to odnosić na bieżąco 
podejmowane ryzyka i ich wielkości do założeń przyjętych 
w oświadczeniu apetytu na ryzyko. Podejmując próbę zde-
finiowania apetytu na ryzyko, należy wziąć pod uwagę, że 
niemożliwe jest wyznaczenie dla danej organizacji jednej, 
wspólnej wielkości apetytu wyznaczonej dla wszystkich ry-
zyk towarzyszących jej funkcjonowaniu. I tym samym na-
leży zgodzić się z zapisem w dokumencie przygotowanym 
przez IRM (2011, s. 16), który mówi, że „w organizacji nie 
występuje jeden apetyt na ryzyko, lecz szereg apetytów 
zdefiniowanych dla poszczególnych typów ryzyka”. Zapis 
ten wydaje się nieść przełomową informację w dotychcza-
sowych badaniach nad apetytem na ryzyko. 

Pojęcia towarzyszące 
apetytowi na ryzyko

C zęsto obok apetytu na ryzyko podmioty używają szere-
gu pojęć, do których należą m.in.: tolerancja ryzyka, li-

mity ryzyka, progi ryzyka. Wiele podmiotów definiujących 
apetyt na ryzyko nie określa tolerancji na ryzyko, pomijając 
ten i inne terminy w swoich opracowaniach. Występuje też 
wiele podmiotów, które traktują tolerancję jako synonim 
apetytu na ryzyko. Wychodząc z założenia, że wyznaczanie 
tolerancji apetytu na ryzyko ułatwia przestrzeganie wytycz-
nych zawartych w oświadczeniu, w dalszej części przedsta-
wiona została terminologia wybranych podmiotów, które 
precyzują oba te pojęcia i traktują je rozłącznie. 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission – Komisja Organizacji Spon-

sorujących Komisję Treadwaya) obok apetytu na ryzyko 
definiuje również tolerancję na ryzyko, określając ją jako 

„akceptowalny poziom odchylenia podczas realizacji dane-
go celu mierzony tą samą jednostką co dany cel” (COSO, 
s. 20). Kierownictwo podczas ustalania tolerancji na ryzyko 
uwzględnia znaczenie danego celu oraz przyjęty apetyt na 
ryzyko. Podejmowanie decyzji i funkcjonowanie w ramach 
tolerancji, pozwala organizacji kontrolować apetyt na ryzy-
ko oraz realizować założone przez nią cele (COSO, s. 20). 
Natomiast Instytut Zarządzania Ryzykiem (The Institute of 
Risk Management – IRM), definiuje apetyt na ryzyko i tole-
rancję ryzyka, przyjmując, że (IRM, 2011, s. 15):

• apetyt na ryzyko to wielkość ryzyka, którą organizacja 
jest skłonna poszukiwać i  zaakceptować w dążeniu do 
osiągnięcia jej długoterminowych celów,

• tolerancja ryzyka to granice podejmowania ryzyka, na 
przekroczenie których organizacja nie jest przygotowa-
na podczas osiągania swoich długoterminowych celów.
Ponadto identyfikujemy (IRM, 2011, s. 8, 14):

• limity ryzyka, które oznaczają maksymalne odchylenia 
tolerancji (jej granice), na przekroczenie których przed-
siębiorstwo nie jest w danym czasie przygotowane,

• progi ryzyka to odchylenia znajdujące się w  obszarze 
tolerancji, mniejsze od jej maksymalnych odchyleń 
granicznych.
Ryzyka, które zawarte są w obszarze tolerancji, oznaczają 

te ryzyka, którymi organizacja nie planuje się zajmować, ale 
w przypadku ich wystąpienia zostaną podjęte wobec nich 
odpowiednie działania. Obszar tolerancji oznacza ryzyka 
tolerowane, akceptowalne, których ewentualne wystąpienie 
nie zagrozi funkcjonowaniu organizacji. Przekroczenie 
granic tolerancji, nazywanych limitami ryzyka oznacza 
kontakt z ryzykami, na spotkanie których organizacja nie 
jest w  danym momencie przygotowana. Przekraczanie 
limitów ryzyka zawsze powinno odbywać się za zgodą 
zarządu lub właściciela organizacji. Pojęciem najszerszym 

2014

Poziom ryzyka, jaki towarzystwo (zarząd) zamierza 
zaakceptować w ramach realizowania określonej 
strategii biznesowej, przy zadanym (planowanym) poziomie 
kapitału na dany rok.

Marcin
Fedor

Apetyt na ryzyko jako ważny element Wypłacalności II  
(Fedor, 2014, s. 118).

Wielkość ryzyka, którą organizacja jest w stanie zaakceptować 
w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych. PwC Board Oversight of Risk: Defining Risk Appetite in Plain English 

(PwC, 2014, p. 3).

2015

Poziom ryzyka, który organizacja jest gotowa zaakceptować, 
zanim uzna, że niezbędne jest podjęcie działania w celu jego 
zmniejszenia.

Lloyd’s Lloyd’s Minimum Standards MS1.1–Underwriting Strategy 
& Planning (Lloyd’s, 2015, p. 2).

2017

Stopień, w którym kadra kierownicza organizacji jest skłonna 
zaakceptować niepewność straty dla danego ryzyka, mając 
możliwość zapłaty ustalonej sumy za przeniesienie ryzyka na 
ubezpieczyciela.

IRMI Glossary of Insurance & Risk Management Terms (IRMI, 2017)

Źródło: opracowanie własne
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jest ryzyko całkowite obejmujące ryzyka, które mogą mieć 
wpływ tak pozytywny, jak i negatywny na zdolność organi-
zacji do osiągania jej długoterminowych celów. Zauważamy 
tu następującą zależność: apetyt na ryzyko jest mniejszy od 
tolerancji ryzyka, a tolerancja ryzyka jest mniejsza od ryzy-
ka całkowitego organizacji. 

Inną terminologię przyjęła organizacja consultingowa 
Ernst&Young (2010, s. 3), według której:

• pojemność ryzyka – oznacza wielkość i typ ryzyka, któ-
rą organizacja jest w stanie podjąć podczas osiągania jej 
biznesowych celów,

• apetyt na ryzyko – to wielkość i typ ryzyka, którą orga-
nizacja jest chętna zaakceptować podczas osiągania jej 
biznesowych celów,

• tolerancja ryzyka – określa maksymalne ryzyko, które 
organizacja jest skłonna podjąć w odniesieniu do odpo-
wiedniego ryzyka,

• cel ryzyka – to optymalny poziom ryzyka, które organi-
zacja chce podjąć podczas osiągania określonych celów 
biznesowych,

• limity ryzyka – są progami służącymi do monitorowa-
nia ekspozycji aktualnego ryzyka tak, by nie odbiegała 
zbytnio od celu ryzyka i aby pozostawała w obszarze tole-
rancji i apetytu na ryzyko. Przekraczanie limitów ryzyka 
będzie wyzwalało odpowiednie działania kierownictwa.
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO de-

finiuje apetyt na ryzyko jako „wielkość i rodzaj ryzyka, któ-
rą organizacja jest gotowa podjąć lub która podlega retencji” 
(ISO, 2009, s. 9). Ponadto określa:

• tolerancję ryzyka – jako gotowość organizacji lub intere-
sariuszy do poniesienia ryzyka pozostającego po postępo-
waniu z ryzykiem, aby osiągnąć ich cele (ISO, 2009, s. 9),

• kryteria ryzyka – oznaczające poziomy odniesienia, wg 
których określa się ważność ryzyka (ISO, 2009, s. 5),

• poziom ryzyka – czyli wielkość ryzyka lub kombinacji 
ryzyk, wyrażona w  postaci kombinacji następstw oraz 
ich prawdopodobieństwa (ISO, 2009, s. 8),

• ewaluację ryzyka –  jako proces porównywania wyni-
ków analizy ryzyka z  kryteriami ryzyka w  celu stwier-
dzenia, czy ryzyko i/lub jego wielkość są akceptowalne 
lub tolerowane (ISO, 2009, s. 8),

• nastawienie do ryzyka – tożsame z podejściem organi-
zacji do oceny i w konsekwencji monitorowania, retencji, 
podjęcia lub unikania ryzyka (ISO, 2009, s. 8).
M. Fedor (2014, s.  118), analizując apetyt na ryzyko 

zakładu ubezpieczeń, wskazał ramy ułatwiające zdefinio-
wanie tego pojęcia: 

• system preferencji, czyli jakościowe określenie wielko-
ści i rodzaju ryzyka, jakie zakład ubezpieczeń akceptuje, 

• poziom tolerancji, poprzez kwantytatywne określenie 
wielkości i  rodzaju ryzyka, jakie zakład ubezpieczeń 
może ewentualnie zaakceptować,

• limity, definiowane jako ograniczenia kwantytatywne 
dotyczące wielkości i  rodzaju ryzyka, których przekro-
czenie powoduje uruchomienie działań (na poziomie 
operacyjnym), mających na celu ograniczanie poziomu 
ryzyka przez zakład ubezpieczeń.
Powyższe rozważania przedstawiają różnorodne ujęcia 

apetytu na ryzyko i pojęć mu towarzyszących. Ani w  lite-

raturze przedmiotu, ani w  praktyce gospodarczej nie ma 
zgodności co do tego, jak powinna brzmieć definicja ape-
tytu na ryzyko oraz jakie i jak definiowane pojęcia powinny 
jej towarzyszyć. 

Próba zdefiniowania apetytu na ryzyko 
i pojęć mu towarzyszących

P rzeprowadzona analiza literatury przedmiotu pozwala 
stwierdzić, że definiując apetyt na ryzyko, nie powinno 

się poprzestawać wyłącznie na podaniu wyjaśnienia, czym 
jest to pojęcie. Określając apetyt na ryzyko, należy równo-
cześnie zdefiniować terminologię, która ma charakter kom-
plementarny względem tego pojęcia. Definicja apetytu po-
winna składać się z dwóch elementów: wyjaśnienia, czym 
jest apetyt na ryzyko, oraz podania i wyjaśnienia termino-
logii mu towarzyszącej. Konieczność jednoczesnego zdefi-
niowania apetytu na ryzyko oraz terminologii uzupełniają-
cej stanowi rozwinięcie podejścia zaprezentowanego przez 
autorkę niniejszego opracowania w 2013 roku (Korombel, 
2013, s. 74–76).

Realizując postawiony w  artykule cel, należy przyjąć, 
że apetyt na ryzyko oznacza wielkości ryzyk w  danym 
okresie, które przedsiębiorstwo jest gotowe i chce podjąć 
w  poszczególnych obszarach swojego funkcjonowania, 
dążąc do zrealizowania wyznaczonych celów, uwzględ-
niając jednocześnie zasoby, którymi dysponuje, oraz 
warunki rynkowe. Wychodząc z  założenia, że apetyt na 
ryzyko powinien być pojęciem użytecznym dla praktyków, 
wyrażone ono zostało przez autorkę jako wielkość, a  nie 
jako skłonność do podejmowania ryzyka. Użycie w defini-
cji słowa wielkość sugeruje bowiem, że ryzyko powinno być 
wyrażone w  sposób ilościowy lub jakościowy. Natomiast 
wyrażenie apetytu w  kontekście skłonności organizacji 
do podejmowania ryzyka rodzi rozterki związane z  jej 
interpretacją. 

Analiza krytyczna literatury przedmiotu pozwoliła 
wskazać również pojęcia, których określenie ułatwi zasto-
sowanie apetytu na ryzyko w praktyce. Spośród przedsta-
wionych podejść do terminologii towarzyszącej apetytowi 
na ryzyko należy przyjąć jednoznacznie, że apetytu na ryzy-
ko i tolerancji ryzyka nie należy traktować jako synonimów, 
ale jako pojęcia opisujące dwie różne sytuacje w organizacji. 
Drugą część definicji apetytu na ryzyko stanowią pojęcia go 
uzupełniające. Zdaniem autorki, powinny do nich należeć: 

• granice apetytu na ryzyko, będące akceptowalnymi 
wielkościami ryzyk, których przekroczenie spowoduje 
przejście do obszaru tolerancji ryzyka,

• tolerancja ryzyka, rozumiana jako wielkość ryzyka, któ-
rej przedsiębiorstwo nie planuje podjąć, ale jeżeli ryzyko 
w  wielkości tej wystąpi, przedsiębiorstwo jest w  stanie 
ponieść jego skutki,

• granice tolerancji postrzegane jako wielkości ryzyk, 
których przedsiębiorstwo nie planuje, ale jest w  stanie 
ponieść ich skutki, natomiast przekroczenie granic to-
lerancji oznacza kontakt z ryzykami, na który przedsię-
biorstwo nie jest przygotowane.
W  celu ułatwienia stosowania tych pojęć w  praktyce 

gospodarczej można ponadto ustalić w  przedsiębiorstwie 
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progi apetytu na ryzyko i progi tolerancji ryzyka, czyli wiel-
kości ryzyk znajdujące się odpowiednio w obszarze apetytu 
oraz tolerancji:

• progi tolerancji definiowane jako poziomy ryzyka wy-
stępujące w obszarze tolerancji, 

• progi apetytu na ryzyko definiowane jako poziomy ry-
zyka występujące w obszarze apetytu na ryzyko.
Celem wyznaczenia progów jest ułatwienie kontroli 

ilości podejmowanego ryzyka w kontekście ryzyka podej-
mowanego świadomie i celowo (apetytu na ryzyko), ryzyka, 
którego przedsiębiorstwo nie chce podjąć, ale jest w stanie 
ponieść jego skutki (tolerancji ryzyka) oraz ryzyka poza 
tolerancją, którego skutków przedsiębiorstwo nie jest w sta-
nie ponieść. 

Jak wynika z  powyższych rozważań, apetyt na ryzyko 
określa granicę z wielkościami ryzyka, którego organizacja 
nie planuje podejmować, a tolerancja ryzyka, która jest po-
jęciem obszerniejszym od apetytu na ryzyko, komunikuje 
stopień jego elastyczności. 

Podsumowanie

B rak powszechnie przyjętej definicji apetytu na ryzyko 
czy tolerancji ryzyka powoduje zamęt terminologicz-

ny w obszarze zarządzania ryzykiem. Uwzględniając fakt, 
że apetyt na ryzyko jest krytycznym elementem zarzą-
dzania ryzykiem, koniecznym jest dążenie do osiągnięcia 
porozumienia w  kwestii definicji tego pojęcia. Trudno 
jednak oczekiwać jednomyślności w definiowaniu apetytu 
na ryzyko, kiedy nie ma ogólnej akceptacji dla samej jego 
nazwy. Zaproponowanie w niniejszym opracowaniu defi-
nicji apetytu na ryzyko oraz wskazanie pojęć, które po-
winny mu towarzyszyć, stanowi próbę usystematyzowania 
terminologii tego obszaru zarządzania ryzykiem.

Apetyt na ryzyko wraz z ustalonymi granicami wyzna-
cza obszar, w  którym mogą być podejmowane decyzje 
w  przedsiębiorstwie. Nie należy traktować tego pojęcia 
i  związanego z  nim procesu jako zła koniecznego, lecz 
jako możliwość podejmowania decyzji w bardziej kom-
fortowym środowisku, posiadając zbiór dodatkowych, 
usystematyzowanych informacji. Zapisy dotyczące ape-
tytu na ryzyko powinny stanowić swoisty drogowskaz, 
ułatwiający codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
i  osiąganie przez niego wyznaczonych celów. Przedsię-
biorstwa, chcące efektywnie zarządzać ryzykiem w  dzi-
siejszym, zmiennym otoczeniu, powinny traktować 
apetyt na ryzyko jako krytyczny element tego procesu. 

dr hab. Anna Korombel, prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
e-mail: annakorombel@poczta.onet.pl

Przypis

1) ERM – zintegrowane zarządzanie ryzykiem (Enterprise Risk 
Management).
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Risk Appetite – An Attempt to Bring 
Order to Terminology

Summary

Risk appetite has been recognised by both international 
theoreticians and practitioners as a fundamental and critical 
element of risk management in organisations. Since no agree-
ment exists, either in literature of the subject or in economic 
practice, as to clarity of the definition of risk appetite and 
various terminology is used with this concept, there appears 
to be some need to bring order to terminology in this area of 
risk management. The aim of this paper is to attempt to find 
answers to the questions What is risk appetite in the activity 
of enterprises? and What terms should accompany it? Critical 
analysis of literature of the subject has been used in the paper. 

Keywords

risk, risk appetite, enterprise risk management

IDENTYFIKACJA ZNACZENIA 
ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z DOSTAWCAMI 
W KSZTAŁTOWANIU KONKURENCYJNOŚCI 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
Rafał Tyszkiewicz

Wprowadzenie

S ystem zarządzania relacjami z  dostawcami stanowi 
istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Jest narzędziem budowania dobrych relacji z dostawcami 
opartymi przede wszystkim na relacjach partnerskich. 
Relacje te pozwalają na wybór właściwego dostawcy 
(partnera), efektywny przepływ informacji pomiędzy 
partnerami oraz wspólne rozwiązywanie wszelkich 
problemów organizacyjnych i  technicznych (Bilińska-

-Reformat, 2009, s.  82). Poprzez zarządzanie relacjami 
z  dostawcami należy rozumieć proces zmierzający do 

tworzenia relacji z  dostawcami, w  tym ich monitorowa-
nia i  rozwijania z  uwzględnieniem wszystkich aspektów 
współpracy. Oznacza to, że na równi traktowane są zarów-
no kwestie ekonomiczne, jak i więzi pozaekonomiczne, np. 
koleżeńskie, przyjacielskie, rodzinne itp. Ta problematyka 
wymaga nowego spojrzenia na procesy konkurencji i za-
rządzania, co stanowi wyzwanie zarówno dla menedżera, 
jak i  badaczy zajmujących się tą problematyką z  teore-
tycznego punktu widzenia. Przedsiębiorstwa, które nie 
kształtują swojego otoczenia na drodze relacji, mogą 
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być mniej konkurencyjne, a nieredundancyjny charakter 
ich zasobów, jeśli nie uniemożliwia, to zapewne istotnie 
ogranicza ich elastyczność. Elastyczność stanowi swoistą 
reakcję na niepewność warunków działania organizacji, 
jest jak najbardziej pożądaną cechą organizacji i ważnym 
uwarunkowaniem jej funkcjonowania oraz determinantą 
jej rozwoju. A  jedynym stałym elementem we współcze-
snych organizacjach jest ciągła zmiana technologii, stra-
tegii marketingu i  promocji czy też form prowadzenia 
komunikacji personalnej (Kiełtyka, 2016, s. 8).

Dotychczasowe rozpoznanie problemu oparte na 
studiach polskiej i  zagranicznej literatury, jak również 
badaniach i obserwacjach autora w zakresie zarządzania 
relacjami z  dostawcami pozwoliło zauważyć lukę w  za-
kresie badań ukierunkowanych na identyfikację uwarun-
kowań związanych z  kształtowaniem konkurencyjności 
małych i  średnich przedsiębiorstw przemysłu meblar-
skiego w  obszarze zarządzania relacjami. Uwagę zwraca 
brak, jak dotychczas, w  krajowej literaturze przedmiotu 
kompleksowych, popartych wynikami badań empirycz-
nych opracowań dotyczących zarządzania relacjami z do-
stawcami. Całościową eksploracją zarządzania relacjami 
z dostawcami – ze względu na złożoność zagadnień teo-
retyczno-metodologicznych –  zajmuje się niewielu ba-
daczy. Prace ograniczają się z  reguły do sygnalizowania 
pewnych zjawisk, często bez uzasadnienia empirycznego. 
Niewystarczająca jest liczba publikacji na temat sposobu 
praktycznego upowszechniania zarządzania relacjami 
z dostawcami.

Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia zarzą-
dzania relacjami z  dostawcami w  budowaniu przewagi 
konkurencyjnej małych i  średnich przedsiębiorstw prze-
mysłu meblarskiego województwa dolnośląskiego. Mając 
na uwadze cel artykułu, postawiono następującą hipotezę 
główną: im skuteczniejszy jest proces zarządzania rela-
cjami z  dostawcami producenta wyrobów meblarskich, 
tym silniejsza jest jego pozycja konkurencyjna. Przed-
stawiona hipoteza została zweryfikowana na podstawie 
systematycznej analizy literatury przedmiotu oraz badań 
empirycznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw 
przemysłu meblarskiego z województwa dolnośląskiego.

Zarządzanie relacjami 
z dostawcami w kształtowaniu 
konkurencyjności przedsiębiorstwa

K onkurencyjność jest kształtowana przez przedsiębior-
stwa na konkretnym rynku (Flak, Głód, 2012, s. 147). 

Jest ona istotna zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i  dla 
otoczenia, w którym ono funkcjonuje. Kształtowanie kon-
kurencyjności uruchamia rywalizację wśród miejscowych 
przedsiębiorstw, dzięki czemu następuje rozwój na danym 
obszarze wyjątkowych zasobów, wyspecjalizowanych 
umiejętności i technologii (Porter, 2001, s. 42). Wymienio-
ne założenie odpowiada także pożądanemu układowi po-
między odbiorcą (przedsiębiorstwem) a jego dostawcami. 
Układ pomiędzy odbiorcą a jego dostawcami powinien być 
postrzegany w długiej perspektywie czasowej, tak jak do-
brze rozumiana współpraca gospodarcza. Niekiedy w lite-

raturze (Landvater, 1992, s. 56) można wskazać określenia 
porównujące układ: odbiorca –  dostawca do dwupasmo-
wej jezdni. A zatem tak jedna, jak i druga strona powinny 
w pewnym zakresie zmienić czy przeorganizować sposób 
prowadzenia interesów po to, aby realizować długofalowo 
politykę win-win. Win-win to często używane określenie 
w literaturze anglojęzycznej, oznaczające obopólne korzy-
ści, stosowane w negocjacjach dotyczących rozwiązywania 
konfliktów w taki sposób, aby wszystkie strony poczuły się 
usatysfakcjonowane (Blikle, 2014).

Funkcjonujące w  Polsce przedsiębiorstwa przemysłu 
meblarskiego należą do jednych z  najbardziej rozwinię-
tych gałęzi gospodarki kraju (Kapuściński i in., 2007, s. 5). 
Specjalizują się w produkcji mebli różnego asortymentu 
o niepowtarzalnym wzornictwie, estetyce i wysokiej jako-
ści wykonania. Możliwości produkcyjne tej branży przed-
siębiorstw pozwalają na przyjmowanie różnorodnych 
zleceń i decydują o wyborze oferty przez dostawcę.

Polska należy do ścisłego grona liderów produkcji 
mebli, a w głównych statystykach światowego handlu me-
blami przemysł meblarski zajmuje czołowe miejsce (Ra-
tajczyk, 2012, s. 12). Należy zaznaczyć, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa meblarskie inwestują w przedsięwzięcia 
innowacyjne, wprowadzając zmiany o  charakterze orga-
nizacyjnym. Ich poziom konkurencyjności jest zdecydo-
wanie wyższy od poziomu innych przedsiębiorstw. Można 
wskazać, że przedsiębiorstwa te znajdują się pod silną 
presją innowacji i  odnotowują stosunkowo wysoki po-
ziom innowacyjności, co skutkuje wysoką konkurencyj-
nością na krajowych i zagranicznych rynkach. Wdrażanie 
innowacji i  utrzymywanie dobrych relacji z  dostawcami 
są w tym przemyśle podstawowym warunkiem uzyskania 
przewagi konkurencyjnej (Polska mebluje Europę, 2015). 
Dobre relacje z  dostawcami dają szansę na zwiększanie 
skali produkcji i sprzedaży, obniżanie kosztów czy popra-
wę jakości wytwarzanych dóbr, usług itd.

Jednym z  mierników konkurencyjności, według 
M. Haffera (1992, s. 79–81), jest skuteczność w osiąganiu 
strategicznych celów konkurowania. Zdaniem T. Kotar-
bińskiego (1982), skuteczność oznacza stopień zbieżności 
rezultatu z  założonym celem. Do celów tych najczęściej 
zalicza się: wzrost rentowności sprzedaży, zdobycie no-
wych rynków, pozyskanie nowych dostawców, satysfakcję 
klientów, wzrost sprzedaży, poprawę pozycji rynkowej, 
a także satysfakcję pracowników. Realizując te cele, przed-
siębiorstwo buduje swoją konkurencyjność i  zdobywa 
przewagę rynkową nad konkurentami. Jest ona przy tym 
uwarunkowana dwoma czynnikami, określanymi jako 
źródła konkurencyjności. Pierwszym z  nich jest sfera 
funkcjonalno-zasobowa obejmująca elementy decydujące 
o potencjale przedsiębiorstwa. Należą do nich: zatrudnie-
nie, organizacja i zarządzanie, finanse, marketing, produk-
cja, logistyka, działalność badawczo-rozwojowa, zasoby 
niematerialne, zarządzanie jakością. Drugim czynnikiem 
jest instrumentarium konkurowania, wykreowane na 
bazie posiadanych zasobów, obejmujące szeroką i zróżni-
cowaną paletę narzędzi możliwych do zastosowania przez 
każde przedsiębiorstwo. W  aspekcie narzędziowym wy-
mienia się najczęściej instrumenty pogrupowane w cztery 
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obszary oddziaływania: jakość, cena, obsługa/usługa oraz 
komunikacja i informacja. Pozwala to na wyodrębnienie 
co najmniej kilkudziesięciu instrumentów konkurowania, 
czyli narzędzi i sposobów pozyskania klientów na warun-
kach służących przedsiębiorstwu (Moroz, 2003, s. 48–49; 
Haffer, 2003, s. 168–169).

Stosowanie idei zarządzania relacjami z  dostawcami 
daje przedsiębiorstwu nowe możliwości kształtowania 
konkurencyjności. Dlatego w  tworzeniu systemu kon-
kurencyjnego przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma 
proces kształtowania partnerskich relacji z  dostawcami. 
W  procesie tym relacje z  dostawcami odgrywają ważną 
rolę. Dostawcy są niezbędnymi dla przedsiębiorstwa pod-
miotami, a ich wpływ na kształtowanie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa wyraża się przede wszystkim w kreowa-
niu jakości i ceny produktu finalnego. 

Z drugiej strony to samo przedsiębiorstwo jest klientem 
dla dostawców, zatem wpływa na ich sukces i przetrwanie. 
Jeżeli spojrzymy na dostawców przez pryzmat rynku, na 
którym funkcjonują, wówczas będziemy mogli zauważyć, 
że cele ich są niemalże tożsame z celami przedsiębiorstwa, 
z którym współpracują (z jednym wyjątkiem – ich usługi 
i  produkty są  dla odbiorcy elementem kosztów, zatem 
będzie on starał się minimalizować ich cenę). Dostawcy, 
w zamian za usługi realizowane na rzecz przedsiębiorstwa, 
względnie w  zamian za dostarczane towary, oczekują 
realizacji przychodów gwarantujących im zysk oraz pew-
ność i stabilność powiązań. 

To właśnie dostawcy produktów wpływają na rozpo-
wszechnianie i  stabilizację marki, więc przedsiębiorstwo 
powinno dbać o  jak najlepsze z  nim relacje oraz ich lo-
jalność (np. poprzez jakość produktów). To, w  jaki spo-
sób dostawca zostanie obsłużony przez przedsiębiorstwo, 
jest uzależnione od posiadania przez niego szczególnych 
umiejętności, które są związane z nawiązywaniem relacji 
z dostawcami (Szwarc, 2012, s. 22–23).

Opisane zależności wskazują na nieograniczoną liczbę 
sposobów osiągnięcia konkurencyjności. Najważniejsze 
z nich są te, które uzyskają akceptację dostawców oraz te, 
które są trudne do skopiowania przez rywali przedsiębior-
stwa (Flak, Głód, 2012, s. 147).

Trudniejszą rzeczą od osiągnięcia konkurencyjności 
jest jej jak najdłuższe zachowanie. Aby przedsiębior-
stwo utrzymało swoją pozycję konkurencyjną, musi 
budować i kreować coraz bardziej oryginalne produkty 
(Adamiak, 2011, s.  45–46). Ważne jest, by źródła, na 
podstawie których opierana jest przewaga, były względ-
nie trwałe i dawały dominację trudną do naśladowania 
przez rywali (Kaleta, 2000, s.  22). Utrzymanie trwałej 
konkurencyjności wymaga od przedsiębiorstwa, aby 
rozwijało ono korzystną współpracę z  innymi podmio-
tami, a także realizowało procesy koncentracji, integracji 
i  konsolidacji, dzięki którym nastąpi rozwój jego zaso-
bów i umiejętności.

Należy też podkreślić, iż skutecznym sposobem na 
umacnianie konkurencyjności jest także kooperacja z do-
stawcami oraz alianse strategiczne. Alianse strategiczne 
z  dostawcami są  formą współpracy w  zakresie dostaw, 
sięgających jeszcze dalej aniżeli powiązania kooperacyj-

ne. W  wielu przypadkach są  one wynikiem współpracy 
między przedsiębiorstwami, której sprzyjają ograniczenia 
liczby dostawców, często do jednego. Z  czasem prze-
stają być oni wyłącznie dostawcami lub kooperantami 
i  zaczynają odgrywać znaczącą rolę w  strategii swoich 
przedsiębiorstw-odbiorców. 

Należy także zauważyć, że zarządzanie relacjami z do-
stawcami to reakcja na ciągle zmieniające się sytuacje 
konkurencji. Wyrazem tego jest rozwój nowych form 
organizacyjnych, takich jak alianse strategiczne. Można 
wyróżnić takie typy aliansów, jak (Monczko, Morgan, 
1994, s.  58–60): full-service, full-partnership oraz limited, 
najbardziej ekstensywne i  w  najmniejszym stopniu zin-
tegrowane. W pierwszych dwóch przypadkach dostawca 
do potencjalnego aliansu jest kwalifikowany już na etapie 
planowania nowego wyrobu. Już na etapie koncepcji po-
wstania, czyli rozwoju nowego produktu, dostawca ma 
znaczący udział i  ponosi odpowiedzialność na poszcze-
gólnych etapach wdrażania i produkcji, aktywnie uczest-
nicząc w pracach przedsiębiorstwa. W przypadku aliansu 
full-service dostawca nie tylko w  określonym obszarze, 
lecz w pełnym zakresie współpracuje na etapie projekto-
wania, prototypowania, produkcji i rozwoju produktu.

Rezultatem tak pojętej współpracy jest nie tylko dosta-
wa, ale szereg działań z nią związanych. Przedsiębiorstwo-

-odbiorca musi liczyć się z  koniecznością zapewnienia 
nieskrępowanego dostępu dostawcy do danych. Przy tak 
ścisłym współdziałaniu rezultatem współpracy jest tak-
że konieczność dostosowania technologii dostawcy do 
wymagań partnera aliansu i  jednocześnie uzależnienie 
kupującego od informacji technologicznej uzyskiwanej 
od dostawcy. Stąd ujawnia się praktyczny problem opar-
cia współpracy na aliansie full-service, wynikający z obaw 
o  zachowanie tajemnicy handlowej, zwrot praw patento-
wych i  licencji, zwrot pożyczek gwarantowanych przez 
partnerów, podział aktywów i pasywów. Mimo iż niektóre 
z  tych elementów są  regulowane prawem, często prowa-
dzą one do konfliktów jeszcze w trakcie trwania aliansu.

W mniejszym stopniu zagrożenia stanowią przeszkodę 
dla rozwoju aliansów full-partnership. Od full-service od-
różniają się momentem ustanowienia aliansu. Partner jest 
poszukiwany spośród dotychczasowych lub potencjalnych 
dostawców, jednak w  tym przypadku całkowicie znana 
jest koncepcja produktu, często jest on już produkowany. 
Alians w tym przypadku nie obejmuje prac projektowych, 
a jedynie produkcję i rozwój. W tym kontekście koniecz-
na jest integracja organizacyjna partnerów, w mniejszym 
stopniu zachodzą obawy o utratę tajemnic gospodarczych.

W  aliansach limited partnerzy oddziałują na siebie 
w  znacznie mniejszym zakresie. Oznacza to, że poza 
spełnieniem wszystkich cech formalnych aliansu strate-
gicznego wiodącą rolę odgrywa w nim przedsiębiorstwo 
kupujące. Dostawca w tym układzie zobowiązany jest do 
dostarczenia wyrobów spełniających w całości wymagania 
stawiane przez partnera. W tym aliansie dostawca nie jest 
odpowiedzialny za rozwój swoich produktów, a w konse-
kwencji wyrobów oferowanych klientowi. 

Ustanowienie strategicznych aliansów dla produko-
wanego czy też nowego produktu wydaje się naturalnym 
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następstwem współpracy z  dostawcami, szczególnie 
w kontekście produkcji zaawansowanych wyrobów, kiedy 
niezbędna jest ścisła kooperacja podmiotów. W  efekcie 
uzyskiwana jest znacząca przewaga konkurencyjna, co jest 
szczególnie istotne, bowiem wcześniejsze strategie reali-
zowane przez odbiorcę charakteryzowały się zbyt małym 
zainteresowaniem w sferze zaopatrzenia materiałowego.

Relacje jako zasób niematerialny w  przedsiębiorstwie 
są  ważnym czynnikiem, który przez realizację wyzwala 
potencjał umiejętności i możliwości połączonych stron, co 
może prowadzić do zbudowania trwałej przewagi konkuren-
cyjnej. Jednak nie każda relacja posiada znamiona zasobu 
strategicznego. Aby tak było, musi ona być pod jakimś wzglę-
dem wyjątkowa (unikalna) i trudna do imitacji. W przeciw-
nym przypadku nie będzie się przyczyniać do odróżniania 
przedsiębiorstwa od konkurencji. Relacje te mogą dotyczyć 
dwóch obszarów. Po pierwsze – mogą mieć na celu zwięk-
szenie dostępu przedsiębiorstwa do środków finansowych; 
po drugie – mogą dotyczyć inwestycji przedsiębiorstwa.

Relacje dostawcy z przedsiębiorstwem stwarzają możli-
wości zyskania przez niego konkurencyjności. W procesie 
kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa istotne 
jest uwzględnienie kształtowania konkurencyjności za-
równo w bieżącej sytuacji, jak też w perspektywie strate-
gicznej. Ważne jest także właściwe wdrożenie zarządzania 
relacjami z  dostawcami w  odniesieniu do całego przed-
siębiorstwa, jak również wielu jego wymiarów. Wprowa-
dzenie zarządzania relacjami z dostawcami w sposób frag-
mentaryczny bądź w wybranych obszarach nie przyniesie 
oczekiwanych rezultatów, a co za tym idzie, nie wzmocni 
konkurencyjności, a może nawet nastąpić pogorszenie się 
sytuacji danego przedsiębiorstwa. 

Bliskie relacje z dostawcą oraz spełnianie jego potrzeb 
powinny być trwale wbudowane w misję i strategię każde-
go przedsiębiorstwa (Egan, 2008, s. 63). Element ten jest 
również podkreślany przez T.J. Petersa i R.H. Watermana 
(2011, s. 23), którzy opisując sukcesy niektórych przedsię-
biorstw i analizując ich przyczyny, stwierdzili, że „Znako-
mite przedsiębiorstwa są naprawdę blisko swych dostaw-
ców. Inne przedsiębiorstwa o tym mówią, a te znakomite 

– po prostu to robią”.
W  obecnych czasach można zauważyć, że partnerskie 

relacje z dostawcami, ze względu na obecną rzeczywistość 
funkcjonowania przedsiębiorstw, mogą stanowić swego ro-
dzaju antidotum na niepewność i burzliwość zglobalizowa-
nego otoczenia zewnętrznego. W tym kontekście mogą one 
być stosowane jako podstawowy czynnik przewagi konku-
rencyjnej. One pozwalają na elastyczne reagowanie na po-
jawiające się zmiany rynkowe, a także podjęcie skutecznych 
działań na rzecz podniesienia przewagi konkurencyjnej.

Istotny wkład dostawców w  kształtowanie konku-
rencyjności przedsiębiorstwa wskazuje na konieczność 
utrzymywania pozytywnych relacji z  nimi, a  także od-
powiedniego zarządzania nimi. Chociaż kształtowanie 
relacji z dostawcami odnosi się do koncepcji SRM (Supply 
Relationships Management), to zasadne wydaje się jej za-
stosowanie per analogia w zarządzaniu relacjami z klien-
tami (Customer Relationship Management), ponieważ 
zarządzanie relacjami z  dostawcami w  sposób pośredni 

wpływa na zadowolenie ostatecznych klientów. Wiele ba-
dań potwierdza pozytywny związek między SRM i CRM 
w  kontekście funkcjonowania przedsiębiorstw meblar-
skich (Wei-Liang, 2003; Kłos, Fabisiak, 2013), wskazując 
jednoznacznie na kierunek relacji między nimi.

Przykładowo w badaniach L. Andreu i in. (2010) oraz 
X.  Xianqinga i  in. (2015) koncepcja CSR odnosi się do 
strategii biznesowej przedsiębiorstw meblarskich i  po-
winna zapewnić efektywność działań marketingowych, 
sprzedażowych, dystrybucyjnych oraz tzw. obsługi ser-
wisowej i  posprzedażowej. Z  kolei koncepcja SRM znaj-
duje zastosowanie w zarządzaniu relacjami z dostawcami, 
a  głównym jej celem jest podwyższenie efektywności 
relacji między dostawcami a  przedsiębiorstwami. Jest 
ona powiązana z  automatyzacją procedur zamawiania 
i rozliczania zamówień, oceną jakości dostaw i wymianą 
informacji z dostawcami. Umożliwia przedsiębiorstwom 
zoptymalizowanie zarządzania łańcuchem dostaw w celu 
kontrolowania kosztów produktów. Powyższe wskazuje 
na fakt, że w logistyce chodzi głównie o kreowanie i wy-
korzystanie potencjałów efektywności oraz długofalowe 
wspomaganie orientacji rynkowej przedsiębiorstwa. Inte-
gracja ogniw łańcucha dostaw zorientowana jest na two-
rzenie świadczeń dla klientów w ramach zarządzania łań-
cuchem dostaw. W łańcuchach tych dostawcy odgrywają 
coraz istotniejszą rolę, gdyż to oni w  znacznym stopniu 
warunkują, że wytwarzane produkty spełniają wymaga-
nia klientów. Dlatego też pozytywne relacje z nimi mogą 
przyczynić się do większego zadowolenia klienta. Fakt ten 
wydaje się potwierdzać pogląd, że uzyskanie odpowied-
niego poziomu zadowolenia klienta wymaga utrzymania 
odpowiednich relacji z dostawcami wzdłuż całego łańcu-
cha dostaw.

W  kontekście prowadzonych rozważań zarządzanie 
logistyczne, będące działalnością kreującą całościową 
koncepcję przedsięwzięć logistycznych, uwzględniającą 
ich przebieg zarówno w przedsiębiorstwie, jak i u partne-
rów, jest swego rodzaju „klamrą” spinającą (integrującą) 
wszystkie ogniwa łańcucha tworzenia wartości dla jak 
najlepszego zaspokojenia potrzeb klienta. Zarządzanie 
logistyczne wydaje się zatem łączyć zarządzanie relacjami 
z dostawcami i odbiorcami. 

Metoda badawcza

B adania przeprowadzone w formie ankiety bezpośred-
niej miały na celu identyfikację zarządzania relacjami 

z  dostawcami, szczególnie jako czynnika przewagi kon-
kurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu 
meblarskiego. Ankieta, zawierająca pytania o charakterze 
zamkniętym i  otwartym, diagnozowała opinie samych 
przedsiębiorców w kontekście zarządzania relacjami z do-
stawcami w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Do badania zaproszono 450 przedsiębiorstw przemy-
słu meblarskiego województwa dolnośląskiego. Przed-
siębiorstwa proszone były o wzięcie udziału w badaniu 
drogą telefoniczną. Do podmiotów (respondentów) ro-
zesłano kwestionariusze ankiet drogą elektroniczną lub 
pocztową. 
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Telefoniczne zaproszenie do wypełnienia kwestiona-
riusza ankiety miało zmniejszyć w  założeniu skłonność 
respondentów do odmowy w  badaniu. Kwestionariusz 
ankiety uzyskano od 130 przedsiębiorstw o  różnej wiel-
kości, odmiennym profilu działalności, zlokalizowanych 
w różnych gminach województwa dolnośląskiego, z czego 
110 ankiet poddano analizie ilościowej i  jakościowej, co 
stanowiło 24,4% zwrotności. Próba badawcza była wystar-
czająco liczna i o tak dużym zróżnicowaniu, że pozwoliło 
to na dokonywanie uogólnień. Próbę badawczą można tym 
samym traktować jako reprezentacyjną dla województwa 
dolnośląskiego. Respondentami byli menedżerowie, przed-
stawiciele kadry zarządzającej przedsiębiorstw meblarskich 
dysponujący odpowiednią wiedzą w tym zakresie. Zakres 
czasowy badań obejmował dwie fazy: rozpoznawczą (od 
lutego do maja 2013 r.) i zasadniczą (w roku 2014). 

Ocena zarządzania relacjami 
z dostawcami w kontekście 
konkurencyjności 

P rzeprowadzone badania empiryczne wskazują, że polskie 
przedsiębiorstwa meblarskie województwa dolnośląskie-

go traktują współpracę z  dostawcami jako istotny czynnik 
przewagi konkurencyjnej. Weryfikując hipotezę brzmiącą: 
Im wyższy stopień skooperowania dostawców, tym większa 
intensywność stosowania wewnętrznych audytów sprawdza-
jących dostosowanie dostawcy do wymogów jakościowych 
zadeklarowanych w  podpisanej umowie, należało ustalić, 
czy rzeczywiście większość przedsiębiorstw stosuje te audyty. 
W  celu poprawności weryfikacji postawionej hipotezy ba-
dawczej poddano analizie odpowiedzi na następujące pytania: 

• czy współpraca przedsiębiorstwa z  dostawcami wymaga 
zarządzania relacjami, które przyczyniają się do wzrostu 
pozycji konkurencyjnej?

• jaki jest stopień oceny poprawności procesów w  za-
kresie zadań realizowanych przez przedsiębiorstwo 
z dostawcami?
Zdecydowana większość (64,5%) stosuje wewnętrzne 

audyty dostosowania dostawcy do wymogów jakościowych 
zadeklarowanych w  podpisanej umowie i  uważa, że współ-
praca z  dostawcami wymaga zarządzania relacjami, które 
przyczyniają się do wzrostu pozycji konkurencyjnej przed-
siębiorstwa. Analizując problematykę współpracy badanych 
przedsiębiorstw z  dostawcami, należy wskazać na najtrud-
niejsze problemy i określić sposób ich rozstrzygania. 

Do najtrudniejszych problemów współpracy respondenci 
zaliczyli: brak dostępności zamawianego towaru w  magazy-
nie dostawcy (29,1%) i nieterminowość dostaw (21,9%), zbyt 
wysokie ceny (20,0%), a w dalszej kolejności niepoprawność 
składnych zamówień, tj. brak dokumentacji i  uszkodzony 
towar (po 14,5%). Z kolei jako kluczowy sposób rozstrzyga-
nia problemów współpracy z dostawcami wskazane zostały 
dodatkowe rabaty – 41,8%, kary umowne – 29,1% i obniżki 
cenowe –  29,1%. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na to, 
że przy wprowadzeniu wyrobów na rynek występują dwie 
strategie cenowe: wysoka lub niska cena. Wprowadzenie na 
rynek wyrobów o  wysokiej cenie ogranicza popyt, ale daje 
możliwość stosowania upustów cenowych – rabatów.

Uwzględnianie relacji z dostawcami w ogólnej strategii 
w dużej mierze zależne jest od pozycji przedsiębiorstwa 
meblarskiego na obsługiwanym rynku. Strategia kon-
kurencji koncentruje się na takich działaniach przed-
siębiorstwa, które zapewnią mu uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej, tj. relatywnej przewagi nad innymi „gra-
czami” w obsługiwanym segmencie odbiorców. Zdobycie 
przewagi konkurencyjnej to znalezienie odpowiedzi na 
pytanie: jak zostać liderem? Badane przedsiębiorstwa 
najczęściej określały swoją pozycję jako silniejszą od 
głównych konkurentów, ale zdecydowanie nie lidera. Tę 
kategorię wybrało 37 ankietowanych. Następna wybie-
rana na obsługiwanym rynku jest pozycja lidera pod 
względem jakości (30 przedsiębiorstw), na trzecim zaś 
miejscu uplasowała się pozycja dominująca (25), tylko 
8 przedsiębiorstw określiło swoją pozycję jako lidera pod 
względem kosztów. 

Najczęściej wymieniane silniejsze pozycje od głów-
nych konkurentów wskazują, że w  badaniach wzięły 
udział przedsiębiorstwa, których celem jest wytwarzanie 
produktów/dostarczanie usług o coraz to wyższej jakości, 
niższych kosztach i  częstsze oferowanie nowych produk-
tów/usług, co w  konsekwencji sprzyja budowie partner-
skich relacji. To, że większość badanych przedsiębiorstw 
(70,9%) posiada ogólną strategię uwzględniającą relacje 
z dostawcami – jako dokument oficjalny lub nieoficjalny 

– może wiązać się z tak silną pozycją tych przedsiębiorstw.
Dla przedsiębiorstw meblarskich wprowadzane audy-

ty i  kontrole wewnętrzne są  o  tyle istotne, o  ile umowa 
o standard usługi (ang. SLA – Service Level Agreement) 
z  dostawcą zawiera warunek o  okresowych sprawdzia-
nach realizacji usługi. Należy wspomnieć, że umowy 
o  standard usługi (SLA) są  to umowy bądź kontrakty 
z dostawcami, określające przedmiot oraz standard usługi, 
które są  przedmiotem świadczenia, zawierające również 
zakres odpowiedzialności i priorytety. Same umowy SLA 
to zobowiązania objęte kontraktem.

Przedsiębiorstwo sprawdza, jak dostawcy wywiązują 
się z umowy, dlatego dokonuje regularnej kontroli działań 
dostawców, bo uważa, że jest to najbardziej obiektywny 
sposób oceny relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a  do-
stawcą. Dlatego uważa się, że najbardziej obiektywnym 
sposobem oceny relacji pomiędzy przedsiębiorstwem 
a dostawcą jest sprawdzenie, czy realizacja usługi przebie-
ga zgodnie z zawartą umową (Witkowski, 2010). 

Dla weryfikacji postawionej hipotezy istotna wydaje 
się ocena aktualnego systemu zarządzania relacjami z do-
stawcami i  ocena procesów z  punktu widzenia kształto-
wania konkurencyjności przedsiębiorstwa. W  tym przy-
padku zastosowano pięciostopniową skalę Likerta, gdzie: 
5 oznacza najwyższą ocenę, a 1 najniższą ocenę.

Biorąc pod uwagę weryfikację hipotezy, ocenie pod-
dano aktualny system zarządzania relacjami z  dostawca-
mi w  kontekście kształtowania pozycji konkurencyjnej. 
W tym celu poproszono respondentów o przygotowanie 
znaczenia systemu zarządzania relacjami z dostawcami.

Rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnego 
systemu zarządzania relacjami z dostawcami uszeregowa-
nych według wskazań respondentów pokazuje rysunek 1. 
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Badani respondenci wskazali, że system zarządzania 
relacjami z  dostawcami umożliwia racjonalne wykorzy-
stanie zasobów przedsiębiorstwa (55,4%) i uzyskiwanie na 
bieżąco informacji o  wysokości jego wykorzystanych za-
sobów w zakresie współpracy z dostawcami (51,8%). Wy-
sokie noty (ponad 40%) osiągają także takie kategorie, jak: 
oparcie systemu zarządzania relacjami z  dostawcami na 
racjonalnych analizach i  faktycznych potrzebach zgłasza-
nych przez pracowników i  dostawców (46,4%), systema-
tyczne otrzymywanie z systemu sprawozdawczości infor-
macji o osiąganiu przez przedsiębiorstwo wyznaczonych 
celów z  dostawcami (44,6%) i  o  relacjach z  dostawcami 
w  trakcie realizowanych zadań (43,6%) oraz umożliwia-
nie przez system informacji racjonalnego podejmowania 
decyzji (40,9%).

Analizując wskazania respondentów, należy zwrócić 
uwagę na bardzo niewielki odsetek odpowiedzi nega-
tywnych. W przypadku oceny znaczenia danego zakresu 
średnio 10,5% wskazań dotyczy odpowiedzi „nie” i „ra-
czej nie”.

Istotna wydaje się także ocena poprawności procesów 
realizowanych w  przedsiębiorstwie. Jak stwierdza A. Jur-
czuk (2016, s. 42), orientacja na procesy jest powszechnie 
adaptowanym paradygmatem projektowania i  dosko-
nalenia organizacji. Należy też zwrócić uwagę, że każde 
przedsiębiorstwo, chcąc zapewnić sobie właściwe warunki 
egzystencji i  rozwoju, winno wprowadzać i  doskonalić 

procesy (Bitkowska, 2016, s. 4). Istotna wydaje się także 
ocena poprawności procesów z punktu widzenia pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rozkłady odpowiedzi 
wskazań respondentów ocen prezentowanych procesów 
w  przedsiębiorstwie, uszeregowane według następującej 
skali wskazań respondentów: 1 – bez znaczenia; 2 – małe 
znaczenie; 3  – średnie znaczenie; 4  – duże znaczenie; 
5 – bardzo duże znaczenie, obrazuje tabela 1.

Poprawność procesów realizowanych w  badanych 
przedsiębiorstwach zdecydowana większość responden-
tów oceniła na 3 punkty i 4 punkty. Respondenci 3 punkty 
przyznali procesom: zarządzanie relacjami zewnętrznymi 
(44,6%), formułowanie strategii (40,1%) i  zasilanie w  in-
formację (40,1%). Rzadziej występującym procesem jest 
kontrola w zakresie zadań (29,1%). Po 4 punkty otrzymały: 
planowania w zakresie zadań (39,2%), kontrola w zakresie 
zadań (30,9%) i zarządzanie obiegiem informacji (30,9%), 
natomiast 18,2% respondentów oceniło system motywacji 
w zakresie zadań na 4 punkty. Największą liczbę 5 punk-
tów dostały procesy kontroli w  zakresie zadań (19,1%), 
a najmniejszą proces zarządzania relacjami zewnętrznymi 
(10,9%) oraz planowanie w zakresie zadań realizowanych 
z dostawcami (10%).

Jako zdecydowanie zły (1  punkt) największą liczbę 
wskazań uzyskał system motywacji w  zakresie zadań 
(6,4%), a najmniejszą procesy: kontrola w zakresie zadań 
(0,9%), wycena kosztów zadań (0,9%) i  zarządzanie rela-

Rys. 1. Ocena aktualnego systemu zarządzania relacjami z dostawcami
Źródło: opracowanie własne
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cjami zewnętrznymi (0,9%). Respondenci 2  punkty (co 
oznacza ocenę złą) dali systemowi motywacji w zakresie 
zadań (29,1%), formułowaniu strategii (13,6%) i wycenie 
kosztów zadań (13,6%). 

Analizując wyniki, można stwierdzić, że w  badanych 
przedsiębiorstwach istnieje określony system zarządzania 
relacjami, a ocena przez respondentów poprawności pro-
cesów jest przykładem, że współpraca przedsiębiorstwa 
z  dostawcami wymaga zarządzania relacjami. Dzięki za-
prezentowanym badaniom i wnioskom można uznać, iż 
dowodzą one prawdziwości postawionej hipotezy.

Podsumowanie 

S kuteczne zarządzanie relacjami z  dostawcami przy-
czynia się do wzrostu przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego z województwa 
dolnośląskiego. Wyniki badań wskazują na konieczność 
spojrzenia na przedsiębiorstwa przez pryzmat procesów 
i wykonywanych w nich działań. Dzięki temu podejściu 
usprawnia się współpracę pomiędzy pracownikami i  re-
lacje z  dostawcami, znającymi przebieg procesu, w  któ-
rym uczestniczą, jego celem oraz swoją w nim rolą. Jest 
to szersze spojrzenie na wykonywaną przez siebie pracę 
w  aspekcie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa ani-
żeli w przypadku spojrzenia jedynie przez pryzmat trady-
cyjnych funkcji zarządzania.

Obecnie produkowane meble, ze względu na zastoso-
wane podstawowe rozwiązania konstrukcyjne, nie różnią 
się w  sposób zdecydowany od tych wytwarzanych w  la-
tach poprzednich. Jednak są to jakościowo inne produkty, 
głównie z  powodu partnerskich relacji z  dostawcami 

i  dokonanych innowacji w  dziedzinie wytwarzania, jak 
i związanych z tym kosztów organizacji produkcji, obsłu-
gi, marketingu czy finansowania. Kluczową rolę w  tym 
zakresie odgrywa audyt, ponieważ jest on podstawowym 
mechanizmem kontrolnym, mającym zagwarantować 
realizację założonego programu doskonalenia jakości. 
Celem audytu nie jest wyszukiwanie winnych, lecz spraw-
dzenie, czy przyjęte procedury działania są  rzeczywiście 
przestrzegane i doskonalone.

Na podstawie przeprowadzonych badań dotyczących 
zarządzania relacjami z dostawcami zauważono, że jest to 
problematyka, której nie poświęcono zbyt dużo miejsca 
w  polskiej literaturze przedmiotu. W  związku z  tym lite-
ratura dotycząca zarządzania relacjami z  dostawcami nie 
jest obszerna, a niektóre pojęcia w niej definiowane są nie-
jednoznaczne. W  krajowej literaturze przedmiotu trudno 
doszukać się kompleksowych, popartych wynikami badań 
empirycznych zagadnień z dziedziny zarządzania relacjami 
z dostawcami, a poszczególne prace ograniczają się z reguły 
do sygnalizowania pewnych zjawisk, często bez uzasadnie-
nia empirycznego. Brak również badań w  zakresie oceny 
poziomu partnerstwa z  dostawcami. Niewystarczająca 
jest liczba publikacji na temat sposobu praktycznego upo-
wszechniania zarządzania relacjami z dostawcami.

Badania przeprowadzone przez autora pozwoliły do-
strzec ogromną różnorodność i  złożoność problemów, 
które towarzyszą procesowi zarządzania relacjami z  do-
stawcami. Umożliwiły pozyskanie danych o  warunkach 
zarządzania relacjami z  dostawcami w  odniesieniu do: 
strategii przedsiębiorstwa, zbadania formalnej strony za-
kresu doboru dostawców, zarządzania relacjami z dostaw-
cami w kontekście efektów rynkowych.

Tab. 1. Punktowo-procentowa ocena poprawności procesów w przedsiębiorstwie

Procesy

Skala ocen
1 – bez znaczenia, … , 5 –
bardzo duże znaczenie

1 2 3 4 5

Formułowanie strategii w zakresie zadań realizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo 
z dostawcami 5,4 13,6 40,1 29,1 11,6

Planowanie w zakresie zadań realizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo z dostawcami 1,8 19,1 29,9 39,2 10,0

Kontrola w zakresie zadań realizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo z dostawcami 0,9 20,0 29,9 30,9 19,1

Zasilanie w informacje w zakresie zadań realizowanych Twoje przedsiębiorstwo z dostawcami 1,8 15,4 40,1 27,3 15,4

Wycena kosztów zadań w zakresie zadań realizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo 
z dostawcami 0,9 13,6 37,3 28,2 20,0

System motywacji w zakresie zadań realizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo z dostawcami 64 29,1 35,4 18,2 10,9

Zarządzanie relacjami zewnętrznymi w zakresie zadań realizowanych przez Twoje 
przedsiębiorstwo z dostawcami 0,9 19,1 44,6 25,4 10,0

Zarządzanie obiegiem informacji w zakresie zadań realizowanych przez Twoje 
przedsiębiorstwo z dostawcami 1,8 19,1 36,4 30,9 11,8

Źródło: opracowanie własne
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Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że wy-
bór odpowiedniego dostawcy i utrzymanie z nim właści-
wych relacji jest niezwykle ważnym czynnikiem przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstw. Decyzja o  tym, jakiego 
dostawcę przedsiębiorstwo wybierze, zależy głównie od 
jakości oraz ceny. Właściwie wybrany dostawca i  ofero-
wany przez niego produkt, powiązany z  terminowością 
i  kompletnością dostaw oraz przestrzeganiem wcześniej 
ustalonych zasad, może stanowić bardzo silne ogniwo 
w każdym mniejszym czy większym przedsiębiorstwie. 

dr Rafał Tyszkiewicz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Wydział Zarządzania
e-mail: rtyszkiewicz@spoleczna.pl
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Identifying the Meaning of  
the Supply Relationship Management  
in Shaping Competitiveness of Small  
and Medium-sized Enterprise  
Furniture Industry

Summary

Management of suppliers relations requires a  new 
approach to the processes of competition and man-
agement, which is a  challenge for both managers and 
scientists who research the topic from the theoretical 
point of view. Competition is shaped by enterprises on 
a  particular, defined market. It is crucial not only for 
the enterprise itself but also for the environment which 
influences the enterprise. Shaping the competitiveness 
triggers the rivalry among local firms, thanks to which 
the development of unique resources, specialized skills 
and technologies have been stimulated. The aim of the 
article is to identify the significance of the supply rela-
tionship management in creating the advantage in the 
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ROLA OCENY KOMPETENCJI 
KADRY MENEDŻERSKIEJ 
W ORGANIZACJI PROCESOWEJ
Małgorzata Tyrańska

Wprowadzenie

I stotę zarządzania procesami biznesowymi (business 
process management) można sprowadzić do identyfi-

kacji, analizy, modelowania i monitorowania przebiegu 
kluczowych procesów organizacji (Czekaj, 2009, s.  9). 
Celem tego podejścia jest dokonywanie systematycznej 
oceny efektów realizowanych procesów, podtrzymywa-
nie ich funkcjonowania i  wprowadzanie korekt, jeśli 
osiągane rezultaty odbiegają od norm (Brilman, 2002, 
s. 293). Efekty wymienionych działań powinny znaleźć 
swoje odzwierciedlenie w  poprawie efektywności eko-
nomicznej i  konkurencyjności przedsiębiorstwa, a  tak-
że we wzroście satysfakcji jego klientów. 

Urzeczywistnienie wymienionych celów wymaga 
uwzględnienia co najmniej dwóch założeń. Pierwsze 
związane jest ze stosowaniem wielowymiarowego po-
dejścia do rozpatrywania i  realizowania w  praktyce 
zarządzania procesowego. Wśród takich wymiarów 
(płaszczyzn), których działania wzajemnie się przenikają, 
a  sprawność ich realizacji warunkuje rozwój zarządza-
nia procesami, autorzy wyróżniają wymiar personalny, 
wskazując na jego występowanie obok wymiaru orga-
nizacyjnego, infrastrukturalnego, finansowego, a  także 
informatycznego i wiedzy (Grajewski, 2007, s. 185; Cze-
kaj, 2009, s. 52; Bitkowska, 2013, s. 89). Natomiast drugie 
założenie wskazuje, że istotną rolę w organizacji zorien-
towanej na procesy odgrywają menedżerowie, którzy 
inicjują i  wspierają wdrażanie idei i  zasad zarządzania 
procesowego. Kadra menedżerska, pełniąc rolę właści-
ciela procesu (kierownika procesu, koordynatora pro-
cesu) odpowiedzialna jest za taki przebieg i koordynację 
poszczególnych procesów, który zapewni konkurencyjne 
wyniki finansowe oraz sukces rynkowy przedsiębiorstwa 
(Stabryła, 2012, s. 67; Bitkowska, 2013, s. 98). 

Warunkiem sprawnej realizacji zadań w organizacji 
procesowej jest posiadanie przez menedżerów odpo-
wiednich kompetencji. Zatem pojawia się problem 
oceny tych kompetencji. Jednakże, przeprowadzenie 
obiektywnej oceny kompetencji kadry menedżerskiej 
jest procesem trudnym w realizacji. Wynika to ze złożo-
ności realizowanych w organizacji procesów oraz kom-
petencji wymaganych do zarządzania tymi procesami. 

Celem artykułu jest ukazanie użyteczności oce-
niania kompetencji kadry menedżerskiej dla funk-
cjonowania organizacji procesowej1. Realizacja celu 
wymagała określenia miejsca procesu zarządzania 
kompetencjami w  konfiguracji procesów w  organiza-
cji oraz wskazania kompetencji niezbędnych do zarzą-
dzania procesami. Dokonano tego, przeprowadzając 
przegląd literatury z  zakresu zarządzania kompeten-
cjami oraz zarządzania procesowego. Dla pogłębienia 
omawianej problematyki zaprezentowano studium 
przypadku wdrożenia systemu oceny kompetencji 
kadry menedżerskiej w  przedsiębiorstwie zoriento-
wanym na procesy. W  artykule wymieniono również 
korzyści wynikające ze stosowania systemu oceny 
kompetencji kadry menedżerskiej. 

Miejsce procesu zarządzania 
kompetencjami w konfiguracji 
procesów w organizacji 

L iczba procesów o kluczowym znaczeniu dla funkcjo-
nowania organizacji jest zazwyczaj niewielka, a ich 

rodzaj zależy od branży, do jakiej należy dana organi-
zacja oraz od kluczowych rezultatów wytwarzanych dla 
jej klientów (Hammer, 1999, s. 21). 

competition of the small and medium – sized enterpris-
es in the furniture industry in Dolnośląskie Voivodship. 
Having in regard the aim of the article , a  following 
main hypothesis has been put forward: the more effec-
tive the supply relationship management process, the 
stronger is the competition position of the furniture 
industry enterprises in the Dolnośląskie Voivodship. 

The results of the verification have been presented in 
hereby article.

Keywords

Supply Relationship Management, competitiveness, 
environment,  enterprise
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Jednym z procesów realizowanych w organizacji jest 
proces zarządzania zasobami ludzkimi. Jego rolę i jego 
miejsce w  konfiguracji procesów w  organizacji można 
ukazać, odwołując się do klasyfikacji procesów przed-
stawionych w literaturze (Porter, 1985, s. 37; Grajewski, 
2007, s. 62; Kunasz, 2010, s. 145; Ossowski, 2012, s. 303; 
Walas-Trębacz, 2014, s. 82). Klasyfikacje te ujmują pro-
ces zarządzania zasobami ludzkimi jako proces pośred-
nio generujący wartość dodaną. Klienci słabo dostrze-
gają jakość tego typu procesów, w związku z czym mają 
one niewielki wpływ na kształtowanie zewnętrznego 
wizerunku organizacji. Jednakże proces zarządzania 
zasobami ludzkimi służy doskonaleniu realizacji proce-
sów podstawowych bezpośrednio generujących wartość 
dodaną (Grajewski, 2012, s. 34). 

Współcześnie proces zarządzania zasobami ludzki-
mi prezentowany jest w  literaturze jako proces zarzą-
dzania zasobami ludzkimi oparty na kompetencjach 
(Dubois, Rothwell, 2008). Głównym celem tego procesu 
jest zagwarantowanie organizacji odpowiednich zaso-
bów kompetencyjnych, niezbędnych z punktu widzenia 
możliwości osiągnięcia jej strategicznych celów (Zbie-
gień-Maciąg, 2006, s. 175).

Oparte na kompetencjach zarządzanie zasobami 
ludzkimi oznacza, że kompetencje stają się podstawą 
funkcjonowania całego procesu zarządzania zasobami 
ludzkimi, pozwalają dopasować kompetencje mene-
dżerów i pracowników do realizowanych celów, zadań, 
a  w  rezultacie do potrzeb przedsiębiorstwa (Dubois, 
Rothwell, 2008, s.  53, Woodruffe, 1991, s.  30; Hayes 
i  in., 2000, s.  92–105; Whiddett, Hollyforde, 2003, 
s.  208). Kompetencje są  czynnikiem decydującym 
o  skutecznej realizacji podprocesów rekrutacji, ada-
ptacji, rozwoju, oceniania, wynagradzania (Dubois, 
Rothwell, 2008, s.  53, Oleksyn, 2010, s.  194; Czapla, 
2012, s. 41; Jabłoński, Ziębicki, 2012, s. 227). Fakt, że 
kompetencje są  narzędziem integrującym wszystkie 
procesy kadrowe, prowadzi do spójnej ich realizacji 
oraz wzrostu efektu synergii działań personalnych. 
Efekt taki był trudny do osiągnięcia w klasycznym po-
dejściu do realizacji zarządzania zasobami ludzkimi, 
ponieważ oczekiwania stawiane wobec pracowników 
na poszczególnych etapach realizacji funkcji personal-
nej wyraźnie różniły się od siebie (Czapla, 2012, s. 41). 

Centralnym elementem procesu zarządzania kom-
petencjami jest proces oceny kompetencji (Armstrong, 
2000, s.  248; Dubois, Rothwell, 2008, s.  121,  157, 183, 
197, 208, 238, 264). Wyniki oceny kompetencji w  or-
ganizacji procesowej stanowić mogą podstawę obiek-
tywnych decyzji dotyczących doboru menedżerów na 
właścicieli poszczególnych procesów –  decyzji rekru-
tacyjnych, oceny efektów zarządzania procesami – de-
cyzji płacowych, czy też ustalenia luki kompetencyjnej 

– decyzji rozwojowych. Ważne jest także zapewnienie 
pełnego spektrum oceny kompetencji menedżerskich 
poprzez zastosowanie modelu oceny 360°. Przydat-
ność tego modelu oceny w  warunkach organizacji 
procesowej przejawia się w  tym, że jest ona wielo- 

źródłowa, czyli ocena menedżera jest dokonywana 
przez wszystkich: blisko współpracujących członków 
zespołu procesowego, jego klientów, przełożonych, 
a  także samego ocenianego menedżera. Wynikiem 
takiej kompleksowej i obiektywnej oceny kompetencji 
jest autoref leksja menedżera, służąca ustaleniu luk 
kompetencyjnych oraz dająca podstawę do podejmo-
wania działań prowadzących do doskonalenia i  roz-
woju kompetencji (Grajewski, 2007, s.  188). W  szcze-
gólności A. Rakowska (2007, s.  302) wyróżnia lukę 
obserwowaną przez menedżerów (postrzegane przez 
nich obszary doskonalenia kompetencji) oraz lukę 
nieuświadomioną występującą między pożądanym 
w nowoczesnej organizacji wizerunkiem kompetencji 
menedżerskich a  postrzeganym przez menedżera wi-
zerunkiem kompetencji menedżerskich.

Wymagania kompetencyjne kadry 
menedżerskiej zarządzającej procesami 

W edług B. Mansfielda (1999, s.  24), kompetencje 
stanowią podstawowe charakterystyki osoby, któ-

re przekładają się na oczekiwane lub doskonałe wyniki 
jej pracy. R.A. Gholipur, S.M. Mahmoodi, G. Jandaghi, 
H.  Fardmanesh (2012, s.  506) dodają, że kompetencje 
menedżerskie obejmują cechy i możliwości menedżerów 
prowadzące do zwiększenia ich efektywności w środowi-
sku pracy. Podobnie definiuje kompetencje menedżerskie 
T. Oleksyn (2010, s. 23), który uważa, że są one związane 
ze zdolnością do efektywnego, skutecznego i  etycznego 
zarządzania. Kompetencje menedżerskie są też rozumia-
ne jako pewien zakres pełnomocnictw i praw do działa-
nia, przysługujących tym, którzy posiadają wymagane 
kwalifikacje i  zdolność do ponoszenia odpowiedzialno-
ści. Podstawą kompetencji menedżerów są  ich umiejęt-
ności (Holstain–Beck, 1996, s. 2). B. Nogalski i J. Śniadec-
ki (1998, s. 127) zaliczają do umiejętności menedżerskich 
takie umiejętności, jak: koncepcyjne, organizacyjne, 
techniczne, administracyjne i interpersonalne. 

Odwołując się do definicji pojęcia kompetencji mene-
dżerskich przedstawionych w literaturze oraz przeglądu 
różnych ujęć struktury kompetencji kadry menedżerskiej, 
wskazać można, że kompetencje menedżerskie będą ro-
zumiane jako zespół cech menedżera, obejmujących jego 
osobowość, wiedzę, umiejętności, postawy, doświad-
czenie i  odpowiedzialność, które pozostają w  związku 
przyczynowo–skutkowym z  zachowaniami menedżera 
decydującymi o  sprawnym i  etycznym zarządzaniu. 
Kompetencje menedżerskie stanowią wypadkową ogółu 
wiedzy i umiejętności przyswajanych, opanowanych i za-
stosowanych w  praktyce przez menedżera do zarządza-
nia. Kompetencje te są kategorią wewnętrznie złożoną. 

Kompetencje stanowią zarazem kryteria oceny kadry 
menedżerskiej, czyli wybrane przez podmiot oceniający 
swoiste mierniki o  charakterze wartościującym, które 
stosowane są  do przeprowadzenia badań diagnostycz-
nych, czyli ustalenia cech przypisanych badanemu 
przedmiotowi oceny. Intensywność przejawiania się 
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Tab. 1. Kompetencje uniwersalne menedżera w organizacji procesowej

Cechy zarządzania 
procesowego Zadania menedżerów – właścicieli procesów Kompetencje menedżerskie

Orientacja na proces

• ustalenie mierzalnych celów, kryteriów 
i parametrów oceny procesu

• koordynowanie właściwego przebiegu procesu
• podejmowanie działań korygujących lub 

zapobiegawczych
• określanie sposobu nadzoru i kontroli nad 

proceduralną zgodnością czynności
• zarządzanie ryzykiem w procesie
• śledzenie wyników procesu oraz składanie 

okresowych raportów dotyczących spełnienia przez 
proces oczekiwań klientów oraz wewnętrznych 
celów (analiza skuteczności procesu)

• doskonalenie procesów

• merytoryczne
• odpowiedzialności decyzyjnej
• umiejętność strategicznego myślenia
• umiejętność analitycznego myślenia
• postawa proefektywnościowa

Zespołowość działania

• przewodniczenie pracy zespołu procesowego
• monitorowanie rezultatów pracy zespołu
• -motywowanie pracowników do działania
• wspieranie współpracy zespołowej 

• umiejętność pracy w zespole
• umiejętności coachingowe
• umiejętność motywowania podwładnych

Otwartość komunikacji • zatwierdzanie i nadzorowanie dokumentacji 
procesu

• umiejętności komunikacyjne
• umiejętności informatyczne

Partycypacja w procesach 
decyzyjnych

• -wspieranie przedsiębiorczości, inicjatywy, 
zaangażowania pracowników

• dojrzałość zawodowa

Nastawienie do zmian
• wspieranie atmosfery zaufania, gotowości do 

zmiany
• otwarcie na dzielenie się wiedzą

• umiejętność wprowadzania zmian
• postawa proinnowacyjna

Orientację na współpracę

• zidentyfikowanie powiązań (z procesami 
i dostawcami)

• budowanie właściwych relacji z klientami
• podejmowanie współpracywprowadzanie 

standaryzacji procesów oraz udział w inicjatywach 
procesowych zgodnych z kulturą organizacyjną

• wiedza z zakresu zarządzania projektami
• znajomość języków obcych

Relacje interpersonalne 
– potencjalne konflikty

• rozwiązywanie problemów • zdolności negocjacyjne
• postawa etyczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Grajewski, 2012, s. 119–122; Bitkowska, 2013, s. 98–99; Tyrańska 2015, s. 109)

wybranych cech, lub niekiedy samo występowanie, de-
cyduje o  przyznaniu określonej wartości ocenianemu 
przedmiotowi. Kluczowy problem, który wymaga roz-
strzygnięcia, to dobór rodzajowy i ilościowy kompeten-
cji. Są to kwestie decydujące o obiektywności i ścisłości 
przeprowadzanej oceny kadry menedżerskiej. Pomoc 
w  tym zakresie może stanowić znajomość cech zarzą-
dzania procesowego oraz zadań stawianych kadrze 
menedżerskiej w  organizacji procesowej (tab. 1). De-
terminanty te przesądzają o  możliwości opracowania 
listy kompetencyjnej i  wskazują na celowość uwzględ-
nienia dwóch wymiarów omawianych kompetencji: 
uniwersalnych oraz specjalistycznych. Kompetencje 
uniwersalne wynikają z funkcji pełnionej w organizacji 
i  są  wspólne dla wszystkich stanowisk menedżerskich. 
Z kolei kompetencje specjalistyczne są determinowane 
zakresem ponoszonej odpowiedzialności decyzyjnej za 
kierowane procesy w  organizacji oraz dojrzałością za-
wodową menedżera (tab. 2). 

Zaproponowaną listę kompetencji menedżerskich 
należy traktować jako przykładową propozycję. W  li-
teraturze można spotkać także inne, komplementarne 
rozwiązania. Jedno z  nich podaje R. Brajer-Marczak 
(2012, s. 30–31), która wyróżnia następujące kompetencje, 
mające fundamentalne znaczenie dla uzyskiwania aktu-
alnych i przyszłych celów procesów: kompetencje ogólne 
określające, w  jaki sposób ludzie mają się zachowywać, 
aby ich praca była efektywna; kompetencje specjalistycz-
ne informujące o tym, co pracownicy powinni wiedzieć, 
by móc dobrze wykonywać swoją pracę; kompetencje 
poprzeczne, które wynikają z  funkcji, jaką dana osoba 
pełni na zajmowanym stanowisku, są  one wspólne dla 
poszczególnych stanowisk, niezależnie od ich obszaru 
funkcjonalnego.

Posiadanie przez menedżerów wyróżnionych kompe-
tencji przesądza o  rozumieniu przez nich i  stosowaniu 
w  praktyce zasad budowy i  funkcjonowania organiza-
cji procesowej oraz umożliwia szybsze podejmowanie  
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decyzji odpowiadających na zmieniające się wymagania 
klientów i cele definiowane na poziomie organizacyjnym. 

Przesłanki i etapy wdrożenia systemu 
oceny kompetencji kadry menedżerskiej 
w organizacji procesowej 

Z arząd polskiego przedsiębiorstwa, funkcjonujące-
go na rynku informatycznym, w  2014 roku podjął 

decyzję o  zaprojektowaniu i  wdrożeniu systemu oceny 
kompetencji kadry menedżerskiej. Decyzja ta została 
podyktowana kilkoma przesłankami: realizacją strategii 
rozwoju, a w szczególności takich celów, jak ustawiczny 
rozwój kompetencji menedżerskich oraz zwiększenie 
efektywności systemu zarządzania w  celu podniesienia 
jakości oferowanych usług; potrzebą zapewnienia ko-
bietom równego dostępu do stanowisk menedżerskich; 
zidentyfikowanym niedostatkiem u menedżerów wiedzy 
i  umiejętności w  zarządzaniu pracą podwładnych oraz 
umiejętności psychospołecznych; brakiem spójnego, 
sformalizowanego systemu zarządzania zasobami ludz-
kimi, co ograniczało wykorzystanie potencjału mene-

dżerskiego oraz zdolności adaptacyjnej firmy do konku-
rencyjnego rynku.

Wobec powyższego zdecydowano się na zastosowa-
nie systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej. 
Proces projektowania i  wdrażania systemu przebiegał 
według procedury zaprezentowanej poniżej: 
1) identyfikacja realizowanych w  przedsiębiorstwie 

procesów biznesowych –  do głównych procesów za-
liczono: zarządcze, biznesowe, pomocnicze oraz do-
skonalące system zarządzania jakością. Na podstawie 
zidentyfikowanych procesów wyróżniono zadania 
wykonywane na stanowiskach menedżerskich prowa-
dzące do realizacji tych procesów oraz ustalono zakres 
odpowiedzialności decyzyjnej za ich realizację dla właś- 
cicieli procesów; 

2) ustalenie listy kompetencji wspierających realizację 
procesów biznesowych –  ustalone zadania szczegó-
łowe realizowane w ramach poszczególnych procesów 
umożliwiły identyfikację, niezbędnych do ich reali-
zacji na najwyższym poziomie kompetencji ważnych 
z  punktu widzenia funkcjonowania i  rozwoju przed-
siębiorstwa. Lista kompetencji obejmowała zarówno 

Tab. 2. Kompetencje specjalistyczne menedżera w organizacji procesowej

Kompetencje
do zarządzania procesem 

marketingowym

Kompetencje
do zarządzania procesami 

operacyjnymi 

Kompetencje
do zarządzania 

procesem kadrowym

Kompetencje
do zarządzania procesem 

finansowym

• umiejętność budowania 
strategii marketingowej,

• kreatywność w doborze 
instrumentów do działań 
marketingowych,

• posiadanie wiedzy 
o czynnikach kształtujących 
sytuacje na rynku,

• znajomość narzędzi analizy 
rynku i badania potrzeb 
klientów,

• znajomość metod 
psychologicznego 
oddziaływania na postawy 
klientów,

• umiejętność kształtowania 
relacji z klientami oraz 
partnerami biznesowymi,

• umiejętność budowania 
reputacji i wizerunku marki, 

• umiejętność tworzenia briefów 
reklamowych i mediaplanów,

• umiejętność w zakresie 
stosowania technik 
komunikacji rynkowej 
i technik sprzedaży,

• zdolność do oceny decyzji 
w kategoriach ekonomicznych

• umiejętność nadzoru 
i sterowania procesami 
technologicznymi,

• znajomość inżynierii produkcji 
w branży, w której działa 
przedsiębiorstwo, 

• znajomość zaawansowanych 
metod zarządzania produkcją, 
np. Lean manufacturing, 
Kanban, JiT, MRP,

• znajomość rachunku kosztów,
• wiedza z zakresu systemów 

ekspertowych wspomagających 
produkcję,

• wiedza z zakresu TQM,
• umiejętność tworzenia 

optymalnych łańcuchów 
logistycznych,

• umiejętność organizowania 
pracy indywidualnej 
i zespołowej,

• zdolność do oceny  
decyzji w kategoriach 
ekonomicznych

• znajomość aktualnych 
przepisów prawa 
pracy i przepisów 
ubezpieczeniowych,

• umiejętność budowy esprit 
de corps (ducha koleżeństwa, 
poczucia solidarności, relacji 
międzyludzkich),

• wiedza i doświadczenie 
w zakresie rekrutacji 
i oceniania pracowników,

• znajomość metod rozwoju 
kompetencji pracowniczych, 
zarządzania talentami,

• znajomość metod zarządzania 
wynikami,

• znajomość instrumentarium 
z obszaru socjotechniki,

• zdolność do oceny decyzji 
w kategoriach ekonomicznych

• posiadanie kwalifikacji 
np. ACCA (Association 
of Chartered Certified 
Accountants), CIMA 
(Chartered Institute of 
Management Accountants),

• znajomość prawa podatkowego 
oraz przepisów regulujących 
sprawozdawczość 
przedsiębiorstw,

• znajomość zasad 
rachunkowości zarządczej 
i finansowej,

• znajomość rynku finansowego 
i kapitałowego,

• znajomość czynników 
kształtujących wartość 
przedsiębiorstwa,

• umiejętność pozyskiwania 
i oceny różnych źródeł kapitału 
obrotowego i inwestycyjnego,

• umiejętność prognozowania 
i planowania techniczno- 
-ekonomicznego oraz 
przeprowadzania analiz 
ekonomiczno-finansowych,

• umiejętność wykorzystania 
controllingu,

• znajomość systemów klasy 
ERP, np. SAP,

• umiejętność przewidywania 
skutków finansowych działań 
biznesowych i podejmowania 
szybkich decyzji

Źródło: (Tyrańska, 2015, s. 109)
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kompetencje twarde, np. proces sprzedaży, zarządzanie 
procesami, zarządzanie projektami, zarządzanie przez 
cele, jak i kompetencje miękkie, takie jak: komunika-
tywność, radzenie sobie ze stresem, kultura osobista.  
Następnie wyróżniono w  ramach przygotowanej 
ogólnej listy kompetencji kompetencje właściwe dla 
zarządu przedsiębiorstwa (np. budowanie sprawnej 
organizacji, identyfikacja z firmą, komunikatywność, 
myślenie analityczne, organizowanie, planowanie, 
podejmowanie decyzji, przywództwo, radzenie sobie 
ze stresem, rozwiązywanie problemów, odwaga kie-
rownicza, zarządzanie przez cele) oraz kompetencje 
oczekiwane od pozostałej kadry menedżerskiej (np. 
komunikatywność, organizowanie, planowanie, kon-
trola menedżerska, przywództwo, ocena i rozwój pod-
władnych, motywowanie orientacja na klienta, proces 
sprzedaży, odwaga kierownicza);

3) opracowanie wskaźników behawioralnych dla wy-
różnionych kompetencji –  wyróżnione kompetencje 
szczegółowo opisano za pomocą wskaźników behawio-
ralnych, pokazujących pięć poziomów ich natężenia, 
począwszy od poziomu 1, opisującego zachowania ne-
gatywne, niewłaściwe, lub nieprawidłowo realizowane 
zadania, poprzez stopniową ich poprawę na poziomach 
2–4, aż do poziomu 5, definiującego wzorcowy sposób 
zachowania się lub działania menedżera; 

4) przygotowanie profili kompetencyjnych –  profile te 
stanowiły zarazem wynik wartościowania kompetencji, 
określających wzorcowy, a zarazem pożądany z punktu 
widzenia realizowanych zadań w  ramach poszczegól-
nych procesów poziom kompetencji menedżerskich;

5) sporządzenie kart opisu stanowisk menedżerskich 
– karty zawierały nazwę stanowiska, cel jego istnienia, 
miejsce w  strukturze organizacyjnej, doświadczenie, 
kwalifikacje, zakres uprawnień i  odpowiedzialności, 
zadania wykonywane na stanowisku oraz niezbędne 
do ich realizacji kompetencje; 

6) opracowanie arkusza oceny kompetencji menedżer-
skich – arkusz składał się z trzech części: pierwszej – za-
wierającej podstawowe dane o ocenianym menedżerze, 
drugiej – służącej do oceny kryteriów, według których 
dany menedżer jest oceniany i zawierającej wynik oceny 
kompetencji, oraz trzeciej –  stanowiącej podsumowa-
nie dokonanej oceny, sprowadzające się do wskazania 
konkretnych decyzji kadrowych: utrzymanie na zajmo-
wanym stanowisku z  równoczesnym nałożeniem obo-
wiązku podniesienia poziomu kompetencji w  danym 
zakresie; wskazanie metody doskonalenia poziomu 
kompetencji (np. kursy, szkolenia, mentoring); przesu-
nięcie na inne stanowisko, ujęcie w rezerwie kadrowej. 
Wymienione decyzje kadrowe wskazują, że system 

oceny kompetencji kadry menedżerskiej w  badanym 
przedsiębiorstwie posłużył do kształtowania odpowied-
nich z  punktu widzenia celów organizacji kompetencji 
menedżerskich oraz przesądził o  kierunkach i  sposo-
bach ich rozwoju. Należy jednak zauważyć, że pomimo 
oceny twardych kompetencji typu: proces sprzedaży 
czy zarządzanie przez cele, system oceny kompetencji 

kadry menedżerskiej nie został powiązany z  systemem 
wynagradzania menedżerów, np. z  systemem premio-
wania menedżerów. W  takiej integracji obu procesów 
kadrowych należałoby upatrywać kierunki doskona-
lenia procesu zarządzania kompetencjami w  badanym 
przedsiębiorstwie.

Podsumowanie 

W drażanie zarządzania procesowego w  przedsiębior-
stwie powinno być poprzedzone odpowiednimi 

działaniami zamierzającymi do kształtowania właściwych 
z  punktu widzenia realizowanych procesów kompetencji 
kadry menedżerskiej – właścicieli tych procesów. Zauwa-
żyć należy, że kompetencje menedżerskie jako struktura 
dynamiczna zmieniają się, a  kierunek tych zmian nie 
zawsze musi być pozytywny i oznaczać ich rozwój. Kom-
petencje mogą także ulegać dezaktualizacji znacznie ogra-
niczającej skuteczność działania menedżera. Kompetentni 
menedżerowie przyczyniają się do zapewnienia sukcesu 
przedsiębiorstwu poprzez tworzenie i utrwalanie wartości 
dla klientów, zwrot z  zainwestowanego kapitału, powięk-
szanie w  dłuższym okresie wartości dla akcjonariuszy. 
Z  kolei niekompetencja menedżerów, wynikająca z  nie-
wiedzy czy braku doświadczenia w zarządzaniu zespołami 
pracowników, prowadzi do przekroczenia granic czaso-
wych realizacji poszczególnych etapów procesu, wzrostu 
kosztów ich realizacji, spadku jakości, a  w  konsekwencji 
stanowi barierę dla rozwoju całego przedsiębiorstwa. 

Pokonanie wskazanej bariery, czyli likwidacja luki 
kompetencyjnej, może nastąpić poprzez opracowanie, 
wdrożenie i  systematyczne realizowanie procesu oce-
ny kompetencji kadry menedżerskiej. W  szczególności 
procedura wdrożenia systemu oceny kompetencji kadry 
menedżerskiej w organizacji procesowej powinna przebie-
gać według następujących po sobie etapów: identyfikacja  
realizowanych procesów; ustalenie listy kompetencji; 
opracowanie wskaźników behawioralnych dla wyróżnio-
nych kompetencji; przygotowanie profili kompetencyj-
nych; sporządzenie kart opisu stanowisk menedżerskich; 
zaprojektowanie arkusza oceny kompetencji menedżer-
skich. Wdrożenie procesu oceny kompetencji menedżer-
skich do praktyki przedsiębiorstwa łączy się z uzyskaniem 
wymiernych korzyści. Proces ten zapewnia identyfikację 
wzorcowych kompetencji oraz poziomu ich natężenia 
istotnego dla skutecznej realizacji procesów biznesowych. 
Wytycza kierunek rozwoju kompetencji zgodny z  aktu-
alnymi i  przyszłymi celami organizacji oraz wymogami 
rynkowymi. Wyniki oceny kompetencji menedżerskich 
służą właściwej realizacji procesów kadrowych, precyzyj-
nemu definiowaniu potrzeb rozwojowych poszczególnych 
menedżerów, a dzięki temu zapewniają optymalizację na-
kładów na doskonalenie zawodowe, tworzą podstawy do 
podejmowania obiektywnych decyzji w zakresie rekrutacji, 
premiowania, awansowania czy zwalniania menedżerów 
niewywiązujących się ze swoich obowiązków. Ponadto 
proces oceny kompetencji poprzez identyfikację stopnia 
kompetencyjności oraz poziomu luki kompetencyjnej 
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tworzy skuteczny system raportowania stanu posiadanych 
przez menedżerów kompetencji. Dzięki temu poprawia 
świadomość menedżerów w  zakresie oczekiwań wobec 
nich stawianych i w rezultacie zwiększa motywację kadry 
menedżerskiej do samodoskonalenia.

dr hab. Małgorzata Tyrańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Wydział Zarządzania
e-mail: malgorzata.tyranska@uek.krakow.pl
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wie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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The Role of Managerial Competences 
Assessment in the Process Organization

Summary

Proper competences of managers are the condition for 
efficient task implementation in the process management. 
Therefore, the problem of assessing these competences, 
which is a  central element in the process of competency 
management, appears. The results of the competency assess-
ment may constitute the basis for making objective decisions 
regarding the selection of managers to be the owners of 
particular processes – recruitment decisions, assessment of 
the effects of process management – payroll decisions, or the 
determination of competence gap – development decisions. 
However, the objective assessment of managerial competenc-
es is a difficult process to implement. It is apparent from the 
complexity of the processes implemented in the organization 
and the competences required to manage these processes. 
The aim of the article is to present the usefulness of assessing 
managerial competences for the functioning of the process 
organization. The implementation of the objective required 
to determine the place of the competency management 
process in the configuration of the organization’s processes 
and identify the competencies needed for the process man-
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PURCHASE MARKETING 
IN THE INTERNATIONAL INDUSTRIAL 
MARKET: CASE STUDIES 
OF CONSTRUCTION COMPANIES
Iwona Posadzińska

Introduction

T he market of enterprises is characterised by a specif-
ic structure of the parties, a variety and the type and 

structures of the products to be offered. The customers 
are mainly other enterprises, organisations or institu-
tions. A  small group comprises individual consumers 
who purchasing goods and services occasionally buy the 
means of production having a dual application. The scale 
and structure of the turnover in the market of the means 
of production is defined by industrial and construction 
companies, food producers, and to a  minor extent by 
such budget units as the army, fire brigade, cultural es-
tablishments, health service, state and local authorities, 
as well as schools (Wojciechowski, 1995).

In the market of enterprises the demand is technical-
ly determined (e.g. material standards, strictly defined 
parameters). It is also connected with results in relation 
to the consumer goods market. It changes under the in-
fluence of it, but usually less slowly and deeply (Mruk et 
al., 2007). These features translate into the lack of price 
flexibility. The changes of the prices, regardless of the 
reasons, will not affect the changes of the demand for 
sourcing products.

The industrial market is a  geographically concen-
trated market. The industry located in several areas 
attracts others. It allows for reducing the costs of sales 
and it encourages cooperation. The sellers should con-
stantly observe the regional and trans-regional –  in-
ternational displacement of various industrial sectors 
(Kotler, Keller, 2012). 

Many factors affect enterprises while making a  de-
cision about purchases. The variety, pace and scale of 

the changes in the industrial market cause that in some 
situations economic factors become priorities, in oth-
er situations cultural or subjective factors –  personal 
ones matter the most. The offers of the suppliers being 
similar deprive the purchaser of the rational basis for 
selection. The economic factors become leading factors 
when the difference between the products is significant 
and the purchaser makes a judgement and a choice in 
a rational way (Kotler et al., 1999).

P. Kotler and S. Levy suggested spreading marketing 
to the sphere of purchases (Kotler et al., 1999). Accord-
ing to T. Wojciechowski (2007) the purchasing market-
ing is a well thought-out set of decisions and activities 
of a production enterprise resulting from the function 
of supplying with production goods (or goods in trade). 
It allows for making the purchases (or signing deliv-
ery-order contracts) of the whole range of the goods 
and services which have best parameters when it comes 
to quality, price and delivery times thanks to the diag-
nosis of the sources made by the buyer. The purchasing 
marketing allows for optimizing the supply manage-
ment, creating active relations with the suppliers and 
co-shaping the processes in the market of supplier. 

Aim of the paper

I n the article there is an exemplification of the catego-
ries of the purchasing marketing in the light of creat-

ing relationships and the international market factors. 
Polish construction companies acting in the interna-
tional market have become the subject of the relations.

agement. To deepen the discussed No., an example of imple-
menting the assessment system of managerial competences 
in the process-oriented enterprise oriented has been present-
ed. At the end of the article, benefits of the assessment system 
of managerial competences have been listed.

Keywords

process management, the process of competency 
management, managerial competences, the assessment of 
managerial competences
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The aim of the analysis is to identify the factors 
affecting the choice of purchase strategies in the in-
ternational market. An assessment of two marketing 
competences has been made, which were necessary in 
the foreign market –  customer relation management, 
as well as channel distribution marketing management. 
The types of organisational innovations within the rela-
tions were the second area of the research. 

Research methodology

T he results presented here are a  part of a  bigger 
project whose aim was to identify and make and 

assessment of external and internal determinants af-
fecting the internationalisation of Polish construction 
companies1. The quantitative verification has been con-
ducted on the basis of electronic questionnaire survey. 
The sampling conducted here is a purposive sampling 
of medium-sized and large enterprises involved in con-
struction works and building material manufacturers 
among the enterprises in Poland. One of the purposive 
sampling criteria, apart from the employment size and 
the position in the market, was doing business abroad. 
The sampling structure included specific characteris-
tics of the construction sector excluding the numerous 
and less stable segment of the micro and small busi-
nesses connected with carrying out construction works. 
The analysis of the sector also included the identifica-
tion of the businesses whose establishment, from the 
very beginning, was connected with doing business in 
the foreign market as a target market. In the purposive 
sampling of the chosen companies the researcher took 
into consideration the following criteria: at least a few 
years of experience in the construction sector, medium 
and high potential of knowledge and technical equip-
ment, as well as specialization in different types of 
construction works (housing and industrial buildings, 
general construction, sanitary engineering, specialised 
construction works) and manufacturing of building 
materials. The respondents were selected among the 
senior managers: managing director, persons managing 
various departments in various foreign markets, chief 
executive officers, general managers, board members 
and other managing persons responsible for the activity 
of the companies abroad. The research was conducted 
within the entire territory of Poland, on the sample of 
150 businesses.

Strategy of purchases in the 
international market

T he purchase strategy in the international mar-
ket formulated at the level of the company or its 

strategic units results from the development strategy 
accepted in the particular foreign markets and the geo-
graphical diversification of the purchases. The compa-
ny can take into consideration the following strategies 
(Gołębiowski, 2001):

• internal growth strategy in the home purchase 
market,

• internal growth strategy in the foreign purchase 
market which means establishing a  new manufac-
turing or trading company for supplying,

• external growth strategy in the home market which 
means gaining new assets by creating a common en-
terprise with a home or foreign partner to provide 
the home company with goods, 

• external growth strategy in the foreign purchase 
market which means gaining new assets through an 
acquisition, a  merge or a  participation in creating 
an enterprise for purchasing purposes.
The development of a company in the international 

market can be conducted through backward vertical 
integration (diversification) – the company takes over 
the previous phases in the process of creating the 
value through playing the role of a  foreign supplier 
(Witek-Hajduk, 2011).

The geographical configuration of the buying ac-
tivities includes determining the spatial locations of 
the units, localisation and delocalisation, as well as 
the number of the countries where the purchases are 
conducted. There are two variants (Stonehouse et al., 
2000):

• geographical purchasing concentration –  purchas-
ing is concentrated in few markets chosen due to 
such benefits as access to production resources, 
lower costs, geographical nearness, etc.,

• geographical purchase diversification – purchasing 
is conducted in many spread markets. 
The vital role is played by the selection of the foreign 

markets on the basis of subject and object conditions 
allowing for the assessment of the attractiveness of the 
potential risk.

Strategic sourcing (contacts with the customers) 
results from the strategy accepted by the enterprise, 
which defines the character of the connections with the 
business partners, as well as their positions in the sup-
ply chain. The ways of decision making, the choice of 
determinants can be defined when the role of purchas-
ing is defined and the basic rules of purchasing market-
ing of the enterprise are known (Gołębiowski, 2003). 
To conduct a purchase in the international market the 
enterprise must make decisions about purchasing (the 
procedures of choosing suppliers, the criteria of choice, 
assessment and categories of suppliers, their number, 
as well as the types of the relations with the native and 
foreign suppliers) and about agreements (the ways of 
entering into contracts, the rules of formulation of the 
requirements of a  contract with the foreign partners, 
including basic and additional provisions, the rules of 
the contract settlement) (Witek-Hajduk, 2011).

Defining the orientation of the company in the 
sphere of procurement should be a starting point in an 
organisational buying behaviour research. There are 
three basic buying concepts:

• transaction orientation,
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• procurement orientation,
• supply management orientation. 

The first orientation is strictly connected with ex-
change transactions, repeated transactions and long-
term connections characterised by the antagonistic 
approach of both parties and a short period of action 
to be considered. The aim of the buyer using such 
a  purchasing concept is to make the best transaction 
in respect of price, quality, supplier-based availability, 
as well as maximizing the advantage over the supplier 
and avoiding risk. Using the second concept the en-
terprise aims at increasing its effectiveness in terms of 
quality, cost reduction and cooperation with its suppli-
ers. This orientation is a basic element of total quality 
management – TQM (Światowiec, 2006). Supply man-
agement requires the modification of the assessment 
process after gaining a  contract. It must include the 
measurement of real achievements, and not only of 
potential possibilities. Buyers making an assessment of 
the decisions made in the past choose future suppliers 
and use their knowledge as a negotiation tool in order 
to gain a better bargaining position. Both the concrete 
method and the scope of the classification system 
show a variability depending on a business line and an 
organisation. 

Factors stimulating the development of 
relations in the international market

P rogressive globalisation requires the change of the 
marketing orientation towards international mar-

keting –  ethnocentric, polycentric, regiocentric and 
geocentric. The process of internationalisation can 
concern activities connected with gaining new custom-
ers and markets, as well as searching for and optimizing 
resources (Welch, Loustarian, 1993). The enterprise 
creates relations with the different types of foreign 
businesses, and its market and financial results depend 
on the effectiveness of the relations and the results of 
the cooperation. 

The relations are long-term bonds based on partner-
ship which are beyond ordinary market transactions. 
Such transactions are, first and foremost, connected 
with a  long-term cooperation, the process of constant 
development and repeated interaction between the 
parties (Witek-Hajduk, 2011). The type of bonds and 
the way of their maintenance are, both formally and 
informally, determined by the business line. Both types 
have an impact on the level of confidence between the 
partners (Szczepański, 2012).

Relations may have an organised form with time, 
from singular links to networks. The changes taking 
place in each market are the response to the needs of 
buyers. Customers are those who shape the flows in the 
markets through their expectations related to services 
and products. A network organisation can be defined 
as a  relatively steady connection of autonomous and 
specialised business units and enterprises taking part 

in the achievement of a  common goal (Brzeziński, 
2002). Creating a network of connections between en-
terprises is favourable for logistics concepts. The sector 
of logistics services is one of the fastest growing sector. 
The actors of the product marketing channels are (Ur-
baniak, 1999):

• manufacturer of goods and services,
• representatives of the manufacturer,
• product marketing managers,
• distributors of the manufacturer,
• wholesaler, 
• agents and brokers,
• industrial buyers.

The essence of the network organisational structure 
results from the way it was formed, as well as the ben-
efits and experience of the participants. It concerns the 
interaction, confidence and loyalty of the enterprises 
based on a  common goal. A  close, voluntary and 
conscious cooperation improves competitiveness and 
develops a  wide range of organisational skills, allows 
for the fast implementation of innovations and the 
flow of information with the use of computer networks 
(Wiatrak, 2003). 

In the relationship marketing a great role is played 
by direct selling of regional sales representatives, prod-
uct marketing managers or the particular business line. 
The nearness of the sourcing is essential for agents, 
brokers and wholesalers offering products to smaller 
industrial buyers. The retail outlets play a  marginal 
role in the marketing channels, although such forms as 
hypermarkets are to ensure a  greater competitiveness 
and to be the response not only to private customers’ 
expectations, but also micro and small enterprises’. 

Choosing a  distribution channel in the previous 
and new market an enterprise takes into account such 
factors as experience in the different market segments, 
the distribution channels of the competition, the costs 
of the alternative distribution and its effectiveness, the 
amount of the products available for sale, the technolog-
ical complexity of products, the provision of additional 
services at an adequate level, the reputation of the bro-
ker, the effectiveness of the previous sale, the require-
ments of the buyers of capital goods, the requirements 
of the today’s infrastructure (Wojciechowski, 1995).

The marketing functions combine with logistics 
functions. Logistics concerns planning and man-
agement of the activities necessary for delivering the 
materials and services to the manufacturer and the fin-
ished goods to the potential customers in an adequate 
amount and desired condition (Hutt, Speh, 1995).

Among the basic factors which may influence the de-
velopment of connections one can distinguish (Ciesiel-
ski, 2005):

• growth of the market variety –  a  bigger number of 
segments and the growth of the meaning of individ-
ual needs, 

• growing competitiveness of the level and quality of 
services and consumer service,
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• tendency to trade concentration, the formation and 
development of new distribution channels,

• shortening product life cycles,
• integration of economic and decision-making 

processes,
• growth of businesses and innovations,
• growth of the meaning of ecological aspects,
• outsourcing and looking for new organisational 

solutions.
Apart from the factors mentioned above we can also 

enumerate detailed determinants which played a vital 
role in the growing interest in logistics connections:

• growth of the average product,
• growth of the number of transportation operations 

per unit product as the result of the decline of pro-
duction within one manufacturing plant, 

• growth of the distance covered by the unit load,
• decline of the average size of consignments as a  re-

sult of the maintenance of the minimal level of stock 
thanks to prompt deliveries, 

• decline of transportation costs in comparison with 
other logistics services, which is the result of new 
organizational techniques in transportation, the lib-
eralization of the law and an aspiration for achieving 
the economies of scale.
The business partners interconnections related to 

the market dependence, i.e. customer –  supplier re-
lations, external competitive pressures coming from 
companies willing to become a  part of the network 
cause the reduction of the prices of the services and 
products offered by the partners. Such solutions en-
courage the reduction of overall costs and the growth 
of the profitability of the network organization. The 
partnership of a network organisation is based on mu-
tual trust, common ideology and reputation (Mikuła, 
Pietruszka-Ortyl, 2006).

A  network can be formed by several or a  great 
number of enterprises differing in size, growth model, 
organisation, the degree of internal competition and 
management structure which usually enter into coop-
eration agreements. In consequence the mechanism 
of intra-organisational network is based on numerous 
attributes (Łobos, 2000):

• decisions about the resources do not only result 
from the assessment of the parent company, but they 
are also the effect of the collective needs; 

• flow of the resources between the business partners 
is repeatable in nature, not short-term; 

• there is a good flow of information between the co-
alition members;

• coordination of the activities between the business 
partners is based on negotiations and agreements, 
and not on competing;

• each organisation as a  part of a  network performs 
groups of tasks which are a part of a whole tradition-
ally done by one organisation; 

• planning and control are reduced to a minimum; 
• there is a  flexibility within the domain –  the recon-

figuration of the system can take place without un-
necessary organisational limits.
The global trends having an influence on the net-

work connections include international exchange re-
sulting in a rapid growth of global trade, the geographic 
expansion of economy and the growing complexity of 
international economic connections. The process of 
international trade liberalisation is a  result of the ac-
tivity of such organisations as WTO, APEC, the Euro-
pean Union and NAFTA. The structural changes in the 
economy have led to the growth of service and business 
lines based on knowledge and advanced technologies at 
the price of the sector of material-consuming products. 
Transition from the producer market to the consumer 
market is typical for the post-industrial society mod-
el characterised by a higher level of expenses and the 
growing demand for the products and services adjust-
ed to individual needs which resulted in the growth of 
structure of turnovers in the institutional market. The 
company strategies are increasingly influenced by the 
expectations of the growth of the value created for 
shareholders, and consequently a  constant search for 
savings and a bigger effectiveness by the rationalization 
of the production process and concentration on the ba-
sic activity and the outsourcing of additional functions. 
The processes of the deregulation and liberalisation of 
the international market cause, on the one hand, the 
growth of competitiveness, but on the other hand re-
duction of prices and the growth of the demand for 
transportation services. New information and commu-
nication technologies enable integrated financial man-
agement, as well as the management of information and 
the flow of goods allowing for the implementation of 
new solutions in the production and distribution sys-
tem (Nowe horyzonty, 2007). Many of these represent 
a high level of flexibility. They are occasionally created 
for singular activities. 

Relational competence of construction 
companies in the international market

A mong the marketing competences which must be 
possessed by construction companies in the for-

eign market one can distinguish:
• relationship management,
• organisation and management of distribution 

channels.
The influence of the marketing factors deciding 

about foreign expansion makes the enterprises work 
actively on marketing activities. It has been proved by 
the figures presented in Table 1, which have been at the 
two highest levels in all research area. 

The relations with the customers in the construc-
tion market can vary which results mostly from the 
complex cooperation agreements and the ways of im-
plementing construction projects. The trade contracts 
of the industrial market are characterized by a  great 
value, steadiness, repeatability and organisational and 
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technological connections, often followed by the long-
term and comprehensive assessment of the business 
partner. It decides about a  professional approach to 
winning a customer and maintaining the relationship 
(Sławińska, Urbanowska-Sojkin, 1995). Relationship 
management appears to be essential in all foreign 
markets where the construction companies were pres-
ent (the total number of the two highest assessments 

– necessary and very necessary was about 80%). A rel-

atively lower assessment of 76% concerned the market 
of the most developed EU countries, and the highest 
assessment – 88% concerned other markets worldwide. 
Although the diversity was not significant, it can be 
thought that it resulted from the better knowledge of 
the European market, fixed marketing standards and 
the effect of experience. Gaining and maintaining con-
tacts outside Europe required bigger engagement and 
activeness of the enterprises. 

Table 1. Level of relation capabilities of Polish construction enterprises in the international market 

Level of marketing capabilities  EU coun-
tries – 15

EU coun-
tries – 12

EU 
countries
in total

 Other 
Western 
European 
countries 

 Other 
Eastern 
European 
countries

Other 
countries 
of Western 
and Eastern 
Europe

Other 
countries 
worldwide

Management of 
relationshipswith 

customers

IN TOTAL
104 95 140 27 61 70 25

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 – defi-
nitely 
unnecessary

0 0 0 0 0 0 0

2 – Rather 
unnecessary 4.8 3.6 2.1 3.7 7.1 6.6 0

3 – Neither 
necessary 
nor 
unnecessary 

12.5 10.0 8.4 7.4 8.6 9.8 12.0

4 – Rather 
necessary 36.5 42.1 45.3 33.3 42.9 45.9 36.0

5 – Defi-
nitely 
necessary

39.4 39.3 42.1 51.9 37.1 34.4 52.0

Difficult 
to say 6.7 5.0 2.1 3.7 4.3 3.3 0

Reaching customers 
(distribution 

channels)

1 – Defi-
nitely 
unnecessary

0 0 0 0 0 0 0

2 – Rather 
unnecessary 0 0 0 0 0 0 0

3 – Neither 
necessary 
nor 
unnecessary

6.7 5.0 2.1 3.7 7.1 6.6 0

4 – Rather 
necessary 28.8 35.0 36.8 22.2 37.1 37.7 36.0

5 – Defi-
nitely 
necessary

62.5 58.6 60.0 70.4 52.9 52.5 64.0

Difficult 
to say 1.9 1.4 1.1 3.7 2.9 3.3 0

Source: own elaboration
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Table 2. Types of organisational innovations implemented abroad by Polish
construction companies in the years 2000–2015

Types of innovations
Period of changes

2000–2005 2006–2010 Dynamics 2011–2015

In total N % N %

2000–2005/
2006–2010

N %

150 100.0% 150 100.0% 150 100.0%

No answer 26 17.3% 9 6.0% 86 57.3%

New after sales services 
(warranty, servicing, 
installations, etc.) 

36 24.0% 45 30.0% +25.0 12 8.0%

New distribution 
channels 47 31.3% 65 43.3% +38.3 17 11.3%

Gaining access to 
new sourcing 41 27.3% 65 43.3% +58.5 25 16.7%

Change of 
a organisational structure 49 32.7% 64 42.7% +30.6 24 16.0%

Establishing subsidiaries 
/ departments abroad 36 24.0% 43 28.7% +19.4 10 6.7%

Passing a function to 
another enterprise 
(outsourcing) 

21 14.0% 32 21.3% +52.4 8 5.3%

Implementation of 
quality management 
system 

64 42.7% 48 32.0% -25.0 13 8.7%

Implementation of an 
advanced information 
system supporting 
management (e.g. CRM) 

34 22.7% 41 27.3% +20.6 12 8.0%

Implementation of the 
system of enterprise 
resource planning 
(e.g. materials, the 
course of works) 

37 24.7% 45 30.0% +21.6 12 8.0%

Implementation of the 
results measurement 
system (e.g. BSC) 

35 23.3% 36 24.0% +2.9 12 8.0%

Entering into strategic 
alliance (implementation 
of an enterprise 
with a partner) 

30 20.0% 33 22.0% +10.0 11 7.3%

Merger or acquisition 
of another enterprise 15 10.0% 20 13.3% +33.3 6 4.0%

Finding a native 
strategic investor 14 9.3% 23 15.3% +64.3 6 4.0%

Finding a foreign 
strategic investor 13 8.7% 25 16.7% +92.3 4 2.7%

Others 4 2.7% 2 1.3% - 1 0.7%

Do not know 5 3.3% 6 4.0% - 5 3.3%

*figures do not add up to 100% due to the possibility of a multiple choice variant
Source: own elaboration
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In the business market there is a  specific structure 
of distribution channels. The Logistics system is de-
pendent on the buyer. The buyer decides on the size 
of the purchase, and the time and place of delivery. 
The buyer purchases a  product having the previously 
set technical parameters. It means a  bigger influence 
on the distribution channels to be used to deliver it, as 
well as the choice of the means of transport. Construc-
tion services are a special case because the process take 
place in the location chosen by the investor. Enterprises 
use such logistics systems which correspond with spe-
cific features of the subjects of transaction, a relatively 
smaller number of buyers and a significant amount of 
the products sold. They use long-term contracts, and 
deliveries can be made just in time, and business enti-
ties appearing in the logistics chain often play a double 
role of manufacturers and buyers. Creating distribution 
channels (reaching customer) was evaluated in more 
than 90% of cases as necessary and definitely necessary, 
the highest evaluation of the five-degree scale was dom-
inant. It constituted 60% of the total in the EU market, 
53% outside the Union in Europe and in the remaining 
countries of the world it reached 64%.

Types of innovations implemented 
by construction companies in 
the international market – part 
of innovation in purchases

T he figures presented in Table 2  concerned the 
whole sample of 150 business entities and the 

whole research period, but the forecast related to the 
years 2011–2015 was limited to 64 respondents – oth-
ers did not answer the question indicating some diffi-
culties with the prediction of future activities conduct-
ed abroad. The product innovations had the biggest 
scope – implementation of new or modified products/ 
services was declared from 2000 to 2010 by more than 
a half of the enterprises. It should be noticed that in all 
categories of this group there was a declining tendency, 
specially dynamic in case of patented inventions. 

There was a rise in the share of the companies which 
implemented new production processes (36.7%) or 
modernized old ones (40.7%) since 2006. However, as 
in case of products, there was a significant decline in 
patented technologies (indicator of dynamics-34.4%). 
Relatively big activity took place in the group of the 
market innovation, in all the categories there was 
a rise in the dynamics of changes – especially in case of 
creating new distribution channels and gaining access 
to new sourcing (in both cases +43.3%). In the group 
of organisational innovations the highest dynamics 
concerned the changes of organisational structures 
(+30.6%), these activities concerned the biggest num-
ber of enterprises – 32.7% up to 2005 and 42.7% up to 
2010. Besides there was a rise in the dynamics of out-
sourcing (+52.4%), mergers and acquisitions (+33.3%), 
gaining domestic strategic investors (+64.3%) and 

foreign strategic investors (+92.3%). The last three 
categories concerned the group having a  share in the 
research sample of about fifteen per cent.

The significantly lower evaluation indicators of the 
scope of enterprise innovations concerned the period 
up to 2015 what can be explained by planning difficul-
ties. Many of the actions taken were initiated by exter-
nal changes and requirements generated in the inter-
national environment. The intensity of the processes, 
their unpredictability and diversity reflect the scale of 
dangers which the participants of the construction sec-
tor had to face up expanding the market. It indicates 
the necessity of a great flexibility in planning and read-
iness to modify operational and strategic plans. The 
research has proved that the enterprises were able to 
withstand the international competition and success-
fully implemented the projects in the European market 
and – to a minor extent – in the global market. 

Conclusions

A n inherent feature of the today’s internationaliza-
tion of social, economic, political and cultural life 

is the intensification of competition processes which 
occur in every business line. Striving for increasing 
competitiveness has become an imperative for the 
enterprises acting in the global market where there 
is a  competition between the business tycoons of the 
countries and sectors. Innovations in all the areas of 
an organisation have become a basic competition plan. 
Creating relations and strengthening the resources by 
searching for beneficial sourcing in the foreign markets 
can be of significant importance. 

Relationship marketing appeared to be equally im-
portant in all the markets outside Poland where the 
construction companies were present (the total sum of 
the highest assessments was about 80% of all respons-
es). There is a  specific structure of the distribution 
channels in the business market. The logistics system 
of the construction sector is dependent on the buyer 

– investor. Enterprises use such sourcing systems which 
correspond with the features of the transaction subjects 
and the technical and organisational requirements of 
the construction process. 

Entering into foreign markets required the intensi-
fication of the innovative activities in the implemented 
processes (technologies), marketing and organisational 
activities. According to the respondents the interna-
tional market was more demanding than the domestic 
market. The changes made within the new distribution 
channels, as well as gaining access to new sourcing were 
significant when it comes to the area of market innova-
tions. When it comes to the organisational innovations 
the dynamics concerned the transformations of the 
organisational structures. What is more, the dynamics 
of such activities as outsourcing, merging or making 
acquisitions, gaining new native strategic investors and 
especially foreign strategic investors increased.
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Endnote

1) The research project “Determinants of process of interna-
tionalizing Polish building enterprises” No N115 297938 
financed with the funds on education in the years 2010– 

–2012 (project manager) and BS No 19/2013” Modern con-
ceptions of managing the enterprise on the background 
of challenges of sustainable development” implemented 
by the Cathedral of Innovative Organisation Management 
(Management Department of UTP) in the years 2013–
2015.
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Marketing zakupów na międzynarodowym 
rynku przemysłowym. Przypadek 
przedsiębiorstw budowlanych

Streszczenie

W artykule dokonano analizy i oceny czynników deter-
minujących strategię marketingu zakupów z  uwzględ-
nieniem szans, jakie wynikają dla przedsiębiorstw 
budowlanych z rozwoju rynku poprzez wykorzystanie 
rynków za granicą. Zamieszczono wyniki badania an-
kietowego przeprowadzonego na próbie 150 polskich 
przedsiębiorstw budowlanych w  zakresie tworzenia 
relacji oraz zarządzania kanałami dystrybucji na rynku 
międzynarodowym. Drugim obszarem egzemplifikacji 
były rodzaje innowacji organizacyjnych w  obszarze 
tworzonych relacji. Badanie wykazało wzrost udziału 
firm, które wdrożyły nowe lub zmodernizowały pro-
dukty i  procesy produkcyjne. Stosunkowo duża ak-
tywność miała miejsce w grupie innowacji rynkowych, 
we wszystkich badanych kategoriach wystąpił wzrost 
dynamiki zmian – szczególnie w przypadku budowania 
nowych kanałów dystrybucji i  pozyskiwania dostępu 
do nowych źródeł zaopatrzenia. W  grupie innowacji 
organizacyjnych największa dynamika dotyczyła zmian 
struktur organizacyjnych. Zintensyfikowano takich 
działania, jak outsourcing, dokonywanie fuzji lub prze-
jęć, pozyskiwanie krajowych inwestorów strategicz-
nych, a przede wszystkim pozyskiwanie zagranicznych 
inwestorów strategicznych.

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwa budowlane, międzynarodowy rynek 
zakupów

mailto:iwona.posadzinska%40utp.edu.pl?subject=
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OTWARTE INNOWACJE PRODUKTOWE 
REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 
DZIAŁAJĄCE W POLSCE. PODEJŚCIE ZASOBOWE
AGNIESZKA SOPIŃSKA, WIOLETTA MIERZEJEWSKA
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017

prac badawczych, realizowanych w  ramach dota-
cji MNiSzW na utrzymanie potencjału badawczego 
w Kolegium Zarządzania i Finansów w 2015 r. 

Recenzowana monografia podejmuje aktualny 
i  bardzo ważny problem rozwoju innowacyjności, 
wyznaczający pozycję konkurencyjną przedsię-
biorstw oraz całej gospodarki regionu, kraju lub 

M onografia pt. „Otwarte innowacje produktowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa działające 

w  Polsce. Podejście zasobowe” napisana przez duet 
autorski: prof. SGH Agnieszkę Sopińską i dr Wiolettę 
Mierzejewską, a  wydana przez Oficynę Wydawniczą 
Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie, stanowi 
kompendium wiedzy przeprowadzone na podstawie 
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związku państw. Na podkreślenie rangi problemu 
zasługuje umiejscowienie przez Autorki tych zagad-
nień w  kontekście modelu otwartych innowacji oraz 
eksponowanie podejścia zasobowego w  zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. Zgodnie z  zamiarem Autorek, 
w  monografii dokonano prawidłowego przybliżenia 
problemu kreowania otwartych innowacji w  dwóch 
bardzo dobrze skorelowanych podejściach: teoretycz-
nym i praktycznym. W podejściu teoretycznym w spo-
sób bardzo szczegółowy i  dogłębny zaprezentowano 
systematykę pojęć innowacji, innowacyjności i  pro-
cesu innowacyjnego, scharakteryzowano zjawisko 
ewolucji modeli tworzenia innowacji, począwszy od 
podażowych modeli zamkniętych do otwartych mo-
deli sieciowych oraz dokonano prezentacji koncepcji 
tworzenia innowacji w  kontekście podejścia zasobo-
wego w zarządzaniu. 

W celu pogłębienia wnioskowania odnośnie do zja-
wiska otwartych innowacji i  zasobowej podstawy ich 
powstawania w części empirycznej monografii Autor-
ki zamieściły omówienie wyników badań zrealizowa-
nych przez pracowników Instytutu Zarządzania SGH 
w 123 innowacyjnych przedsiębiorstwach działających 
na rynku polskim.

Zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i  w  ob-
szarze badań empirycznych Autorki wykazały się 
oryginalnym podejściem do problemów tworzenia 
innowacyjności przedsiębiorstw, uznając za konieczne 
otwarcie procesu tworzenia innowacji, dzięki czemu 
w  pełni uzasadnione jest rekomendowanie czytelni-
kom recenzowanej książki. 

W  uzasadnieniu rekomendacji można wskazać na 
wieloaspektowość i  doskonałość sformułowanych 
problemów badawczych rozwiązywanych w  logicznej 
sekwencji rozważań w  kolejnych rozdziałach pracy. 

W trzech pierwszych rozdziałach podjęto rozważania 
teoretyczne, aby w  pięciu pozostałych przedstawić 
rezultaty badań empirycznych przeprowadzonych 
na polskim rynku, a  koncentrujących się na: skali 
i  charakterystyce zjawiska powstawania otwartych 
innowacji produktowych; identyfikacji uczestników 
i  poziomu ich zaangażowania w  proces tworzenia 
otwartych innowacji, charakterystyce podstawy zaso-
bowej powstałych w modelu otwartym innowacji oraz 
efektów finansowych ich powstania. 

W podsumowaniu recenzji należy podkreślić kom-
pleksowość, rzetelność i wnikliwość badań w zakresie 
rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w  oparciu 
o współpracę z zewnętrznymi podmiotami. Na uwagę 
zasługuje ponadto relatywizm Autorek, które w sposób 
krytyczny, ale jednocześnie obiektywny poddały ana-
lizie dotychczasowy zakres teorii innowacji w  aspek-
cie podejścia zasobowego. Osiągnięte wyniki badań 
empirycznych w  obszarze procesów innowacyjnych 
realizowanych w  modelu otwartym stanowią warto-
ściową i godną polecenia płaszczyznę do formułowa-
nia dalszych kierunków działania przedsiębiorstw.

W  podsumowaniu opinii pragnę stwierdzić, że re-
cenzowaną monografię oceniam bardzo pozytywnie 
z  uwagi na jej utylitarny i  wieloaspektowy charak-
ter. Jednocześnie rekomenduję powyższą publikację 
ze względu na jej wkład w  kreowanie rozwoju nauk 
o zarządzaniu.

Opracowanie:
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
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