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ZŁOTE PIÓRO PRZEGLĄDU 

ORGANIZACJI

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

oraz nadesłane do redakcji do dnia 31 października 2016 r.

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

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

Nagrody:
I nagroda: 2100 zł ― w formie bezpłatnej publikacji trzech artykułów w Przeglądzie 

Organizacji, dyplom uznania oraz „Złote pióro Przeglądu Organizacji”,
II nagroda: 1400 zł ― w formie bezpłatnej publikacji dwóch 
artykułów w Przeglądzie Organizacji oraz dyplom uznania,
III nagroda: 700 zł ― w formie bezpłatnej publikacji jednego 

artykułu w Przeglądzie Organizacji oraz dyplom uznania.

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

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

artykuł opublikowany w Przeglądzie Organizacji w 2016 r.



4 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 7/2016

IMPLEMENTACJA METODY FMEA 
W ELASTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 
WYTWÓRCZYM
Bogdan Nogalski
Przemysław Niewiadomski

Wprowadzenie

S zybkość oraz głębokość zmian uwarunkowań funk-
cjonowania i  rozwoju przedsiębiorstw wywołały 

potrzebę podejmowania permanentnych przeobrażeń 
w  sferze procesów i  systemów organizacyjnych, tech-
nicznych i  ekonomicznych, determinujących wzrost 
efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa (Jaki, 
2014, s. 11; Kaleta, 2016, s. 4; Brzeziński, 2016, s. 20; Czar-
necki, 2015, s. 7). Doskonalenie produkcji stanowi zatem 
wielkie wyzwanie dla przedsiębiorstw i  jest poważnym 
problemem w  sytuacji zarządzania wieloma złożonymi 
procesami1. Coraz częściej przedsiębiorstwa stają przed 
dylematami presji globalnej konkurencji, skracania cy-
klu życia produktów, wyższych oczekiwań konsumentów 
w zakresie jakości produktów i usług oraz konieczności 
redukcji kosztów (Ejdys, 2011, s.  17)2. Stąd też wdraża 
się systemy zarządzania jakością, a  także aktywnie wy-
korzystuje całą paletę narzędzi i metod związanych z jej 
doskonaleniem; najskuteczniejsze są narzędzia oparte na 
zapobieganiu i  prewencji. Przewidywanie błędów oraz 
możliwość ich unikania są podstawą metod związanych 
z analizą ryzyka dla procesów i wyrobów oraz podstawą 
tzw. systemu mistake/error proofing –  systemu zapobie-
gania wystąpienia potencjalnych błędów (Borkowski, 
Siekański, 2005, s. 239) .

 Powyższe spostrzeżenia zdają się potwierdzać opi-
nię, iż podstawą działań rozwojowych stały się zwięk-
szone wymagania jakościowe w  przedsiębiorstwach. 
W artykule podjęto próbę oceny wykorzystania metod 
i narzędzi służących utrzymywaniu odpowiedniej jako-
ści wyrobów, a także zmniejszaniu wad i niezgodności 
już na etapie produkcji; w  założeniu takie działanie 
ma zapobiegać pojawieniu się w  trakcie eksploatacji 
u klienta3. 

Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowa-
nia i zrealizowania celów cząstkowych, wśród których 
wymienia się: systematyzację –  kluczowych z  punktu 
widzenia badań –  założeń i  definicji; zdiagnozowa-
nie rodzajów błędów oraz ich skutków, polegające na 
analitycznym ustaleniu związków przyczynowo-skut-
kowych powstawania potencjalnych wad produktu 
oraz uwzględnieniu w  analizie czynnika krytyczności 
(ryzyka)4; wyznaczenie działań niezbędnych do dosko-
nalenia procesów i zwiększenia jakości wyrobów5 oraz 
ocenę efektywności zastosowania metody FMEA w ba-
danym przedsiębiorstwie. 

W  celu poszerzenia wiedzy dotyczącej działalno-
ści przedsiębiorstw przemysłowych przedstawiony 
w części empirycznej niniejszego opracowania przypa-
dek6  będzie osadzony w  wybranym sektorze7, a  ściślej 
mówiąc, rozważana dotyczyły przedsiębiorstwa, w któ-
rym zaistniała konieczność wprowadzenia –  niezbęd-
nych do doskonalenia jakości procesu wytwórczego 

– zmian. 
W opracowaniu przyjęto, iż funkcjonujące w warun-

kach nasilającej się zmienności otoczenia współczesne 
przedsiębiorstwa musi cechować elastyczność8 w przy-
stosowywaniu się do zmian, która przejawia się w zdol-
ności do uczenia się i  szybkiej adaptacji do nowych 
warunków, twórczości oraz zdolności do innowacji 
w  zakresie procesów implementacyjnych. W  związku 
z  powyższym zasadne jest stwierdzenie, iż ustalenie 
związków przyczynowo-skutkowych powstawania po-
tencjalnych wad produktu oraz uwzględnienie w  ana-
lizie czynnika krytyczności, a  co za tym idzie –  reali-
zacja działań niezbędnych do doskonalenia procesów 
i  zwiększenia jakości wyrobów, w  znacznym stopniu 
implikują wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Niniejsza publikacja powstała w wyniku przemyśleń 
i  poszukiwań jej autorów, a  także ich praktycznych 
działań w  trudnych warunkach –  jako efekt wprowa-
dzania poszczególnych zmian w  przedsiębiorstwach 
działających w sektorze maszyn rolniczych. 

Metoda FMEA w naukach o zarządzaniu

W edług autorów niniejszej publikacji, współczesne 
zarządzanie korzysta z  dorobku wielu różnych 

nauk i  praktycznych doświadczeń (Zimniewicz, 2016, 
s.  4; Suszyński, 2016, s.  26)). Pogląd ten zdaje się  
potwierdzać T. Oleksyn, zauważając, że zarządzaniem 
zajmują się zawodowo przedstawiciele różnych profe-
sji, choć interdyscyplinarność zarządzania, o  znacz-
nym nasileniu tej cechy, jest zjawiskiem raczej nowym 
i  obserwowanym przede wszystkim w  większych 
organizacjach (Oleksyn, 2013, s.  140). Zarządzaniem 
zajmują się przedsiębiorcy, zawodowi menedżerowie, 
inżynierowie, ekonomiści, informatycy, cybernetycy, 
psycholodzy, socjolodzy, lekarze, matematycy i  inni. 
Niekoniecznie musi to oznaczać imperializm czy eks-
pansjonizm zarządzania, gdyż nauki o  zarządzaniu 
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są  autonomiczne i  żadne inne dziedziny i  dyscypliny 
nauk nie roszczą sobie do nich praw, a  jedynie korzy-
stają z ich dorobku i odkryć. 

Nie wchodząc tutaj – ze względu na ograniczone roz-
miary opracowania – w debatę nad interdyscyplinarnością 
nauk o zarządzaniu, należy zauważyć, że kwalifikowane do 
nauk ekonomicznych dyscypliny towaroznawstwo oraz 
nauki o zarządzaniu mogą spotkać się na gruncie wspól-
nych wartości (Korzeniowski i  in., 2016). W  kontekście 
powyższego istotne jest pobudzenie społecznej dyskusji 
i  refleksji nad istotą absorpcji wiedzy z  zakresu towaro-
znawstwa w naukach o zarządzaniu, bowiem nowoczesne 
problemy wymagają nowoczesnych rozwiązań, nowego 
podejścia (Kaczmarek, 2011, s. 26; Sudoł, 2016, s. 4). 

Bazując na powyższym założeniu, w  celu określenia 
i dokonania oceny potencjalnych uszkodzeń i wad wyrobu 
lub niezgodności w procesie jego implementacji, a następ- 
nie ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy, w artykule 

–  przygotowywanym w  ramach dyscypliny nauki o  za-
rządzaniu – wykorzystano – charakterystyczną także dla 
dyscypliny towaroznawstwo – metodę FMEA9.

FMEA to skrót angielskiej nazwy metody Failure 
Mode and Effects Analysis (analiza przyczyn i  skutków 
wad). W  języku polskim FMEA tłumaczona jest jako: 
analiza rodzajów i  skutków wad, analiza możliwości 
i efektów powstawania wad lub jako analiza możliwych 
przyczyn i  skutków wad (Ginn i  in., 1998, s.  7–20). 
Metoda ta stosowana była już w  latach pięćdziesiątych 
w Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii dla zapewnie-
nia niezawodności wyrobów wysokiego ryzyka, głównie 
w lotnictwie, astronautyce i w wojsku. W latach siedem-
dziesiątych rozpowszechniła się w Europie, a stosowana 
była głównie w  przemyśle elektronicznym oraz w  prze-
myśle związanym z  budową maszyn. Od lat osiemdzie-
siątych z powodzeniem wykorzystywana jest w przemy-
śle motoryzacyjnym (Łańcucki, 1995, s. 64).

FMEA to jedna z  metod, które wykorzystują organi-
zacje w  celu zapobiegania i  niwelowania skutków wad, 
jakie mogą wystąpić w procesach konstrukcyjnych oraz 
w trakcie wytwarzania wyrobu. H. Wyrębek (2012, s. 155) 
zauważa, że metoda FMEA procesu jest wykorzystywana 
w  celu rozpoznania czynników, które mogą utrudniać 
spełnianie wymagań zawartych w specyfikacji konstruk-
cji lub dezorganizować przebieg procesu wytwarzania. 
Czynniki te mogą być związane z  metodami obróbki, 
parametrami obróbki, środkami pomiarowo-kontrol-
nymi, maszynami i  urządzeniami. FMEA procesu jest 
stosowana przed uruchomieniem produkcji seryjnej lub 
w produkcji seryjnej w celu doskonalenia procesów, które 
są  niestabilne lub nie zapewniają uzyskania wymaganej 
wydajności.

Reasumując, FMEA to jakościowa analiza niezawodno-
ści, która pozwala przewidzieć ryzyko pojawienia się wad. 
Metoda ta umożliwia ocenę ich konsekwencji oraz zidenty-
fikowanie przyczyn wad, jednocześnie pozwala zapobiegać 

– dostarczając rozwiązań prewencyjnych lub korygujących. 
Analiza przyczyn i skutków wad jest metodą o charakterze 
prewencyjnym, czyli zapobiega przyczynom powstawania 
wad, które mogą powodować rozmaite skutki.

Metoda FMEA może być stosowana do analizy róż-
nych zjawisk i  problemów w  przedsiębiorstwie. Róż-
norodność zastosowań metody wskazuje na jej wysoką 
skuteczność w ocenie danego problemu. W klasycznym 
ujęciu zakłada się, iż metoda FMEA ma służyć prawi-
dłowemu zapewnieniu jakości produktów lub procesów 
poprzez analizę czynników mogących zakłócić ten cel 
(Knosala, Landwójtowicz, 2014, s. 103), stąd często sto-
sowana jest przy jego projektowaniu i planowaniu proce-
su wytwórczego.

Każde nowe rozwiązanie, przed procesem jego wdro-
żenia, wymaga przeprowadzenia licznych analiz. Działa-
nie to ma na celu wyeliminowanie ewentualnego niepo-
wodzenia nowego produktu na rynku i  jest szczególnie 
ważne w  przypadku implementacji nowych rozwiązań. 
W  omawianym zagadnieniu zastosowanie ma metoda 
FMEA, która może pomóc menedżerom w podejmowa-
niu właściwych decyzji co do kierunku ewentualnych 
zmian. Pewną nowością charakteryzuje się też obszar 
zastosowania metody, np. jako podłoże do wdrożenia 
techniki 5S w  przedsiębiorstwie, jako narzędzie umoż-
liwiające ocenę ryzyka wdrożenia innowacji czy też ana-
lizę bezpieczeństwa informacji (Bowles, 2004, s. 51– 56; 
Wang i  in., 2009, s.  1195–1207; Wolniak, Burtan, 2009, 
s. 70–84).

Koncepcja oceny przy 
wykorzystaniu metody FMEA 

W edług R. Knosali i A. Landwójtowicz, etapy metody 
FMEA można sprowadzić do trzech kroków (Kno-

sala, Landwójtowicz, 2014, s. 105), które zilustrowano na 
rysunku 1.

W etapie pierwszym następuje szczegółowe określenie 
celu i  przedmiotu analizy oraz zdefiniowanie obszarów, 
w  których należy poszukiwać potencjalnych wad. Nastę-
puje tu także wskazanie konkretnych wad. Do sporządze-
nia zestawienia rozpatrywanych wad można wykorzystać 
podejście problemowe, gdzie analizie poddawane są tylko 
te obszary, w których stwierdzono wystąpienie problemów, 
oraz systemowe, gdzie wyrób, konstrukcja lub proces 
rozpatrywane są całościowo. Podejście to jest trudniejsze 
w realizacji z uwagi na konieczność określenia powiązań 
pomiędzy poszczególnymi poziomami analizy (podsys-
temami), jednocześnie jednak pozwala na uogólnienie 
analizy. W związku z powyższym na wstępnym etapie wy-
korzystania metody FMEA, w którym określa się rodzaj 
wad, pomocnym narzędziem proponowanym przez auto-
rów niniejszego opracowania jest burza mózgów. Powinna 
obejmować wszystkich ekspertów wchodzących w  skład 
zespołu, którego zadaniem jest analiza potencjalnie wy-
stępujących wad.

Etap drugi określany jest mianem właściwej analizy 
z  uwagi na przypisanie wartości do trzech wskaźników: 
ZNW (znaczenie danej wady), CZW (częstotliwość 
występowania), WYW (Wykrywalność wady). Na tym 
etapie ważne jest wyznaczenie relacji: przyczyna – wada 

– problem – skutek. Po ustaleniu rodzaju wad należy zasta-
nowić się nad potencjalnymi skutkami ich występowania. 
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W  dalszym etapie niezbędną czynnością jest ustalenie 
znaczenia danej wady (ZNW). Powyższe jest możliwe 
przy wykorzystaniu skali opracowanej w  przedziale od 
1  do 10; przy czym dla wady nieistotnej przyporządko-
wuje się 1, natomiast dla wady o najwyższym znaczeniu 
10. Dalej należy określić potencjalne przyczyny wystą-
pienia wad oraz ustalić częstotliwość ich występowania 
(CZW), stosując również skalę od 1 do 10. Następnie 
stosując skalę od 1 do 10, trzeba ustalić, jak często dana 
wada jest wykrywana w procesie produkcyjnym (WYW). 
Na podstawie wcześniejszych wartości wyznaczany jest 
współczynnik poziomu ryzyka wystąpienia błędu WPR= 
= ZNW x CZW x WYW. Zakłada się, że współczynnik 
ten może przyjmować wartości od 1 do 1000. Ustalono 
także wartość graniczną (100), powyżej której należy 
wprowadzić działania korygujące. W  celu obniżenia 
ryzyka wystąpienia błędu istotne jest, aby po wdrożeniu 
działań zapobiegawczych jeszcze raz obliczyć wskaźnik 
WPR dla nowych wartości CZW, WYW.

Po dokonanych obliczeniach można przystąpić do 
etapu trzeciego, który wiąże się z  wprowadzeniem 
i  nadzorowaniem działań zapobiegawczych. Działania 
naprawcze odnosić powinny się zawsze do konkretnej 
wady i  jej przyczyny. Ich wdrożenie może spowodować 
zmniejszenie wartości wskaźnika WPR, co będzie oczy-
wiście korzystne z uwagi na ocenę ryzyka. Należy mieć 
jednak na względzie fakt, iż ich przeprowadzenie może 
mieć również swoje odzwierciedlenie w  pojawieniu się 
innych wad, dlatego też należy ciągle monitorować zale-
cenia korygujące i naprawcze, jakie zostały wyznaczone 
w  ramach przeprowadzenia FMEA. W  celu obniżenia 
ryzyka wystąpienia błędu istotne jest, aby po wdrożeniu 
działań zapobiegawczych jeszcze raz obliczyć wskaźnik 
WPR dla nowych wartości CZW, WYW.

Analiza wyrobu przy wykorzystaniu 
metody FMEA – badania własne
Przedmiot i podmiot badań

B adania, o  których mowa w  tej części pracy, prowa-
dzono w  przedsiębiorstwie wytwórczym MS10 dzia-

łającym w sektorze związanym z mechanizacją rolnictwa. 
Główną formą działalności badanego przedsiębiorstwa 

jest produkcja części zamiennych i  podzespołów prze-
znaczonych do maszyn rolniczych – głównie kombajnów 
zbożowych marki Bizon.

W  tym miejscu warto nadmienić, że mimo iż przed-
siębiorstwo nie posiada wdrożonego systemu zarządzania 
jakością zgodnego z  normą ISO (który z  pewnością po-
zwoliłby uregulować zasady, na których opiera się struk-
tura organizacyjna przedsiębiorstwa, sprecyzować obszar 
obowiązków i uprawnień poszczególnych działów, czy też 
zapewnić wymagany poziom jakościowy oferowanych to-
warów), to dzięki dobrze opracowanej strategii działania 
przedsiębiorstwo zaspokaja wszystkie wymagania tak kra-
jowych, jak też zagranicznych partnerów, i jest postrzega-
ne jako wiarygodny dostawca. Na uwagę zasługuje fakt, że 
w całym procesie współpracy partnerzy przedsiębiorstwa 
pozostają włączeni w system jej organizacji zgodnie z za-
sadą „odwróconej piramidy”. To oni uczestniczą w proce-
sie projektowania produktów i są w interakcji z wytwórcą 
w trakcie poszukiwania informacji, zakupu i użytkowania 
produktów oraz doświadczeń. 

Zarząd wychodzi z  założenia, że sukces rynkowy 
przedsiębiorstwa zależy od poziomu zaufania klientów 
i konsumentów do firmy i jej produktów. Zaufanie stano-
wi dziś istotny czynnik budowy konkurencyjności, a jego 
fundamentem jest najwyższa jakość i  bezpieczeństwo 
produktów. Pomimo że wytwarzane przez przedsiębior-
stwo podzespoły posiadają unijny znak bezpieczeństwa 

„CE” –  w  wyniku realizowanych badań i  wskazanych 
nieprawidłowości –  stwierdzono konieczność wdroże-
nia systemu zarządzania jakością w  zakresie „produkcja 
i  sprzedaż wyrobów obrabianych metodami plastyczny-
mi i  spawania”. Będzie on zgodny z międzynarodowymi 
normami ISO 9001:2015 (System Zarządzania Jakością)11. 
Przewiduje on zaangażowanie wszystkich pracowników 
w trosce o najwyższą jakość i bezpieczeństwo produktów. 
Uzyskany certyfikat potwierdzający zgodność działania 
z  ISO 9001 ma być –  w  założeniu zarządu przedsiębior-
stwa – także narzędziem promocji przy dalszym rozwoju 
przedsiębiorstwa, szczególnie ukierunkowanym na rynki 
zagraniczne oraz takich odbiorców jak przedsiębiorstwa 
duże oraz organizacje samorządowe. 

Kreatywność, kwalifikacja, podejście do biznesu, 
a  także stosowane technologie i  nowoczesne narzędzia 

Rys. 1. Główne etapy metody FMEA 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Knosala, Landwójtowicz, 2014, s. 105)
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odwołujące się do najnowszych zdobyczy nauki pozwalają 
wytwórcy na realizację celu, jakim jest sprostanie ocze-
kiwaniom oraz zadowolenie odbiorców i  użytkowników 
implementowanych wyrobów, zwłaszcza że zachodzą-
ce zmiany strukturalne w  rolnictwie zmierzają przede 
wszystkim do zwiększenia powierzchni gospodarstw 
rolnych przy jednoczesnym zmniejszaniu ich liczebności, 
powodując zapotrzebowanie na bardziej wydajne, a  tym 
samym mniej zawodne maszyny rolnicze. W kontekście 
powyższego, według autorów niniejszej pracy, zachodzi 
weryfikacja dotychczasowych kierunków produkcji, pole-
gająca na lepszym dostosowaniu wyrobów do wymogów 
rynku i  obowiązujących zasad ekonomicznych. Decyzja 
o  kierunku działalności wytwórczej powinna być zatem 
podejmowana na podstawie dobrego rozpoznania wa-
runków świadczących o możliwościach produkcji i zbytu 
uzyskanych produktów oraz na podstawie wnikliwej kal-
kulacji ekonomicznej. 

Określenie wad wyrobu i główne 
przyczyny ich powstania 

P rzedstawiona analiza FMEA przeprowadzona na 
potrzeby niniejszej pracy dotyczyć będzie przyczyn 

i  skutków wad w wyrobie, jakim jest palec podwójny ze 
stalką przeznaczony do kombajnu zbożowego marki Bi-
zon (rys. 2).

W ocenie autorów niniejszych badań zidentyfikowanie 
wad pozwoli na zmniejszanie kosztów produkcji i umoż-
liwi udoskonalenie procesu wytwórczego, co w znacznym 
stopniu wpływać będzie na poprawę wizerunku firmy 
w oczach klientów. 

Jako że zasadniczą częścią procesu FMEA jest określenie 
potencjalnych wad, na podstawie obserwacji uczestniczącej 
oraz w  wyniku badań dokumentacyjnych (karty kontroli 

produkcji, dokumenty RW i PW) ustalono rodzaje i  ilość 
wad występujących na 10  000 sztuk badanego wyrobu12. 
Wyniki analizy zobrazowano w tabeli 1 oraz na rysunku 3. 

Na podstawie określonych i  odpowiednio ułożonych 
niezgodności z tabeli 1 wykonano diagram Pareto-Loren-
za, co przedstawia rysunek 3.

Z  przeprowadzonej analizy widać, ze największy pro-
centowy udział (ponad 28%) mają dwie wady, tj. „niesy-
metryczne rozmieszczenie otworów” oraz „nieprecyzyjne 
zamocowanie stalki”. W  związku z  powyższym w  pierw-
szej kolejności należy wyeliminować wskazane wady, po-
nieważ stanowią one aż ponad połowę wszystkich stwier-
dzonych wad. Oczywiście istotne jest także eliminowanie 
pozostałych –  występujących w  mniejszej liczbie –  wad 
wyrobu, które w  znacznym stopniu wpływać będzie na 
podnoszenie rentowności, a  tym samym konkurencyjno-
ści przedsiębiorstwa.

Tab. 1. Przyczyny niedoskonałości wyrobu (rodzaje i ilość wad w skali produkcji 10 000 sztuk wyrobu)

Lp. Opis wykrytej wady Ilość (szt.)
Udział 

procentowy 
(%)

Wartość 
skumulowana (%)

[W-1] Niesymetryczne rozmieszczenie otworów 633 28,63 28,63

[W-2] Nieprecyzyjne zamocowanie stalki (luz) 628 28,40 57,03

[W-3] Uszkodzenia powierzchni 225 10,18 67,21

[W-4] Niesymetrycznie zamocowane stalki 139 6,29 73,50

[W-5] Nierównomierna powierzchnia surowca (porowatość) 132 5,97 79,47

[W-6] Nieodpowiednia szerokość palca 122 5,52 84,99

[W-7] Nieprecyzyjnie zeszlifowana powierzchnia 121 5,47 90,46

[W-8] Nierównomiernie nałożona powłoka warstwy cynku 85 3,84 94,30

[W-9] Błędny wymiar średnicy otworów (rozwiercenie) 74 3,35 97,65

[W-10] Błędny wymiar grubości ścianek palca 29 1,31 98,96

[W-11] Błędny wymiar wysokości palca 23 1,04 100,00

Całkowita ilość wad 2211

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Palec podwójny 5050/02–005 – wyrób poddany ocenie
Źródło: www.materiały wewnętrzne firmy Granit Parts 

http://www.materiały wewnętrzne firmy Granit Parts
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Działania korygujące i ocena ryzyka 
przyczyny wystąpienia wady

W następnym etapie metody FMEA w  wyniku burzy 
mózgów zidentyfikowano ewentualne przyczyny 

występowania wymienionych wad w  wyrobie. Dokonano 
tego za pomocą ekspertów biorących udział w  badaniu13. 
W  wyniku prowadzonych rozmów uzyskano listę poten-
cjalnych przyczyn mogących implikować powstałe niedo-
skonałości14. Powyższe przedstawiono w tabeli 2.

W  tabeli 2  przedstawiono czynniki wpływające na po-
wstawanie najważniejszych z  punktu widzenie przedsię-

biorstwa wad wyrobu. W ramach czynników wymieniono 
pięć grup: materiał, maszyny, środki i  przedmioty pracy, 
technologia, zarządzanie oraz człowiek/operator. Mówiąc 
o  kadrze inżynierskiej (wykonawczej), autorzy szczegól-
ną uwagę zwracają na wiedzę implikującą kształtowanie 
i analizę jakości wyrobów w oparciu o badanie oczekiwań 
klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz na wyrażaniu 
tych oczekiwań poprzez zdefiniowanie parametrów jako-
ściowych i technologicznych.

A.K. Koźmiński, D. Jemielniak i  D. Latusek-Jurczak 
(2014, s. 99) sugerując, że organizacja, która oddziałuje na 
otoczenie i podlega jego oddziaływaniu, może funkcjonować 

Rys. 3. Diagram Pareto-Lorenza
Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. Przyczyny powstawania wad produktu na etapie procesu produkcyjnego

Materiał Maszyny, środki i przedmioty pracy Operator – człowiek

• Materiał o niskiej jakości
• Wada fabryczna materiału
• Źle dobrany surowiec (żeliwo)
• Brak kontroli surowca na wejściu
• Niestabilność dostaw materiałów

• Awaryjność maszyn i urządzeń – zły stan 
techniczny maszyn

• Niestabilność dostaw energii
• Niedokładnie ustawione parametry
• Brak czynności modernizacyjnych 

i konserwujących
• Zbyt wyeksploatowane przyrządy

• Brak odpowiedzialności
• Niedopasowanie kompetencyjne (braki 

w wiedzy, umiejętnościach, doświadczeniu)
• Brak odpowiednich warunków pracy
• Nieostrożność
• Pośpiech
• Brak informacji
• Niedostateczny nadzór
• Brak staranności
• Nieutożsamianie się z firmą
• Brak motywacji
• Zbyt niska liczba szkoleń
• Nieuwaga
• Przepracowanie
• Brak rysunku technicznego, karty  

produktu itp.
• Rutyna

Technologia Zarządzanie

• Niedostosowana zdolność technologii do 
wymogów

• Duża powtarzalność operacji
• Nieodpowiednie procedury działania
• Niewłaściwy transport i załadunek
• Nieczytelne instrukcje wykonawcze
• Brak formalizacji
• Brak rozwiązań usprawniających pracę

• Brak implementacji narzędzi zarządzania 
produkcją (np. Lean)

• Zły podział pracy
• Brak systemu motywacyjnego
• Brak kultury technicznej wśród załogi
• Brak komunikacji z operatorami
• Narzucanie tempa pracy, pośpiech
• Złe planowanie

Źródło: opracowanie własne
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dzięki zasobom, które posiada lub/i kontroluje. Powszechnie 
wiadomo, że zasoby są „niewyczerpalne”. Właśnie stąd bie-
rze się potrzeba dokonania pewnego rodzaju ich „uporząd-
kowania”, w  ramach określonej dziedziny, poprzez selekcję 
i klasyfikację.

Sprawność funkcjonowania organizacji zależy nie tylko 
od właściwego doboru i funkcjonowania zasobów, ale także 
od właściwych relacji między składnikami zasobów oraz 
umiejętności właściwego posługiwania się nimi.

Przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują działalność 
mającą na celu wzrost wykorzystania zasobów, którymi 
dysponują, jednak nie stosują wymiernych narzędzi oceny 
i  pomiaru uzyskiwanych efektów. Sprawne zarządzanie 
elastycznym przedsiębiorstwem wymaga tymczasem dys-
ponowania narzędziami analitycznymi, które można wyko-
rzystać w praktyce. W obecnym stanie wiedzy nie istnieją 
usystematyzowane mierniki do oceny poziomu stopnia 
wykorzystania zasobów, niemniej jednak dzięki metodzie 
FMEA można ciągle doskonalić produkt/proces poprzez 
poddawanie go kolejnym analizom i na podstawie uzyska-
nych wyników wprowadzać nowe poprawki i rozwiązania, 
skutecznie eliminujące źródła wad oraz dostarczające no-
wych pomysłów ulepszających właściwości wyrobu, o czym 
w dalszej części niniejszej pracy.

Ocenę ryzyka dla wymienionych przyczyn – według me-
tody FMEA (tab. 3) – dokonano za pomocą przyjętych kry-
teriów, a mianowicie: ZNW (znaczenie danej wady), CZW 
(częstotliwość występowania), WYW (Wykrywalność wady).

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono wskaźnik 
WPR dla poszczególnych wad. W  niniejszym opraco-
waniu przyjęto, że współczynnik ten może przyjmować 
wartości od 1 do 1000. Ustalono także wartość graniczną 
(100), powyżej której należy podjąć działania korygują-
ce. W  analizowanym przypadku taka wartość wystąpiła 
w przypadku pięciu współczynników; w przypadku dwóch 
(„niesymetryczne rozmieszczenie otworów” oraz „niepre-
cyzyjne zamocowanie stalki”) granica ta została znacznie 
przekroczona. 

W  kontekście zaistniałej sytuacji zdecydowano się 
wdrożyć działania zapobiegawcze, które w założeniu miały 
znacznie obniżyć poziom analizowanego współczynni-
ka. Działania te miały na celu usprawnianie organizacji 
produkcji palca. Jakkolwiek trudno –  z  powodu rygorów 
wydawniczych i stopnia ich skomplikowania – je opisać, tak 
łatwo można je podzielić na poszczególne rodzaje tudzież 
przypisać do konkretnych schematów działania. Wiele 
ogólnie przyjętych działań odnosi się bowiem do czynno-
ści doskonalących, charakterystycznych dla metody lean 
manufacturing (tab. 4). Oczywiste jest, że konieczne jest 
usunięcie problemu, ale nie mniej ważne jest zapobieganie 
kolejnym jego wystąpieniom, czyli zlikwidowanie przyczy-
ny.  Działania korygujące  to więc nic innego jak „uczenie 
się na błędach” i  wyciąganie z  nich wniosków. Wyniki 
analizy powstałych niezgodności, implementacja  strategii 
naprawczo-zapobiegawczych i późniejszej weryfikacji całe-
go procesu wpływają na skuteczność tych działań i to, czy 
udało się wytwórcy zlikwidować przyczynę konkretnego 
problemu.

W  oparciu o  profesjonalną analizę i  diagnozę przygoto-
wuje się racjonalne, możliwe do wdrożenia rozwiązania, któ-
re poprawiają efektywność i umożliwiają uzyskanie trwałej 
przewagi konkurencyjnej na rynku. Obejmują one wiele 
powiązanych procesów i  działań, powodujących zmianę 
zakresu działania przedsiębiorstwa, organizacji wewnętrznej 
produkcji i  systemu zarządzania, a  często także struktury 
organizacyjnej, rekomendacje naprawcze – program zmian 
i  usprawnień przedsiębiorstwa, szczegółowy program na-
prawczy i harmonogram jego wdrożenia, a także plan finan-
sowy i budżet kosztów wdrożenia programu doskonalenia. 
Powyższe zauważa R. Borowiecki, postulując racjonalizację 
wykorzystania posiadanych kapitałów, kreowania nowych 
zasobów potencjału wytwórczego wraz z  wprowadzeniem 
innowacji, unowocześnianiem struktury, metod i technik za-
rządzania, co w odczuciu autora sprzyjać będzie zwiększeniu 
efektywności produkcji i uzyskaniu przez przedsiębiorstwo 
przewagi konkurencyjnej (Borowiecki, 2010, s. 28).

Tab. 3. Analiza przyczyn i skutków wad – przed korektą

ZNW CZW WYW Nazwa wady Ilość wad WPR

10 9 7 Niesymetryczne rozmieszczenie otworów 633 630

8 9 6 Nieprecyzyjne zamocowanie stalki (luz) 628 432

7 7 4 Uszkodzenia powierzchni 225 196

2 7 5 Niesymetrycznie zamocowane stalki 139 70

2 7 4 Nierównomierna powierzchnia surowca 132 56

2 6 7 Nieodpowiednia szerokość palca 122 84

2 6 2 Nieprecyzyjnie zeszlifowana powierzchnia 121 24

2 6 6 Nierównomiernie nałożona powłoka warstwy cynku 85 72

4 6 8 Błędny wymiar średnicy otworów (rozwiercenie) 74 192

2 6 8 Błędny wymiar grubości ścianek palca 29 96

4 5 8 Błędny wymiar wysokości palca 23 160

Źródło: opracowanie własne
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W celu obniżenia ryzyka wystąpienia błędu istotne jest, 
aby po  wdrożeniu działań zapobiegawczych jeszcze raz 
obliczyć wskaźnik WPR dla nowych wartości ZNW, CZW, 
WYW. Powyższe zobrazowano w tabeli 5.

Wyniki powyższych analiz posłużyły do wykonania anali-
zy FMEA, która wykazała, że do wad osiągających najwyższy 
poziom wskaźnika priorytetowego ryzyka (WPR) zalicza się:  

„niesymetryczne rozmieszczenie otworów (WPR = 630), 
„nieprecyzyjne zamocowanie stalki (luz) (WPR = 432), 
„uszkodzenia powierzchni” (WPR = 196), „błędny wymiar 
średnicy otworów (rozwiercenie)” (WPR = 192) oraz 

„błędny wymiar wysokości palca” (WPR = 160). W wyniku 
podjętych działań zapobiegawczych i  doskonalących po-
wyższe wskaźniki udało się znacznie zredukować. Analiza 
produkcji kolejnej partii palca (10 000 sztuk) wykazała, że 
w przypadku pierwszej niezgodności wskaźnik WPR udało 
się zredukować do 20, natomiast w przypadku drugiej do 
32, w  przypadku trzeciej do 84. W  przypadku kolejnych 
wad wskaźniki ograniczono kolejno do 16 oraz 32.

Przedstawiona strategia korygująca powstawanie wad 
produktu, polegająca na wieloaspektowym pomiarze wy-
branych kryteriów, umożliwiła określenie, które aspekty 
funkcjonowania na etapie procesu produkcyjnego przed-
siębiorstwa są  prawidłowe, a  które wymagają poprawy. 
Odpowiednio szybka reakcja pozwoliła na zastosowanie 
środków zaradczych w postaci przedstawionych rozwiązań.

Walka z  błędami wiąże się niekiedy z  koniecznością 
przeprowadzenia głębokich zmian, których, niestety, nikt 
nie lubi. Z  tego powodu w  proces ten musimy zaangażo-
wać jak najwięcej osób i uzyskać poparcie jak największej 

liczby pracowników. Stąd też konieczna jest właściwa 
komunikacja i  uczciwe przedstawienie sytuacji. Ważne 
jest, aby wyzwolić w  pracownikach wolę walki o  pozycję 
konkurencyjną firmy i  gotowość do rezygnacji z  postaw 
roszczeniowych oraz uzyskać ich zgodę na wdrożenie pro-
gramów związanych z ograniczeniami, które niekiedy będą 
ich bezpośrednio dotykały. Nie należy jednak zapominać, 
jak ważne jest samodoskonalenie, wprowadzanie sprawnej 
kultury organizacyjnej i  odpowiednie zaangażowanie za-
równo kierownictwa, jak i samych pracowników do aktyw-
nego poszukiwania możliwości doskonalenia (przykładem 
tego jest Kaizen).

Autorzy uważają, że w zależności od ilości oraz rodza-
ju wad i  błędów potrzebny jest interdyscyplinarny typ 
osobowości menedżera. Menedżer zarządzający w  fazie 
wdrażania czynności zapobiegawczych powinien być 
przywódcą posiadającym wysokie umiejętności komu-
nikacyjne, inicjującym zmiany, i  jednocześnie dobrym 
strategiem defensywnym, podejmującym szybko decyzje 
oraz działającym w sposób zdecydowany, a nawet trochę 
autokratyczny. Często cechy osobowości, które u  mene-
dżera zarządzającego w  fazie doskonałości przedsiębior-
stwa są cechami negatywnymi, w przypadku menedżera 
działającego w  procesie doskonalenia mogą okazać się 
jego mocną stroną.

Podsumowanie

A utorzy mają pełną świadomość, że prezentowane 
zagadnienia nie wyczerpują złożoności omawianej 

Tab. 4. Rodzaj zaimplementowanych czynności doskonalących

RODZAJ 
ZAIMPLEMENTOWANYCH 

CZYNNOŚCI 
DOSKONALĄCYCH

• opracowywanie dokumentacji technicznej produkcji palca,
• rozbicie procesu produkcji na poszczególne operacje,
• określenie standardów utrzymania (ustalenie parametrów pracy maszyn, częstotliwości zmian tych 

parametrów itp.),
• określenie poziomu jakości wyrobu,
• opracowywanie na bazie rysunków kart montażu,
• dokonywanie certyfikacji dokumentacji, np. operacji, doboru narzędzi,
• sprawdzenie fizycznej wykonalności operacji,
• określenie standardów operacji w formie dokumentacji dla pracowników (klasyczny opis operacji),
• odbiór detali – tzw. autocertyfikacja,
• opis problemów występujących przy badaniu,
• opracowanie zmian w technologii produkcji – zmiana sposobu produkcji; innowacje w zakresie 

oprzyrządowania

Źródło: opracowanie własne

Tab. 5. Analiza przyczyn i skutków wad — po korekcie

ZNW CZW WYW Nazwa wady Ilość wad WPR

10 1 2 Niesymetryczne rozmieszczenie otworów 0 20

8 2 2 Nieprecyzyjne zamocowanie stalki (luz) 3 32

7 6 2 Uszkodzenia powierzchni 125 84

4 2 2 Błędny wymiar średnicy otworów (rozwiercenie) 3 16

4 4 2 Błędny wymiar wysokości palca 15 32

Źródło: opracowanie własne
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tematyki, nie jest bowiem możliwe zaprezentowanie 
wielości spotykanych podejść i  potencjalnych rozwa-
żań dotyczących produktu. Skromna objętość rozdziału 
wymusiła selekcję, hierarchizację oraz systematyzację 
zagadnień produktowo-sprzedażowych, co miało na celu 
uwydatnić walory praktyczne opracowania. Zagadnienia 
przedstawione w tekście należy traktować jako konteksto-
we, wpływające na szersze i lepsze zrozumienie tematyki 
dotyczącej wiedzy o produkcie jako atrybutu menedżera 
sprzedaży.

Reasumując, należy podkreślić, że tworzony system 
pomiaru powinien być rozwiązaniem relatywnie nie-
skomplikowanym, czytelnym dla wszystkich uczestników 

–  od szeregowych pracowników po  kadrę zarządzającą. 
Idealnym rozwiązaniem jest możliwość wykonywania 
pomiarów wskaźnika WPR przy wykorzystaniu arkusza 
kalkulacyjnego, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie 
dodatkowych analiz czy przedstawienia pozyskanych 
danych w  formie diagramów. Prostota takiego systemu 
sprzyja ponadto przekonaniu pracowników do idei 
pomiaru wskaźnika, które jest ważnym czynnikiem de-
terminującym wolę ich włączenia się w  działania zapo-
biegawcze i  monitorujące. Zbytnia złożoność pomiaru 
angażowałaby dodatkowe zasoby potrzebne do obsługi 
jego funkcjonowania i  utrzymania. Całość idei skłania 
się zatem ku temu, aby system składał się tylko z  mini-
mum niezbędnych składników, które na bieżąco mogą być 
porównywane z założeniami bazowymi. Ponadto w przy-
padku znaczących odstępstw od wskaźnika granicznego 
(100), funkcjonujący system mógłby spełniać rolę narzę-
dzia, za pomocą którego pozyskane informacje pozwolą 
na podjęcie natychmiastowych działań naprawczych ze 
strony kadry menedżerskiej. Jest zatem niezbędne, by już 
w trakcie implementacji metody można było wpłynąć na 
poprawę funkcjonowania poszczególnych obszarów, co 
w perspektywie wpływać będzie na konkurencyjność całej 
organizacji.

prof. dr hab. dr hc. Bogdan Nogalski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Instytut Zarządzania i Finansów
e-mail: bogdan.nogalski@ug.edu.pl

dr inż. Przemysław Niewiadomski
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ZPCZ FORTSCHRITT
e-mail: niewiadomski@zpcz.pl

Przypisy

1) W  niniejszej publikacji przyjęto, że konstrukcja systemu za-
rządzania jest pochodną trzech składowych: 1) celów i  war-
tości, 2) regulacji i  struktur, 3) metod i praktyk zarządzania 
oraz relacji zawiązujących się pomiędzy nimi, warunkujących 
sposób zarządzania organizacją.

2) Nauki o zarządzaniu proponują pewne wzory myślenia i postrze-
gania, szczególnie dla kadry menedżerskiej tak, aby potrafiła ona 
sobie poradzić z ciągłymi zmianami w nowych systemach zarzą-
dzania (Czakon, 2011; Brzeziński, 2016; Ciesielski, 2014).

3) Reguła dziesięciu stanowi, iż każdych 100 złotych, których 
klient zażąda od wytwórcy z tytułu rekompensaty za szkody 
spowodowane przez wady wyrobu: a) odpowiednio wydane 
10 złotych umożliwiłoby wykrycie tej wady na terenie przed-
siębiorstwa, b) jedynie 1  złoty kosztowałaby analiza FMEA, 
która usunęłaby źródło tej wady i wielu innych reklamacji.

4) Ocenę ryzyka dla każdej przyczyny autorzy przeprowadzą, 
według metody FMEA, za pomocą trzech kryteriów: 1) zna-
czenia skutków wady, 2) prawdopodobieństwa wystąpienia 
wady, 3) wykrywalności wady.

5) W tym celu planuje się przeprowadzić ocenę ekspercką.
6) Studium przypadku, choć nie stwarza podstaw do generali-

zacji, to jednak pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie, czy 
dążenie do ciągłego doskonalenia produktu każdorazowo jest 
właściwym kierunkiem wyznaczanym przez wytwórcę, czy 
wzrost jakości produktu jest zawsze wprost proporcjonalny do 
zysku uzyskiwanego z jego implementacji. Powyższe zdaje się 
potwierdzać W. Czakon, zauważając, że studia przypadku sto-
suje się w naukach o zarządzaniu po to, aby głębiej rozpoznać 
badane zjawiska, nie zgłaszając przy tym ambicji do reprezen-
tatywności (Czakon, 2012, s. 210).

7) Opracowanie nawiązuje do przedsiębiorstwa wytwarzającego 
części zamienne przeznaczone do maszyn rolniczych; to właś- 
nie sektor budowy maszyn rolniczych stanowi obiekt zainte-
resowań i realizowanych dotychczas licznych badań autorów.

8) Oznacza zdolność adaptacji do zmieniających się warunków 
z wykorzystaniem istniejących zasobów (w krótkim okresie). 
W długim okresie elastyczność mierzy zdolność do wprowa-
dzania nowych produktów, nowych zasobów i metod produk-
cyjnych oraz ich zintegrowania z istniejącymi systemami pro-
dukcyjnymi (Olhager, 1993, s. 67–78).

9) Jako że nauki towaroznawcze zwracają szczególną uwagę na 
kształtowanie i analizę jakości wyrobów, w oparciu o badanie 
oczekiwań klientów zewnętrznych i  wewnętrznych oraz na 
wyrażaniu tych oczekiwań poprzez zdefiniowanie parametrów 
jakościowych i  technologicznych, zasadne jest poszukiwanie 
wspólnych płaszczyzn nauk o zarządzaniu z wymienioną dys-
cypliną. Ponadto towaroznawstwo, podobnie jak nauki o zarzą-
dzaniu, swoim obszarem zainteresowań obejmuje cały „cykl ży-
cia produktu” – od sfery projektowej poprzez sferę wykonania 
produktu, dystrybucję, handel, użytkowanie, aż do optymalnej 
i  korzystnej gospodarczo utylizacji i  likwidacji zużytych pro-
duktów, co dodatkowo potwierdza słuszność podjętej przez au-
torów klasyfikacji. Szerzej: (Korzeniowski i in., 2016).

10) Ze względu na brak zgody nie podano pełnej nazwy przed-
siębiorstwa.

11) Jedną z kluczowych zmian w aktualizacji ISO 9001:2015 jest 
systemowe podejście do ryzyka, a  nie traktowanie go jako 
pojedynczego elementu Systemu Zarządzania Jakością. W po-
przednich edycjach ISO 9001 punkt dotyczący działań zapobie-
gawczych był oddzielony od całości. Teraz ryzyko jest uwzględ-
nione w  standardzie. Przyjmując podejście oparte na ocenie 
ryzyka, organizacja świadomie i aktywnie zapobiega lub ogra-
nicza działania niepożądane, promując ciągłe doskonalenie. Po-
wyższy fakt świadczy o trafnym doborze podjętej tematyki.

mailto:bogdan.nogalski%40ug.edu.pl?subject=
mailto:niewiadomski%40zpcz.pl?subject=
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12) Badanie prowadzono w siedzibie badanego przedsiębiorstwa 
w II połowie stycznia 2016 roku.

13) Ekspertami z ramienia przedsiębiorstwa byli: główny techno-
log, kierownik produkcji, właściciel przedsiębiorstwa, opera-
tor maszyn skrawających oraz szlifierz.

14) Identyfikację źródeł powstawania problemów oraz określenie 
łańcucha przyczyn występowania niezgodności umożliwia 
diagram Ishikawy.
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FMEA Method Implementation 
in a Flexible Manufacturing Plant

Summary

The causes and manifestations of these negative phenom-
ena in the economic sciences are complex and difficult to 
decipher. Thus, an attempt at their projection is not easy. 
However, the authors of this paper decided to confront 
one of the management dysfunctions. Therefore, the main 
objective of this paper is an attempt to apply methods and 
tools for maintaining the appropriate quality of products as 
well as reducing defects and non-compliance at the produc-
tion stage, and not at the stage of using at the customer’s 
place. The achievement of the main objective required 
a  formulation and fulfillment of the following partial ob-
jectives, which include: the systematisation of – essential in 
the context of research – assumptions and definitions; the 
analysis of error types and their effects which involves the 
analytical determining of cause and effect relations of the 
product potential defects and also taking them into consid-
eration in the criticality (risk) factor analysis; the determi-
nation of the activities necessary to improve processes and 
increase the quality of products and the evaluation related 
to the efficiency of the FMEA method application in the 
examined company.

Keywords

FMEA method, product analysis, product defects, 
criticality factor
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BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE 
W PROCESIE INTERNACJONALIZACJI 
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Włodzimierz Karaszewski
Małgorzata Jaworek

Wprowadzenie

B adania dotyczące procesu internacjonalizacji przed-
siębiorstw, a  zwłaszcza miejsca w  tym procesie bez-

pośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), są niezwykle 
ważne zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punk-
tu widzenia. Współczesna gospodarka światowa wyraźnie 
ukazuje rosnące znaczenie zdolności optymalnej alokacji 
kapitału w  budowaniu międzynarodowej konkurencyj-
ności przedsiębiorstw i gospodarek. Do niedawna prawie 
wyłącznie ten sposób tworzenia potencjału konkurencyj-
ności był dostępny przedsiębiorstwom wywodzącym się 
z krajów rozwiniętych. Obecnie obserwowane są daleko 
idące zmiany. Dynamicznie rosną strumienie kapitału 
w postaci BIZ, dokonywanych przez podmioty z krajów 
rozwijających się, które coraz aktywniej penetrują świat 
w poszukiwaniu najkorzystniejszych lokat. 

W polskim piśmiennictwie powstało szereg opracowań, 
zarówno teoretycznych poświęconych zagadnieniom 
internacjonalizacji przedsiębiorstw, jak i  prezentujących 
wyniki badań (Gorynia, 2008; Fonfara, 2009; Cieślik, 
2010; Obłój, Wąsowska, 2010; Witek-Hajduk, 2010; 
Cieślik, 2011; Wach, 2012; Jarosiński, 2013; Przybylska, 
2013). Dotyczą one jednak w  szczególności umiędzyna-
rodowienia w formie działalności handlowej. Wciąż nato-
miast mało jest opracowań, prezentujących wyniki badań 
dotyczących procesu internacjonalizacji kończącego się 
podjęciem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które 
stanowią najbardziej zaawansowaną formę zaistnienia 
na rynku zagranicznym. Niniejszy artykuł stanowi próbę 
uzupełnienia tej luki, prezentując wyniki badań dotyczą-
cych ścieżek internacjonalizacji polskich bezpośrednich 
inwestorów zagranicznych.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

E kspansja zagraniczna dokonuje się w  procesie inter-
nacjonalizacji, oznaczającym zwiększanie zaangażo-

wania przedsiębiorstwa w  działalność międzynarodową, 
prowadzącą do jego rozwoju przestrzennego w  skali 
światowej. 

Wyróżnia się trzy zasadnicze formy obsługi rynków 
zagranicznych: eksport, powiązania kooperacyjne z  za-
granicznym partnerem i ostatecznie samodzielne prowa-
dzenie działalności gospodarczej (Przybylska, 2013, s. 16). 
Najprostszymi formami umiędzynarodowienia działal-
ności są  eksport (zarówno bezpośredni, jak i  pośredni), 

handel wymienny, obrót uszlachetniający i  handel tran-
zytowy. Zaletami tych form są niskie nakłady kapitałowe, 
a także ograniczone ryzyko. Do wad należą m.in. słabsze 
rozpoznanie rynku zagranicznego, wynikające z  braku 
fizycznej na nim obecności, utrudniona kontrola, a także 
bariery wynikające z ceł. 

W ramach powiązań kooperacyjnych można wyróżnić 
formy niekapitałowe oraz kapitałowe. Do pierwszych zali-
cza się: licencję, franczyzę, kontrakty menedżerskie, inwe-
stycje „pod klucz”, porozumienia na poddostawy oraz róż-
nego rodzaju porozumienia nieinwestycyjne. Powiązania 
kapitałowe sprowadzają się do ustanowienia przez odrębne 
kapitałowo przedsiębiorstwa nowego podmiotu, w którym 
udziały przypadają wszystkim partnerom przedsięwzięcia. 
Przykładem jest joint-venture, które gwarantuje fizyczną 
obecność na rynku zagranicznym. Ta forma niesie za sobą 
redukcję ryzyka politycznego i mniejsze nakłady kapitało-
we w porównaniu do samodzielnie prowadzonej działalno-
ści za granicą. Wspólne przedsięwzięcie umożliwia dostęp 
do zasobów, umiejętności i doświadczeń partnera. Niestety, 
formie tej towarzyszą niebezpieczeństwa, związane z moż-
liwością pojawienia się konfliktów między wspólnikami, 
konieczność podziału zysków, zawłaszczenie wiedzy, ryzy-
ko utraty kontroli, a nawet wychowania sobie konkurenta 
(Jaworek, Szałucka 2010, s. 181–182). 

Kooperacja niekapitałowa w  porównaniu do kapita-
łowej cechuje się m.in. mniejszym ryzykiem i  niższymi 
nakładami kapitałowymi, mniejszym poziomem zysków, 
niższym stopniem kontroli, a także często ograniczonym 
kontaktem z klientem.

Najbardziej zaawansowaną formą umiędzynarodowie-
nia jest prowadzenie za granicą działalności gospodarczej 
w  drodze bezpośrednich inwestycji zagranicznych, to 
jest lokat kapitału dokonywanych poza granicami kraju 
osiedlenia inwestora, w skali umożliwiającej bezpośredni 
i  trwały udział w  zarządzaniu podmiotami zasilanymi 
tym kapitałem (Karaszewski 2013, s.  29). W  zależności 
od sposobu wejścia inwestora wyróżnia się inwestycje od 
podstaw (greenfield investment) lub przejęcia zagraniczne-
go podmiotu (brownfield investment). W porównaniu do 
form mniej zaawansowanych samodzielne prowadzenie 
działalności gospodarczej za granicą umożliwia zapew-
nienie najwyższego stopnia kontroli zaangażowanych ak-
tywów oraz potencjalnie maksymalizację zysków. Obar-
czone jest jednak najwyższym stopniem ryzyka.
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W  literaturze poświęconej problematyce aktywności 
przedsiębiorstw w skali międzynarodowej prezentowane 
są liczne koncepcje modelowego ujęcia procesu interna-
cjonalizacji, począwszy od sekwencyjnego (rings in the 
water), którego twórcy dowodzą, że przedsiębiorstwa 
stają się międzynarodowe w  sposób powolny i  przyro-
stowy, co spowodowane jest m.in. brakiem odpowied-
niej wiedzy o rynkach zagranicznych czy wysoką awersją 
do ryzyka (Madesen, Servais 1997, s.  562). Zakładają 
przy tym, że podmioty rozpoczynają eksplorowanie 
rynków zagranicznych od prostszych form ekspansji, 
wymagających mniejszych nakładów kapitałowych 
i generujących mniejsze ryzyko, a następnie podejmują 
bardziej wymagające i  zaawansowane formy, kończąc 
na samodzielnym prowadzeniu działalności za grani-
cą. W  ten sposób dokonuje się proces „dojrzewania” 
przedsiębiorstwa do pozycji międzynarodowego gracza, 
przebiegający w układzie wertykalnym. Pionierską była 
koncepcja procesu etapowego, zaprezentowana przez 
uczonych z Uppsali J. Johansona i F. Wiedersheim-Paula 
(1975, s. 305–322), rozwinięta później przez J. Johansona 
i J-E. Vahlne’a (1977, s. 23–32). Wskazała ona, że w pro-
cesie internacjonalizacji można wyróżnić cztery etapy: 
prowadzenie nieregularnej działalności eksportowej, 
eksport za pośrednictwem niezależnych agentów, utwo-
rzenie filii handlowej za granicą, podjęcie działalności 
produkcyjnej za granicą (Johanson, Wiedersheim-Paul 
1975, s. 307). Autorzy tej koncepcji wskazują jednak, iż 
możliwe jest określenie innych rodzajów etapów i podają 
różną ich liczbę.

F.R. Root (1987, s.  18) zwrócił uwagę, iż proces in-
ternacjonalizacji przedsiębiorstw może dokonywać się 
alternatywnymi ścieżkami. Podążanie pierwszą oznacza 
rozwój podmiotu w  skali międzynarodowej z  wykorzy-
stywaniem eksportu, a  następnie podjęciem BIZ (sa-
modzielnie lub z partnerem zagranicznym). Na drugiej 
ścieżce pierwszym stadium jest udzielenie licencji, po-
średnim joint-venture, w dalszej kolejności samodzielne 
prowadzenie działalności. Każda z  form obsługi runku 
jest funkcją czasu, kontroli i ryzyka.

Praktyka wielu przedsiębiorstw prowadzących dzia-
łalność w  skali międzynarodowej ukazuje, że przejście 
do następnej formy zagranicznej aktywności nie musi 

sprowadzać się do wycofania się z  formy wcześniejszej 
(np. eksportu). Wdrażanie nowych form ekspansji może 
przebiegać obok już stosowanych. Jest to mozaika różno-
rodnych i jednocześnie stosowanych sposobów penetra-
cji i  wykorzystania rynków lokalnych do pozyskiwania 
zaopatrzenia, zbycia produktów, czy też podłączenia się 
do krajowych zasobów i  zdolności produkcyjnych. Jest 
to układ komplementarny i  horyzontalny w  przekroju 
krajów (Zorska, 2007, s.  148–149). Na możliwość wy-
korzystania mieszanych podejść na poszczególnych ryn-
kach wskazuje także P. Buckley i  in. (1987, s. 241–258). 
Alternatywne formy obsługi rynków zagranicznych uzu-
pełniają się, co prowadzi do optymalizacji obsługi tych 
rynków, która nierzadko ma miejsce właśnie przy użyciu 
różnych form ekspansji zagranicznej.

Sekwencyjny proces, złożony ze wszystkich stadiów 
internacjonalizacji, nie jest jedynym sposobem umię-
dzynarodawiania działalności przedsiębiorstw. Coraz 
częściej obserwowane jest zjawisko „przeskakiwania” 
niektórych etapów (leapfrogging) (Gorynia, 2007, s. 75). 
Skrajnym przypadkiem jest podjęcie BIZ niepoprze-
dzone obsługą rynków zagranicznych w  innej formie. 
Ponadto umiędzynarodowienie działalności przedsię-
biorstw nie musi być procesem powolnym. Obecnie 
często wskazuje się na fenomen urodzonych globalistów 
(born globals). Podmioty te przyjmują międzynarodowe, 
a  nawet globalne podejście od urodzenia lub bardzo 
krótko potem (Madsen, Servais, 1997, s. 561). Wczesna 
internacjonalizacja przedsiębiorstw, podobnie jak model 
etapowy, jest obecnie powszechnie prezentowana w opi-
sie zachowań przedsiębiorstw na rynku międzynarodo-
wym (Jarosiński, 2013, s. 181)1. Prekursorami byli B.M. 
Oviatt i  P. Philips McDuogall2 (2005, s.  29–41), którzy 
dla opisu podmiotów starających się od początku istnie-
nia osiągnąć przewagę konkurencyjną w  drodze loko-
wania zasobów i sprzedaży w wielu krajach wprowadzili 
pojęcie international new venture (Oviatt, McDougall, 
2005, s. 31).

Praktyka pokazuje, iż często stosowane są alternatyw-
ne ścieżki internacjonalizacji przedsiębiorstwa (rys. 1). 
Bezpośredni inwestorzy zagraniczni mogą rozwijać swo-
ją działalność międzynarodową w  sposób sekwencyjny 
w najszerszym wydaniu, tzn. rozpoczynając od eksportu, 

Rys. 1. Alternatywne ścieżki internacjonalizacji przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne
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poprzez niekapitałowe powiązania kooperacyjne (poro-
zumienia kontraktowe) do bezpośrednich inwestycji za-
granicznych (1). Ta ścieżka rozwoju nazywana jest często 
tradycyjną: E→PK→BIZ. Wykorzystanie różnorodnych, 
kooperacyjnych form obsługi rynków zagranicznych na 
etapie pomiędzy eksportem a  ustanowieniem BIZ po-
zwala na kumulację i rozwój potencjału przedsiębiorstwa 
jako przyszłego bezpośredniego inwestora zagraniczne-
go. Jednak, jak podaje A. Zorska (2007 s. 145–147), naj-
częściej stosowaną drogą do przekształcenia się przedsię-
biorstwa krajowego w korporacje transnarodowe (KTN) 
jest przejście od eksportu do wytwarzania i  sprzedaży 
wyrobów za granicą E→BIZ (2). Istnieją również inne 
warianty – nietradycyjne, tzn. zawarcie niekapitałowego 
powiązania kooperacyjnego z partnerem zagranicznym, 
a  następnie podjęcie inwestycji zagranicznej PK→BIZ 
(3). Kolejną możliwością jest zaangażowanie inwesty-
cyjne za granicą z pominięciem eksportu i porozumień 
kontraktowych (4). Ostatnią – przejście od działalności 
krajowej do niekapitałowych powiązań kooperacyjnych, 
następnie do eksportu, kończąc na podjęciu inwestycji 
PK→E→BIZ (5). 

Metodyka badania

W niniejszym artykule wykorzystano zarówno 
wyniki badań własnych, jak i  dane wtórne. Ska-

lę polskich BIZ przedstawiono, wykorzystując dane 
UNCTAD (2015), ogłoszone w ostatnim raporcie World 
Investment Report. Natomiast dla zaprezentowania 
form internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, któ-
re prowadzą działalność gospodarczą za granicą jako 
inwestorzy bezpośredni, wykorzystano wyniki badania 
pn. „Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw 
za granicą –  czynniki i  skutki”3, przeprowadzonego 
w  ramach projektu nr N N112 322338. Zostało ono 

zrealizowane w latach 2011–2013. Wzięło w nim udział 
64 z 622 polskich przedsiębiorstw – bezpośrednich in-
westorów zagranicznych4. Zrealizowały one łącznie 279 
projektów inwestycyjnych za granicą, kwalifikowanych 
jako inwestycje bezpośrednie. Z  badanej grupy 57% 
podmiotów podjęło inwestycje od podstaw (green-
field), 21% weszło do kraju lokaty wyłącznie poprzez 
przejęcie zagranicznego podmiotu (brownfield), a 22% 
zastosowało strategię mieszaną –  zrealizowało zarów-
no inwestycje greenfield, jak i  brownfield. Większość 
objętych badaniem przedsiębiorstw  (62%) posiadało 
wyłącznie kapitał polski. Pozostałe 38% to podmioty 
z  udziałem kapitału zagranicznego. Spośród przedsię-
biorstw uczestniczących w  badaniu jedynie 2,2% cha-
rakteryzowało się bardzo wysokim stopniem interna-
cjonalizacji, 8,7% –  wysokim, kolejne 54,3% średnim, 
a 34,8% niskim5.

Aktywność inwestycyjna polskich 
przedsiębiorstw za granicą

Z aangażowanie kapitałowe polskich przedsiębiorstw 
w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

jeszcze do końca ostatniej dekady ubiegłego wieku było 
znikome. Dość wskazać, że w  2000 roku należności 
z  tytułu tych inwestycji, szacowane na kwotę 268 mln 
USD, sytuowały Polskę na 71 miejscu w  skali świata. 
Wyraźne ożywienie inwestycyjne polskich przedsię-
biorstw za granicą uwidoczniło się po  wejściu Polski 
do Unii Europejskiej. Chociaż dalej wartość polskich 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest niewiel-
ka, to w  efekcie jej zwielokrotnienia, z  należnościami 
w  kwocie 65  217 mln USD, Polska awansowała, zaj-
mując w  2014 roku 35 miejsce na świecie (UNCTAD, 
2015). Wśród krajów, które po  2004 roku rozszerzyły 
Unię Europejską, do 2014 roku Polska zajmuje pierwsze 

Rys. 2. Należności krajów Unii Europejskiej z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych według stanu na dzień 31.12.2014 (mln 
USD)
Źródło: (UNCTAD, 2015)



16 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 7/2016

miejsce pod względem wartości należności z tytułu BIZ 
(rys. 2). Udział pozostałych krajów w ogóle wartości 
BIZ Unii Europejskiej jest jednak bardzo mały i jedno-
cześnie niewspółmiernie niski w stosunku do wielkości 
gospodarki liczonej wartością PKB (tab. 1).

Jednak warte odnotowania jest to, że wraz ze wzro-
stem wartości polskiego PKB nastąpił wyraźny wzrost 
udziału wartości polskich BIZ w  jej ogólnej kwocie 
krajów Unii Europejskiej. Pod tym względem Polska wy-
raźnie zdystansowała pozostałe kraje Unii, w tym kraje 
Grupy Wyszechradzkiej, należące do czołówki wśród 
przyjętych do UE po 2004 roku (rys. 3). 

Nie spowodowało to jednak zmiany miejsca Polski 
wśród krajów UE. Tak jak w 2000 roku Polska pozostała 
po piętnastu latach na 14 miejscu, miejsca nie zmieniły 
też Węgry (18) i  Czechy (20). Jedynie Słowacja spadła 
z 22 na 24 miejsce. 

Internacjonalizacja polskich 
przedsiębiorstw – bezpośrednich 
inwestorów zagranicznych w świetle 
przeprowadzonego badania

B adanie, którego wybrane wyniki prezentowane 
są  w  niniejszym opracowaniu, ujawniło, iż 69,4% 

polskich przedsiębiorstw przed podjęciem inwestycji 
zagranicznej prowadziło działalność eksportową. 

Pozostałe formy działalności zagranicznej były zde-
cydowanie mniej popularne. Prawie 13% respondentów 
przed zaangażowaniem się w BIZ prowadziło działalność 
za granicą w  postaci kontraktów na poddostawy, nato-
miast nieco ponad 8% udzieliło zagranicznym podmio-
tom licencji lub było franczyzodawcami. Niespełna 5% 
podmiotów przed podjęciem działalności w formie BIZ 
zdecydowała się na kontrakty na zarządzanie (rys. 4). 

Tab. 1. Udział wartości należności z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów największych gospodarek i Grupy 
Wyszehradzkiej Unii Europejskiej w ogólnej wartości BIZ UE na tle wybranych charakterystyk ich gospodarek

Kraj Udział w PKB 
UE (%)

PKB per capita
EU-28=100

Dynamika PKB 
1990=100

Udział należności 
z tytułu BIZ 2010 

UE-28=100 (%)

Udział należności 
z tytułu BIZ 2014
UE-28 = 100 (%)

Niemcy 20,9 129,6 150 18,9 15,2

Wielka Brytania 16,0 126,1 170 31,3 5,6

Francja 15,3 117,9 140 12,4 12,3

Włochy 11,6 97,3 110 5,8 5,2

Hiszpania 7,6 84,3 160 4,4 6,5

Niderlandy 4,7 142,3 150 10,4 9,4

Szwecja 3,1 162,1 140 4,1 4,6

Polska 3,0 39,3 238 0,01 0,6

Republika Czeska 1,1 53,9 153 0,03 0,2

Słowacja 0,5 38,3 190 0,02 0,03

Węgry 0,7 50,8 130 0,04 0,4

Źródło: (UNCTAD, 2015)

Rys. 3. Dynamika zmiany wartości należności krajów Unii Europejskiej z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2014 r.  
(2000 r = 100; %)
Źródło: (UNCTAD, 2015)
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Wyniki badania potwierdzają, że ważnym momen-
tem sprzyjającym umiędzynarodawianiu działalności 
polskich przedsiębiorstw był rok rozpoczynający trans-
formację gospodarki Polski z centralnie planowanej na 
rynkową. Spośród uczestniczących w  badaniu przed-
siębiorstw zdecydowana większość (70,6%) powstała 
i tym samym podjęła działalność zagraniczną w formie 
BIZ po 1989 roku (rys. 5). Nie powinno to dziwić, zwa-
żywszy na fakt, że przed tym przełomowym dla Polski 
rokiem, podejmowanie działalności gospodarczej za 
granicą napotykało wiele ograniczeń systemowych. 
Dopiero proces liberalizacji polskiej gospodarki umoż-
liwił polskim przedsiębiorstwom konkurowanie w skali 
globalnej. W  miarę znoszenia ograniczeń systemowo-

-instytucjonalnych polskie przedsiębiorstwa pokony-
wały bariery kapitałowe i  intensyfikowały powiązania 
z gospodarką światową. 

Część polskich inwestorów zagranicznych to pod-
mioty, które funkcjonowały w  gospodarce centralnie 
sterowanej jako przedsiębiorstwa własności pań-
stwowej, a  inwestycje zagraniczne podjęły po  roku 
1989. Zdecydowanie najmniej przedsiębiorstw (9,8%) 
powstało i  podjęło działalność za granicą w  formie 
BIZ przed 1989 rokiem. W  okresie PRL pewną formą 
wyjścia na świat były polityczne inwestycje związane 
z projektami budowlanymi realizowanymi w Iraku, Li-
bii czy Turcji. W  tym czasie polskie przedsiębiorstwa 
były bardzo konkurencyjne, a dodatkowym atutem był 
dobrze rozwinięty przemysł maszyn (Płociński, 2012). 

Nie wszystkie przedsiębiorstwa objęte badaniem 
umiędzynarodawiały swoją działalność zgodnie z  se-
kwencyjnym modelem E→PK→BIZ (rys. 1). Również 
w przypadku polskich przedsiębiorstw można zaobser-
wować zjawisko „przeskakiwania” niektórych etapów 
internacjonalizacji. Znaczny odsetek ankietowanych 
podmiotów po  etapie umiędzynarodowienia swojej 
działalności poprzez eksport przechodził do ostatnie-
go stadium –  wejścia na rynki zagraniczne poprzez 

BIZ –  53,2%. Co piąty badany podmiot po  okresie 
funkcjonowania na rynku krajowym podjął inwestycję 
zagraniczną bez uprzedniej obsługi rynków zagra-
nicznych w  formie eksportu bądź porozumień kon-
traktowych, a  ponad 10% ankietowanych działalność 
na rynkach zagranicznych rozpoczęło od porozumień 
kontraktowych6. 

Warto zwrócić uwagę, że w  przypadku niektórych 
usług początkową formą zaangażowania na rynkach 
zagranicznych jest porozumienie kontraktowe w formie 
franczyzy (eksport nie może być wykorzystany). W lite-
raturze przedmiotu przytaczane są  przypadki przedsię-
biorstw, które pomijają pierwszy krok internacjonaliza-
cji, jakim jest eksport. F.R. Root (1987) podaje przykłady 
przedsiębiorstw działających w  branży high tech, które 
działalność zagraniczną rozpoczęły od licencji. Według 

Rys. 5. Macierz rozpoczęcia działalności i podjęcia BIZ przez 
polskie przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Etapy internacjonalizacji, przez które przechodziły pol-
skie przedsiębiorstwa przed podjęciem bezpośredniej inwesty-
cji zagranicznej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Formy obsługi rynków zagranicznych poprzedzające pod-
jęcie bezpośredniej inwestycji zagranicznej przez przedsiębior-
stwa z Polski
Źródło: opracowanie własne
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niektórych autorów, zjawisko przeskakiwania etapów 
sekwencyjnego procesu umiędzynarodowienia będzie 
się nasilać i nie będzie to tylko udziałem wielkich KTN 
(Gorynia, Jankowska, 2011, s. 30). 

Przedsiębiorstwa, które w  procesie internacjonali-
zacji przeszły przez wszystkie szczeble umiędzynaro-
dowienia średnio po 11 latach działalności podjęły BIZ 
(tab. 2). Na jedno przedsiębiorstwo przypadało śred-
nio 7  przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. 
Ponad połowa podmiotów tej grupy powstała i podjęła 
inwestycję zagraniczną po roku 1989.

Ponad 50% grupę ankietowanych stanowiły pod-
mioty, które wejście na rynki zagraniczne w  postaci 
BIZ poprzedziły wyłącznie działalnością eksportową. 
Średnio na jednego inwestora zagranicznego przypa-
dały 4 inwestycje zagraniczne. Te przedsiębiorstwa naj-
dłużej „czekały” z  podjęciem inwestycji zagranicznej 

– od rozpoczęcia działalności gospodarczej do podjęcia 
BIZ minęło średnio 14 lat. 

Najmniej liczną grupę badanych inwestorów za-
granicznych (11,3%) stanowiły podmioty, które przed 
podjęciem inwestycji za granicą obsługiwały rynki za-
graniczne, wykorzystując różne formy kooperacji. Na 
te podmioty przypadały średnio 2 projekty zagranicz-
ne. Żadne z  przedsiębiorstw tej grupy nie przeprowa-
dziło inwestycji zagranicznej przed 1989 rokiem. Po-
nadto podmioty te średnio po 12 latach od powstania 
przedsiębiorstwa podjęły BIZ.

Ostatnią grupę stanowią podmioty, które przed 
realizacją projektów inwestycji zagranicznych nie 

obsługiwały krajów lokaty z  wykorzystaniem form 
pośrednich. Na jednostkę macierzystą przypadało 
średnio 5  przedsiębiorstw bezpośredniego inwesto-
wania. Badane podmioty tej grupy podjęły inwestycję 
zagraniczną średnio po 10 latach od powstania przed-
siębiorstwa. Ponad 60% ankietowanych w  tej grupie 
powstało i  podjęło działalność zagraniczną po  1989 
roku. W tej grupie najwięcej było przedsiębiorstw cha-
rakteryzujących się wysokim i  bardzo wysokim stop-
niem internacjonalizacji.

Podsumowanie

P róby konstruowania modeli rozwoju przedsię-
biorstw w  skali międzynarodowej nie zmieniają 

faktu, że proces internacjonalizacji każdego przed-
siębiorstwa należy rozpatrywać indywidualnie. Nie 
ma jednej uniwersalnej czy właściwej ścieżki, którą 
podążają wszystkie podmioty. W  literaturze przed-
miotu prezentowane są różne drogi internacjonalizacji. 
Wiodą różnymi etapami i składają się z różnych form. 
Zasadność ich wyróżniania potwierdzają również do-
świadczenia polskich przedsiębiorstw –  inwestorów 
bezpośrednich. Wybierają one różne sposoby rozwoju 
działalności za granicą. Dominujące jest podejmowa-
nie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w następ-
stwie działalności eksportowej. Zdecydowanie mniej 
inwestorów aktywność na rynkach zagranicznych 
rozpoczyna z  wykorzystaniem porozumień kontrak-
towych czy podejmuje BIZ bez poprzedniej obsługi 

Tab. 2. Proces i stopień internacjonalizacji polskich bezpośrednich inwestorów zagranicznych

Wyszczególnienie
Ścieżki internacjonalizacji

E→PK→BIZ E→BIZ PK→BIZ BIZ

Przedsiębiorstwa – bezpośredni 
inwestorzy zagraniczni (N=62) 16,1% 53,2% 11,3% 19,4%

Średnia liczba zrealizowanych projektów 
przypadających na inwestora zagranicznego 7 4 2 5

Średni okres między powstaniem 
przedsiębiorstwa a podjęciem BIZ (lata) 11 14 12 10

Powstanie przedsiębiorstwa i podjęcie 
BIZ przed 1989 rokiem 22,2% 4,2% 0% 9,1%

Powstanie przedsiębiorstwa przed 1989 
rokiem i podjęcie BIZ po 1989 roku 22,2% 16,7% 20% 27,3%

Powstanie przedsiębiorstwa 
i podjęcie BIZ po 1989 roku 55,6% 79,2% 80% 63,6%

Stopień internacjonalizacji:

niski 25,0% 31,8% 25% 12,5%

średni 62,5% 54,6% 75% 62,5%

wysoki i bardzo wysoki 12,5% 13,6% - 25,0%

Źródło: opracowanie własne
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rynków zagranicznych w  innej formie. Dotąd nie-
wielki jest udział przedsiębiorstw, które obrały ścieżkę 
internacjonalizacji z wykorzystaniem wszystkich moż-
liwych form. Znaczna część polskich bezpośrednich 
inwestorów zagranicznych w  procesie internacjonali-
zacji postępuje w  sposób odbiegający od wynikające-
go z  modeli sekwencyjnych. Można więc wskazać, że 
ścieżki procesu internacjonalizacji polskich przed-
siębiorstw przebiegają podobnie jak przedsiębiorstw 
innych krajów. Zatem zaprezentowane wyniki badania 
są  zbieżne z  wynikami innych badań przeprowadzo-
nych na świecie.

dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
e-mail: Wlodzimierz.Karaszewski@econ.umk.pl

dr hab. inż. Małgorzata Jaworek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
e-mail: mjaworek@umk.pl

Przypisy

1) Należy jednak zauważyć, że znaczna część tych badań 
dotyczy internacjonalizacji odnoszącej się wyłącznie do 
eksportu. Zatem termin wczesne umiędzynarodowienie 
dotyczy pierwszej fazy działalności zagranicznej w ujęciu 
modeli etapowych i  należy go analizować przez pryzmat 
czasu, który upływa od powstania podmiotu do momentu 
pierwszego zaangażowania za granicą oraz skali tej dzia-
łalności.

2) Pierwszy artykuł, w  którym podjęli problematykę wcze-
snej internacjonalizacji, był opublikowany w 1994 roku. Je-
denaście lat później, w niezmienionej postaci, tekst został 
ogłoszony na łamach „Journal of International Business 
Studies” jako wyróżniony artykuł dekady. 

3) Projekt objął swym zakresem znacznie szerszy program 
badawczy przeprowadzony przez zespół w składzie: W. Ka-
raszewski (kierownik), M. Jaworek, M. Kuzel, M. Szałucka, 
A. Szóstek, M. Kuczmarska.

4) Informacje, dotyczące aktywności zagranicznej polskich 
bezpośrednich inwestorów zagranicznych zgromadzono, 
wykorzystując metodę CAPI (Computer Assisted Personal 
Interviewing).

5) Dla oceny stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa 
wykorzystano indeks transnacjonalizacji (TNI), liczony 
jako średnia arytmetyczna wartości liczbowej: transna-
cjonalizacji: aktywów (wartość aktywów zagranicznych do 
aktywów ogółem), sprzedaży (wartość sprzedaży za gra-
nicą do sprzedaży ogółem) oraz zatrudnienia (wielkość 
zatrudnienia za granicą do zatrudnienia ogółem). Wartość 
wskaźnika TNI dla przedsiębiorstw o  bardzo wysokim 
stopniu internacjonalizacji wynosiła 51% i więcej, o wyso-

kim stopniu internacjonalizacji mieściła się w  przedziale 
od 31 do 50%, dla przedsiębiorstw o  średnim stopniu in-
ternacjonalizacji – w przedziale od 10 do 30%, a o niskim 
stopniu internacjonalizacji była niższa niż 10%. Wartość 
indeksu TNI obliczono przy użyciu średniej arytmetycznej 
dla przedziałów, wyznaczając ją dla każdego z  badanych 
przedsiębiorstw indywidualnie w  oparciu o  odpowiedzi 
udzielone na pytania dotyczące poszczególnych składo-
wych indeksu.

6) Niestety na podstawie wyników badania nie można stwier-
dzić, jak szybko od powstania przedsiębiorstwa umiędzy-
narodawiały swoją działalność przy użyciu takich form 
jak eksport czy niekapitałowe powiązania kooperacyjne 
oraz jaka była międzynarodowa skala ich działalności. Nie 
można zatem udzielić odpowiedzi na pytanie, czy było to 
wczesne umiędzynarodowienie czy też nie. Nie można tak-
że udzielić odpowiedzi na pytanie, czy internacjonalizacja 
dokonywała się w ujęciu sieciowym.
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The Internationalization Process of Polish 
Enterprises — Foreign Direct Investors

Summary

The paper presents the issue of the internationalization 
process of the firm. Polish scientific literature can boast 
publications dealing with the problems of enterprise 
internationalization. A  substantial part of the literature 
presents the results of national studies of companies. 
However, the research effort of Polish research centers 
have focused primarily on the internationalization 
of enterprises in the form of exporting. In contrast 
to the relatively high intensity of research on the 
internationalization in the form of trade exchange, the 
issues of capital allocation in the form of foreign direct 
investment remains hardly recognized. The first part 
of the paper presents the theoretical issues related to 
internationalization. The second part, compared with the 
general scale of Polish foreign direct investments, presents 
the internationalization process of Polish enterprises 

–  foreign direct investors. The article is based on the 
results of the survey conducted under the research project 
No. N N112 322338 entitled “Investment Activity of Polish 
Enterprises Abroad –  Factors and Effects”, financed by 
the Ministry of Science and Higher Education, decision 
No. 3223/B/H03/2010/38. In the paper, we use also data 
published by the United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD).

Keywords

internationalization process, foreign direct investment 
(FDI)

PROINNOWACYJNA KULTURA 
ORGANIZACYJNA A WYNIKI 
PRZEDSIĘBIORSTW
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Wprowadzenie

W ażna rola kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu 
organizacji, jej złożony wpływ na wyniki i przewagę 

konkurencyjną przedsiębiorstw uzasadniają badania nad 
tym zjawiskiem, nie zawsze docenianym przez praktyków. 
Jak potwierdzają wyniki badań, zaprezentowane w  arty-
kule, wpływ kultury organizacyjnej na wyniki działalności 
przedsiębiorstw, ich efektywność może być wielokierunko-

wy. Najczęściej jednak obejmuje kształtowanie pożądanych 
zachowań pracowników poprzez stwarzanie korzystnych 
warunków wspierających innowacje w  przedsiębiorstwie 
lub orientację pracowników na zadania, zaangażowanie 
w pracę czy lojalność. W warunkach burzliwego otoczenia 
przedsiębiorstwa potrzebują w szczególności kultury orga-
nizacyjnej, która wspierałaby ich innowacyjność, czyli zdol-
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ność do kreowania i wdrażania nowych rozwiązań w każdej 
sferze funkcjonowania czy szerzej – przystosowanie się do 
zmian w otoczeniu. Dlatego też kultura organizacyjna bywa 
traktowana instrumentalnie –  jako narzędzie zarządzania, 
ściśle związane ze strategią, stanowiąc ważny regulator 
uzupełniający procedury obowiązujące w organizacji (Ani-
szewska, 2007, s. 14–17).

W Polsce dysponujemy stosunkowo małą liczbą badań 
stopnia, w  jakim przedsiębiorstwa budują proinnowacyj-
ną kulturę organizacyjną oraz jej związku z  osiąganymi 
wynikami, co uzasadnia podjęcie badań tych zależności. 
W  tym kontekście celem niniejszego opracowania jest 
zaprezentowanie rezultatów badań ilościowych, na pod-
stawie których zweryfikowano hipotezę o  pozytywnym 
związku pomiędzy proinnowacyjną kulturą organiza-
cyjną a  wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwa1. 
W  pomiarze wyników przedsiębiorstw wykorzystano 
subiektywne miary oceny wyników finansowych i pozafi-
nansowych. W badaniach wykorzystano test alfa Cronba-
cha i analizę czynnikową (umożliwiające ocenę zgodności 
wewnętrznej narzędzia badawczego) oraz analizę korela-
cji, adekwatną do charakteru badanych zmiennych.

Kultura organizacyjna i jej typy

B ogaty dorobek dotyczący kultury organizacyjnej nie 
oznacza pełnej zgody odnośnie do tego, czym ona 

jest i jaką rolę pełni w organizacjach – obecnie równolegle 
wykorzystuje się w  badaniach nad tym zjawiskiem różne 
koncepcje i  podejścia (Kostera, Śliwa 2012). Nie brakuje 
krytycznych głosów dotyczących zarówno samych definicji, 
jak i kierunków oraz metod badań kultury organizacyjnej 
(Krzyworzek, 2012). Analizę różnorodności definicji w po-
wiązaniu z odmiennymi paradygmatami znajdujemy w bo-
gatej literaturze przedmiotu (Sułkowski, 2008, s.  10–11). 
Omawiane są w niej również najbardziej znane koncepcje 
wymiarów kultury, które mają swoje odniesienie do organi-
zacji i zarządzania nimi (Kostera, Śliwa, 2012, s. 101–107) 
oraz najważniejsze kierunki badań nad tym zjawiskiem 
prowadzonych w Polsce (Krzyworzek, 2012).

W  prezentowanych poniżej rozważaniach kultura 
organizacyjna rozumiana jest jako zbiór podstawowych 
wartości, norm i  przekonań powszechnie akceptowanych 
w danej organizacji (Sułkowski, 2008, s. 13). Wyodrębnia 
się wiele typów kultury organizacyjnej, obszernie omawia-
nych w publikacjach dotyczących tej tematyki. W większo-
ści badań, zarówno w Polsce, jak i na świecie, dotyczących 
identyfikacji typów kultury wykorzystuje się model warto-
ści konkurujących (Competing Values Framework) i wyni-
kające z niego cztery typy kultur: hierarchii, rynku, klanu 
i adhokracji (Cameron, Quinn, 2003). W badaniach kultu-
ry organizacyjnej pojawia się też podejście dychotomiczne, 
a  więc wyodrębnianie dwóch przeciwstawnych typów 
kultury: proefektywnościowej i antyefektywnościowej (Ko-
stera, 1996, s. 15). Ta pierwsza – w pewnym uproszczeniu 

– ma charakter proinnowacyjnej, proprzedsiębiorczej, a  ta 
druga wiąże się ze zbiurokratyzowaniem organizacji, nie-
sprzyjającym autonomii i kreatywności, uznawanym jako 
ważne składniki aktywności innowacyjnej.

Kontekst kulturowy innowacji 
organizacyjnych 

K ultura organizacyjna, która sprzyja innowacjom, 
określana mianem „kultury innowacji” (innovation 

culture), przykuwa uwagę wielu badaczy (Khazanchi i in., 
2007; Sitko-Lutek, 2014), podejmujących badania mające 
na celu zidentyfikowanie cech tej kultury organizacyjnej 
oraz kierunków i  siły wpływu na innowacje (Wang i  in., 
2010) –  w  najszerszym znaczeniu tego pojęcia. Należy 
bowiem podkreślić, iż współcześnie dominuje szerokie 
rozumienie innowacji. M.M. Crossan i M. Apaydin (2010, 
s. 1155) twierdzą, że innowacje to: wytwarzanie lub adap- 
towanie, asymilacja i wykorzystanie nowości dodających 
wartość zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej; 
modyfikacja i rozwój produktów, usług, rynków; opraco-
wanie nowych metod produkcji, wprowadzenie nowych 
systemów zarządzania; to zarówno proces, jak i  jego 
wyniki. Takie podejście do innowacji jest zgodne z propo-
zycjami definiowania i pomiaru innowacji opracowanymi 
przez specjalistów OECD i zawartymi w Podręczniku Oslo 
(2008). Innowacje stanowią wdrożenie nowego lub zna-
cząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub 
procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody 
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miej-
sca pracy lub stosunkach z otoczeniem (Podręcznik Oslo, 
2008, s. 48–49), co stanowi punkt wyjścia dla wyodrębnie-
nia czterech typów innowacji (produktowych, proceso-
wych, organizacyjnych i marketingowych), obejmujących 
szeroki zakres zmian w działalności przedsiębiorstw.

Z  badań wynika, że kulturę organizacyjną zalicza 
się do podstawowych determinant innowacji (Crossan, 
Apaydin, 2010; Martins, Terblanche 2003; Khazanchi 
i in., 2007), traktując jej rolę jako kluczową w zarządzaniu 
działalnością innowacyjną. Mowa tu o  kulturze wspiera-
jącej innowacje, rozumianej jako społeczne i poznawcze 
środowisko przedsiębiorstwa, podzielane poglądy na rze-
czywistość i wspólne przekonania oraz systemy wartości, 
które znajdują odzwierciedlenie w  spójnych wzorcach 
zachowań pracowników. W  innych badaniach przyjęto, 
że jest to „całość charakterystycznych dla każdej społecz-
ności i  organizacji unikatowych wartości kulturowych, 
umożliwiających prowadzenie specyficznej dla tej for-
macji społecznej działalności innowacyjnej” (Sitko-Lutek, 
2014, s. 190). Tam też dokonano identyfikacji proinnowa-
cyjnych wartości kulturowych –  takich jak kreatywność, 
odwaga, elastyczność, otwartość, nacisk na uczenie i inne 
(Sitko-Lutek, 2014, s. 191–194). Ponadto zawraca się uwa-
gę na takie kwestie regulowane przez kulturę, jak: zaufa-
nie i otwartość, podejmowanie wyzwań i zaangażowanie, 
wspieranie i  przestrzeń dla nowych idei, podejście do 
konfliktów i  sposoby ich rozwiązywania, podejmowanie 
ryzyka czy zakres swobody działania (Tidd, Bessant, 2011, 
s. 196–231).

S. Khazanchi, M.M. Lewis i K.K. Boyer (2007, s. 872) 
zwracają uwagę na trzy wymiary kultury, które decydują 
o  tym czy kultura będzie sprzyjała innowacjom czy też 
stanowiła ich barierę. Są to: profil wartości, ich zgodność 
z oczekiwaniami uczestników (co decyduje o tym, na ile 



22 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 7/2016

będą przez nich podzielane) oraz relacje pomiędzy war-
tościami a praktyką. Kompleksowy model proinnowacyj-
nej kultury organizacyjnej proponuje C.B. Dobni. Autor 
ten, w oparciu o rozległe studia literaturowe, zdefiniował 
kulturę innowacyjną jako wielowymiarowy konstrukt, na 
który składają się cztery wymiary (Dobni, 2008, s. 540):

• środowisko dostarczające niezbędnego wsparcia do 
wdrażania innowacji (Innovation Implementation);

• intencje, skłonność do zachowań innowacyjnych (In-
novation Intention);

• infrastruktura wspierająca zainicjowanie innowacji 
(Innovation Infrastructure) – organizacyjne uczenie się, 
kreatywność, empowerment;

•  „siły” ukierunkowujące idee i  działania uczestni-
ków organizacji na innowacje (Innovation Influence) 

– orientacja rynkowa i orientacja na tworzenie wartości.
Kultura organizacyjna oddziałuje na pracowników po-

przez liczne funkcje, jakie się jej przypisuje – integrującą, 
koordynacyjną czy komunikacyjną (Martins, Terblanche, 
2003, s. 65). Kultura może oddziaływać na zdolność pra-
cowników do akceptowania innowacji jako podstawowej 
wartości organizacji, jak również na ich większe zaanga-
żowanie w działania na rzecz organizacji. Kultura organi-
zacyjna wspierająca innowacje stymuluje do generowania 
nowych rozwiązań lub ich absorbowania z  zewnątrz 
i  przyczynia się do bardziej skutecznego implemento-
wania twórczych pomysłów. Można zatem stwierdzić, że 
powodzenie innowacji jest w znacznym stopniu zdetermi-
nowane cechami kultury organizacyjnej, rozpatrywanymi 
w powiązaniu z atrybutami organizacji i jej otoczenia. E.C. 
Martins i F. Terblanche (2003, s. 68) podkreślają, że kultu-
ra organizacyjna wpływa na innowacje na dwa sposoby:

• poprzez procesy socjalizacyjne, gdy pracownicy uczą się, 
jakie zachowania, formy aktywności są akceptowane;

• poprzez przenikanie –  podstawowych założeń, warto-
ści i przekonań – do formalnych elementów struktury 
organizacyjnej, polityki czy praktyk zarządzania. 
Zwraca się także uwagę, iż poziom innowacyjności 

w organizacji jest związany z taką kulturą organizacyjną, 
która dowartościowuje procesy uczenia się i  zespołowe 
podejmowanie decyzji oraz prawo do eksperymentowa-
nia i popełniania błędów (Danneels, 2008, s. 525). Jak za-
uważa C.B. Dobni (2008, s. 544), w kulturze wspierającej 
innowacje wyraźne jest nastawienie na poszukiwanie roz-
wiązań, ceni się pracę zespołową, szybko podejmuje de-
cyzje, a w pracownikach wzbudza się zaufanie i szacunek. 

W literaturze przedmiotu prezentowane są wyniki ba-
dań empirycznych, dostarczających dowodów na istnienie 
związku pomiędzy kulturą organizacyjną a innowacjami, 
aczkolwiek nie są one zbyt liczne (Lau, Ngo, 2004, s. 700). 
Przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy jest 
określenie typu kultury, który faktycznie stymuluje bądź 
hamuje innowacyjność, a  w  większości tych badań wy-
korzystuje się model wartości konkurujących (Cameron, 
Quinn, 2003) i  wynikające z  niego wspominane wyżej 
cztery typy kultur. Jak wynika z  badań, typem kultury 
organizacyjnej, który najbardziej sprzyja innowacyjności, 
jest kultura adhokracji, charakterystyczna dla organizacji 
elastycznej, przedsiębiorczej i zorientowanej na otoczenie. 

Potwierdzają to m.in. badania C.M. Lau i H.Y. Ngo (2004, 
s. 695), którzy analizowali wpływ adhokracji (nazwanej 
przez nich kulturą sprzyjającą rozwojowi – development 
culture) na innowacje w  przedsiębiorstwach przemysło-
wych. Kolejnych dowodów na istnienie związku pomię-
dzy kulturą organizacyjną, a  innowacjami dostarczają 
badania przeprowadzone przez J.C. Naranjo Valencia, 
R.  Sanz Valle i  D. Jiménez Jiménez (2010, s.  471–475) 
czy P. Malaviya i S. Wadowa (2005, s. 1–14). Warto także 
wspomnieć o  wynikach badań dotyczących związków 
pomiędzy kulturą organizacyjną a  innowacjami, prze-
prowadzonych w  Polsce. W  badaniach tych, w  których 
kultura organizacyjna była traktowana jako jeden z wielu 
czynników organizacyjnych wpływających na innowacje, 
także został potwierdzony pozytywny związek pomiędzy 
tymi zmiennymi: najwyższy poziom innowacyjności 
stwierdzono w  organizacjach o  kulturze promującej 
eksperymentowanie, twórcze rozwiązywanie problemów 
i  inicjatywę pracowników (kultura adhokracji) (Pichlak, 
2012, s.  249). Inne badania dotyczyły uwarunkowań 
kulturowych innowacyjności, tzw. kompetencyjno-kul-
turowych modeli innowacyjności przedsiębiorstw (Sitko-

-Lutek, 2014), które uwzględniały wartości proinnowa-
cyjne. K. Krot i D. Lewicka (2013) przeprowadziły analizę 
proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w  wybranym 
przedsiębiorstwie, co pozwoliło autorkom potwierdzić 
jej zorientowanie na rynek i skupienie na klientach. Wą-
tek kultury organizacyjnej jako czynnika kształtującego 
innowacje i  kreatywność organizacji pojawił się także 
w badaniach K. Zdunczyk i J. Blenkinsopp (2007), prze-
prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach.

Związki kultury organizacyjnej 
z wynikami przedsiębiorstw 
w świetle badań literaturowych 

Z ainteresowanie związkami kultury korporacyjnej 
z wynikami osiąganymi przez przedsiębiorstwa (za-

równo finansowymi, jak i  pozafinansowymi) trwa już 
od dłuższego czasu i wiąże się z pytaniem: jaka kultura 
sprzyja poprawie wyników przedsiębiorstw, zwłaszcza 
ekonomicznych. Studia literaturowe pozwoliły na ziden-
tyfikowanie badań, w których poddano analizie te właś- 
nie związki. I tak, G.A. Marcoulides i R.H. Heck (1993) 
testowali zaproponowany przez siebie model kultury 
(zawierający takie zmienne, jak: organizacyjne wartości, 
klimat, postawy i cele pracowników i inne) w relacji do 
wyników przedsiębiorstw, uzyskując potwierdzenie tego 
wpływu. Ponadto badano oddziaływanie silnej kultury 
na wyniki przedsiębiorstw, co pozwoliło potwierdzić, 
że wpływy te są  złożone, uzależnione od typu otocze-
nia, stopnia jego zmienności. Okazuje się, że związek 
ten zależy od tego, w  jaki sposób silna kultura oddzia-
ływa na organizacyjne uczenie się –  w  odpowiedzi na 
wewnętrzne i  zewnętrzne zmiany (Sørensen, 2002). 
Pomiędzy 1990 a  2007 rokiem przeprowadzono na 
świecie ponad 60 różnych badań dotyczących wpływu 
kultury organizacyjnej na wyniki, które objęły łącznie 
7619 przedsiębiorstw różnej wielkości w  26 krajach. 



ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI | 23

Badania potwierdziły silne związki pomiędzy tymi 
zmiennymi. Ta pozytywna korelacja dotyczyła ponad 
35 mierników wyników przedsiębiorstw (takich jak: 
zwrot z  inwestycji, wzrost przychodów, udział w rynku, 
wzrost sprzedaży nowych produktów, produktywność 
pracowników) (Abu-Jarad i in., 2010, s. 42). Tymczasem 
zidentyfikowano stosunkowo mało badań ściśle na temat 
związków pomiędzy proinnowacyjną kulturą organiza-
cyjną a wynikami przedsiębiorstw. Przykładowo badania 
D. De Tienne i P. Mallette (2012) potwierdzają zależność 
pomiędzy kulturą zorientowaną na innowacje a  wyni-
kami przedsiębiorstw (mierzonymi subiektywną oceną 
innowacji produktowych, wzrostu i zwrotu z inwestycji). 
Podobnie badania zespołu Y. Wei, H. O’Neill, R.P. Lee 
i  N. Zhou (2013), dotyczące związków pomiędzy per-
cepcją wymiarów innowacyjnej kultury organizacyjnej 
a  percepcją wyników przedsiębiorstwa i  innymi zmien-
nymi (np.: postrzeganiem satysfakcji z  pracy), potwier-
dziły zależność pomiędzy tymi zmiennymi. Warto też 
zasygnalizować wyniki badań przeprowadzonych przez 
M. Terziovski’ego (2010) w  małych i  średnich firmach, 
w których analizowano relacje pomiędzy takimi zmien-
nymi, jak np.: innowacyjna strategia, formalna struktura 
organizacyjna, innowacyjna kultura, a  wynikami tych 
przedsiębiorstw. Badania te nie dostarczyły wsparcia dla 
przyjętych hipotez o pozytywnych zależnościach pomię-
dzy innowacyjną kulturą a  zastosowanymi miernikami 
wyników przedsiębiorstw (był to m.in. sukces we wpro-
wadzeniu na rynek nowego produktu, redukcja marno-
trawstwa, innowacje ulepszające produkt, podwyższenie 
jakości) (Terziovski, 2010, s. 894).

Metodyka badań empirycznych 
i charakterystyka próby badawczej

S tudia teoretyczne, jak również dotąd przeprowadzone 
badania empiryczne w  różnych krajach uzasadniają 

sformułowanie następującej hipotezy: istnieje pozytywny 
związek pomiędzy proinnowacyjną kulturą organizacyjną 
a wynikami przedsiębiorstw. Pomiar proinnowacyjnej kul-
tury organizacyjnej został przeprowadzony w oparciu o na-
rzędzie opracowane przez C.B. Dobni (2008, s. 540), którym 
był kwestionariusz ankiety2. Jak wspomniano wyżej, model 
proinnowacyjnej kultury organizacyjnej uwzględnia jej 
cztery wymiary: środowisko wdrażania innowacji (K_W1), 
intencje dotyczące innowacji (K_W2), infrastrukturę dla 
innowacji (K_W3) oraz „siły” ukierunkowujące uczest-
ników organizacji na innowację (K_W4). Stwierdzenia 
w kwestionariuszu, liczącym 70 pozycji, opisują określone 
sytuacje w  firmie lub zachowania, ewentualnie pewne 
cechy pracowników/zespołów, np.: „W  naszej organizacji 
występuje zaufanie i  wzajemny szacunek między kierow-
nictwem a  pracownikami” lub „Uważam siebie za osobę 
twórczą, innowacyjną”. Respondenci wykorzystując 7-stop-
niową skalę Likerta, oceniali zakres występowania danego 
zjawiska/ zachowań itp. (od 1-„całkowicie się nie zgadzam” 
do 7-„całkowicie się zgadzam”). Według wiedzy autorów 
niniejszego artykułu, w Polsce nie badano kultury organi-
zacyjnej z zastosowaniem pełnej wersji tego narzędzia3. 

Do pomiaru wyników działalności przedsiębiorstw 
przyjęto koncepcję B. Antoncica i  R.D. Hisricha (2003), 
która opiera się na subiektywnej ocenie 6 wielkości: prze-
ciętnego rocznego wzrostu zatrudnienia, przeciętnego 
rocznego wzrostu sprzedaży ogółem, dynamiki udziału 
w  rynku (mierzonej wielkością sprzedaży), średniej ren-
towności sprzedaży (ROS), przeciętnej rentowności ka-
pitału własnego (ROE), zyskowności w porównaniu z in-
nymi konkurentami. Ponadto posłużono się tzw. miarą 
agregatową – obejmującą łączny średni poziom wartości 
poszczególnych wskaźników. 

Dalsze kroki badawcze obejmowały:
• dobór próby przedsiębiorstw –  próba ogólnopolska: 

badania przeprowadzono w  301 przedsiębiorstwach 
(z każdego przedsiębiorstwa zostało wybranych 4 pra-
cowników, z co najmniej 3-letnim stażem, którzy oce-
niali stwierdzenia zawarte w kwestionariuszu dotyczą-
cym kultury innowacji – łącznie 1204 osoby oraz jeden 
menedżer udzielający odpowiedzi na temat osiąganych 
wyników – łącznie 301 respondentów);

• realizację badań ankietowych (wśród pracowników) 
i  metodą wywiadu bezpośredniego (z  menedżera-
mi)4  oraz opracowanie ich wyników (w  tym spraw-
dzenie wiarygodności narzędzia diagnostycznego C.B. 
Dobni).
Badania przeprowadzono w  301 losowo wybranych 

przedsiębiorstwach na terenie całego kraju w  2014 r., 
a  ich dobór uwzględniał liczebność populacji przedsię-
biorstw w  poszczególnych województwach (najwięcej, 
bo prawie 30% przedsiębiorstw zlokalizowanych było 
w woj. mazowieckim). Uwzględniając charakter działal-
ności przedsiębiorstw (struktura PKD), należy zauważyć, 
że najwięcej badanych przedsiębiorstw zalicza się do 
grupy G –  Handel detaliczny i  hurtowy (73 przedsię-
biorstw, co stanowi około 25% całej próby). Drugą pod 
względem liczebności przedsiębiorstw są podmioty zali-
czane do grup C i S (Przetwórstwo przemysłowe i Pozo-
stała działalność usługowa) – po 55 przedsiębiorstw. Jeśli 
chodzi o strukturę własnościową badanych podmiotów, 
przeważają przedsiębiorstwa ze 100% udziałem kapitału 
krajowego (76% ogółu badanych). Z kolei w strukturze 
badanych przedsiębiorstw według wielkości (mierzonej 
liczbą zatrudnionych pracowników) dominowały małe 
przedsiębiorstwa (blisko 52%) i  średnie –  34,5% próby. 
Wśród badanych podmiotów większość to firmy będące 
na rynku powyżej 10 lat (63%), ponad 23% przedsię-
biorstw funkcjonowało od 6 do 10 lat, a pozostałe – nie 
dłużej niż 5 lat. 

W celu sprawdzenia rzetelności zastosowanego narzę-
dzia do pomiaru kultury organizacyjnej w polskich wa-
runkach przeprowadzono analizę zgodności wewnętrz-
nej z wykorzystaniem testu alfa Cronbacha oraz analizy 
czynnikowej. Warto zwrócić uwagę na wysoką wartość 
współczynników alfa Cronbacha w  poszczególnych 
wymiarach, co wskazuje na bardzo wysoką zgodność 
odpowiedzi na poszczególne pytania i  świadczy o  spój-
ności narzędzia badawczego. W tabeli 1 zaprezentowano 
wartości współczynnika alfa Cronbacha dla czterech wy-
miarów proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. 
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Wyniki badań empirycznych

W pierwszym etapie badań obliczono średnie war-
tości ocen poszczególnych wymiarów kultury 

organizacyjnej dla wszystkich przedsiębiorstw. Ocena 
4 wymiarów kultury w przyjętej skali 7-stopniowej waha 
się w przedziale 4,68–4,81, a więc nieco powyżej średniej 
wartości. Relatywnie najsłabiej oceniono wymiar wdroże-
niowy, odzwierciedlający zdolności do wdrażania nowych 
rozwiązań, w tym niezbędne zasoby. Pozostałe 3 obszary 
oceniono na zbliżonym poziomie. Szczegółowe zestawie-
nie wartości średnich ocen badanych czterech wymiarów 
kultury organizacyjnej przedstawia tabela 2.

Z uzyskanych wyników dotyczących oceny efektywno-
ści badanych przedsiębiorstw (obejmującej 3 ostatnie lata) 
wyłania się obraz umiarkowanej efektywności, co odnosi 
się do wszystkich mierników. Ze względu na obszerność 
tych wyników poniżej przytoczono jedynie dane dotyczą-
ce oceny rentowności sprzedaży i  rentowności kapitału 
własnego. Największy odsetek przedsiębiorstw zarówno 
w przypadku wskaźnika rentowności sprzedaży, jak i ren-
towności kapitału własnego odnotował wzrost od 0 do 4%. 
Szczegółową strukturę przedsiębiorstw ze względu na te 
wskaźniki prezentuje tabela 3.

W badaniu zależności pomiędzy wymiarami proinno-
wacyjnej kultury a  efektywnością posłużono się współ-
czynnikiem korelacji t Kendalla. Zbiorcze zestawienie 
wartości współczynnika korelacji t Kendalla oraz wartość 
statystyki p zaprezentowano w tabeli 4. 

Na podstawie uzyskanych danych można zauważyć, że 
siła zależności jest zróżnicowana –  współczynniki kore-
lacji wahają się w granicach: 0,318–0,101. Oznacza to, że 
związki te można ocenić zaledwie jako umiarkowanie sil-
ne do zdecydowanie słabych, aczkolwiek istotnych staty-
stycznie (wszystkie wartość współczynnika t Kendalla po-
wyżej 0,1; wartość statystyki p<0,001). Analiza zależności 
pomiędzy badanymi zmiennymi pozwala założyć, że wraz 
ze wzrostem oceny poziomu poszczególnych wymiarów 
proinnowacyjnej kultury wzrasta poziom oceny efektyw-
ności przedsiębiorstwa (tak w poszczególnych wymiarach, 
jak ich w przypadku zmiennej zagregowanej). Przykłado-
wo, najsilniej na wyniki przedsiębiorstw mierzone wzro-
stem zatrudnienia wpływają: infrastruktura dla innowacji 
(wymiar KW_3) i siły „ukierunkowujące” uczestników or-
ganizacji na innowacje (wymiar KW_4) – współczynnik 
t Kendalla wynosi odpowiednio – 0,208 i 0,207. Najsilniej 
na efektywność organizacyjną mierzoną roczną sprzedażą 
wpływa KW_2 (intencje dotyczące innowacji) –  0,318 

Tab. 1. Wartości współczynnika alfa Cronbacha dla poszczególnych wymiarów kultury

Wymiary kultury WK_1 WK_2 WK_3 WK_4

Alfa Cronbacha 0,952 0,967 0,946 0,948

Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. Średnie ocen wymiarów proinnowacyjnej kultury organizacyjnej

Wymiar kultury Średnia ocen

K_W1: Środowisko wdrażania innowacji 4,68

K_W2: Intencje dotyczące innowacji 4,81

K_W3: Infrastruktura dla innowacji 4,79

K_W4: „Siły” ukierunkowujące uczestników organizacji na innowacje 4,78

Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Poziom wskaźników ROS i ROE w badanych podmiotach

Rentowność sprzedaży Rentowność kapitału własnego

Liczba 
przedsiębiorstw Udział, (%) Liczba 

przedsiębiorstw Udział, (%)

Brak odpowiedzi 18 6,0 19 6,3

Poniżej 0% 9 3,0 10 3,3

Od 0% do 4% 117 38,9 136 45,2

Od 5% do 9% 93 30,9 100 33,2

Od 10% do 19% 49 16,3 29 9,6

Powyżej 20% 15 5,0 7 2,3

Ogółem 301 100,0 301 100

Źródło: opracowanie własne
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oraz wymiar KW_4 –  0,307. Z  kolei zdecydowanie naj-
słabsze zależności zaobserwowano pomiędzy wynikami 
przedsiębiorstw wyrażonymi wskaźnikami ROS i  ROE 
a  badanymi wymiarami kultury organizacyjnej. Warto 
także zauważyć, że w  przypadku wszystkich wymiarów 
proinnowacyjnej kultury najsilniej korelują one z  efek-
tywnością organizacyjną mierzoną roczną wielkością 
sprzedaży (0,286, 0,318, 0,275, 0,307) oraz dynamiką 
udziału w rynku (0,282; 0,282; 0,249; 0,273). 

Dodatkowo do badania zależności pomiędzy wymiara-
mi proinnowacyjnej kultury a efektywnością posłużono się 
tzw. zmienną agregatową wyników (obejmującą wszystkie 
6  zastosowanych mierników oceny poziomu efektywno-
ści). W tym przypadku zaobserwowano relatywnie słabe 
zależności pomiędzy poszczególnymi wymiarami kultury 
proinnowacyjnej a  tą zmienną (aczkolwiek istotne staty-
stycznie – wartość statystyki p<0,001). 

Podsumowanie

Z aprezentowane wyniki badań, spójne z  innymi bada-
niami przywołanymi w  artykule, poszerzają wiedzę 

na temat zagadnień kultury innowacji –  jej związków 
z wynikami przedsiębiorstw, ich efektywnością. Z badań 
wynika, iż proinnowacyjna kultura organizacyjna została 
oceniona przez pracowników przedsiębiorstw zaledwie 
na poziomie nieco przekraczającym wartość średnią. 
Najsłabiej został oceniony przez respondentów wymiar 
wdrożeniowy, a  więc środowisko wdrażania innowacji 

(obejmujące m.in. potrzebne zasoby). Szczególnie ważny 
jest wniosek, że kultura innowacji pozytywnie wpływa na 
wyniki badanych przedsiębiorstw, mierzone z zastosowa-
niem wybranych wskaźników, ale jednocześnie wyraźnie 
widać, że zależności te nie są  silne i  dość zróżnicowane. 
Najsilniejsze zależności pomiędzy poszczególnymi wy-
miarami kultury a  wskaźnikami efektywności stwierdzo-
no pomiędzy wymiarem „intencje/skłonność do innowa-
cji” a wzrostem wartości sprzedaży. Co charakterystyczne, 
wszystkie wymiary kultury wykazały najsilniejszy związek 
z tym właśnie miernikiem efektywności przedsiębiorstwa. 
Potwierdzenie sformułowanej hipotezy o  pozytywnej re-
lacji pomiędzy badanymi zmiennymi (mimo że związki 
te odznaczają się umiarkowaną siłą lub wręcz są  słabe 
w  niektórych obszarach) stanowi także podstawę dla 
sformułowania rekomendacji dla zarządzających przed-
siębiorstwem. Badania dostarczają kolejnego argumentu 
przekonującego o  roli kultury organizacyjnej, jaką od-
grywa w sprawnym funkcjonowaniu organizacji, chociaż 

– w oparciu o wyniki innych badań (np. De Tienne, Mallet-
te, 2012) można było spodziewać się silniejszych zależno-
ści. Wyniki badań trudno jest porównywać ze względu na 
zarówno inne zastosowane miary kultury zorientowanej 
na innowacje, jak i  miary wyników przedsiębiorstw, ale 
warto zwrócić uwagę, że badania D. De Tienne i P. Mal-
lette (2012) potwierdziły „znaczący pozytywny” stymulu-
jący wpływ kultury na innowacje produktowe i  wyniki 
przedsiębiorstw (2012, s.  7). Badania dostarczają także 
szczegółowej wiedzy o  tym, jaka kultura organizacyjna 

Tab. 4. Współczynniki korelacji pomiędzy wymiarami proinnowacyjnej kultury a efektywnością

Miara

K_W1
Środowisko 
wdrażania 
innowacji

K_W2
Intencje dotyczące 

innowacji

K_W3 
Infrastruktura 
dla innowacji

K_W4
Siły 

„ukierunkowujące” 
uczestników 

organizacji na 
innowacje

Zatrudnienie
Tau 0,168 0,197 0,208 0,207

P 0,000 0,000 0,000 0,000

Roczna sprzedaż
Tau 0,286 0,318 0,275 0,307

P 0,000 0,000 0,000 0,000

Dynamika udziału 
w rynku

Tau 0,282 0,282 0,249 0,273

P 0,000 0,000 0,000 0,000

ROS
Tau 0,200 0,151 0,131 0,140

P 0,000 0,000 0,001 0,000

ROE
Tau 0,152 0,115 0,102 0,101

P 0,000 0,004 0,010 0,011

Zyskowność
Tau 0,208 0,222 0,177 0,196

P 0,000 0,000 0,000 0,000

Zmienna agregatowa 
– efektywność 
przedsiębiorstwa

Tau 0,272 0,264 0,232 0,250

P 0,000 0,000 0,000 0,000

p value – istotne, gdy p<0,05 (poziom prawdopodobieństwa obserwowanego)

Źródło: opracowanie własne
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dominuje w  przedsiębiorstwach oraz które jej składniki 
mogą być źródłem barier kreatywności i innowacyjności. 
Tym samym uzyskane wyniki uzasadniają konieczność 
kształtowania proinnowacyjnej kultury organizacyjnej, 
świadomego „inwestowania” w  jej budowanie. Ponadto 
badania potwierdzają użyteczność zastosowanego narzę-
dzia diagnostycznego, pozwalającego w  praktyczny spo-
sób rozpoznać i  ocenić kulturę organizacji z  punktu wi-
dzenia jej wpływu na innowacyjność organizacji, a przede 
wszystkim zidentyfikować te jej elementy, które, hamując 
innowacyjność, mogą przyczynić się do obniżenia osiąga-
nych wyników przedsiębiorstw.

Zaprezentowane rezultaty badań nie są  wolne od 
pewnych ograniczeń, spośród których należy wymie-
nić w  szczególności liczbę pracowników oceniających 
kulturę w  danej organizacji, jak również subiektywizm 
ocen wyników przedsiębiorstw. Samo narzędzie do dia-
gnozowania kultury innowacji, choć kompleksowe i  rze-
telne, może sprawiać pewne trudności w  praktycznym 
zastosowaniu ze względu na pracochłonność wypełniania 
kwestionariusza.
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Przypisy

1) Prezentowane wyniki badań stanowią fragment szerszych 
analiz finansowanych w  ramach projektu Narodowego Cen-
trum Nauki, pt. Wpływ innowacji zarządczych na innowa-
cyjność technologiczną i  wyniki przedsiębiorstw, 2012/07/B/
HS4/00314. 

2) Kwestionariusz C.B. Dobni został przetłumaczony na język 
polski przez autorów niniejszego artykułu – z udziałem profe-
sjonalnych tłumaczy, celem zapewnienia jak największej wia-
rygodności przekładu.

3) K. Krot i D. Lewicka (2013) zastosowały narzędzie do badań 
proinnowacyjnej kultury przedsiębiorstw stworzone w  opar-
ciu o model Dobni i jego kwestionariusz. Narzędzie zapropo-
nowane przez te autorki liczyło 39 stwierdzeń i uwzględniało 
5-stopniową skalę Likerta.
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Innovation Culture and Enterprise Performance

Summary

The aim of our paper is to describe the relationships between 
innovative organisational culture and economic and finan-
cial performance of enterprises. We present results of the 
research regarding the relationship between organisational 
culture, innovation and performance of enterprises in Poland 
and other countries. Then, we present our research results 
confirming the positive relationship between innovation 
culture and economic and financial performance in Polish 
enterprises. Our research was based on Dobni’s concept of 
innovative organisational culture, who proposed and devel-
oped measures to assess innovation culture specifically.

Keywords

organisational culture, innovation, innovation culture, 
performance

PRZYWÓDZTWO A ZRÓWNOWAŻONY 
BIZNES W MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTWACH
Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
Anna Francik

Wprowadzenie

W raz z  rosnącymi wyzwaniami społecznymi, śro-
dowiskowymi i  ekonomicznymi, które dziś są  już 

stałym elementem otoczenia społeczno-gospodarczego 
każdej organizacji, podkreśla się rolę, jaką odgrywają 
przedsiębiorstwa w  osiąganiu zrównoważonego rozwoju 
(Hall i  in., 2010; Baumann-Pauly i  in., 2013). W  szcze-
gólności wskazuje się na rolę małych i  średnich przed-
siębiorstw (MŚP) w  kreowaniu i  wdrażaniu nowych, 
bardziej zrównoważonych modeli produkcji i  konsump-
cji, poprzez inwestycje w  zasoby ludzkie, uwzględnianie 
w  prowadzonej działalności interesów społecznych oraz 
aspektów środowiskowych. 

Zrównoważony rozwój sektora MŚP ma kluczowe zna-
czenie dla gospodarki. MŚP są  źródłem wzrostu gospodar-
czego, innowacji, a  przede wszystkim miejsc pracy (sektor 
ten generuje sześć na dziesięć miejsc pracy). Pozytywnym 
zjawiskom towarzyszą trudności w implementowaniu aspek-
tów środowiskowych (Revell, Blackburn, 2005; Drake i  in., 
2004). Szacuje się, że MŚP łącznie mogą być odpowiedzialne 
nawet za 70% zanieczyszczeń przemysłowych (DG ENTR, 
2004). Wśród najbardziej znaczących przeszkód w rozwoju 
i wdrażaniu zrównoważonych innowacji wymienia się trud-
ności finansowe, brak czasu oraz brak kompetencji i wykwa-
lifikowanych pracowników (Vasilenko, Arbačiauskas, 2012).
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Literatura dotycząca zrównoważonego rozwoju 
w praktykach biznesowych1 w naturalny sposób koncen-
truje się na dużych, najczęściej międzynarodowych przed-
siębiorstwach (Elke, Bos-Brouwers, 2009). Mimo faktu, 
iż MŚP odgrywają kluczową rolę w  rozwoju gospodarki, 
mało wiadomo na temat prawidłowości i  praktyk bizne-
sowych związanych ze zrównoważonym biznesem w MŚP. 
Podkreśla się lukę w badaniach nad zrównoważonym roz-
wojem MŚP, gdzie wymagane jest zróżnicowane podejście 
(wynikające np. z ich heterogeniczności) ze szczególnym 
uwzględnieniem przywództwa i  zrozumienia kultury 
MŚP (będącej jednym z  istotnych determinant wzrostu 
MŚP (APAX, 2014). 

Celem artykułu jest ocena roli i zakresu, w jakim przy-
wództwo menedżerskie ma wpływ na zrównoważony 
rozwój małych i  średnich przedsiębiorstw. Identyfikacja 
czynników ułatwiających zrównoważony rozwój biz-
nesu w  MŚP stanowi znaczący potencjał transformacji 
w kierunku zrównoważonej gospodarki. W opracowaniu 
postawiono następujące hipotezy: 1) przywództwo jest 
jednym z kluczowych czynników, które umożliwiają zrów-
noważony rozwój w MŚP, 2) działania i decyzje związane 
ze zrównoważonym rozwojem firmy podejmowane przez 
menedżerów, muszą być zgodne z ich własnymi wartościa-
mi, 3) stymulowanie świadomości i rozwoju pracowników 
oraz ich odpowiedzialności za środowisko przez właści-
cieli/menedżerów pozytywnie wpływa na zrównoważony 
rozwój biznesu w  MŚP. Do realizacji celów i  weryfikacji 
hipotez od strony empirycznej zostaną wykorzystane dane 
z  badań bezpośrednich, przeprowadzonych metodą an-
kiety. Analiza danych zostanie przeprowadzona na dwóch 
płaszczyznach: opisu statystycznego w  próbie i  wniosko-
wania statystycznego polegającego na uogólnianiu wyni-
ków uzyskanych w próbie na populację statystyczną.

Sustainability (tłum. zrównoważenie), w  przypadku 
przedsiębiorstwa, definiowane jest jako jego zdolność do 
ciągłego: 1) uczenia się, 2) adaptacji i  rozwoju, 3) rewi-
talizacji, 4) rekonstrukcji, 5) reorientacji dla utrzymania 
trwałej i wyróżniającej pozycji na rynku przez oferowanie 
ponadprzeciętnej wartości nabywcom dziś i w przyszłości 
(Grudzewski i in., 2010). Zrównoważony biznes definiuje 
się jako holistyczne podejście do zarządzania przedsiębior-
stwem bazujące na zasadzie równoważenia i integrowania 
w  prowadzonej działalności trzech aspektów, tj. ekono-
micznego, środowiskowego i  społecznego (Dyllick, Hoc-
kerts, 2002). Aspekt ekonomiczny to zwiększanie wartości 
przedsiębiorstwa poprzez efektywne wykorzystanie zaso-
bów (ludzkich, surowcowych, finansowych), skuteczne 
projekty i przedsięwzięcia, dobre zarządzanie, planowanie 
i  kontrola. Aspekt ekologiczny oznacza unikanie szkodli-
wych i  nieodwracalnych skutków dla środowiska przez 
efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, wyko- 
rzystanie zasobów odnawialnych, ochronę gleby i  wody, 
właściwe zarządzanie odpadami. Aspekt społeczny to rea- 
gowanie i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, w szczegól-
ności wszystkich interesariuszy (Abidin, Pasquire, 2007). 
Jako taki, zrównoważony biznes jest elementem szerszych 
działań zmierzających do większej odpowiedzialności spo-
łecznej przedsiębiorstw (Rainey, 2010). 

Kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju 
firmy ma silne przywództwo2, bezpośrednio wpływając 
na główne obszary organizacji: na poziom innowacyj-
ności firmy, na jej reputację korporacyjną, na poziom 
wydajności, finansową stabilność i  relacje z  klientami. 
Przywództwo rozumiane jako umiejętność poprowa-
dzenia organizacji w  przyszłość, polegające na szukaniu 
szans i  skutecznym wykorzystywaniu tych najlepszych. 
Przywództwo polegające na wytyczaniu wizji, współpra-
cy z ludźmi, którzy tę wizję chcą realizować, inicjowaniu 
korzystnej zmiany, bazujące nie na atrybutach, lecz na 
zachowaniach. Rola przywództwa odpowiedzialnego za 
rozwój i realizację strategii marki pracodawcy jest kluczo-
wa, choć często niedoceniana. 

Znaczenie przywództwa dla 
zrównoważonego biznesu 

Z dolność organizacji do tworzenia zrównoważonej 
wartości (sustainable value) jest w  bezpośredniej 

relacji z  kapitałem intelektualnym (ludzki, strukturalny 
i relacyjny), umożliwia analizowanie takich elementów, jak: 
rzetelność, wiarygodność, satysfakcja, uczciwość, relacje 
z  interesariuszami. Jednocześnie analiza poszczególnych 
elementów kapitału intelektualnego wyjaśnia źródła two-
rzenia sustainable value: na poziomie indywidualnym (oso-
by), struktur organizacyjnych, procesów, systemów, relacji 
i sieci (Ciasullo, Troisi, 2011; Subramaniam, Youndt, 2005). 

Przedsiębiorstwo posiada zdolność do tworzenia zrów-
noważonej wartości, gdy jego menedżerowie są  zoriento-
wani na zrównoważony rozwój. Szczególnie dotyczy to MŚP, 
w których główne decyzje w firmie są scentralizowane w oso-
bie właściciela-menedżera, który bywa jednocześnie twórcą 
(kreatorem), jak też wykonawcą. Menedżerowie, poprzez 
swoje zachowania, sposób podejmowania decyzji, artykuło-
wane wartości, uzewnętrzniają własne osobiste wartości 
(Hemingway, Maclagan, 2004). Skala celów biznesowych 
w przypadku MŚP łączy się z osobą właściciela-menedżera, 
dla którego związek między sukcesem osobistym i bizneso-
wym jest znacznie bardziej ścisły niż w przypadku delegowa-
nia innym osobom kompetencji menedżerskich i przyjmuje 
formę etycznego i  odpowiedzialnego zachowania niezależ-
nie od wyniku. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw 
wynika z ich charakterystycznych umiejętności zarządczych 
i  organizacyjnych (sposobu koordynowania i  angażowania 
zasobów, rozwoju produktów, tworzenia aliansów i in.), jest 
kształtowana przez specyficzne dla firmy pozycje aktywów 
(w tym będąca w posiadaniu firmy specyficzna wiedza, kon-
kurencyjność oferowanych produktów i usług, dostarczanie 
wymiernej wiązki wartości dla klientów) oraz ścieżkę(i) 
rozwoju, jaką firma przyjęła (Teece i  in., 1997; Borowiecki, 
Siuta-Tokarska, 2013; Szczepańska-Woszczyna, 2014). By 
utrzymać przewagę konkurencyjną, organizacja musi posia-
dać zdolność („dynamiczną możliwość”) adaptowania, inte-
growania i  rekonfigurowania jej wewnętrznych i  zewnętrz-
nych umiejętności organizacyjnych, zasobów i kompetencji 
funkcjonalnych, by sprostać wymaganiom zmieniającego 
się otoczenia. Zdaniem D.J. Teece (2007), ta dynamiczna 
zdolność jest uzależniona w dużej mierze od kierowników 
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najwyższego szczebla. Menedżerowie muszą być przywód-
cami, artykułować cele, pomagać w ocenie okazji, budować 
zaufanie i odgrywać kluczową rolę w podejmowaniu strate-
gicznych dla organizacji decyzji (Augier, Teece, 2009). Sza-
cuje się, że firmy mogą osiągnąć znacznie wyższe (o ponad 
30%) zyski, jeżeli menedżerowie będą stymulować wzrost 
zaangażowania i kompetencji pracowników.

Zrównoważony rozwój wymaga nowych umiejętności 
i  postaw przywódczych. Ich rozwijanie jest kluczowe do 
osiągnięcia tzw. punktu zwrotnego, gdy zrównoważony 
rozwój zostanie na stałe osadzony w  strategiach bizneso-
wych firm. Wskazuje się na następujące oczekiwane kom-
petencje współczesnego lidera: bardzo dobra znajomość 
problemów społecznych firmy oraz oczekiwań interesa-
riuszy, zdolność do budowania silnych relacji opartych na 
zaufaniu z  kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi, 
umiejętność identyfikowania ryzyka i szans, projektowania 
strategii odpowiedzi na nie, opracowywania i  wdrażania 
strategii i  praktyk zrównoważonego rozwoju w  firmie, 
budowania konsensusu pomiędzy kadrą wyższą w  firmie, 
budowania zaufania w  relacjach wewnętrznych w  firmie, 
mierzenia i komunikowania inicjatyw i działań zrównowa-
żonego rozwoju, przenoszenia dobrych praktyk w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate So-
cial Responsibility – CSR) (Morton, Grayson, 2009). Sześć 
kluczowych cech zrównoważonego przywództwa to: rozu-
mienie szerokiego kontekstu, zarządzanie skomplikowaną 
rzeczywistością, radzenie sobie z  trudnościami, myślenie 
systemowe, praca ponad podziałami, umożliwianie krea- 
tywności i wprowadzanie zmian (WBCSD, 2011). 

Metoda badawcza
Do realizacji przyjętych celów i  weryfikacji postawio-

nych hipotez od strony empirycznej pozyskano dane drogą 
badań bezpośrednich, przeprowadzonych metodą ankiety, 
techniką ankiety rozdawanej (papierowej) oraz elektronicz-
nej (rozsyłanej drogą mailową). Uzyskano zwrotność na 
poziomie 15%. Zastosowano losowy dobór próby. Badania 
przeprowadzono w okresie listopad-grudzień 2015 r. Baza 
danych zawierała 20 zmiennych charakteryzujących mene-
dżerów/właścicieli 138 małych i  średnich przedsiębiorstw 
zlokalizowanych w  woj. śląskim. Badane małe i  średnie 
przedsiębiorstwa były zróżnicowane pod względem rodza-
ju działalności. Zmienne zostały zmierzone na 7-stopnio-
wej skali Likerta (ocena 1 oznaczała całkowity brak zgody 
respondenta z  daną opinią, natomiast ocena 7  oznaczała 
pełną zgodność). 

Analiza danych została przeprowadzona na dwóch 
płaszczyznach: opisu statystycznego w próbie i wnioskowa-
nia statystycznego polegającego na uogólnianiu wyników 
uzyskanych w próbie na populację statystyczną. Do opisu 
statystycznego próby wykorzystano podstawowe tablice 
ze statystykami opisowymi, pozwalające zorientować się 
w strukturze badanego materiału, w tym histogramy skate-
goryzowane macierzowe i wykresy pudełkowe. W zakresie 
wnioskowania statystycznego wykorzystano nieparame-
tryczne testy statystyczne: (1) współczynnik korelacji linio-
wej rang Spearmana celem zbadania istnienia statystycznej 
zależności między zmiennymi, (2) testy niezależności 

chi-kwadrat celem zbadania istnienia statystycznie istotnej 
zależności między dwoma zmiennymi; do określenia siły 
związku pomiędzy zmiennymi jakościowymi wykorzysta-
no miarę siły związku opartą o chi kwadrat V Cramera; (3) 
opisową i  eksploracyjną analizę czynnikową celem wyod-
rębnienia naturalnych grup zmiennych. Hipotezy zostały 
zweryfikowane na poziomie istotności 0,05. W  analizie 
wyników będzie też używana wartość p, która oznacza naj-
mniejszy poziom istotności, przy którym można odrzucić 
hipotezę zerową.  Do obliczeń wykorzystano pakiet staty-
styczny Statistica 12.5. Respondenci reprezentowali przed-
siębiorstwa różnej wielkości: mikro – 31,2% respondentów, 
małe – 42,0%, średnie przedsiębiorstwa – 26,8%. Większość 
respondentów stanowili mężczyźni (63,3%), w wieku 31–40 
lat (41,7%), ze średnim stażem menedżerskim 12,7 lat. 

Wyniki badań
Przywództwo jako jeden z kluczowych 
czynników determinujących 
zrównoważony biznes 

J ak wynika z przeprowadzonych badań, strategia zrów-
noważonego rozwoju realizowana jest w pełni w grupie 

65,2% przedsiębiorstw. Ponad połowa (55,0%) responden-
tów jest osobiście zaangażowana w działania zrównoważo-
nego biznesu. Wśród czynników warunkujących skuteczne 
wdrożenie działań w  obszarze zrównoważonego biznesu, 
najwyższe oceny miało uzależnienie tych działań od właści-
cieli/menedżerów przekonanych do takiej strategii. Wykres 
ramka-wąsy przedstawia medianę i  zróżnicowanie ocen 
stwierdzeń określających skuteczne wdrożenie działań 
w obszarze zrównoważonego biznesu (rys. 1).

Rys. 1. Zróżnicowanie ocen stwierdzeń określających skuteczne 
wdrożenie działań w obszarze zrównoważonego biznesu
Źródło: opracowanie własne
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Ponad co drugi badany ocenił ten czynnik na 5 (w skali 
od 1 do 7). Nikt z badanych nie ocenił tego czynnika jako 
zupełnie się nie zgadzam. W następnej kolejności wysokie 
oceny otrzymały czynniki: akceptacja pracowników, prze-
konania pracowników poszczególnych działów i  zespołów, 
posiadanie długoterminowej strategii zrównoważonego roz-
woju w firmie, akceptacja interesariuszy zewnętrznych oraz 

–  na końcu –  posiadanie znacznych środków finansowych. 
Największą zgodność ocen otrzymano dla uzależnienia 
skutecznego wdrożenia działań w  zakresie zrównoważo-
nego rozwoju od właścicieli/menedżerów przekonanych 
do tych działań oraz akceptacja pracowników. Największe 
zróżnicowanie ocen otrzymano dla: posiadanie znacznych 
środków finansowych oraz posiadanie długoterminowej stra-
tegii zrównoważonego rozwoju w firmie. Jeśli przywództwo 
oznacza uzależnienie działań od właścicieli/menedżerów, 
to wykazano prawdziwość stwierdzenia.

Analiza została przeprowadzona dla dwóch grup 
firm: mikro-  i  małych oraz średnich – przebadano 75% 
mikro-  i małych oraz 25% średnich przedsiębiorstw. Na 
podstawie badań można stwierdzić, że wielkość firmy nie 
jest determinantą czynników, od których zależeć może 
skuteczne wdrożenie działań w zakresie zrównoważonego 
rozwoju (wykorzystano test niezależności chi-kwadrat; 
tab. 1). Istnieje statystycznie istotna zależność między 
wielkością firmy a akceptacją interesariuszy zewnętrznych 
dla takich działań. Zależność ta jest jednak słaba (współ-
czynnik Cramera wynosi 0,23662). Pozostałe zależności 
są statystycznie nieistotne.

Obszary oddziaływania menedżerów MŚP 
w zakresie zrównoważonego biznesu

D o weryfikacji hipotez o wpływie menedżera na biznes 
zrównoważony zostały wybrane z  ankiety pytania 

wyrażające opinie i  stanowisko menedżerów w  zakresie 
zrównoważonego rozwoju firmy. Wykorzystując analizę 
czynnikową, zidentyfikowano grupy determinant zrówno-
ważonego rozwoju firmy w oparciu o opinie menedżerów. 
Zaletą analizy czynnikowej jest możliwość odkrycia opty-
malnej liczby zmiennych ukrytych, które wyjaśniają wza-
jemne powiązania między zmiennymi obserwowalnymi.

Podstawą do twierdzenia, że w badaniu występują grupy 
determinant mogących stanowić o  rozwoju zrównoważo-
nego biznesu w firmie jest macierz korelacji potwierdzająca 
istnienie istotnych zależności między zmiennymi. Dla 16 

zmiennych został wyznaczony współczynnik adekwatności 
doboru próby Kaisera-Mayera-Olkina oraz przeprowadzo-
no test Barletta. Oba testy (współczynnik KMO większy 
od 0,6 oraz test Barletta p=0,000) wskazują na zasadność 
stosowania analizy czynnikowej. Na podstawie analizy 
wartości własnych oraz kryterium wyjaśnianej wariancji 
zredukowano 16 zmiennych wejściowych do 7 wymiarów, 
wyjaśniających w sumie 73,88% ogólnej zmienności. Oce-
na zrównoważanego biznesu odbywa się zatem na siedmiu 
płaszczyznach. Czynniki zostały określone jako:
a) Stosunek menedżera do zrównoważonego biznesu: 

umiejętność rozpoznawania i analizowania potencjal-
nych aspektów zrównoważonego rozwoju w biznesie, 
prawidłowe rozumienie idei zrównoważonego bizne-
su przez kadrę zarządzającą i  pracowników, decyzje 
i rozstrzygnięcia menedżera odzwierciedlają jego oso-
biste wartości.

b) Wpływ menedżera na pracowników i  stymulowanie 
ich zachowań: świadomość, że decyzje menedżera 
mają silny wpływ na zachowanie innych, prośba o opi-
nię innych przed podjęciem decyzji, zachęcanie pod-
władnych pracowników do wyrażania własnych opinii, 
świadomość, że niewłaściwa struktura zachęt/moty-
watorów może prowadzić do nieetycznych zachowań 
pracowników.

c) Rozwój i  godne traktowanie pracowników: skutecz-
ność we wspieraniu rozwoju pracowników, dbanie 
o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, godne trak-
towanie pracownika jako standard w firmie.

d) Komunikacja menedżera z  pracownikami/otocze-
niem: regularnie wyjaśniam zarówno biznesowe, jak 
i etyczne przesłanki swoich opinii/decyzji.

e) System nagród i awansów oparty na postawie etycznej: 
postawa etyczna pracowników jest elementem składo-
wym w systemie nagród i awansów w firmie.

f) Wkład własny menedżera w  zrównoważony biznes: 
propagowanie wśród pracowników działań mających 
na celu zmniejszenie zużycia surowców i energii; oso-
biste zaangażowanie menedżera w  działalność firmy 
w  zakresie zrównoważonego biznesu, jest dla mnie 
istotne, że firma prowadzi działania w zakresie zrów-
noważonego biznesu.

g) Działanie menedżera na rzecz otoczenia zewnętrz-
nego: przekonanie, że każda firma powinna wspierać 
społeczności z regionu, w którym funkcjonuje.

Tab. 1. Zależność działań w obszarze zrównoważonego biznesu i wielkość firmy (Test niezależności chi-kwadrat (wartości p))

Czynnik a wielkość firmy (wartość p)

akceptacja 
interesariuszy 
zewnętrznych

akceptacja 
pracowników

przekonania 
pracowników

posiadanie 
środków 

finansowych

posiadanie 
długoterminowej 

strategii 
zrównoważonego 

biznesu

uzależnione 
od właściciela/

menedżera

,01821* ,69680 ,63223 ,54169 ,81035 ,14198

* istotność na poziomie 0,05
Źródło: opracowanie własne
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Dla tych grup obliczono korelacje z pozostałymi pyta-
niami stwierdzającymi, jaki jest stan faktyczny w firmie: 
podejmowanie przez firmę działań na rzecz społeczności, 
w której funkcjonuje, wspieranie jej finansowo lub poza-
finansowo, firma ma jasną politykę kontaktów z interesa-
riuszami, firma posiada programy zarządzania talentami, 
firma posiada jasną dla pracowników ścieżkę awansów, 
firma prowadzi działania w  zakresie zrównoważonego 
biznesu. Jednocześnie obliczono korelacje z  grupą doty-
czącą obecności działań związanych ze zrównoważonym 
biznesem w firmie i przekonaniem menedżera do koncep-
cji sustainable business development (GRUPA A): osobiste 
zaangażowanie menedżera w działalność w zakresie zrów-
noważonego biznesu, przekonanie menedżera, że istotne 
jest, że firma, którą prowadzi/w której pracuje, prowadzi 
działania w  zakresie zrównoważonego biznesu; firma 
prowadzi działania w zakresie zrównoważonego biznesu, 
umiejętność menedżera rozpoznawania i  analizowania 
aspektów zrównoważonego rozwoju w  sytuacjach bizne-
sowych, prawidłowe rozumienie idei zrównoważonego 
biznesu przez kadrę zarządzającą i pracowników) (tab. 2).

Istnieje statystycznie istotna zależność między po-
dejmowaniem działań związanych ze zrównoważonym 
biznesem w  firmie i  przekonaniem (świadomością) me-
nedżera do koncepcji sustainable business development 
a  wpływem menedżera na pracowników i  stymulowa-
niem ich zachowań (czynniki (b), (c), (d), (e)). Jedno-

cześnie istnieje istotna umiarkowana zależność między: 
wpływem menedżera na pracowników i stymulowaniem 
ich zachowań (czynniki (b), (c), (d), (e)) a posiadaniem 
przez firmy jasnej polityki kontaktów z  interesariuszami 
oraz rozwojem programów zarządzania talentami w  fir-
mie. Można zauważyć również statystycznie istotną zależ-
ność między stosunkiem menedżera do zrównoważonego 
rozwoju firmy a jasną polityką firmy w zakresie kontaktów 
z interesariuszami.

Analizując kwestię zgodności działań i  decyzji mene-
dżera w zakresie zrównoważonego rozwoju z jego własny-
mi wartościami, można stwierdzić, że ocena przynajmniej 
połowy badanych w zakresie poszczególnych zmiennych 
(a, b, c, d) wynosiła 5 lub 6. Wartością występującą najczęś- 
ciej (dominantą) była ocena 5 (w skali 1–7) (tab. 3). 

Wśród respondentów 81,2% jest zdecydowanie świa-
doma wpływu swoich decyzji jako menedżerów na za-
chowania pracowników, dalsze 10,8% w stopniu średnim. 
Podejmowanie decyzji w zgodzie z własnymi wartościami 
ma zasadnicze znaczenie dla respondentów; w  dłuższej 
perspektywie, mogą one być skuteczne tylko wtedy, gdy te 
dwa obszary są zbieżne. Ponad 63% badanych stwierdza, 
że ich decyzje i  rozwiązania jako menedżerów w  pełni 
odzwierciedlają ich osobiste wartości (biorąc pod uwa-
gę decyzje biznesowe w  ciągu ostatnich 5  lat), 22,5% 

– w średnim stopniu, niską zgodność deklaruje 14,4% res- 
pondentów (mediana: 5).

Tab. 2. Korelacja czynników

Czynnik (Wartość p)

Stwierdzenie (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

1 - 0,255770* 0,075725 0,284942* -0,017281 0,050422 -0,033537

2 - 0,334401* 0,071562 0,178462* 0,038406 0,032889 0,014249

3 0,146387 0,053935 0,334356* 0,150264 0,294706* 0,327640* 0,132659

4 0,234979* 0,373838* 0,211594* 0,352888* 0,304695* 0,174648* 0,034196

5 -0,018426 0,242307* 0,406066* 0,285513* 0,361544* 0,277581* 0,178168*

6 -0,050178 0,082939 0,508204* 0,218394* 0,265816* 0,420346* 0,153937

7 0,137810 0,279363* 0,359196* 0,053346 0,088777 0,160614 0,154224

8 -0,085329 -0,060566 0,310791* 0,161568 0,339427* - 0,168873*

9 -0,121605 0,112893 0,259666* 0,094649 0,136710 - 0,228885*

10 -0,083265 -0,090056 0,110791 -0,067367 0,018818 0,475802* 0,098125

11 0,010852 -0,160259 0,024740 -0,027328 -0,065386 0,109683 0,046868

GRUPA A - 0,367638* 0,279428* 0,300831* 0,203413* - 0,127987

* zależność istnieje

Treść stwierdzeń: (1) Jestem w stanie rozpoznawać i analizować potencjalne aspekty zrównoważonego rozwoju w biznesie; (2) Kadra 
zarządzająca i pracownicy muszą prawidłowo rozumieć ideę zrównoważonego biznesu; (3) Moja firma podejmuje działania na rzecz 
społeczności, w której funkcjonuje, wspiera ją finansowo lub pozafinansowo; (4) Firma ma jasną politykę kontaktów z interesariusza-
mi; (5) Firma posiada programy zarządzania talentami; (6) Firma posiada jasną dla pracowników ścieżkę awansów; (7) Firma prowadzi 
działania w zakresie zrównoważonego biznesu; (8) Angażuję się osobiście w działalność firmy w zakresie zrównoważonego biznesu; 
(9) Jest dla mnie istotne, że firma, prowadzi działania w zakresie zrównoważonego biznesu; (10) Przywództwo jest narzędziem zarzą-
dzania wartością dla interesariuszy; (11) Wielkość firmy
Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie

W Polsce momentem przełomowym we wprowadza-
niu koncepcji zrównoważonego rozwoju do pra-

wodawstwa krajowego było uznanie w 1997 r. koncepcji 
zrównoważonego rozwoju za zasadę konstytucyjną. Od 
przełomu XX i  XXI w. obserwuje się zainteresowanie 
koncepcją sustainable business development w działaniach 
przedsiębiorstw. W  przeciwieństwie do krajów z  ponad 
30-letnimi doświadczeniami w  implementacji koncepcji 
sustainability doświadczenia polskich przedsiębiorstw 
są  dość krótkie. Podsumowując uzyskane wyniki badań, 
można stwierdzić, że idea sustainable business develop-
ment w MŚP w Polsce jest dopiero w fazie rozwoju.

Wyniki badań wskazują, że przywództwo jest iden-
tyfikowane jako jeden z  kluczowych czynników decy-
dujących o  wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Taka 
konkluzja jest zbieżna z  wnioskami M.S. De Gobbi 
(2011), H. Stewart, R. Gappa (2011) oraz UNGC (2010). 
Przywództwo –  zdaniem badanych –  jest czynnikiem 
ważniejszym niż akceptacja i  przekonanie pracowni-
ków, posiadanie długoterminowej strategii w  zakresie 
zrównoważonego biznesu, akceptacja interesariuszy ze-
wnętrznych, a także posiadanie odpowiednich środków 
finansowych. Większość menedżerów rozumie koncepcję 
sustainable business development, potrafi identyfikować 
działania związane z  tą koncepcją, wdraża pojedyncze 
rozwiązania. Badania wskazują, że istotne jest wspar-
cie menedżerów udzielane pracownikom, wyznaczanie 
wzorców zachowania dla pracowników. Wyzwaniem jest 
znalezienie równowagi pomiędzy potrzebami organi-
zacji i  potrzebami jej interesariuszy oraz ustanowienie 
procesu dwustronnej komunikacji z  interesariuszami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Zrównoważony biznes obejmuje zrozumienie warto-
ści oraz satysfakcję menedżerów, pracowników i  klien-
tów (Edvardsson, Larssona, 2004; Waddock, Bodwell, 
2004). Liczne badania potwierdzają (Hemingway, Mac-
lagan, 2004, De Gobbi, 2011) skuteczność działania za-
rządzających w zakresie sustainable development, opartą 
o  ich osobiste zaangażowanie i  przekonania. Menedże-
rowie chcą być świadomi podejmowanych działań; duże 

znaczenie ma dla nich podejmowanie decyzji w zgodzie 
z własnymi wartościami. 

Menedżerowie w  MŚP mogą stać się ważnym katali-
zatorem zmian myślenia o  sposobie wzrostu i  rozwoju 
przedsiębiorstw. Odgrywają oni szczególną rolę w  okre-
ślaniu wartości wyznawanych przez firmę i kształtowaniu 
jej kultury organizacyjnej, identyfikacji kluczowych pytań 
i  tworzeniu wizji przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa. 
Silne przywództwo (często właściciela), jego wizja, zdol-
ności poznawcze, by kierować i zarządzać, zdecydowanie 
i uparcie wykorzystywać sprzeczności i paradoksy – może 
stać się dla firmy istotną siłą napędową rozwoju. Warun-
kiem wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstw jest zatem zmiana w  mentalności mene-
dżerów, oparta na przekonaniu o zdolności do dostrzega-
nia i wykorzystania sił oraz szans w niej tkwiących.

dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Nauk Stosowanych
e-mail: kszczepanska@wsb.edu.pl

dr hab. Anna Francik, prof. nadzw.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydział Nauk Stosowanych
e-mail: fania1@onet.eu

Przypisy

1) Pojęcia zrównoważony biznes, zrównoważony rozwój przed-
siębiorstw sektora MŚP, zrównoważony rozwój w praktykach 
biznesowych są stosowane zamiennie.

2) Oprócz przywództwa jako główne czynniki determinujące 
zrównoważony rozwój biznesu MŚP wymienia się: (1) dostęp 
do wykwalifikowanych zasobów pracy, (2) dostęp do środków 
finansowych za pośrednictwem systemu bankowego, (3) zdol-
ność do reagowania na potrzeby rynku, (4) elastyczne ramy 
instytucjonalne.

Tab. 3. Pozycyjne statystyki opisowe dla wybranych zmiennych

Stwierdzenie Mediana Dominanta Liczność 
dominanty Minimum Maksimum 25 percentyl 75 percentyl

1 5 5 39 2 7 4 6

12 5 5 44 1 7 4 6

13 6 5 43 1 7 5 6

14 4 5 36 2 7 3 5

Treść stwierdzeń: (1) Jestem w stanie rozpoznawać i analizować potencjalne aspekty zrównoważonego rozwoju w biznesie; (12) Moje 
decyzje i rozstrzygnięcia jako menedżera odzwierciedlają moje osobiste wartości (decyzje biznesowe ostatnich 5 lat); (13) Zdaję sobie 
sprawę, że moje decyzje jako menedżera mają silny wpływ na zachowanie innych; (14) Regularnie wyjaśniam zarówno biznesowe, jak 
i etyczne przesłanki swoich opinii/decyzji

Źródło: opracowanie własne
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Leadership and Sustainable 
Business Development in SMEs

Summary

Small and medium-sized enterprises (SMEs) have the 
potential to promote the sustainable way of development 

–  SMEs constitute over 99% of enterprises in the UE. 
Managers play a  special role in this process. The aim 
of this paper is to examine the role and scope of the 
influence of leadership on the sustainable development of 
SMEs. Research methods included the theoretical analysis 
of scientific literature and a direct survey. The quantitative 
sample for analysis contains managers – the representatives 
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of 138 companies (SMEs) located in Poland. The obtained 
results show that leadership is one of key aspects that 
enable sustainability, more important than employee 
approval, the beliefs of employees from individual 
departments and teams, having a  long-term strategy 
for sustainable development in the company, external 
stakeholders approval and having substantial financial 
resources. There is a  statistically significant relationship 
between taking actions related to sustainable business 

in the company and manager’s conviction (awareness) of 
the concept of sustainable business development and the 
influence of the manager on employees and stimulating 
their behaviour.

Keywords

leadership, sustainable development, sustainable business, 
SMEs

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH 
INFRASTRUKTURALNYCH. 
STUDIUM PRZYPADKU
Jan Chadam

Wprowadzenie

W naszym życiu niewiele jest zdarzeń, których 
możemy być całkowicie pewni. Można zaryzy-

kować stwierdzenie, że ich w  praktyce nie ma. Benia-
min Franklin stwierdził wręcz, że: „w życiu pewne jest 
tylko to, że umrzemy i  że musimy płacić podatki”. Im 
problematyka, z jaką mamy do czynienia, jest bardziej 
skomplikowana, nowa, niepowtarzalna, tym większa 
niepewność ostatecznych efektów naszych działań. 
Z  taką właśnie materią mamy do czynienia, w  zarzą-
dzaniu projektami, szczególnie projektami dużej skali, 
jakimi są  inwestycje infrastrukturalne. Każde z  takich 
wyzwań jest odrębnym przypadkiem, najczęściej reali-
zowanym jednorazowo, bardzo złożonym, niezależnym 
od powtarzalnej działalności przedsiębiorstwa, a  przy 
tym charakteryzuje się bardzo dużym budżetem finan-
sowym. Pomimo ogromnego postępu teoretycznego 
i empirycznego, zarządzanie projektami ciągle pozosta-
je poważnym wyzwaniem dla większości menedżerów. 
Wyzwanie jest tym większe, im projekt bardziej złożony 
i kosztowny. Nie wolno przy tym zapominać, że każda 
decyzja inwestycyjna wiąże się z  trwałą zmianą struk-
tury aktywów podmiotu inwestującego. Płynne aktywa 
w postaci środków finansowych zostają zamienione na 
aktywa trwałe. Zatrzymanie procesu inwestycyjnego, 
jego opóźnienie bądź przekroczenie budżetu będzie 
w  sposób bezpośredni wpływać na wartość spółki 
z perspektywy właścicieli. Warto również zauważyć, że 
wiele projektów, w  szczególności infrastrukturalnych, 
obok złożoności i  wysokich budżetów ma duże zna-
czenie cywilizacyjne i polityczne. Szacuje się, że roczne 
zapotrzebowanie na projekty infrastrukturalne w skali 
światowej sięga 4 bilionów USD (Strategic Infrastructu-

re Steps To Operate…, 2014, s. 3). Z drugiej strony, tyl-
ko około 30% projektów jest realizowanych w terminie 
i założonym budżecie (Standish Group, 2015, CHAOS 
Report, 2015, s. 1). Stąd rosnąca rola zarządzania ryzy-
kiem w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Niniejszy artykuł jest studium przypadku, opisu-
jącym praktyczne zastosowanie rozwiązań z  zakresu 
zarządzania ryzykiem w  realizacji projektu budowy 
terminala do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego 
(LNG) w  Świnoujściu. Projekt o  wartości ponad 3  mi-
liardów złotych realizowany był w  formule EPC (En-
gineering, Procurement & Construction), co stwarzało 
dodatkowe trudności we wdrożeniu systemu zarządza-
nia ryzykiem ze względu na określony podział ról i od-
powiedzialności pomiędzy wykonawcą a inwestorem. 

Teoretyczne podstawy zagadnienia 

P roblematyka zarządzania projektami jest bardzo do-
brze opisana zarówno w krajowej (Trocki, 2010; Paw-

lak, 2006), jak i  światowej (Bolles, 2002; Kerzner, 2009) 
literaturze przedmiotu. Publikacje te poświęcone są w ca-
łości złożonej problematyce zarządzania projektami i ich 
roli w organizacji (Janasz, Wiśniewska, 2014). Odnoszą się 
do samej koncepcji oraz szczegółowych zagadnień, takich 
jak: planowanie zasobów projektu, zarządzanie ryzykiem, 
zarządzanie jakością w  projekcie, a  także komunikacja 
w zespole projektowym (Wysocki, McGary, 2005). Należy 
mieć na względzie, że kompetencje w zarządzaniu projek-
tami wynikają głównie z doświadczenia, kumulowanego 
w  ramach tysięcy realnie zrealizowanych zadań inwesty-
cyjnych na całym świecie (Mingus, 2002). 
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Do gromadzenia najlepszych praktyk i standaryzacji 
rozwiązań w zakresie zarządzania projektami powstało 
na świecie wiele wyspecjalizowanych organizacji. Do 
najbardziej znanych i  wpływowych należą: amerykań-
ski Project Management Institute (PMI) i  brytyjski 
The Association for Project Management (APMG). 
Rezultatem ich działalności są  wypracowane standar-
dy, będące podstawą wielu implementacji. Standardy 
te są  bazą do powstawania kompleksowych metodyk, 
zawierających zestawy technik możliwych do zasto-
sowania w  trakcie realizacji projektu. W  dziedzinie 
zarządzania projektami można spotkać się z  wieloma 
metodykami, co może świadczyć o  dojrzałości i  sa-
modzielności zarządzania projektami jako odrębnej 
dziedzinie zarządzania. Metodyki te różnią się co do 
zakresu i  w  zależności od specyfiki projektu mogą 
mieć różne zastosowanie. Najszerszy zakres zastoso-
wania mają uniwersalne metodyki, opracowane przez 
instytucje zajmujące się rozwojem i  rozpowszechnia-
niem wzorcowych metod zarządzania projektami. Są 
one łatwo dostępne i  niezbyt kosztowne, bywa nawet, 
że są  udostępniane nieodpłatnie. Do  najbardziej po-
pularnych i  uniwersalnych metodyk należy zaliczyć:  
PMBoK Guide (Project Management Body of Know-
ledge), opracowaną przez PMI, oraz PRINCE2 (Pro-
jects in Controlled Environments), opracowaną przez 
APMG. Na bazie wymienionych wcześniej standardów 
powstały także inne metodyki, które są popularne 
w  poszczególnych krajach i  branżach gospodarki. 
W  praktyce implementacyjnej znajdziemy również 
między innymi: PCM (Project Cycle Management) 

–  metodykę zarządzania projektami opracowaną dla 
projektów rozwojowych i  europejskich, P2M (Pro-
ject & Program Management System for Enterprise 
Innovation) –  metodykę opracowaną przez japońskie 
stowarzyszenie EAAJ (Engineering Advancement As-
sociation of Japan) i APM (Agile Project Management) 

–  adaptacyjne zarządzanie projektami (Layton, 2012), 
wykorzystujące zbiór różnych metodyk, określanych 
jako zwinne, lekkie lub elastyczne (Agile Methodo-
logies). Należy pamiętać, że ww. standardy są  dość 
ogólne i  uniwersalne. Wdrożenia mogą mieć charak-
ter implementacji powyższych metodyk lub też mogą 
przybierać postać rozwiązań o charakterze opracowań 
branżowych lub własnych. Zastosowanie tych ostat-
nich jest zazwyczaj ograniczone do organizacji, dla 
której zostały opracowane. Ostatnią grupę metodyk 
stanowią autorskie metodyki zarządzania projektami, 
które zostały przygotowane przez autorów znaczących 
opracowań i podręczników z zakresu zarządzania pro-
jektami. Stanowią one syntezę wiedzy i  doświadczeń 
indywidualnych autorów, a  ich jakość zależy przede 
wszystkim od ich kwalifikacji.

W analizowanym przypadku firma zdecydowała się 
na zastosowanie metodyki TenStep™, która stanowi 
rozwinięcie i  uszczegółowienie rozwiązań zawartych 
w PMBoK Guide. Jej opracowanie zostało zainicjowane 
przez amerykańskiego praktyka zarządzania projek-
tami Toma Mochala. Metodyka jest własnością firmy 

TenStep, która rozpowszechnia ją na zasadach licencji 
indywidualnej lub zbiorowej. Obecnie metodyka jest 
rozwijana przez globalną sieć partnerów biznesowych. 
TenStep™ dostarcza kierownikom projektu zestaw 
gotowych procesów i  technik do kierowania ludźmi 
i  ich pracą, zwiększając tym samym szanse sukcesu 
projektu. Wartością metodyki jest uniwersalność, czyli 
możliwość jej ponownego użycia, przy pewnych mody-
fikacjach opracowanych już procesów, procedur i  sza-
blonów w różnych projektach. Skraca to znacznie czas 
poszczególnych faz realizacji projektu, w szczególności 
przy ponownym konstruowaniu procesów i szablonów.

O  wyborze metodyki TenStep™ zadecydowały na-
stępujące czynniki:

• oparta jest na uznanym standardzie międzynarodo-
wym PMI;

• jest łatwa i  prosta w  implementacji, dzięki ograni-
czeniu do 10 procesów zarządczych realizowanych 
w zależności od skali i potrzeb projektu;

• zawiera zbiór gotowych procedur, narzędzi i  tech-
nik do wykorzystania;

• jest skalowalna i łatwa do adaptacji i dostosowania;
• zawiera przejrzystą i spójną strukturę ról i odpowie-

dzialności projektowych, opartych na personalnej 
odpowiedzialności głównych uczestników projek-
tów (Sponsorów, Kierowników Projektów).
Rozwiązania TenStep™ przekształcają zapisy zawar-

te w PMBoK Guide do postaci kompletnego, spójnego 
oraz łatwego w  zastosowaniu systemu. TenStep™ jest 
metodyką elastyczną i  kieruje się podejściem: „small 
methodology for small project, large methodology for 
large project”. Oznacza to, że skala projektu odpowiada 
poziomowi złożoności procesów zarządzania projekta-
mi, jak również czasowi oraz precyzji ich wykonania. 
Procesy oraz techniki zarządzania projektami służą do 
podziału istniejących zasobów w taki sposób, aby osią-
gnąć oczekiwane rezultaty. Doświadczenia pokazują, 
że duże i  bardziej złożone projekty wymagają więcej 
formalnych, wystandaryzowanych i  ustrukturyzo-
wanych procesów. Małe projekty również potrzebują 
struktury procesowej, jednakże nie musi być ona aż tak 
złożona (Trocki i in., 2009 s. 59).

Metodyka TenStep™ podzielona jest na rozdziały, 
poświęcone poszczególnym procesom w  zarządzaniu 
projektem (rys. 1). Metodykę rozpoczyna proces de-
finiowania projektu, gdzie kierownik projektu kwalifi-
kuje przedsięwzięcie jako małe, średnie lub duże. Taki 
podział narzuca pewien stopień szczegółowości i  za-
kres realizowanych działań, dlatego to rozróżnienie jest 
zachowane we wszystkich późniejszych rozdziałach 
metodyki. Drugi proces dotyczy tworzenia harmono-
gramu oraz budżetu projektu, natomiast trzeci dotyczy 
zarządzania tymi narzędziami. Pozostałe rozdziały 
metodyki opisują kolejno zarządzanie kwestiami kry-
tycznymi, zmianą, komunikacją, ryzykiem, zasobami 
ludzkimi, jakością oraz zarządzanie pomiarami pro-
jektu. Tylko pierwsze trzy procesy w  metodyce są  ob-
ligatoryjne. Pozostałe są fakultatywne, asynchroniczne 
i bardzo często są realizowane równolegle. 
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Zarządzanie ryzykiem zgodnie z metodyką TenStep™ 
polega na identyfikacji ryzyka, a  następnie ustaleniu 
planu zarządzania ryzykiem, dzięki czemu możliwe 
jest pozbywanie się potencjalnie niepomyślnych zda-
rzeń przed ich wystąpieniem lub zmniejszenie skutków 
ryzyka w przypadku ich wystąpienia.

Istota ryzyka w dużych projektach 
infrastrukturalnych 

C elem zarządzania ryzykiem w projekcie jest zwięk-
szenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń 

pozytywnych i  minimalizacja prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzeń negatywnych (Raydygin, 2013, 
s. 91–118). Proces ten koncentruje się na identyfikacji 
i  hierarchizacji ryzyka (Nicholas, Steyn, 2012, s.  516– 

–553). Wymaga zatem antycypacji możliwych przy-
szłych zdarzeń oraz analizy prawdopodobieństwa ich 
wystąpienia, w połączeniu z oceną możliwego wpływu 
na osiągnięcie celów projektu (Zawiła-Niedźwiecki, 
2013, s. 13–54; Rogowski, Michalczewski, 2005). 

Literatura podaje bardzo wiele różnych definicji 
ryzyka (Bonham, 2008, s.  183–215; Chapman, Ward, 
2003). Dla potrzeb niniejszego opracowania przyj-
miemy za PMI, że ryzyko projektowe to „zdarzenie 
o pewnym stopniu niepewności, które jeśli się wydarzy, 
może mieć negatywny lub pozytywny wpływ na cele 
projektu, takie jak zakres, harmonogram i  budżet” 
(A Guide to the Project Management…, 2013, s. 310). 
PMI wskazuje zatem, że ryzyko może być szansą lub 
zagrożeniem dla projektu. Dla porównania, definicja 
wg standardu Prince2 mówi, że ryzyko to „zdarzenie 
lub zbiór zdarzeń, które w  przypadku wystąpienia 
mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów” (Prince2 

–  Skuteczne Zarządzanie…, 2009, s.  81). Z  kolei wg 
normy ISO 31000 ryzyko to „wpływ niepewności na 
cele”, a  zarządzenie ryzykiem to „działania dotyczące 
kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu 
do ryzyka” (PN-ISO 31000, 2012, s. 15).

Można przyjąć za PMBok Guide, że proces zarzą-
dzania ryzykiem obejmuje planowanie sposobu za-
rządzania ryzykiem, identyfikację ryzyk i  ich analizę 
(ilościową i/lub jakościową), planowanie reakcji na zi-

dentyfikowane zagrożenia oraz monitoring i kontrolę 
wdrażania przygotowanych mechanizmów mitygują-
cych. Każde ryzyko musi posiadać swojego „właścicie-
la”, odpowiedzialnego za przygotowanie i  wdrożenie 
planu reakcji w swoim obszarze. 

Zarządzanie ryzykiem jest działaniem realizowa-
nym równolegle z pozostałymi procesami zarządczymi, 
musi być zatem odpowiednio wdrożone i  zintegrowa-
ne z  uwzględnieniem charakterystyki projektu i  śro-
dowiska organizacyjnego, w jakim jest on realizowany. 
Standard PMI wymienia kluczowe czynniki sukcesu 
dla skutecznego zarządzania ryzykiem w  projektach 
(rys. 2).

Ryzyka projektowe można podzielić na ryzyka 
wrodzone (generyczne), które wynikają z  ogólnego 
charakteru projektu i  są  typowe dla branży, w  jakiej 
projekt jest realizowany, oraz ryzyka specyficzne, któ-
re wynikają z uwarunkowań unikatowych dla danego, 
konkretnego projektu (np. uwarunkowania geograficz-
ne, zastosowana technologia, aktywność i nastawienie 
najbliższego otoczenia, zmiany rynkowe czy poziom 
skomplikowania procedur administracyjnych). Prakty-
ka pokazuje, iż duże projekty mają większą podatność 
na ryzyka wrodzone niż projekty małe. Oznacza to, że 
zarządzanie ryzykiem w  dużych projektach powinno 
mieć bardziej intensywny charakter. 

Omawiane w  artykule, wdrożone wielopoziomowe 
rozwiązania, pozwoliły w radykalny sposób ograniczyć 
zagrożenia związane z  terminem i  budżetem inwesty-
cji. Zmaterializowane ryzyka były wykryte na wczes- 
nych etapach projektu i  minimalizowane, co jednak-
że nie oznacza, że zawsze było możliwe ich całkowite 
wyeliminowanie. 

Zarządzanie ryzykiem 
w projekcie budowy Terminala 
LNG — perspektywa inwestora

T erminal LNG w  Świnoujściu jest pierwszym tego 
typu obiektem w  Europie Środkowo-Wschodniej. 

Realizowany był w  formule EPC (Engeenering, Pro-
curement and Construction). Formuła EPC oznacza, 
że  Generalny Wykonawca Inwestycji (GRI) jest od-

Rys. 1. Procesy w metodyce TenStep™
Źródło: opracowanie własne na podstawie metodyki TenStep Project Management Process 
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powiedzialny za zaprojektowanie, wybudowanie, za-
opatrzenie i  uruchomienie projektu w  ramach kwoty 
uzgodnionej z zamawiającym. 

Przedsięwzięcie składa się z  części lądowej i  mor-
skiej. W  części lądowej zlokalizowany jest Terminal 
LNG z dwoma zbiornikami na skroplony gaz o pojem-
ności 160 000 m3 każdy (z rezerwą pod trzeci zbiornik) 
oraz instalacją regazyfikującą o przepustowości 5 mld 
m3/rocznie. W  ramach inwestycji został również wy-
budowany gazociąg przyłączeniowy do krajowej sieci 
przesyłowej. W  części morskiej znajduje się port ze-
wnętrzny, składający się m.in. z nowo wybudowanego 
falochronu osłonowego wraz ze stanowiskiem statko-
wym, pozwalającym na przyjęcie jednostek o  pojem-
ności do 216 000 m3 (tzw. metanowce typu Q-Flex). 

W  tabeli 1  zaprezentowano pięć różnych perspek-
tyw postrzegania ryzyka w  realizowanym projekcie 
budowy terminala. Spojrzenie z  wielu perspektyw 
pozwoliło spółce zbudować specjalny system zarzą-
dzania ryzykiem, szczególnie w  obszarach, na które 
wpływ nie był ograniczony w  związku z  formułą re-
alizowanego kontraktu (EPC). Projekt był bowiem 
narażony nie tylko na typowe dla dużych projektów 
infrastrukturalnych ryzyka, ale także na te, wynikają-
ce ze specyficznych aspektów społecznych i  politycz-
nych. Ponadto, ze względu na fakt, że całość inwestycji 
składała się z  części lądowej i  morskiej, projekt był 
realizowany przez czterech inwestorów, posiadających 
dodatkowo różny status prawny. W tym celu wdrożo-
ny został specjalny system koordynacji na poziomie 
Koordynatora Projektu oraz stworzony został spójny, 
kompletny mechanizm identyfikacji i  zarządzania ry-
zykiem, pozwalający na:

• identyfikację ryzyk w  Projektach Składowych oraz 
w Projekcie Głównym wraz z ich opisem, oceną po-
tencjalnego wpływu na projekt oraz listą czynników, 
które determinują dane ryzyko;

• wycenę poszczególnych elementów ryzyka, w  celu 
ustalenia ich ważności dla powodzenia projektu;

• przypisanie personalnej odpowiedzialności za za-
rządzanie danym ryzykiem;

• rekomendacji zmian w celu zwiększenia skuteczno-
ści w zarządzaniu ryzykiem;

• określenie mierników, które będą wskazywać zmia-
nę statusu ryzyka w czasie;

• określenie powiązań między poszczególnymi ele-
mentami ryzyka.
Przykładem takiego ryzyka, które zostało obsłużone 

zgodnie z  zaplanowaną strategią, było ryzyko, jakie 
zmaterializowało się w 2010 roku, związane z możliwo-
ścią wystąpienia na dnie akwenu, stanowiącego plac bu-
dowy, dużej ilości militarnych pozostałości po II wojnie 
światowej. Łączne zestawienie ilości przedmiotów wy-
buchowych wydobytych w trakcie prac budowlanych 
w  tym okresie to niespełna 950 sztuk (m.in. bomba 
lotnicza, miny morskie, pociski artyleryjskie, granaty 
i  amunicja). Sygnalizowanym przez Wykonawcę prac 
morskich skutkiem mogło być znaczne opóźnienie 
terminu zakończenia prac. Dodatkowo w wyniku opóź-
nień w pracach związanych z falochronem i nabrzeżem 
niezbędne było uzgodnienie zmiany sposobu wykony-
wania robót, które były prowadzone na jednym akwenie. 
Ze względu na obecność wielu podmiotów rozwiązanie 
problemu wymagało specjalnej koordynacji.

Wdrożone mechanizmy stanowiły dobrą platformę 
zarówno do informowania wszystkich interesariuszy 

Rys. 2. Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu ryzykiem
Źródło: opracowanie własne na podstawie Practice Standard for Project Risk Manage-
ment, PMI, 2009
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o  zagrożeniach i  podejmowanych w  związku z  nimi 
krokach zarządczych, jak i  do poszukiwania wspól-
nych rozwiązań oraz dokonywania uzgodnień. W spół-
ce Polskie LNG zarządzanie ryzykiem odbywało się na 
trzech różnych poziomach (rys. 3).

Rys. 3. Zarządzanie ryzykiem w spółce Polskie LNG
Źródło: opracowanie własne

Zarządzanie ryzykiem na poziomie projektowym 
było realizowane przez spółkę w  oparciu o  wybraną 
i  wdrożoną metodykę TenStep™. Ryzyka były iden-
tyfikowane i  grupowane według obszarów, za które 
odpowiadają poszczególne komórki organizacyjne. 
Wszystkie ryzyka zostały opisane na wysokim pozio-
mie szczegółowości i  dotyczyły kwestii związanych 
z  pracami realizowanymi przez Wykonawcę na placu 
budowy, w podziale na obszary, takie jak: projektowa-
nie, dostawy, wykonawstwo czy kwestie środowiskowe. 
Wraz z  postępem prac i  wchodzeniem projektu w  ko-
lejne fazy lista ryzyk podlegała aktualizacji. 

Każde ryzyko posiadało unikatowy identyfikator, 
było nazwane i opisane, jak również posiadało przypi-
saną strategię obsługi. W ramach przyjętej procedury 

raportowania zespół odpowiedzialny za zarządzanie 
ryzykiem w  projekcie przygotowywał i  przekazywał 
(w  układzie miesięcznym) sprawozdanie ze zrealizo-
wanych działań. Okresowo przeprowadzono komplek-
sowy przegląd obszarów ryzyka (rys. 4) na poziomie 
każdego z czterech Projektów Składowych oraz całego 
projektu (Projektu Głównego). Zdezaktualizowane ry-
zyka były archiwizowane, zaś nowe – zgłaszane. Ryzy-
ka dla Projektu Głównego oraz wybrane, kluczowe dla 
poszczególnych Projektów Składowych, były umiesz-
czane w  specjalnym miesięcznym raporcie dla osób 
nadzorujących cały projekt.

Na poziomie kontraktowym zarządzanie ryzykiem 
koncentrowało się na terminowej realizacji kluczo-
wych etapów projektu przy wykorzystaniu wszystkich 
dostępnych narządzi kontraktowych. Szczególnie istot-
ne było aktywne zarządzanie harmonogramem. Wy-
korzystano do tego metodę ścieżki krytycznej (CPM 

– Critical Path Method), wspartą metodą Monte Carlo 
do szacowania czasu trwania czynności i  prawdopo-
dobieństwa ich uzyskania. Metoda ta pozwala uzyskać 
szacunkowe daty osiągnięcia poszczególnych zdarzeń 
w  projekcie, w  tym datę jego zakończenia, w  posta-
ci rozkładów prawdopodobieństwa, a  nie wartości 
punktowych. Zidentyfikowane ryzyka zostały wpisane 
do odpowiedniego rejestru oraz sparametryzowane 
pod względem prawdopodobieństwa ich wystąpienia 
i wpływu na czas trwania zadania lub grupy zadań, na 
które oddziaływały. Następnie wykonano symulację 
harmonogramu z  wykorzystaniem specjalistycznego 
oprogramowania (Oracle Primavera P6). 

W  jej wyniku powstał raport, który zawierał symu-
lację czasów trwania poszczególnych czynności oraz 

Tab. 1. Główne perspektywy ryzyka w projekcie Terminala LNG 

Techniczne Organizacyjne Społeczne Polityczne Biznesowe

• Pierwszy tego typu 
projekt w Europie 
Wschodniej wymagający 
unikatowego know-how;

• Realizacja w formule 
EPC – inwestycja pod 
klucz, co oznacza 
dużą niezależność 
Wykonawcy;

• Wykonawcą jest 
międzynarodowe 
konsorcjum;

• Konieczność 
współpracy na 
jednym placu budowy 
z wieloma partnerami, 
realizującymi odrębne 
zadania inwestycyjne

• Projekt realizowany 
przez cztery różne 
podmioty gospodarcze, 
co wymaga specjalnej 
koordynacji;

• Zróżnicowana forma 
prawna, struktora 
i doświadczenie 
inwestycyjne 
partnerów;

• Zróżnicowany 
potencjał ludzki, 
techniczny i finansowy 
partnerów;

• Różna kultura 
organizacyjna 
poszczególnych 
inwestorów;

• Różny zakres rzeczowy 
prac do realizacji 
oraz różne źródła 
finansowania;

• Zróżnicowana 
struktura właścicielska

• Regazyfikacja 
skroplonego gazu jest 
technologią nową, 
mogącą budzić obawy 
społeczności lokalnej 
(bezpieczeństwo);

• Inwestycja leży 
w obszarze chronionym 
„Natura 2000”;

• Znajduje się ponadto 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie skupisk 
ludzkich;

• Uzdrowiskowy 
charakter lokalizacji 
(wpływ na atrakcyjność 
turystyczną miasta, 
ograniczony dostęp do 
plaży);

• Obawy indywidualne, 
jak np. spadek 
wartości prywatnych 
nieruchomości

• Projekt o strategicznym 
znaczeniu dla 
bezpieczeństwa 
energetycznego kraju;

• Podmiotami 
odpowiedzialnymi za 
projekt są podmioty 
będące własnością 
Skarbu Państwa bądź 
posiadające status 
urzędu;

• Duża liczba 
zainteresowanych 
interesariuszy;

• Bardzo duże 
zainteresowanie 
mediów i opinii 
publicznej

• Podpisana terminowa 
umowa na dostawę 
gazu;

• Finansowanie 
projektu z funduszy 
UE, co wymaga 
wyjątkowej staranności 
w zakresie stosowania 
szczególnych 
przepisów prawa 
i sprawozdawczości

Źródło: opracowanie własne
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terminów osiągnięcia kluczowych kamieni w  projek-
cie. Raport był przedmiotem specjalnych warsztatów 
z  Wykonawcą, które miały na celu wprowadzenie 
ewentualnych zmian i poprawek do harmonogramu. 

Na poziomie korporacyjnym ryzyka były zarządzane 
przy wykorzystaniu wdrożonego w Spółce Systemu Za-
rządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM – Enterpri-
se Risk Management) opartego na normie ISO 31000. 
Norma ISO 31000 stanowi spójny standard dotyczący 
zarządzania ryzykiem na poziomie przedsiębiorstwa. 
Korzyścią z wdrożenia rozwiązania systemowego była 
zmiana podejścia do ryzyka, z  fragmentarycznego na 
zintegrowany, z  pasywnego na aktywne oraz z  działa-
nia ad hoc na systematyczny i powtarzalny proces. Tym 
samym utrwaliło to zmiany w  kulturze organizacji, 
ukierunkowanej na systemowe zarządzanie ryzykiem 
w przedsiębiorstwie. 

Zarządzanie ryzykiem na styku 
Inwestor — Wykonawca

P rojekt budowy Terminalu LNG w Świnoujściu rea- 
lizowany był w  formule EPC, w  związku z  czym 

Generalny Realizator Inwestycji (GRI) został zobo-
wiązany do wykonania całości prac związanych z  tą 
inwestycją, począwszy od opracowania projektu wyko-
nawczego poprzez dostawy wszystkich urządzeń i  ma-
teriałów, prowadzenie prac budowlano-montażowych, 
skończywszy na uzyskaniu niezbędnych decyzji ad-
ministracyjnych i  pozwolenia na użytkowanie. Cechą 
charakterystyczną kontraktu realizowanego w formule 
EPC było przeniesienie większości ryzyk związanych 
z prowadzaniem procesu budowlanego na Wykonawcę. 
Zgodnie z  umową, Generalny Wykonawca Terminala 
(GRI) ponosił odpowiedzialność za terminowe zreali-
zowanie kluczowych prac określonych` w umowie, jak 
również w całości odpowiadał za spełnienie wszystkich 
warunków koniecznych do podpisania protokołu od-
bioru do użytkowania. GRI ponosił także koszty prac 
związanych z usunięciem wad oraz ewentualnych szkód 
z nich wynikających. Ponadto Wykonawca odpowiadał 
za relacje z podwykonawcami i dostawcami. Po stronie 
Wykonawcy leżała również odpowiedzialność za szko-
dy na terenie budowy, w  tym szkody środowiskowe 
oraz ryzyka związane z  utratą zdrowia lub życia osób 
przebywających na placu budowy.

Z uwagi na opisaną powyżej formułę realizacji inwe-
stycji Wykonawca we własnym zakresie zarządzał ryzy-
kami, będącymi w  jego gestii, przy ścisłej współpracy 
z  Inwestorem. Spółka była aktywnie zaangażowana 
w monitoring i kontrolę procesu inwestycyjnego. Prze-
gląd ryzyk prezentowany był w miesięcznych raportach 
stanu projektu przedkładanych przez Wykonawcę. Sta-
tus inwestycji omawiany był także podczas cyklicznych 
spotkań z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inwe-
stora i  Nadzoru Inwestorskiego (spotkania najwyższe-
go kierownictwa projektu, narady koordynacyjne czy 
spotkania zespołów roboczych). Dla działań mających 
kluczowe znaczenie dla projektu, takich jak aktualiza-
cja harmonogramu, Wykonawca sporządzał szczegó-
łową analizę ryzyka dla możliwych scenariuszy, która 
następnie była przedmiotem wspólnych warsztatów 
mających na celu wypracowanie optymalnego planu 
dalszych prac. 

Podkreślić należy, że niezależnie od opisanej formu-
ły EPC, jak wspomniano wcześniej, Inwestor prowadził 
własną analizę ryzyka na poziomie projektowym czy 
korporacyjnym. Dodatkowym źródłem informacji były 
analizy i raporty sporządzane przez Nadzór Inwestorski. 
Na podstawie zebranych informacji Spółka identyfiko-
wała ryzyka i  zwracała uwagę Wykonawcy na poten-
cjalne problemy projektowe. Spółka pomagała również 
w wypracowaniu sposobów eliminacji lub ograniczania 
skutków ryzyka. Inwestor wspierał także Wykonawcę 
w kwestiach związanych ze współpracą z administracją 
lokalną. Wszystkie wymienione działania nie wyelimi-
nowały jednak opóźnienia w  projekcie. Bardzo często 
perspektywa postrzegania ryzyka w projekcie była inna 
ze strony Wykonawcy, a inna ze strony Inwestora. W ta-
kiej sytuacji, ze względu na przyjętą formułę realizacji 
inwestycji (EPC), decydujące zdanie miał Wykonawca, 
jak pokazuje doświadczenie, jego działania nie zawsze 
okazywały się skuteczne.

Podsumowanie

R yzyko wpisane jest w  każde działanie, w  szcze-
gólności jest nierozerwalnie związane z  realizacją 

złożonych projektów infrastrukturalnych. Ryzyka nie 
można wyeliminować, należy nim jednak zarządzać 
w  profesjonalny sposób. Implementacja zaawanso-
wanych metodyk zarządzania projektami, w  tym 

Rys. 4. Kolejne etapy procesu inwestycyjnego poddawane ocenie ryzyka
Źródło: opracowanie własne
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zarządzania ryzykiem, zwiększa szanse na realizację 
projektu w  założonym terminie i  oszacowanym bu-
dżecie. Praktyka uczy jednak, że nawet najbardziej 
złożone i wielopoziomowe rozwiązania nastawione na 
aktywne zarządzanie ryzykiem nie gwarantują sukcesu. 
Przykładem tego jest opisany przypadek, pokazujący, 
że pomimo bardzo aktywnego podejścia i  wdrożenia 
wielu narzędzi wspierających odnotowano opóźnienie 
w realizacji projektu. 

Głębsza analiza przypadku nie pozostawia wątpli-
wości, że jedną z głównych przyczyn tego opóźnienia 
był brak możliwości aktywnego zarządzania ryzykiem 
w  obszarze, który był realizowany przez Wykonawcę. 
Ze względu na przyjętą formułę realizacji kontraktu 
(EPC) aktywne zarządzanie projektem możliwe było 
wyłącznie w  obszarze, na który miał wpływ Inwestor. 
Doświadczenia z analizy tego przypadku prowadzą do 
interesujących rekomendacji. Jeżeli posiadamy okre-
ślone kompetencje do zarządzania projektami, w  tym 
zarządzania ryzykiem, powinniśmy zadbać o  możli-
wie duży wpływ na realizację zadania inwestycyjnego. 
Takie podejście niesie wprawdzie za sobą większą od-
powiedzialność, ale pozwala na bardziej proaktywne 
zachowania w  sytuacji występowania ryzyka. Znale-
zienie dobrego kompromisu w tym zakresie pozostaje 
niewątpliwie zawsze wyzwaniem dla zarządzających.

dr hab. Jan Chadam, prof. UMCS
UMCS w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
e-mail: jan.chadam@onet.eu
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Risk Management in Infrastructure 
Projects. A Case Study

Summary

This article presents a  case study of implementation 
of risk management measures in liquefied natural gas 
(LNG) regasification terminal construction project. 
The project worth over PLN 3  billion was carried 
out under EPC contract (Engineering, Procurement 
& Construction), which posed additional problems 
in application of a  comprehensive risk management 
system due to unconventional structural division 
of roles and functions between the contractor and 
the employer. Despite the proactive approach, 
implementation and evaluation of numerous tools 
and measures, the project suffered a substantial delay 
predominantly attributable to the incapacity to manage 
the risks remaining within the contractor’s obligations. 
On that account, the choice of implementation 
procedures applied to large and complex projects has 
a fundamental impact on the performance and scope 
of risk management as well as the efficiency of this 
process.
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KONCEPCJE ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI 
NA PRZYKŁADZIE KRAKOWSKICH 
START-UPÓW TECHNOLOGICZNYCH
Michał Adamczyk

Wprowadzenie

W iedza i  związana z  nią innowacyjność zawsze 
stanowiły bardzo ważne elementy rozwoju przed-

siębiorczości, jednak ostatnie dekady sprawiają, iż stają 
się one coraz ważniejszymi kategoriami biznesowymi, 
pozwalającymi na tworzenie nowych produktów, usług, 
przedsiębiorstw, ale przede wszystkim na generowanie 
nowej wartości dla klienta. W coraz większym stopniu in-
nowacyjność, dotychczas przeważnie kojarzona z branżą 
IT, staje się kluczowym aspektem również w tradycyjnych 
obszarach, jak rolnictwo, transport czy sprzedaż detalicz-
na (Kozarkiewicz, 2010, s. 20).

Wzrost znaczenia czynników niematerialnych w prak-
tyce biznesowej przedsiębiorstw pociąga za sobą koniecz-
ność refleksji nad stosowanymi dotychczas metodami za-
rządzania. Klasyczne szkoły skoncentrowane na realizacji 
planów długookresowych i pozycjonowaniu się względem 
konkurencji zdają się nie przystawać do realiów turbulent-
nej gospodarki opartej na trudno mierzalnych zasobach.

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych kon-
cepcji zarządzania organizacjami w  gospodarce opartej 
na wiedzy na przykładzie krakowskich firm typu start-up. 
Rozważania teoretyczne dotyczące głównie zarządzania 
innowacjami uzupełniono badaniami empirycznymi pro-
wadzonymi metodą studium przypadku na grupie 9 kra-
kowskich przedsiębiorstw innowacyjnych.

Nowe koncepcje zarządzania 
innowacjami

P owstająca na naszych oczach gospodarka, oparta na 
innowacji, unikalnych kompetencjach, elastyczności, 

globalnych modelach sprzedaży, indywidualizowaniu 
oferty dla klienta, powszechności technologii informa-
tycznych, charakteryzuje się wysoką turbulentnością, 
skróceniem cyklu życia produktu, a  przede wszystkim 
daleko idącą nieprzewidywalnością.

Klasyczne koncepcje zarządzania zalecały tworzenie 
długofalowych planów działania z jasno określonymi re-
zultatami (szkoła planistyczna), dokonywanie dokładnej 
analizy otoczenia, np. metodą pięciu sił Portera, a  na-
stępnie konfrontowanie sytuacji rynkowej z potencjałem 
firmy, np. przy użyciu analizy SWOT, dzięki czemu moż-
liwe było odpowiednie pozycjonowanie firmy względem 
grupy strategicznej i  wybór jasnej drogi: lidera koszto-
wego lub zróżnicowania (szkoła pozycyjna). Taki model 

zarządzania dobrze sprawdzał się w statycznym i przewi-
dywalnym otoczeniu. Jednak turbulentność nowoczesnej 
gospodarki opartej na wiedzy skłania menedżerów do 
stosowania innych metod zarządzania. Odpowiedzią na 
te wzywania może być tzw. teoria inkrementalna, kładą-
ca nacisk na emergentny, samorzutny rozwój organizacji, 
poprzez łączenie posiadanych kompetencji i  ulotnych 
szans pojawiających się na rynku. Organizacja ma wów-
czas ogólnie wyznaczony cel, misję i wizję, ale nie plan 
szczegółowy. Kluczowymi czynnikami sukcesu stają się 
wówczas: szybkość działania, elastyczność i kierowanie 
się prostymi regułami (Obłój i in., 2008, s. 14).

Doskonałą ilustracją koncepcji wpisującej się w teorię 
inkrementalną jest Lean Startup (Ries, 2011, pp. 25–82), 
czyli metoda iteracyjnego testowania oferowanego pro-
duktu (lub całego modelu biznesowego) i  jego ciągłego 
dopasowywania do realiów rynkowych i  oczekiwań 
konsumentów.

Do teorii inkrementalnych Obłój i  inni (2008, s.  14) 
zaliczają również szkołę zasobową (RBV, resource-based 
view). Zgodnie z jej założeniami, każda firma posiada tzw. 
kompetencje kluczowe, na bazie których musi tworzyć 
ciągle nowe rozwiązania, „pozostając w  ruchu”. Za klu-
czowe uznaje się te zasoby, które wpisują się w tzw. model 
VRIN, czyli są jednocześnie (Barney, 1991, s. 105–107):

• Valueable (cenne), czyli stanowią istotną wartość dla 
klienta lub umożliwiają jej tworzenie,

• Rare (unikalne), a  więc nie są  w  posiadaniu 
konkurencji,

• Imperfectly imitable (trudne do imitacji), czyli nie 
mogą być w łatwy sposób stworzone lub nabyte przez 
konkurencję,

• Non-substitutable (niezastępowalne), czyli nie da się 
ich zastąpić innymi zasobami.
W  literaturze często podkreślanym aspektem jest 

także zdolność danej organizacji do dynamicznego 
wykorzystywania posiadanych kompetencji. Aby zatem 
budować przewagę konkurencyjną, konieczne jest posia-
danie zasobów, które są cenne dla klienta (lub pozwalają 
tworzyć cenną dla niego wartość), trudne do imitacji 
przez konkurencję, stosunkowo rzadkie, a ponadto orga-
nizacja potrafi wykorzystywać te zasoby, dostosowując je 
do zmieniających się warunków (ucząc się, jak je można 
lepiej wykorzystać) (Cardeal, António, 2012, s.  10161– 

–10162; Flaszewska, Zakrzewska-Bielawska, 2013).
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Nie jest jednak powiedziane, że firmy muszą korzy-
stać wyłącznie z  kapitału intelektualnego wytworzone-
go we własnych strukturach. W  gospodarce opartej na 
wiedzy możliwe, a wręcz konieczne staje się korzystanie 
z zasobów wiedzy innych instytucji. Uważa się, że trans-
fer wiedzy z zewnątrz organizacji stanowi źródło od 34 
do 65% udanych innowacji (Macias, 2007, s. 20).

Bardzo ważną rolę w  generowaniu innowacyjności 
odgrywają również zewnętrzni interesariusze – dostaw-
cy, klienci, odbiorcy i  inni partnerzy –  dostarczający 
informacji –  czyli niezbędnego paliwa do tworzenia 
innowacji. Chodzi tu nie tylko o wiedzę jawną, ale także 
ukrytą, którą można pozyskać np. poprzez obserwację 
zachowań klientów (Kozarkiewicz, 2010, s. 20).

Modele biznesu

P anujący do niedawna paradygmat zamkniętych in-
nowacji, polegający na ochronie własnych zasobów 

i  inwestowaniu ogromnych środków we własne działy 
badawczo-rozwojowe powoli ustępuje miejsca koncepcji 
otwartych innowacji, zakładającej współdzielenie zaso-
bów intelektualnych przez różne organizacje, a niekiedy 
ich pełne udostępnienie wszystkim zainteresowanym 
podmiotom.

Nowatorskie firmy coraz częściej rezygnują z ochrony 
swojej własności intelektualnej, ponieważ rozumieją, że 
sam postęp technologiczny nie decyduje o sukcesie ryn-
kowym przedsiębiorstwa. Sama technologia nie tworzy 
jeszcze dla klienta wartości. Tworzy ją dopiero model 
biznesowy, który jest szczególnie ważny w  przypadku 
innowacyjnej technologii (Macias, 2012, s. 13).

Istotną konsekwencją paradygmatu otwartych inno-
wacji jest fakt, że o przywództwie rynkowym świadczy 
nie tyle pierwszeństwo w  pojawieniu się na rynku, ile 
stworzenie lepszego od konkurencji modelu biznesowe-
go (Kozarkiewicz, 2010, s. 22).

Choć w literaturze naukowej pojęcie modelu biznesu 
nie jest ściśle zdefiniowane, to coraz częściej staje się 
oddzielną jednostką analizy i przedmiotem wielu badań. 
Najogólniej model biznesu stanowi holistyczne podej-
ście (uwzględniające zarówno zasoby, jak i  otoczenie 
firmy) do sposobu tworzenia i dostarczania wartości dla 
klienta. Może on być również traktowany jako narzędzie 
zarządzania firmą na poziomie strategicznym (Macias, 
2012, s. 12–13).

Przykładem takiego ujęcia jest narzędzie nazwane 
przez Alexandra Osterwaldera Business Model Canvas. 
Sprowadza się ono do przedstawienia modelu strategii 
firmy w  formie graficznej jako kanwy złożonej z  9  pól. 
Miejsce centralne zajmuje propozycja wartości, wokół 
niej znajdują się relacje z odbiorcami, kanały dystrybu-
cji, kluczowe zasoby i  kluczowe działania firmy, dalej 
umieszczone są segmenty klientów, kluczowi partnerzy 
oraz struktury przychodów i  kosztów (Osterwalder, Pi-
gneur, 2010, s. 16–41).

Model biznesowy jako koncepcja zarządzania strate-
gicznego kierowany jest głównie do firm stawiających na 
innowacje i postęp techniczny. Model biznesu może być 

w tych domenach traktowany, jako sposób na komercja-
lizację innowacyjnych pomysłów. Niekiedy sam model 
może stanowić innowację, uzupełniając tradycyjne pro-
dukty. Kluczową cechą każdego takiego modelu jest kon-
centracja na wartości, którą można dostarczyć klientowi 
(Macias, 2012, s. 14).

Metody pomiaru innowacyjności

Z uwagi na złożoność problematyki innowacyjności 
jej opis czy też pomiar zdają się być zagadnieniami 

dość skomplikowanymi. Obserwacje w  obszarze nauki, 
techniki i  innowacji (N+T+I), zdaniem J. Wiśniewskiej 
(2010, s. 22), nie doczekały się jeszcze spójnego systemu 
metod badawczych. Najczęściej wykorzystywane są  do 
tego narzędzia ekonomiczno-statystyczne lub analiza 
studium przypadku.

Autorka przytacza pięć najczęściej wykorzystywanych 
metod stosowanych w tym obszarze:

• Metoda Oslo, skoncentrowana głównie na analizie ku-
powanych innowacji, w postaci urządzeń technicznych 
lub gotowej wiedzy w  postaci patentów, licencji czy 
usług technicznych.

• Metoda bilansu płatniczego (ang. TBP – Technology Ba-
lance of Payments), stworzona z myślą o mierzeniu mię-
dzynarodowej dyfuzji wiedzy, polega na analizie mię-
dzynarodowych przepływów własności przemysłowej.

• Statystyka sektorów i  produktów wysokiej techniki, 
skoncentrowana na parametrach ilościowych, takich 
jak udział wysokich technologii w eksporcie, wielkość 
nakładów na działalność badawczo-rozwojową, zapo-
trzebowanie na wykwalifikowany personel czy czas ży-
cia produktów.

• Metoda społeczeństwa informacyjnego, biorąca pod 
uwagę popyt, podaż i  wykorzystanie technologii 
informatycznych. 

• Statystyka patentowa, skupiająca się na liczbie zgłoszo-
nych patentów i bywa często wykorzystywana w Polsce 
jako główny miernik innowacyjności gospodarki.
Według przyjmowanej przez Główny Urząd Staty-

styczny definicji, zaczerpniętej z  tzw. Podręcznika Oslo, 
innowacja to: „wdrożenie nowego lub znacząco udo-
skonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, 
nowej metody marketingowej lub nowej metody orga-
nizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca 
pracy lub stosunkach z otoczeniem” (OECD, 2008, s. 48).

Zgodnie z  tym podejściem, działalność innowacyj-
na nie została ograniczona tylko do nowej technologii. 
Można zatem na jej podstawie wyróżnić cztery typy 
innowacji:
1. Innowację produktową, która polega na wprowadze-

niu do użytku nowego produktu lub usługi.
2. Innowację procesową, polegającą na modyfikacji łań-

cucha wartości – czyli procesu tworzenia lub dystry-
bucji danego wyrobu lub usługi.

3. Innowację marketingową, której celem jest lepsze za-
spokojenie potrzeb klienta lub otwarcie się na nowe 
rynki poprzez wdrożenie zupełnie nowej koncepcji 
lub strategii marketingowej.
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4. Innowację organizacyjną, która polega na wprowa-
dzeniu nowej organizacji pracy lub dystrybucji, której 
celem jest np. obniżenie kosztów, poprawa warunków 
pracy czy uzyskanie dostępu do nowych zasobów.
Warto w  tym miejscu odnotować, że GUS w  swoich 

raportach dotyczących innowacyjności ogranicza się 
wyłącznie do firm posiadających osobowość prawną i za-
trudniających, co najmniej 10 osób (GUS, 2012, s. 15), co 
wyklucza mikroprzedsiębiorstwa kreatywne typu start-up, 
których istotą działalności jest tworzenie innowacji, ale 
zatrudniających maksymalnie kilku pracowników, a  cza-
sem nieposiadających nawet osobowości prawnej (korzy-
stających z osobowości inkubatora).

A. Kozarkiewicz (2010, s. 23) zauważa, iż właściwą me-
todą badania zagadnień zarządzania innowacjami jest ana-
liza przypadku (case-based research). M. Brzeziński (2012, 
s.  11) zwraca z  kolei uwagę na pogłębiające się rozwar-
stwienie między dostępną wiedzą teoretyczną dotyczącą 
zarządzania innowacjami a praktyką. Podkreśla również 
konieczność łączenia wiedzy z  różnych dziedzin, takich 
jak: socjologia, psychologia, ekonomia i zarządzanie.

Metoda badawcza

N a potrzeby niniejszego artykułu przeprowadzono 
analizę przypadku 9  krakowskich firm technolo-

gicznych typu „start-up”. Wykorzystano do tego zapis 
półustrukturyzowanych wywiadów prowadzonych w ra-
mach badań pilotażowych realizowanych przez zespół 
badawczy przy fundacji Kraków Miastem Startupów, 
którego autor jest członkiem. Celem badania było zdefi-
niowanie pojęcia start-up i bliższe zrozumienie specyfiki 
funkcjonowania tego typu organizacji.

Do analizy wybrano 9 przedsiębiorstw, których dzia-
łalność opiera się na tworzeniu innowacji technologicz-
nych. Z  uwagi na brak jednoznacznej definicji pojęcia 

„start-up” w  literaturze badanie prowadzono w  nurcie 
symbolicznym (Sułkowski, 2013, s.  21–22), zgodnie 
z którym badani sami definiowali jego znaczenie i okre-
ślali, czy ich firma spełnia taką definicję. Do udziału 
w badaniu zapraszano przedsiębiorców uczestniczących 
w  spotkaniach dedykowanych (według deklaracji orga-
nizatorów) osobom prowadzącym własne start-upy.

Zapis wywiadów analizowany był za pomocą techniki 
nadawania kodów znaczeniowych i  łączenia ich w  bar-
dziej ogólne kategorie, a więc metody częściej kojarzonej 
z naukami humanistycznymi. Celem analizy było nałoże-
nie ram pojęciowych występujących w literaturze przed-
miotu na kategorie in-vivo używane przez badanych.

Przy doborze próby kierowano się także typologią 
innowacji z Podręcznika Oslo tak, aby w badanej grupie 
znalazły się przedsiębiorstwa tworzące innowacje we 
wszystkich czterech kategoriach:

• Innowacji produktowych, polegających na tworzeniu 
takich produktów, jak drukarki 3D, bezzałogowe po-
jazdy latające czy aplikacje na urządzenia mobilne.

• Marketingowych, polegających przede wszystkim 
na dostarczaniu nowatorskiej wartości w  zakresie 
obsługi klienta, np. sprzedaż zdalnie sterowanego 

samolotu wraz z  profesjonalnym kursem pilotażu 
lub dostarczeniu drukarki 3D wraz z  dedykowaną 
obsługą klienta.

• Procesowych, których przykładem może być aplika-
cja na telefon komórkowy, umożliwiająca zamawianie 
posiłku przed wejściem do restauracji, co znacznie 
skraca czas oczekiwania na jego podanie w  samej 
restauracji, poprzez usprawnienie procesu obsługi 
klienta.

• Organizacyjnych, występujących prawie we wszyst-
kich omawianych firmach, polegających na wdroże-
niu inkrementalnych metod tworzenia wartości dla 
klienta.
Każda z badanych organizacji może być zaliczona do 

grona mikroprzedsiębiorstw. W  chwili badania żadna 
z firm nie zatrudniała więcej niż kilku pracowników.

Wyniki badań

O pisywane przez badanych metody zarządzania firma-
mi, zakwalifikowane do innowacji organizacyjnych, 

można najogólniej zaliczyć do szkoły inkrementalnej (tab. 
1). W  mniej lub bardziej świadomy sposób większość 
badanych deklaruje korzystanie z  modelu biznesowego, 
którego centralnym punktem jest dostarczenie wartości 
dla klienta, najczęściej poprzez rozwiązanie określonego 
problemu, mając jednocześnie na uwadze konieczność 
jego ciągłego doskonalenia i  dostosowania do potrzeb 
rynku. Badani najczęściej wymieniali z nazwy dwie meto-
dy: Bussiness Model Canvas i Lean Startup. 

Wyjątkiem byli menedżerowie firm „A” i „B”. Ten dru-
gi nie stosował metod inkrementalnych przy wdrażaniu 
jednego ze swoich produktów. Zamiast tego sięgnął do 
klasycznych narzędzi ze szkoły pozycyjnej, takich jak 
analiza SWOT. Na ich podstawie stworzył plan rozwoju 
produktu, nie testując go w trakcie powstawania. Jak sam 
przyznał, w wywiadzie był to błąd, gdyż klienci nie byli za-
interesowani jego zakupem, co doprowadziło do porażki 
przedsięwzięcia.

Z kolei menedżer firmy „A” wprost przyznał, iż strate-
gię firmy opiera głównie na technologii, spychając kwestię 
modelu biznesowego na plan dalszy, wychodząc z  zało-
żenia, iż wystarczy dostarczyć produkt o  połowę tańszy 
od konkurencji. W konsekwencji, mimo zaawansowania 
prac technologicznych, firma ma trudności w pozyskiwa-
niu inwestora.

Większość badanych za kluczową dla rozwoju organi-
zacji uznaje odpowiednią konfigurację posiadanych klu-
czowych zasobów. Dobrym przykładem może być firma 

„H”, tworząca oprogramowanie dla potrzeb medycznych, 
której zespół stanowi 3 lekarzy i 2 programistów.

Menedżerowie firm „A”, „D” oraz „I” dużą wagę przy-
kładają do ochrony swoich rozwiązań technologicznych 
(firma „A” korzysta nawet z ochrony patentowej), jednak 
w pozostałych przypadkach badani otwarcie mówią o sto-
sowanych przez siebie technologiach, wychodząc z  zało-
żenia, iż o sukcesie biznesowym decydują własne kompe-
tencje, a nie chroniona wiedza techniczna, co wpisuje się 
w nurt otwartych innowacji.
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Spośród badanych firm 6  korzysta z  finansowania ze-
wnętrznego. Menedżer firmy „G” określił nawet strategię 
pozyskiwania kapitału dla swojej firmy jako „wielorun-
dową”, co oznacza, iż przedsiębiorstwo zamierza stale 
podnosić swoją wartość poprzez pozyskiwanie kolejnych 
inwestorów i wykorzystywanie tak zdobytego kapitału do 
prowadzenia kolejnych testów rynkowych. Podobne po-
dejście rozważa menedżer firmy „F”.

Wnioski z badania

B adania empiryczne zdają się potwierdzać wnioski pły-
nące z analizy literatury, iż w celu osiągnięcia przewa-

gi konkurencyjnej każda innowacja musi być obudowana 
modelem biznesowym, dostosowanym do oczekiwań 
klientów. Do jego stworzenia powinien zaś prowadzić 
szereg iteracji polegających na jego naprzemiennym te-
stowaniu i modyfikowaniu.

Efekty stosowania koncepcji zarządzania inkre-
mentalnego są  o  wiele bardziej nieprzewidywalne niż 
klasyczne metody szkoły pozycyjnej. W  konsekwencji 
przyjęcia nieliniowego modelu tworzenia wartości dla 
klienta nie można dokładnie przewidzieć jego długości 
ani czasu wprowadzenia produktu końcowego na ry-
nek, dlatego opieranie się wyłącznie na środkach wła-
snych jest dalece ryzykowne. Stąd kluczowym dla pra-
widłowego wprowadzenia innowacji na rynek wydaje 
się zagwarantowanie dostępu do kapitału, np. poprzez 
włączenie funduszy wysokiego ryzyka. Ilustracją opisa-
nego procesu jest model przedstawiony na rysunku 1.

Kolejny wniosek płynący z badań empirycznych do-
tyczy konieczności łączenia różnych typów innowacji 
w celu osiągnięcia sukcesu rynkowego. Choć podstawą 
funkcjonowania badanych organizacji było wdrażanie 
nowoczesnych technologii, zdecydowana większość 
z  nich próbowała je uzupełnić innowacjami organiza-

Tab. 1. Zestawienie typów innowacji (PD – produktowych, PC – procesowych, MR – marketingowych i OR – organizacyjnych) oraz kon-
cepcji zarządzania w firmach poddanych analizie

Firma
Typ innowacji

Stosowane koncepcje zarządzania Uwagi dodatkowe
PD PC MR OR

A X Brak jasnej koncepcji. Elementy szkoły 
pozycyjnej (konkurencja kosztowa). Trudności w pozyskaniu inwestora.

B X Elementy szkoły pozycyjnej 
(m.in. analiza SWOT) Niepowodzenie we wdrożeniu produktu na rynek.

C X X X Metody teorii inkrementalnej. Brak potrzeby inwestora zewnętrznego.

D X X X Metody teorii inkrementalnej. Finansowanie zewnętrzne.

E X X X Metody teorii inkrementalnej. Finansowanie zewnętrzne.

F X X Metody teorii inkrementalnej. Finansowanie zewnętrzne. Wygrany 
konkurs na finansowanie.

G X X X Metody teorii inkrementalnej. 
Podejście zasobowe.

Pozyskane i stale poszukiwane 
inwestowanie zewnętrzne.

H X X X Metody teorii inkrementalnej. 
Podejście zasobowe. Finansowanie zewnętrzne.

I X X Metody teorii inkrementalnej. 
Elementy szkoły pozycyjnej. Finansowanie zewnętrzne.

Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Iteracyjny model komercjalizacji innowacji technologicznych 
Źródło: opracowanie własne
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cyjnymi, a niekiedy również nowatorstwem w zakresie 
marketingu czy procesów. 

Przeprowadzona analiza materiału empirycznego 
zdaje się także potwierdzać tezę, iż badając omawiane 
kwestie, indukcyjne podejście badawcze oparte na ana-
lizie przypadków może dawać o  wiele lepsze rezultaty 
niż analiza ilościowa, zakorzeniona w  paradygmacie 
dedukcyjnym.

Podsumowanie

G ospodarka oparta na wiedzy powoduje koniecz-
ność tworzenia nowych koncepcji zarządzania, 

takich jak szkoła prostych reguł, teoria inkrementalna, 
szkoła zasobowa, otwarte innowacje, modele bizne-
sowe. Wybrane do badania mikroprzedsiębiorstwa 
technologiczne z  powodzeniem stosują te koncepcje 
w  praktyce, jednak dominujące w  polskiej literaturze 
naukowej badania oparte na metodach ilościowych, 
koncentrujących się na analizie większych firm, czasem 
zdają się nie dostrzegać tego potencjału.

Ważnym aspektem przy komercjalizowaniu inno-
wacji technologicznych wydaje się połączenie różnych 
typów innowacji: najczęściej produktowych z organiza-
cyjnymi oraz marketingowymi lub procesowymi. Wyni-
ka to z faktu, iż technologia nie powinna być traktowana 
jako wartość sama w sobie, lecz musi być przełożona na 
konkretną wartość dla klienta. Zdaniem autora, w celu 
zwiększenia szans rozwojowych polskiej gospodarki, 
poprzez wykorzystanie innowacyjności rodzimych 
przedsiębiorców warto rozważyć większą popularyza-
cję wiedzy na temat teorii inkrementalnej i związanych 
z nią metod zarządzania. Omawiane metody zarządza-
nia innowacjami są o wiele bardziej kosztochłonne od 
koncepcji klasycznych, stąd – zdaniem autora, jeszcze 
większego znaczenia nabiera pozyskanie finansowania 
zewnętrznego, które umożliwi swobodniejsze prowa-
dzenie eksperymentów rynkowych.

Z uwagi na niewielką próbę i mało restrykcyjne kry-
teria jej doboru omawiane badanie należy traktować 
raczej w  kategoriach pilotażu, który pomógł dopre-
cyzować dalsze kierunki badań. Kolejnym ich etapem 
może być np. analiza większej grupy przedsiębiorstw 
typu start-up pod kątem stosowanych metod zarządza-
nia oraz ich zestawienie z obiektywnymi parametrami 
firmy (np. dynamiką wzrostu obrotów). 

mgr inż. Michał Adamczyk
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Zarządzania
e-mail: michal.adamczyk@agh.edu.pl
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The Concepts of Innovation  
Management on the Example 
of Krakow Technology Start-ups

Summary

The article discusses modern concepts of innovation 
management in the knowledge economy. It presents 
results of the case study analysis of 9  technology 
start-ups located in Krakow. The Author argues 
that there are three key factors for the success of the 
commercialization of innovative technologies: usage 
of incremental management methods, the need to 
combine different types of innovation and presence of 
external financing.
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WPŁYW WYDARZENIA MUZYCZNEGO 
NA ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ MIASTA.  
UJĘCIE NETNOGRAFICZNE
Krzysztof Stepaniuk

Wprowadzenie

F estiwale muzyczne stanowią jeden z elementów sys-
temu atrakcyjności turystycznej miast. Uwypuklenie 

kulturowego wyróżnika w  działaniach promocyjnych 
miasta mogłoby w  istotny sposób wpłynąć na wzrost 
poziomu jego atrakcyjności turystycznej. P.F. Xie i  in. 
(2007, s.  452–460) sugerują, że kulturę hip-hop można 
efektywnie wykorzystywać w  kreowaniu i  promowaniu 
miast jako centrów turystycznych. Miasto jest wówczas 
postrzegane jako lokalne centrum turystyki muzycz-
nej. W  związku z  powyższym sformułowano zestaw 
pytań badawczych, które obejmowały sprawdzenie 
kilku aspektów aktywności turystycznej fanów muzyki 
hip-hop. Kultura ta stanowi istotny nurt współczesnej 
muzyki. Były to: po pierwsze, kto – z perspektywy użyt-
kowników serwisu społecznościowego Facebook (fb) 

–  bierze udział w  festiwalach muzyki hip-hop (uczest-
nicy lokalni czy też przyjezdni)? Po drugie: Czy istnieje 
zależność pomiędzy komentarzami, które pojawiają 
się na oficjalnych stronach festiwali muzyki hip-hop, 
a rzeczywistą bądź potencjalną aktywnością turystyczną 
użytkowników serwisu Facebook? Deklarowanie chęci 
wyjazdu lub wyjazd na imprezę muzyczną przez znaczną 
liczbę użytkowników byłoby wówczas równoznaczne ze 
stwierdzeniem występowania wzrostu liczby turystów 
muzycznych, odwiedzających określone miejsce. Zaś 
sam festiwal stawałby się dla nich niewątpliwie jądrem 
atrakcji w danym miejscu. Postawiono następujące hipo-
tezy badawcze:

H1: Festiwale muzyki hip-hop są istotnym czynnikiem 
skłaniającym fanów tej muzyki, którzy jednocześnie 
są  użytkownikami Facebooka, do podejmowania lub de-
klarowania chęci podjęcia wyjazdów turystycznych celem 
aktywnego udziału w  tychże imprezach i  potwierdzania 
tego poprzez opublikowanie komentarzy na oficjalnych 
stronach imprez w serwisie społecznościowym Facebook.

H2: Z perspektywy miejsca zamieszkania użytkowni-
ków fb, zainteresowanych muzyką hip-hop i  biorących 
udział lub deklarujących chęć udziału w  festiwalach, 
dominującą grupą osób będą te, które zamieszkują 
w  miejscu organizacji festiwalu lub jego bezpośrednim 
sąsiedztwie.

Celem artykułu było określenie poziomu oddziaływa-
nia wydarzenia (festiwalu muzycznego) na atrakcyjność 
turystyczną miasta. W  pracach badawczych posłużono 
się metodą netnograficzną. 

Podstawy teoretyczne

P ojęcie atrakcyjności turystycznej dotyczy wielowy-
miarowego układu atrybutów miejsca, które złożone 

jest z obiektów turystycznych wraz z przynależnymi im 
usługami (Lee i  in., 2009, s.  17–38). Na atrakcyjność 
turystyczną obszaru wpływ mają przede wszystkim 
walory turystyczne, dostępność komunikacyjna oraz za-
gospodarowanie turystyczne. W tym kontekście atrakcją 
turystyczną może być każdy walor przyrodniczy lub kul-
turowy czy też element zagospodarowania turystycznego, 
który przyciąga turystów (Kiryluk, Borkowska-Nisz-
czota, 2009, s. 63–87). Dlatego też atrakcje turystyczne 
są  głównym czynnikiem wpływającym na uwagę tury-
stów generujących chęć podróży do określonego miejsca.

Z  tej perspektywy S.J. Page (2015, s.  271–301) zde-
finiował trzy podstawowe podejścia do zrozumienia 
istoty atrakcji turystycznej. Przede wszystkim atrakcje 
turystyczne są  wytworami przyrodniczymi lub antro-
pogenicznymi. Mogą mieć charakter węzłowy lub linio-
wy. I wreszcie, mogą nimi być miejsca, wydarzenia lub 
obiekty.

Zgodnie z  poglądem prezentowanym m.in. przez 
N. Leipera (1990, s. 553–575), atrakcję turystyczną two-
rzą trzy główne elementy. Pierwszym z nich jest turysta, 
który, według Y. Hu i  J.R.B. Richiego (1993, s.  25–34), 
poprzez konsumpcję atrakcji zaspokaja swoje potrzeby 
turystyczne. Tym samym, jak sugerują D. Kim i R. Per-
due (2011, s.  225–239), turysta nabywa nowych do-
świadczeń. Drugim elementem jest jądro atrakcji. Może 
nim być miejsce, obiekt lub wydarzenie i  przynależne 
im atrybuty. Trzecim z  kolei elementem jest tzw. mar-
ker, który odnosi się głównie do dostępnych informacji  
o jądrze oraz sposobów ich udostępnienia. 

Atrakcyjność turystyczna miejsca jest więc konse-
kwencją występowania w określonym punkcie, pojedyn-
czo lub w kombinacji, zasobów przyrodniczych, kulturo-
wych i ludzkich, tj. atrakcji turystycznych. Są to walory 
unikalne i  niezastępowalne. Jednocześnie są  w  stanie 
generować możliwości –  poprzez obecność warunków 
pozwalających na zaspokajanie zróżnicowanych po-
trzeb turystycznych –  zapewniające określonemu miej-
scu przewagę konkurencyjną nad innymi obszarami 
(Kao i  in., 2008, s.  336–344; Cracolici, Nijkamp, 2008, 
s. 336–344). 



ZARZĄDZANIE PUBLICZNE | 47

A.  Lew (1987, s.  553–575) zaproponował typologię 
atrakcji turystycznych z perspektywy: 1) idiograficznej, 
tj. odnoszącej się do zróżnicowanych rankingów kla-
syfikujących atrakcje i  bazujących na pewnych kryte-
riach; 2) organizacyjnej, związanej ze strukturą atrakcji 
oraz jej potencjałem rozwojowym; 3) poznawczej (ko-
gnitywnej), bazującej na odczuciach i spostrzeżeniach 
samych turystów. 

Festiwale stanowią integralny element wyrażania 
kultury społeczeństw i są specyficznym rodzajem atrak-
cji turystycznych. Umożliwiają prezentację dziedzictwa 
kulturowego i  tożsamości części bądź całości społecz-
ności lokalnej. R.P. Knowles (2004, s. 128–135) uważa, 
że wydarzenia tego typu kreują perspektywę prezentacji 
i/lub rewitalizacji zarówno materialnych, jak i niemate-
rialnych zasobów społeczności. Jednocześnie – poprzez 
m.in. przyciąganie osób spoza miejsca organizacji 
wydarzenia –  wzmocniony zostaje potencjał rozwoju 
gospodarczego miejsca. Z racji swej złożoności festiwal 
jest doskonałym produktem, który zdolny jest spełnić 
zróżnicowane emocjonalne, poznawcze, inne potrzeby 
turystów. Spełnienie oczekiwań buduje jednocześnie 
wysoki poziom satysfakcji z  wyjazdu turystycznego 
(Hu i Richie 1993, s. 25–34). W konsekwencji festiwal 
może stanowić przyczynek do wzrostu poziomu atrak-
cyjności turystycznej miasta-organizatora. 

J. Connell i  C. Gibson (2004, s.  2–25) twierdzą, że 
turystyka muzyczna dotyczy podróżowania osób do de-
stynacji niebędących miejscem ich zamieszkania w celu 
uczestnictwa w  wydarzeniach muzycznych lub w  celu 
doświadczenia okoliczności powstania lub wykonania 
dzieła muzycznego. Stąd też w pracy przyjęto założenie, 
że osoby deklarujące zainteresowanie muzyką i kulturą 
hip-hop są aktywne (uczestniczyły w wydarzeniu) lub 
potencjalnie aktywne turystycznie (tj. mają zamiar wy-
jechać na festiwal) i w celu wzięcia aktywnego udziału 
w wydarzeniu podróżują lub chciałyby podróżować do 
miast festiwalowych. Jednocześnie duże ośrodki miej-
skie, jako konglomerat zróżnicowanych atrakcji tury-
stycznych, częściej przyciągają turystów muzycznych 
niż miejscowości o mniejszej liczbie mieszkańców.

Metoda badawcza

H ipotezy zaprezentowane we wprowadzeniu stano-
wiły podstawę dla roboczych celów pracy, które 

obejmowały ilościową i jakościową analizę komentarzy 
pojawiających się pod udostępnianymi przez admini-
stratora elementami zawartości (tekstowymi, graficz-
nymi lub multimedialnymi). Znaczenie poszczególnych 
komentarzy przeanalizowano z  wykorzystaniem zmo-
dyfikowanego modelu zachowań konsumenckich AIDA 
(Strong, 1925), gdzie: A  – attention –  zwrócenie uwa-
gi; I  – interest –  wykazanie zainteresowania imprezą; 
D – desire – deklarowanie chęci udziału; AC – action 

– użytkownik był lub będzie na imprezie. Szczegółowe 
kryteria klasyfikacji zostały zaprezentowane poniżej: 
1. A – attention (uwaga): wyrażenie opinii nt. pojedyn-

czych zdjęć/informacji/filmów, opisu zdjęcia/filmu; 

podziękowanie za udostępnienie zdjęć/informacji/
filmów; prezentacja własnych wspomnień z  wcze-
śniejszych imprez; porównanie festiwalu do innych 
wydarzeń, np. mających miejsce wcześniej itp.;

2. I  – interest (zainteresowanie): dyskusja nt. muzyki, 
obiektu festiwalowego, zainteresowań; zapytania do-
tyczące festiwalu; 

3. D – desire (pożądanie): wyrażenie tęsknoty za atmo- 
sferą festiwalu; wyrażenie zachwytu nad wydarze-
niami przedstawionymi na zdjęciach/filmach; wyra-
żenie dążenia do odwiedzenia festiwalu itp.;

4. AC –  action (działanie): użytkownik był już lub bę-
dzie na festiwalu w przyszłości itp.
Przyjmuje się, że komentarze z poziomów D (desire) 

i  AC (action) są  równoważne odpowiednio z  pożą-
daniem i  podjęciem bezpośredniej decyzji o  zakupie 
hipotetycznego produktu bądź też udziale w  wydarze-
niu (Kotler, 2002). Stąd też wyniki powyższych analiz 
stanowiły podstawę do zdiagnozowania poziomu po-
tencjalnej i/lub rzeczywistej aktywności turystycznej 
użytkowników serwisu społecznościowego Facebook. 
Komentarze wielokrotne, pozostawione w  obrębie 
pojedynczego profilu przez tego samego użytkownika, 
traktowane były jako pojedynczy wpis. Stąd też wartości 
odnoszące się do liczby komentarzy są  równoznaczne 
z liczbą komentujących osób. Do realizacji celów pracy 
wykorzystano metodę netnograficzną, która obejmuje 
wyszukiwanie i analizowanie informacji generowanych 
elektronicznie i udostępnianych w Internecie (Kozinets, 
1998, s. 366–371; Mkono, 2012, s. 554).

Do badań wykorzystano zawartość dwudziestu czte-
rech oficjalnych stron internetowych festiwali muzyki 
hip-hop w  serwisie społecznościowym Facebook (tzw. 
fanpage). Wyszukiwanie, z  wykorzystaniem zinte-
growanej z  serwisem wyszukiwarki, przeprowadzono 
wpisując słowa kluczowe: „hip-hop” i „festiwal” (wyda-
rzenia w kraju) oraz „hip-hop” i „festival” (wydarzenia 
z  zagranicy). Do analizy wybrano dwanaście pierw-
szych rezultatów, odnoszących się do wydarzeń w Pol-
sce, i dwanaście pierwszych rekordów, odnoszących się 
do wydarzeń zagranicznych (tab. 1). 

Wyszukiwanie zrealizowano w  dniu 25.03.2015 r. 
Dla każdej z  wytypowanych stron wykonano analizę 
profilu użytkowników komentujących ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsca ich zamieszkania w  odnie-
sieniu do komentowanej imprezy. Założono, że użyt-
kownik komentujący jest fanem lub osobą wykazującą 
pewien stopień zainteresowania muzyką hip-hop. 
Ponadto przeanalizowano charakter publikowanych 
elementów zawartości. Pod uwagę wzięto elementy 
zawartości opublikowane między listopadem 2014 r. 
a majem 2015 r.

Dokonano również klasyfikacji miast, w których od-
bywają się festiwale w oparciu o model W. Christallera 
(1933, s.  86–87), uwzględniający liczbę mieszkańców 
jako podstawę klasyfikacji. W modelu występują: mia-
sta stołeczne (ponad 1 000 000 mieszkańców), miasta 
prowincjonalne (500  tys. –  750 tys.), ośrodki regio-
nalne (250 tys. – 500 tys.), ośrodki okręgowe (100 tys. 
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–  250  tys.), ośrodki powiatowe (50 tys. –  100 tys.), 
miejscowości gminne (20  tys. –  50 tys.) oraz miejsco-
wości targowe (poniżej 20 tys. mieszkańców). Liczbę 
mieszkańców w  poszczególnych miastach jako miej-
scach organizacji festiwalu odniesiono do użytkowni-
ków, którzy brali już udział lub deklarują chęć wzięcia 
udziału w  wydarzeniu. Określono w  ten sposób zależ-
ność między wielkością miasta a liczbą deklarowanych 
przyjazdów do miasta organizatora. 

Wyniki badań

W toku przeprowadzonych prac badawczych anali-
zie poddano zawartość dwudziestu czterech pro-

fili imprez muzycznych z  kraju (12) oraz z  zagranicy 
(12). W  przypadku stron wydarzeń krajowych stwier-
dzono obecność 228 elementów zawartości o  różnym 
charakterze. Dla profili imprez zagranicznych liczba ta 
wynosiła 284. Szczegóły zaprezentowano w tabeli 2. 

W  przypadku stron internetowych imprez muzycz-
nych w  Polsce elementy te były najczęściej konsumo-
wane i  akceptowane przez użytkowników poprzez: 
polubienia (8784), udostępnienia (859) oraz komen-
tarze (704). Z  kolei w  przypadku profili wydarzeń za-
granicznych w  serwisie społecznościowym Facebook 
wartości te wynosiły odpowiednio: 3834 polubienia, 
841 udostępnień i  275 komentarzy. Poszczególne ko-
mentarze, z  uwzględnieniem podziału na wydarzenia 
krajowe i zagraniczne, zostały odniesione do kryteriów 
zmodyfikowanego modelu AIDA. Jednocześnie wyod-
rębniono trzy podstawowe grupy osób komentujących, 
tj. komentujących miejscowych, komentujących przy-
jezdnych i  komentujących o  nieokreślonym miejscu 
zamieszkania. 

Dla festiwali hip-hop w  Polsce największą grupą 
komentujących byli użytkownicy o  nieokreślonym 
miejscu zamieszkania (289), co stanowiło 40,5% (rys. 
1). Drugą w  kolejności były osoby pochodzące spoza 
miejsca odbywania się wydarzenia muzycznego (279, tj. 
39,5%). W mieście, gdzie odbywa się impreza, zamiesz-
kiwało sto czterdzieści jeden osób (20%), które pozo-
stawiły komentarze. Ewaluacja komentarzy według 
zmodyfikowanego modelu zachowań konsumenckich 
AIDA pozwala na stwierdzenie, że w  przeważającej 

Tab. 1. Zestawienie festiwali objętych analizą

Nazwa festiwalu Miejsce

Wydarzenia krajowe

Hip Hop Festiwal Prusice

Siemiatycze Flow Festiwal Siemiatycze

Polish Hip Hop Festiwal Płock

Hip Hop Raport Projekt Ełk

Mazury Hip Hop Festiwal Giżycko

The Wall Warsaw 
Hip-hop Festiwal Warszawa

Hip Hop Raport Projekt Białystok

Festiwal Hip Hop Strzelce Opolskie

Ostróda Hip Hop Festiwal Ostróda

Wrocław Hip Hop Festiwal Wrocław

Łazy Hip Hop Festiwal Łazy

Hip Hop Fest Nysa

Wydarzenia zagraniczne

Arab Hip Hop Festival Doha (Katar)

Brooklyn Hip Hop Festival Nowy Jork (USA)

Indian Hip Hop Fest Chennai (Indie)

Sprung Hip Hop Festival Melbourne/Brisbane (Australia)

Festival Hip Hop Orleans Orlean (Francja)

Votvirak – Hip Hop Stage Milovice (Czechy)

Festival Hop Hop por la Vida Cundinamarca (Kolumbia)

Lansing Hip Hop Festival Lansing (USA)

German Hip Hop Festival Halle (Niemcy)

Krunk Hip Hop Festival Wiesen (Austria)

Athens Hip Hop Festival Ateny (Grecja)

Festival de Hip Hop Funza Machachi (Ekwador)

Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. Elementy zawartości, których obecność stwierdzono w obrębie analizowanych profili krajowych i zagranicznych festiwali mu-
zyki hip-hop 

Rodzaj elementu zawartości Profile wydarzeń 
krajowych (n=12)

Profile wydarzeń 
zagranicznych (n=12)

Krótkie informacje tekstowe 46 27

Pojedyncze zdjęcia lub galeria zdjęć 56 88

Filmy 30 39

Informacje tekstowe z fotografią 58 82

Informacje tekstowe z filmem 38 48

Źródło: badania własne
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części wyrażają one zainteresowanie użytkowników 
komentowaną imprezą muzyczną. Opinie odzwiercie-
dlające chęć wzięcia bezpośredniego udziału w  wyda-
rzeniu (kategorie D – desire i AC – action) dotyczą 18% 
użytkowników przyjezdnych, 18% użytkowników nie-
określonych, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, oraz 
6% użytkowników miejscowych.

Wyniki odnoszące się do krajowych wydarzeń mu-
zycznych przedstawiono na rysunku 1. 

W  przypadku analizowanych profili zagranicznych 
imprez muzycznych należy stwierdzić, że, podobnie jak 
poprzednio, najliczniejszą grupą komentujących były oso-
by o nieokreślonym miejscu zamieszkania (63%). Drugą 
w kolejności grupą opiniodawców byli komentujący przy-
jezdni (26%). Najmniej liczni byli zamieszkujący miasto, 

w którym wydarzenie się odbywało (11%). Wyniki analizy 
komentarzy, w oparciu o model AIDA, wskazują głównie 
na występowanie –  podobnie jak w  przypadku imprez 
z Polski – zainteresowania komentujących wydarzeniem 
muzycznym. Dotyczy to osób o  nieokreślonym miejscu 
zamieszkania i przyjezdnych. Jednocześnie należy stwier-
dzić, że 35% użytkowników o  nieokreślonym miejscu 
zamieszkania deklaruje udział lub chęć udziału w  wyda-
rzeniu muzycznym (kategorie D – desire i AC – action). 
W  przypadku osób pochodzących spoza miasta festi-
walowego oraz komentujących miejscowych aktywność 
tego typu wykazuje odpowiednio 16 i 7% komentujących. 
Szczegóły zaprezentowano na rysunku 2. 

Zbadano także występowanie potencjalnego 
związku między wielkością miasta festiwalowego 

Legenda: A – attention – zwrócenie uwagi; I – interest – wykazywanie zainteresowania imprezą; D – desire – deklarowanie chęci udziału 
w wydarzeniu; AC – action – użytkownik był lub będzie na imprezie; pierwsza etykieta tekstowa wyraża liczbę obserwacji, druga ety-
kieta tekstowa odnosi się do procentowego udziału tejże wartości w całkowitej liczbie obserwacji dla wydarzeń krajowych

Rys. 1. Wyniki analizy komentarzy pozostawionych przez użytkowników w obrębie wybranych profili polskich imprez muzycznych 
muzyki hip-hop 
Źródło: badania własne

Legenda: A – attention – zwrócenie uwagi; I – interest – wykazywanie zainteresowania imprezą; D – desire – deklarowanie chęci udziału; 
AC – action – użytkownik był lub będzie na imprezie; pierwsza etykieta tekstowa wyraża liczbę obserwacji, druga etykieta tekstowa 
odnosi się do procentowego udziału tejże wartości w całkowitej liczbie obserwacji dla wydarzeń zagranicznych

Rys. 2. Wyniki analizy komentarzy pozostawionych przez użytkowników w obrębie wybranych profili zagranicznych imprez muzycznych 
muzyki hip-hop
Źródło: badania własne
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Dla wydarzeń zagranicznych obserwowane jest od-
wrotne zjawisko. Wydarzenia organizowane w dużych 
ośrodkach miejskich przyciągają osoby pochodzące 
z innych miast. 

Podsumowanie

P rzeprowadzone badania wskazują, że festiwale 
muzyczne są  niewątpliwie atrakcją turystyczną dla 

osób zainteresowanych kulturą hip-hop (a  więc poten-
cjalnych turystów muzycznych). Festiwale mogą też 
stanowić istotny element wpływający na atrakcyjność 
turystyczną miasta-organizatora. Świadczą o  tym uzy-
skane wyniki. Spośród ogólnej liczby 704 użytkowników 
z Polski, którzy pozostawili swoje opinie, aż 288 (42%) 
deklaruje udział w festiwalu. Z tej liczby niemal połowa, 
tj. 139 osób (18% komentujących), które nie zamieszkują 

Tab. 3. Związek między liczbą komentujących przyjezdnych 
a wielkością miasta festiwalowego w Polsce 

Miejscowość 
festiwalowa

% komentujących 
przyjezdnych 
biorących już 

udział lub 
deklarujących 
chęć wzięcia 

udziału 
w festiwalu

Klasyfikacja 
miast 

w oparciu 
o model 

Christallera

Prusice 66,6 Miejscowość 
targowa

Siemiatycze 33 Miejscowość 
targowa

Płock 27 Ośrodek okręgowy

Ełk 22 Ośrodek 
powiatowy

Giżycko 15 Miejscowość 
gminna

Warszawa 13 Miasto stołeczne

Białystok 5 Ośrodek 
regionalny

Strzelce Opolskie 4 Miejscowość 
targowa

Ostróda - Miejscowość 
gminna

Wrocław - Miasto 
prowincjonalne

Łazy - Miejscowość 
targowa

Nysa - Miejscowość 
gminna

Legenda: „-” oznacza brak komentujących przejezdnych lub nie-
możność określenia miejsca zamieszkania osoby komentującej
Źródło: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji miast we-
dług W. Christallera (1933)

Tab. 4. Związek między liczba komentujących przyjezdnych 
a wielkością miasta festiwalowego za granicą
Legenda: „-” oznacza brak komentujących przejezdnych lub nie-
możność określenia miejsca zamieszkania osoby komentującej

Miejscowość 
festiwalowa

% komentujących 
przyjezdnych 
biorących już 

udział lub 
deklarujących 
chęć wzięcia 

udziału 
w festiwalu

Klasyfikacja 
miast 

w oparciu 
o model 

Christallera

Doha (Katar) 33 Ośrodek 
regionalny

Nowy Jork (USA) 22 Miasto stołeczne

Bombaj (Indie) 21 Miasto stołeczne

Melbourne 
(Australia) 17 Miasto stołeczne

Orlean (Francja) 9 Ośrodek okręgowy

Milovice 
(Czechy) 8 Miejscowość 

targowa

Cundinamarca 
(Kolumbia) 6 Miasto stołeczne

Lansing (USA) - Ośrodek okręgowy

Halle (Niemcy) - Miejscowość 
gminna

Wiesen (Austria) - Miejscowość 
targowa

Ateny (Grecja) - Miasto stołeczne

Machachi 
(Ekwador) - Miejscowość 

targowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie klasyfikacji miast we-
dług W. Christallera (1933)

a  deklarowanym poziomem aktywności turystycznej 
użytkowników komentujących polskie i  zagraniczne 
profile wydarzeń muzycznych. Wyniki zamieszczono 
w tabelach 3 i 4. 

Na podstawie danych zaprezentowanych w  tabe-
lach 3  i  4  można stwierdzić, że istnieje prawdopo-
dobieństwo występowania zależności między liczbą 
osób komentujących i  wyjeżdżających na festiwal 
lub deklarujących chęć wyjazdu a  wielkością miasta. 
W przypadku Polski, z wyjątkiem Warszawy, związek 
ów dotyczy głównie małych i średnich miast. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje impreza organizowana w  Pru-
sicach, gdzie 66,6% komentarzy z kategorii D (desire) 
i AC (action) pozostawili użytkownicy zamieszkujący 
w  innym miejscu. Może to świadczyć o  wysokim po-
ziomie artystycznym tego wydarzenia i  jego dużym 
potencjale przyciągania turystów muzycznych. 
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w mieście, w którym odbywa się festiwal, wykazuje chęć 
wzięcia udziału lub wzięła już udział w wydarzeniu. 

Z  kolei dla wydarzeń zagranicznych, aż 58% ogółu 
komentujących –  bez definiowania miejsca zamieszka-
nia –  deklaruje chęć wzięcia udziału lub uczestniczyła 
w festiwalu. Jednakże w tym przypadku tylko 16% ogółu 
komentujących, tj. 52 osoby, zostało zdefiniowanych jako 
pochodzące z miasta innego niż ośrodek festiwalowy. 

Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że 
podejście reprezentowane przez R.P. Knowlesa (2004) 
i definiujące festiwale jako komponent atrakcyjności tu-
rystycznej miasta wydaje się być słuszne również w od-
niesieniu do wyników analiz netnograficznych. Miasto, 
w  którym organizowany jest festiwal, rzeczywiście 
przyciąga turystów poprzez zapewnienie im możliwości 
konsumpcji specyficznych walorów kulturowych. Zaś 
element wydarzenia muzycznego wydaje się dominu-
jący z  perspektywy czynnika generującego powstanie 
decyzji o  wyjeździe. Pozostałe elementy atrakcyjności 
turystycznej miasta mogą być przy takim podejściu 
traktowane jako poboczne, jakkolwiek mogące w  spo-
sób istotny wpływać na poczucie satysfakcji z  wyjazdu 
turystycznego.

Można także zauważyć istnienie prawdopodobnego 
związku między deklarowaną chęcią wyjazdu lub wyjaz-
dem a wielkością ośrodka, w którym festiwal się odbywa. 
W  takim ujęciu, dla wydarzeń zagranicznych, czynni-
kiem przyciągającym turystów muzycznych są duże mia-
sta (np. ośrodek regionalny, miasta stołeczne). W  Pol-
sce są  to mniejsze ośrodki (np. miejscowość targowa, 
ośrodek okręgowy). Określenie mechanizmu powstania 
takiej zależności i jej szczegółowego charakteru wymaga 
przeprowadzenia dalszych badań.

Zaprezentowanych rezultatów, z racji na duży udział 
komentujących o nieokreślonym miejscu zamieszkania, 
nie można odnieść do populacji generalnej. Trudno-
ści w  prawidłowym określeniu miejsca zamieszkania 
użytkowników serwisu społecznościowego Facebook 
wynikają, po  pierwsze, z  zasady dobrowolności przy 
podawaniu szczegółowych danych osobowych. Po 
drugie, brak jest pewności, że dane podane przez ko-
mentujących są  rzeczywiste i  prawdziwe. Dlatego też 
zaprezentowanych hipotez nie można jednoznacznie 
potwierdzić bądź też obalić. Na problemy związane ze 
stosowaniem metody netnografii w  badaniach nauko-
wych wskazywał m.in. D. Jemielniak (2013, s. 97–113). 
Mimo to należy stwierdzić, że netnografia stanowi od-
powiednią metodę badań pilotażowych, pomagających 
w  projektowaniu właściwego narzędzia badawczego. 
Dotyczyć to może szczególnie procedury analizowania 
motywacji zachowań użytkowników mediów społecz-
nościowych z  uwzględnieniem badań sposobów per-
cepcji otaczającej rzeczywistości, jej wartościowania 
i  hierarchizacji, trendów turystycznych itp. W  dalszej 
kolejności analizy netnograficzne mogą stanowić przy-
czynek do analizowania poziomu satysfakcji z wyjazdu 
związanego z  turystyką muzyczną. W  tym kontekście 
należałoby wypracować efektywne narzędzia (np. ka-
tegoryzacji i  hierarchizacji aktywności rzeczywistych 

bądź potencjalnych turystów muzycznych w  mediach 
społecznościowych) dla oceny wpływu poszczegól-
nych elementów samego wydarzenia, jak również za-
gospodarowania turystycznego na poziom satysfakcji 
turystycznej. 

dr Krzysztof Stepaniuk
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania
e-mail: k.stepaniuk@pb.edu.pl
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The Influence of Music Events 
on the Tourist Attractiveness of the City: 
The Netnographic Approach

Summary

The aim of the paper was to determine the level of the im-
pact of events (music festivals) on the tourist attractiveness 
of cities. To investigate this phenomenon the netnographic 
method was used. The object of the study were 24 websites 
of hip hop music festivals, both Polish and foreign, operat-
ing within the Facebook social networking site. The content 
of randomly selected sites was subjected to a  thorough 
quantitative and qualitative analysis, with particular at-
tention to the comments left by the visitors. The expressed 

opinions have been organised according to the AIDA mod-
el of consumer behaviour. According to the literature data, 
it is assumed that the opinions from the level of D (desire) 
and A (action) are equivalent to desire and taking immedi-
ate decisions to participate in the event. This allows the re-
sults of the above analyses to form the basis for the attempt 
to diagnose the level of the potential and / or actual tourist 
activity of the users of the Facebook social networking site, 
associated with the culture of hip-hop music. The obtained 
results suggest the possibility of a  positive relationship 
between the organization of music festivals in the city and 
the increase in the level of its tourist attractiveness. About 
18% of the total number of users commenting on the events 
taking place in Poland and defined as people originating 
outside the festival city, are willing to participate in or have 
already taken part in an event. In case of events taking place 
abroad, similar opinions were expressed by 16% of people 
leaving their comments. At the same time in Poland, the 
size of the city seems to have no connection with the deci-
sion to go to a festival in case of the users leaving comments. 
The core of attractiveness, generating the decision to take 
the trip, is probably the festival itself.

Keywords

tourist attractiveness, festival, netnographic approach

LIFE AND HEALTH QUALITY 
AND LOCAL DEVELOPMENT LEVEL 
OF POORLY DEVELOPED RURAL AREAS 
ON THE EXAMPLE OF PORTUGAL
Ivo Oliveira, Fernanda Nogueira, João Maroco 
Francisco Diniz, Hubert Bojar

Introduction 

I n Portugal, the majority of the population and the areas 
of greatest economic and social development are concen-

trated in the coastal area. There is no balance with regard to 
spatial distribution and the countryside is economically less 
developed, aged and depopulated (Silva, 2012). 

Population distribution is very uneven (Silva, 2012) and 
the existing network is strongly polarized around the two 
largest cities, Lisbon and Porto, which are located by the sea, 
in the south and north of the country, respectively (Condesso, 
2012). In recent decades, there has been a gradual increase in 
life expectancy and a sharp reduction in the birth rate. There 
are more old people and fewer children. In Portugal, this is 
especially true of the country where the growth rate of the 

older population is four times higher than that of the youth 
segment (Oliveira et al., 2015, pp. 543-555).

According to the Regional Development Composite Index, 
which expresses the results of all performance components in 
competitiveness, cohesion and environmental quality in Por-
tugal, in different regions the most developed regions are Lis-
bon, Minho and Porto and the least developed are Douro, the 
Azores and Alto Tamega (INE, 2015). It is also in these areas 
that agriculture is crucial in terms of generating employment, 
accounting for more than 2/5 of jobs (INE, 2004). History 
shows that in times of deep crisis, agriculture resumes the 
role of „social reserve” in job creation and product increase 
(Silva, 2012). Most of the population engaged in agriculture 
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is linked to micro or small enterprises, where farmers’ mul-
tiple income and part-time activity continue to have a great 
expression, contributing to the diversification of income and 
the economic viability of smaller farms and reducing families’ 
vulnerability in crisis situations (MAMAOT, 2013).

Portugal has also undergone an intervention situation in 
terms of fiscal policy, during which the country was subject 
to an austerity package. Four years of austerity have left se-
quels in the National Health Service (NHS). Several articles 
and research surveys  have clearly illustrated the impact of 
the financial crisis on health systems (Mladovsky et al., 2012). 
Some in-depth studies have especially addressed the situa-
tion in countries adopting austerity policies to access to the 
EU funding (Stuckler et al., 2011, pp. 124–125).

The Portuguese still have access to the public health care 
system, although that is the right that is threatened if no 
measures are taken to help solve many of the weaknesses that 
have been found (Fonesca, 2015, pp. 84–94). The Portuguese 
are paying more and more for health care. According to the 
Portuguese Observatory Report Health Systems, Portugal 
became „sicker” after the troika programme carried out 
by the IMF, the ECB and European Commission. The only 
positive thing that came out of it was the fall in the price of 
medicines. The so called „out-of-pocket” expenses –  those 
paid by each user – have been increasing. Another important 
aspect is the fact that Portuguese people, when they reach 65, 
stay healthy only for another six years, unlike what happens 
with the Nordics, who enjoy good health for another sixteen 
years. Chronic long-term illnesses are making elderly people 
more vulnerable (Crisp et al., 2015, p. 233). 

Private health systems are becoming more and more rel-
evant. In the early twenty-first century, pressure to improve 
efficiency in the management of public health resources 
caused the NHS to develop in order to allow a greater inter-
action between public and private sectors (Barros et al., 2011).

With regard to primary health, there is also the issue of 
human resources distribution. As might be expected, the 
focus is on how to address the problem of „medical deserts”, 
that is the shortage of doctors especially in sparsely popu-
lated areas that are geographically inaccessible and have an 
aging population.

Another aspect that should also be taken into account is 
the pressure of an aging population, which requires a  spe-
cial attention if health risks are to be under control. Despite 
gains in longevity, there is still much to be done in terms of 
quality of life, especially with regard to an approach focusing 
on what is referred to as social determinants of health ine-
qualities. The literature review reveals that good eating habits 
should be established from an early age (Fall et al., 2011) and 
that social and economic conditions reflect on health (Goda 
et al., 2011, pp. 189–204; Bosworth et al., 2014), especially in 
the midst of an economic crisis such as this (McKee, 2011). 
Working conditions, too, have an influence on one’s health 
(Magee et al., 2011, pp. 83–91).

To counter this impact, it was commonly accepted that 
providing tertiary equipment, health centres, and granting 
access to them could be construed as a  policy of non-dis-
crimination as to making basic goods and services available 
to people (European Commission, 2010).

The relationship between health and development per-
tains to the field of political economy (Gagelha et al., 2011, 
pp. 3003–3016). Looking at life expectancy (EMV), one real-
izes most countries have gained a lot as far as this variable is 
concerned in recent decades due to better living conditions, 
public health interventions and improving medical treat-
ment. The average life expectancy at birth has been steadily 
increasing in Portugal. It is anticipated that by 2050 it will 
reach 85 years of age for women and 79 for men (INE, 2004).

This present analysis is part of a larger study offering an 
original model that aims to explain the impact of health so-
cial determinants and family health management in Portugal, 
trying to ascertain how family households behave towards 
health management and how it impacts average life expec-
tancy, which is a development indicator (Oliveira, 2012). 

Portugal is presently undergoing the greatest recession 
period since the Great Depression in the 1930s. The main 
reason is the severe international crisis triggered by the spec-
ulative bubble in the real estate sector in the United States of 
America (USA), which erupted in the wake of the sovereign 
debt crisis (Fiscal Affairs Department Staff, 2011). Portugal 
was particularly affected due to its small geographic and eco-
nomic dimension and the fact that it is strongly integrated 
into the world’s economy. In addition, there are the structural 
problems of the Portuguese economy in the context of the 
Euro (Blanchard, 2016).

A  crisis such as this, at the macroeconomic level, influ-
ences the behaviour of several indicators, namely the Gross 
Domestic Product (GDP), and exports and imports. The 
social effects can be seen in the decrease in the population’s 
purchasing power (Anriquez et al., 2013, pp. 190–202) and in 
the increase of unemployment and poverty.

The Portuguese society is currently impoverished: 10.9% 
of the Portuguese live in severe material deprivation (Figue-
iredo, González, 2014, pp. 49–69) and one fourth of the pop-
ulation was at risk of poverty or of social exclusion in 2012. 
This category includes people who belong at least to one of 
three situations: people at risk of poverty, people in situa-
tion of severe material deprivation, and people who live in 
households with very low labour intensity. The largest group 
consist of people at risk of poverty (17.9%), that is, those 
who live in a household whose net annual income is lower 
than 60% of the average income (per adult equivalent) in the 
country, after social contributions have been paid (Eurostat, 
2008). The segments that are most affected are families with 
dependent children, unemployed individuals, and people 
under 18 (Rede Europeia Anti-Pobreza, 2014). 

The relationship between poverty and health is self-ev-
ident. The health status of a  population group in a  given 
territory is defined not only by people’s health problems and 
needs, but also by citizen’s access to health care and the social 
responses to the adversities vulnerable groups are faced with, 
mainly those that are exposed to poverty, social exclusion or 
geographic isolation (Marmot et al., 2008, pp. 1661–1669).

As mentioned before, the present analysis is a  part of 
a broader study that uses an original model to explain the 
impact of family behaviour on health management1.

The main goal is to examine family behaviour in health 
management and its impact on a development indicator such 
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as the average life expectancy (Oliveira, 2012). In terms of 
specific objectives, this article focuses on the dimensions 
found in the literature about several components of life that 
can directly or indirectly contribute to a  broader concept 
of health, and seeks to ascertain whether they are actually 
present in the analysis carried out in mainland Portugal. The 
second specific objective concerns citizens’ perceptions, ad-
dressing the way in which these determinants influence the 
perception of good health. Finally, the last specific objective 
refers to Social Determinants of Health and their relationship 
with health status, taking into account the complex relation-
ship between health and development (Gadelha et al., 2011, 
pp.  3003–3016), as well as the fact that a  large number of 
countries have registered significant increases in Average Life 
Expectancy in recent years due to improvements in living 
conditions, public health and advances in medicine.

Mathematical relations

D ata collection was done with the use of questionnaires. 
The respondents were asked about several life compo-

nents that can directly or indirectly contribute to a broader 
concept of health and that are part of the dimensions that 
can be in found in the literature about this subject.

The questionnaire consisted of 80 questions, most of 
them multiple-choice. The questions assessed Family Hous-
ing Conditions (physical, location and framing factors and 
their effect on mental health), Conditions of Use and Access 
to Health Services (causes, reasons and periodicity of med-
ical visits, social responses, territory, location of equipment 
and infrastructures), Labour Conditions (shifts, attendance, 
precariousness, job insecurity, stress), Socialization and 
Leisure Behaviour (individual and conjugal behaviour, 
physical exercise, psychological wellbeing, social support 
network), Eating Habits (way of life, fast food, obesity), Pre-
vention and Health Education Behaviour (family anteced-
ents, alternative medicines, prevention and suppression of 
shortages, personal and environmental hygiene, sedentary 
life-style, smoking), and Social and Economic Conditions 
(children and others, social classes, unequal distribution of 
resources and opportunities).

Respondents were invited to participate voluntarily in 
writing and by e-mail. The inclusion criterion was to live 
in mainland Portugal. The sample was organized by district 
and age, and it was proportionally stratified by Distrito, the 
most important first-level territorial administrative divi-
sion in the country. Within these segments, interviewees 
participated randomly. The response rate was 48%. Overall, 
1,021 valid questionnaires were collected during the second 
semester of 2012.

Of the 1,021 people who constitute our sample, 57.5% 
were women. Respondents were aged between 18 and 88, 
and were mostly single (60%). Moreover, 57% had complet-
ed a higher education degree, 27.2% had completed the sec-
ondary school and 3.9%, the first cycle of primary school. 
After the answers had been received, an exploratory analy-
sis of the data was done, followed by an inferential analysis, 
comparing counts and proportions with the aid of the Chi-
Square Test, to verify whether two or more independent 

populations (or groups) differed in relation to a given char-
acteristic. The perception of good health was looked into 
based on life aspects regarded as the most important ones, 
filtered by age group, marital status, professional activity, 
level of schooling, the home’s adequacy for health, number 
of residents in the household, access to medical care in case 
of illness and visits to the family doctor or a specialist. 

After this initial analysis, an exploratory factor analysis 
was conducted, using the extraction of the main compo-
nents. The validity of the factors thus obtained was assessed 
by means of a confirmatory factor analysis with the use of 
AMOS software (v.19, SPSS Inc, Chicago, IL). The internal 
consistency of each component was measured through 
Cronbach’s Alpha test. In order to investigate and conclude 
that the analysis was viable, the „Kaiser-Meyer-Olkin Meas-
ure of Sampling Adequacy” (KMO=0.668) and „Bartlett’s 
test of sphericity (χ2=1611.452; df=276; Sig=0.000) were 
used. Average life expectancy by region was analysed by 
considering the Average Life Expectancy at Birth (ALE 

– Average number of years that a person can expect to live at 
birth, if the mortality rates by age observed at the moment 
of reference remain the same) provided by the Instituto Na-
cional de Estatística (National Statistics Institute).

A  multiple regression analysis was carried out using 
a saturated model defined by all the variables, in order to 
verify how various factors are responsible for the individu-
als’ perception of their own health and can influence aver-
age life expectancy.

Results and discussion

I n this study, a  four-stage statistical analysis was used: 
descriptive, inferential, factor and regression one. In 

the descriptive synthesis, the life aspect that respondents 
considered to be the most important is health (49.5%), fol-
lowed by family (45.4%), work (2.8%) and money (1.3%).

Socio-demographic characteristics

M ost of the respondents considered themselves to be 
healthy people; 65% have a professional activity and 

93% state they live in a  home that is adequate for good 
health. Having a home in good conditions is the main goal 
in material terms of the average Portuguese citizen. In 2013, 
40% of the available income of households was spent on 
housing costs.

The minimum number of people in the household 
is 1 person, the maximum is 9 and the mean is 3 people 
(standard deviation of 1.3). Overall, 5.9% of the respond-
ents live with someone who is ill or physically disabled, 
approximately 51.8% go to the doctor only when they are ill, 
more than 91.7% had attended a medical appointment in 
the previous 12 months, for prevention purposes or due to 
illness, and the majority (64.8%) did not use an emergency 
service. Accidents, obtaining prescriptions and sick leaves 
are indicated as the main reasons for turning to health ser-
vice institutions. As for the „Type of Consulted Doctor”, the 
most frequent answer is the family doctor, which reflects 
some results of a good practice of a State program that stim-
ulates visits to the family doctor.
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Of all the respondents, 37.7% referred that, in the previ-
ous 5 years, their health and the health of their relatives had 
been affected by working conditions; 68.1% considered that 
these conditions could have effects on health and 64.4% were 
beneficiaries of Social Security or of any another regime.

Few respondents work at home (17.7%), in shift system 
(10.8%), were absent from work due to health reasons 
(22.7%) or have to care for a sick relative (12.7%). Working 
extra hours was reported by 41.4%. Due to downsizing, it is 
possible to predict that the number of extra hours assigned 
to the employees who remain in the companies will grad-
ually increase.

With regard to Socialization and Leisure Behaviours, 
58.2% of respondents answered affirmatively concerning 
the practice of physical activity. Subsequently, we analysed 
the habits of the spouse and children. 58% of the respond-
ents are married or in a stable relationship, and in 69% of 
these cases the spouse has a  professional activity. Many 
respondents (37.2%) stated their children live in the same 
household.

Habits

W ith regard to daily food habits, most respondents 
drink water (96.8%) and eat dairy products and bread 

(83.8%), fruit (77.9%), meat (69.4%) and vegetables (64.2%). 
On a  weekly basis, they ingest sugary foods (40.1%), vege-
tables (56.9%), fish (53%) and fried foods (51.6%). Ready-
made dishes (51.1%), soft drinks (36.6%), Macrobiotic Prod-
ucts (38.7%) and Exclusively Vegetarian Products (43.4%) 
are among the products that are rarely consumed.

The consumption of ready-made meals and fried food is 
higher among younger people, replacing the intake of fruit 
and fresh vegetables.

In fact, there are many obstacles to healthy eating, the 
main ones being established habits and routines, tastes, lack 
of time and unwillingness. Many respondents, although 
not the majority, mentioned price and the type of food that 
is usually available, which confirms the results of research 
pointing out an inverse association between socioeconomic 
level and nutrition quality (Patel et al., 2010, pp. 419–429).

Regarding the question whether in the previous 5 years 
respondents ‘health and/or their relatives’ was affected ei-
ther by the rhythms of daily life, the illness of relatives’ or by 
working conditions, the answers were similarly distributed. 
The most frequently referred items were the rhythms of dai-
ly life (46.5%), the stress caused by relatives’ illness (43.6%), 
and working conditions (37.7%). Thus, there is a concern 
about the rhythms of life. Periods of economic recession 
tend to create high levels of anxiety, mainly among those 
economically more vulnerable, for they have neither mate-
rial nor psychological resources to face a situation of crisis 
(CDSS, 2010).

Through looking into the impact of cuts in health pre-
vention programs over a period of economic crisis, it was 
possible to conclude that the mean age of those who stated 
the rhythms of daily life in the previous 5 years had affected 
their health or their relatives’ was 34.29 years, while the 
mean age of those who referred they had not been affected 
was 31.64 years. According to the Student’s t-test, the differ-

ences observed between the mean ages of the two groups 
are statistically significant (t(927) = 3,400; p = 0.001). In the 
cases of respondents whose health or of their relatives’ had 
been affected by working conditions in the previous 5 years, 
the value was 34.43 years, while the mean age of the ones 
who referred not having been affected was 32.28. Accord-
ing to the Student’s t-test, the differences observed between 
the mean ages of the two groups are statistically significant 
(t(938) = – 2.705; p = 0.007).

As for the actions undertaken when a  member of the 
family is sick, the majority go to the pharmacist or im-
mediately to the doctor. The alternatives „use the home 
pharmacy” and „use drugs prescribed by the doctor in 
previous situations” were referred by more than 40% of 
the respondents. Few respondents ask for advice of other 
people (relatives, friends or neighbours) and only a  very 
restricted group stated they resort to alternative medi-
cines. This group of questions included the question „Do 
you smoke or is there anyone in your family who smokes 
on a regular basis?” Overall, 52.3% of the respondents an-
swered negatively The proportion of daily smokers among 
adults has been sharply declining in the last three decades 
in the majority of the OECD nations, either because of the 
progressive introduction of anti-smoking legislation, or be-
cause of people’s voluntary adoption of a set of simple rules 
for healthy behaviour (not smoking, not drinking exces-
sively, not using drugs, not eating high-calorie foods, doing 
physical exercise, using the seat belt in motor vehicles, not 
speeding, and complying with safety rules in the workplace, 
among others).

Self-rated health

I n a  general analysis of their health status, the majority 
of the respondents rated it as „Good”, and the rest of the 

answers were similarly distributed among „Very Good” 
and „Regular”. Small percentages were registered for „Poor” 
(1.9%) and „Very Poor” (0.3%). This is a normal situation, 
as we have seen before, since the sample is composed of 
relatively young people, concerned with their health, and 
practicing physical activity.

Inferential analysis

T o evaluate whether the perception of good health de-
pends on those life aspects considered to be the most 

important and how the professional activity can affect one’s 
health the Chi-square test of independence was used. A type 
I error probability (α) of 0.05 was considered in all the infer-
ential analyses.

Table 1 shows that the perception of good health is not as-
sociated with marital status and with going to the doctor only 
when ill, but it is associated with the remaining aspects like 
age, marital status, professional activity, level of schooling, 
housing conditions, number of residents in the household, 
or going to the doctor frequently, namely and especially the 
family doctor or a specialist. Therefore, it is clear that going 
to the doctor produces a feeling of tranquillity, calmness and 
wellbeing. It is crucial to guarantee that citizens visit their 
family doctor on a regular basis.
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Working conditions have a  strong impact on workers’ 
health, as shown in Table 2. A flexible workforce is under-
stood as an advantage in terms of economic competitiveness, 
but it produces effects on health (Muntaner, Benach, 2007, 
pp. 276–277). Bad mental health results are usually associated 
with precarious jobs (Kim et al., 2006, pp. 566–574). The re-
lationship between timetables, excessive working hours and 
health status has been the object of many studies for decades; 
also working in shifts or fixed schedules or even the nature 
of some work requirements (Patel, Hu, 2008, pp. 643–653) 
result in an increased risk of obesity.

In the present sample, with a  young/adult profile with 
a high level of schooling, there is the perception that the pro-
fessional activity can have effects on health and is associated 
with working shifts or working extra hours.

This situation is connected with the workers’ fear of losing 
more labour rights in this period of economic recession. It is 
important to notice that, at the microeconomic level, many 

companies, aiming at short-term survival, have drastically 
cut expenses and reduced their number of workers, which 
confirms the tendency to associate higher levels of unem-
ployment and periods of economic recession with a  weak 
growth of the Gross Domestic Product.

Factor analysis 

T he study of the validity of these constructs led us to 
choose a solution of 6 components. The criterion used 

to define the number of factors was eigenvalue > 1.
Thus, the following factor solution was found, explaining 

46.73% of the total variance. In terms of internal consistency, 
it ranges between .45 and .63 in the respective subscales or 
factors, according to Table 3.

Figure 1  illustrates the following factors that were ob-
tained: „Difficulty in accessing health care” (Fa1), which is 
related to the setbacks citizens are faced with when trying to 
get it; „Labour Precariousness” (Fa2), which is based on the 
professional activity and its effects on health; „Eating Habits” 
(Fa3), which takes into account to how respondents organ-
ize and live their life in terms of health; „Socioeconomic 
Behaviours” (Fa5), referring to activities in society; „Health 
Education and Prevention” (Fa6), which is an important area.

There are many models that attempt to outline the network 
of relationships among the various factors that were studied 
(Mooy, Gunning-Schepers, 2001, pp.  169–177). The social 
determinants of health take into account: social exclusion, 
poverty, socioeconomic position, income, public policies, 
health services, education, housing, transports, behaviour or 
lifestyles, and the community’s supporting networks (Farrel 
et al., 2008).

The confirmatory factor analysis reveals an adjustment 
that is not so good based on the values obtained in CFI =  
= 0.872. However, it presents a good adjustment based on the 
values obtained in GFI=.951 and RMSEA=.039.

These dimensions are not fixed. Many determinants inter-
act with each other. With regard to eating habits in the work 
context, recent studies have shown there is an association 
between job satisfaction and better quality of life, less stress 
and lower prevalence of some diseases.

As far as the relationship between eating habits and health 
education and prevention is concerned, the proverbial notion 
that „we are what we eat” does indeed apply in this circum-
stance (Nunes, Breda, 2001). As for the relationship between 
access and use of services and health education and preven-
tion, there is a connection between these determinants that 
one can describe as „action over health”.

Therefore, it is clear there is a correlation among factors 
like, for example, between „family health behaviours” and 

„health education and prevention”, „family health behaviours” 
and „difficulty in accessing health care”, and between „family 
health behaviours” and „eating habits”.

Regression analysis

W ith regard to multiple linear regression analyses, the 
model is statistically significant (F=8.553, p=.000); 

however, it is responsible for a small percentage of ALE (4.8%, 
R2=.048). R2 is very low, which shows that only a small part 
of ALE can be explained by these variables. Nevertheless, the 

Table 1. Individuals’ perception of good health according to life 
aspects. Mainland Portugal, 2nd semester of 2012

Life aspects X2 P N0

The most important aspect 16.423 0.01 979

Age group 47.012 0.01 985

Marital status 5.795 0.122 980

Having a professional activity 13.831 0.01 955

Level of schooling 56.749 0.01 978

Home’s adequacy for health 19.545 0.01 942

No. of residents in the household 20.815 0.008 933

Going to the doctor when ill 8.088 0.04 993

Visiting the family doctor 4.384 0.037 983

Going to a specialist 8.201 0.04 963

Going to the doctor only when ill 1.014 0.314 975

Attending a medical appointment 
in the previous 12 months 4.645 0.031 974

Source: own elaboration

Table 2. Perception that the professional activity can have ef-
fects on health, according to type of work. Mainland Portugal, 
2nd semester of 2012 

Type of work X2 P N0

Working at home 1.996 0.16 900

Working shifts 4.678 0.03 884

Working extra hours 133.172 0.01 875

Source: own elaboration
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Table 3. Results of the Factor Solution 

Items
Factors

1 2 3 4 5 6

In private offices, doctors are more attentive. 0.776

The private health system meets the population’s needs more quickly than hospitals. 0.750

Health care centres are mostly attended by people with fewer economic resources. 0.578

Health care centres’ low response lead to a greater use of hospital emergencies. 0.564

Hospital allow the patient to undergo all the necessary 
exams unlike health care centres. 0.437

Do you have a professional activity? 0.786

Do you usually work extra hours? 0.708

Do you believe that your professional activity can have effects on your health? 0.659

Are you a beneficiary of social security or of any other similar regime? 0.490

Does your husband (wife)/spouse/partner have a professional activity? 0.482

Fruit 0.756

Fresh vegetables 0.660

Water 0.560

Legumes (beans, grain...) 0.510

Dairy products 0.510

I prefer to go to the health care centre because there I have 
my doctor who knows me and my problems. 0.822

It is very important to have a family doctor who monitors 
us throughout our life and knows our problems. 0.731

Have you visited a family doctor? 0.589

Unwillingness 0.761

Habits and routine 0.761

Tastes 0.722

Asks for the pharmacist’s advice. 0.671

Asks for other people’s advice (relatives, friends or neighbours) 0.660

Uses the home pharmacy and also drugs prescribed 
by the doctor in previous situations. 0.638

% of specific variance 8.93 8.63 8.04 7.69
7.27 6.16

% of total variance 46.73

Cronbach’s Alpha 0.64 0.63 0.55 0.53 0.45 0.45

Total Cronbach’s Alpha 0.576

Source: own elaboration

tendencies are clear and consistent with the literature, which 
means that these determinants must be considered.

Only the factors  „Labour Precariousness”  (t=-2.625, 
p=.009), „Family Health Behaviours” (t=-5.381, p=.000) and 

„Socioeconomic Behaviours” (t=2.685, p=.007) are significant. 
According to this model, ALE is explained by the following 
regression equation: ALE=79.809-.002  „Difficulty in Access 
to Health Care” – .038 „Labour Precariousness” – .009 „Eating 
Habits” –  .025  „Family Health Behaviours”  +.057  „Socioeco-
nomic Behaviours” +.039 „Health Education and Prevention”.

These results are different because they correspond to an 
analysis of a specific territory and identify tendencies and as-
pects that can be influenced and which will have an effect on 
the variable under study. In addition, it is a sample composed 
mostly of young people, which will also enable comparative 
analyses in the future. Thus, it is possible and desirable in the 
future to approach the sample in comparative terms, observ-
ing its evolution over time, in a repeated way, like a barome-
ter, allowing even to intervene in it, so as to enhance those life 
aspects that have been considered.
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Conclusions

T he increasing risk of poverty in Portugal is actually 
a reality. There seems to be a clear conception of health 

and family, quality of life and average life expectancy. From 
a socioeconomic viewpoint, health is a fundamental barom-
eter of a society’s degree of development. As for quality of life, 
a closer look at the country will show that the Portuguese are 
feeling dissatisfied, suspicious and insecure.

After a consistent factor analysis which has identified a set 
of factors that are important for the management of family 
health, the following components have been appropriately 
defined: „Difficulty in accessing health care”; „Labour Precari-
ousness”; „Eating Habits”; „Family Health Behaviours”; Socio-
economic Behaviours”; „Health education and prevention”. As 
such, it is possible to conclude there are health determinants 
in Portugal, and that a rational intervention is crucial, taking 
into account not only the measurement of health and its fi-
nancial dimension, but also the specificities of health social 
determinants.

It is then possible to act over health, intervening in critical 
variables which have a relevant impact on health perception 
and its relationship to average life expectancy, which is a de-
velopment indicator.

Indeed, the way a socioeconomic crisis can affect health 
depends basically on the right to social protection right and 
the quality of the responses provided by health care services 
(Stuckler, 2011, pp. 124–125).

Over this period of economic crisis, the State has been 
systematically reducing health expenses. In addition to 
the reduction on the price of medicines and of the wages 
of health professionals, there have also been fewer in-
vestments in prevention and public health programmes, 
which is indeed cause for concern. It is known that cuts in 
programmes to combat obesity or smoking may improve 
public accounts, but it is also true these short-term benefits 
will be outbalanced by long-term results, not only on the 
part of the State (public expenses), but also at the expense 
of citizens’ health.

Figure 1. The network of relationships among the various factors
Source: own elaboration



HUMAN CAPITAL IN MANAGEMENT | 59

Portugal can be proud of the prestige its Health Care 
System (SNS) holds in international terms, but it has to deal 
with contradicting realities. In fact, on the one hand, the 
SNS is the health care system most used by the Portuguese 
who have a good perception of it, and fear it will lose quality 
in the future; on the other hand, attempts have been made to 
implement measures that will help rationalise expenses and 
reduce costs, which may jeopardize the SNS.

The indicators that have come to be gradually known 
show a significant decrease in medical appointments and in 
treatments due to the economic difficulties many people are 
being confronted with, as well as the increase in the cost of 
services and user fees. The consequence is a risk of „implicit 
rationing” in the public health services that inhibits them 
from „providing the necessary health care” and points to 
there being „clear signs of the reduction in the patients’ ac-
cess to medication, associated with their impoverishment”.

The Government’s programme establishes the aim of 
continuing to improve the quality of health care services and 
the citizens’ effective access to them, as part of a system that 
is universal, equitable, and tends to become free; the pro-
gramme also means to enhance the price system and review 
the drug subsidization system. The purpose is to guarantee 
an efficient and dynamic resource management, redefining 
the model of drug evaluation for State subsidization purpos-
es, without neglecting the citizens that are least protected 
(Programa ...).

There is a  focus on the completion of the works of the 
National Health Plan 2011–2016, viewed as the fundamen-
tal pillar of the reform of the health care system, targeting 
clinical quality, prevention and promotion of healthy life-
styles, and the population’s health gains through national 
and integrated programmes. Another aim is to guarantee 
primary care coverage, ensuring that all citizens have access 
to a family doctor, thus minimizing current regional or so-
cial asymmetries of access and coverage, and focusing on 
prevention.

Although the value of health determinants has been ac-
knowledged, in fact there have been lower investments in 
health care, fewer resources have been allocated, and the 
number of professionals has decreased. Health is managed 
in a  business-like perspective, and the focus is solely on 
measurement and market dimension, which obliterates 
many of its specificities.

Another central feature in this context is regional devel-
opment. It is most praised and spoken of, but health service 
institutions are being shut regardless of the implications for 
the population and the territories.

This is what sustainability is all about, that is, the need 
to build an increasingly efficient system that focuses on the 
service provided for citizens, families and communities.
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Jakość życia i zdrowia a poziom  
rozwoju lokalnego słabo  
rozwiniętych obszarów wiejskich 
na przykładzie Portugalii

Streszczenie

Rozkład przestrzenny Portugalii z  uwagi na poziom 
rozwoju gospodarczego, stopień wyludnienia oraz demo-
grafię mieszkańców jest bardzo zróżnicowany. Oprócz 
wysoko rozwiniętych regionów (w  strefie przybrzeżnej) 
występują regiony słabo rozwinięte –  w  szczególności 
obszary wiejskie w strefie kontynentalnej, które są słabo 
rozwinięte gospodarczo, wyludnione, z  przewagą ludzi 
w wieku emerytalnym. Głównym celem artykułu jest uka-
zanie istotnej zależności pomiędzy jakością życia a rozwo-
jem lokalnym regionów w świetle kryzysu gospodarczego 
oraz związanej z tym kryzysem polityki fiskalnej państwa, 
której efekty uwidaczniają się m.in. w  zakresie zdrowia 
i  zarządzania publicznego. Przedstawione wyniki badań 
empirycznych potwierdziły istnienie takiej zależności.

Słowa kluczowe

zarządzanie publiczne, zdrowie publiczne, jakość życia, 
dostęp do opieki zdrowotnej, rozwój lokalny, portugalskie 
słabo rozwinięte obszary wiejskie

http://doi.org/10.1590/S0104-12902015000200012
http://doi.org/10.1590/S0104-12902015000200012
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