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IGNORANCJA I WIEDZA W ZARZĄDZANIU
Czesław Mesjasz

Wprowadzenie

K siążka Routledge International Handbook of Igno-
rance Studies (Gross, McGoey, 2015) zawiera motto: 

„Not  Ignorance but Ignorance of Ignorance is the Death 
of Knowledge”, co można przetłumaczyć na dwa sposoby: 

„To nie ignorancja, lecz ignorancja dotycząca ignorancji 
jest śmiercią wiedzy” albo też, z nieco innym znaczeniem, 

„To nie ignorancja, lecz ignorowanie ignorancji jest śmier-
cią wiedzy”. 

Powyższe uniwersalne stwierdzenie można także 
odnieść do działania organizacji w  skali mikro, czyli 
do przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji 
trzeciego sektora. Należy przy tym zauważyć, że dys-
kusje dotyczące wiedzy niejako implicite zawierają inny 
problem, mianowicie relację wiedzy do braku wiedzy, 
czyli do ignorancji. Dlatego też od około dwudziestu lat 
w  naukach o  zarządzaniu przedmiotem zainteresowania 
stała się sytuacja na pierwszy rzut oka będąca prostym 
przeciwieństwem wiedzy, czyli ignorancja. 

Ignorancja stała się przedmiotem rozważań filozoficz-
nych już w starożytności, co odzwierciedlone jest w zna-
nym stwierdzeniu przypisywanym Sokratesowi: „wiem, że 
nic nie wiem”. Warto też przypomnieć, że Mikołaj z Kuzy, 
niemiecki teolog i filozof, który wywarł znaczący wpływ 
na jednego z współtwórców teorii systemów, Ludwiga von 
Bertalanffy’ego, był autorem dzieła pt. De docta ignorantia 
(O uczonej ignorancji) (Nicolas of Cusa, 1985). 

Mimo znaczącej liczby prac o  wiedzy i  zarządzaniu 
nią, rozważania dotyczące ignorancji w tym obszarze nie 
są  zbyt liczne. Jest to natomiast problem bardzo ważny, 
gdyż znajomość istoty ignorancji stanowi znaczące uzu-
pełnienie teorii i praktyki zarządzania wiedzą oraz odgry-
wa istotną rolę w zrozumieniu kreatywności i innowacji. 

Celem artykułu jest wskazanie związków pomiędzy 
wiedzą i  ignorancją we współczesnym zarządzaniu. 
W  dotychczasowych rozważaniach z  zakresu teorii za-
rządzania zwraca się uwagę na wiedzę, pomijając fakt, że 
wiedza i  ignorancja są  ze sobą nierozłączne. Pozyskanie 
wiedzy jest bowiem jednocześnie przyczyną zmniejszenia 
i  zwiększenia ignorancji. Prowadzi to do powstawania 
nowych, niedostatecznie rozpoznanych paradoksów, któ-
re wstępnie zaprezentowane zostały w artykule. Jako cele 
cząstkowe przyjęto: przedstawienie koncepcji ignorancji 
w  naukach społecznych i  w  zarządzaniu, opis koncepcji 
ignorancji drugiego rzędu oraz wskazanie przykładów 
ilustrujących znaczenie właściwego zrozumienia igno-

rancji w  zarządzaniu. Artykuł stanowi wprowadzenie 
do dalszych poszukiwań teoretycznych oraz zastosowań 
praktycznych, szczególnie w okresie, gdy lawinowo nara-
sta ilość informacji i pojawiają się coraz większe trudno-
ści nie tylko z  jej przetwarzaniem, ale przede wszystkim 
z oddzieleniem informacji i wiedzy potrzebnej od wiedzy 
i informacji zbędnej1.

Rozumienie ignorancji – między 
wiedzą a niewiedzą

P onieważ definicje i  interpretacje wiedzy i  ignorancji 
wymagają daleko idącej precyzji, dlatego też przed 

rozpoczęciem zasadniczych rozważań należy wyjaśnić 
kwestie terminologiczne. Ignorancja jest to określenie 
normatywne, pejoratywne i  oznacza brak wiedzy (brak 
podstawowej wiedzy) w danej dziedzinie (Słownik języka 
polskiego PWN, 2016; Wielki słownik języka polskiego, 
2016). Synonimem ignorancji jest, między innymi, nie-
wiedza, chociaż należy brać pod uwagę, że niewiedza ma 
w  języku potocznym bardziej neutralny charakter. Inne 
znaczenie posiada czasownik ignorować – świadomie nie 
reagować na czyjeś zachowanie, zdarzenie lub zjawisko. 
Istnieje również forma zwrotna – ignorować się oznacza-
jąca wzajemne niezwracanie uwagi na siebie. Od czasow-
nika ignorować tworzy się rzeczownik ignorowanie, który 
jest synonimem lekceważenia i zaniedbywania. 

Precyzyjne definiowanie stosowanych pojęć jest za-
wsze ważne w  naukach społecznych. W  przypadku wie-
dzy i  ignorancji jest to szczególnie istotne, gdyż pojęcia 
te opisują stan świadomości obserwatora, czyli niejako 
samoistnie wprowadzają nas na metapoziom rozważań 
(wiedza o wiedzy). Drugim powodem dążenia do precyzji 
jest to, że we współczesnej nauce światowej opracowania 
dotyczące ignorancji publikowane są w języku angielskim. 
Dlatego też należy brać pod uwagę problemy związane 
z  różnicami interpretacji w  języku angielskim oraz pro-
blemy wynikające z  tłumaczenia na język polski niezbyt 
precyzyjnie zdefiniowanych pojęć w  języku angielskim. 
Można też jedynie dodać, że różnice w  polskiej i  angiel-
skiej terminologii pojawiają się dopiero w  zaawansowa-
nych semantycznie rozważaniach. 

Przyjmując najogólniejszą, platońsko-sokratejską de-
finicję wiedzy jako „prawdziwego uzasadnionego prze-
konania”, stwierdzić można, że ignorancja jest to każda 
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niedoskonałość tego przekonania. Ignorancja może być 
częściowa, odpowiadająca wiedzy częściowej, oraz cał-
kowita, odpowiadająca kompletnemu brakowi wiedzy. 
Interpretacja ta wymaga wyjaśnień dotyczących znacze-
nia prawdy oraz relacji pomiędzy dwoma skrajnymi sy-
tuacjami – wszechwiedzą oraz absolutną ignorancją, czyli 
brakiem wiedzy o czymkolwiek. Nie jest to konieczne dla 
rozważań wprowadzających do dyskusji o  relacji pomię-
dzy wiedzą a ignorancją. 

Powyższe interpretacje są  oczywiście zbyt ogólne, 
dlatego też w  badaniach dotyczących ignorancji należy 
uwzględnić następujące podejścia do definiowania wiedzy 
w ekonomii i zarządzaniu (Beliczyński in., 2009, s. 166): 

• reifikowana metafora – posiadanie wiedzy bez rozróż-
nienia szczegółowych cech oraz podmiotu, który ją po-
siada – osoba albo organizacja,

• zasób organizacji/zasób osoby o zróżnicowanym stop-
niu reifikacji,

• kategoria związana z informacją („informacja wraz ze 
sposobami jej wykorzystania”),

• systemowa cecha kognitywna (bez definiowania obsza-
rów odniesienia –  organizacja, systemy IT (sztuczna 
inteligencja), osoby,

• cecha kognitywna osób, 
• kategoria formalna –  modele strukturalne (relacyjne) 

oraz modele matematyczne. 
Ignorancję można opisać za pomocą następujących 

stanów wiedzy/braku wiedzy danego podmiotu (osoby 
albo zbiorowości): wiem, że wiem; wiem, że nie wiem; nie 
wiem, że wiem oraz nie wiem, że nie wiem. Sytuacje te sta-
nowią swego rodzaju punkt wyjścia do rozważań dotyczą-
cych ignorancji. Interpretacje i definicje ignorancji mają 
charakter względny i odnoszą się do następujących pojęć: 
prawdy, wiedzy, niepewności, kompetencji oraz złożo-
ności. Ignorancja posiada dwie interpretacje intuicyjne. 
Interpretacja negatywna jest to niedoskonałość wiedzy 
i dlatego też winna być ograniczana albo wręcz całkowicie 
eliminowana poprzez pozyskiwanie (tworzenie) wiedzy. 
Jednocześnie ignorancja ma charakter strukturalny we 
wszystkich procesach poznawczych, gdyż w  procesie 
uzyskiwania nowej wiedzy dochodzi też do ujawniania 
nowych obszarów braku wiedzy (ignorancji). Im więcej 
wiemy, tym bardziej jesteśmy świadomi nowych, niezna-
nych problemów. Zjawisko takie można określić jako po-
zytywną interpretację ignorancji (Ravetz, 1990; Dorniok, 
2014; Gross, McGoey, 2015). Wspomniany wcześniej 
Mikołaj z  Kuzy podkreślał, że uczona (oświecona) igno-
rancja jest istotnym elementem mądrości (Nicolas of Cusa, 
1985), gdyż stanowi ona „właściwy sposób łączenia wiedzy 
i  ignorancji poprzez świadomość ograniczenia wiedzy” 
(Harvey i in., 2001, s. 450). 

Dynamikę relacji pomiędzy ignorancją i  przyszłą 
wiedzą można opisywać za pomocą trzech podstawo-
wych wariantów (Janich i in., 2010, s. 88). W pierwszym 
z nich zakłada się, że zwiększanie obecnego stanu wiedzy 
prowadzi do zmniejszenia przyszłej ignorancji. Sytuację 
tę można opisać za pomocą stwierdzenia: „jeszcze nie 
wiemy, ale będziemy wiedzieć”. Oznacza to, że wszyst-
ko może być poznane w  odpowiednio długim okresie 

i  przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów. Wariant 
ten odzwierciedla swego rodzaju optymizm poznawczy. 
W drugim, przeciwnym przypadku zakłada się, że igno-
rancja rośnie wraz ze wzrostem wiedzy. Takie podejście 
odzwierciedla sytuację, w  której wraz ze zwiększaniem 
się wiedzy poznawane są  nowe obszary niewiedzy, czy-
li że poszerzane są  granice wiedzy. Nauka dostarcza 
nowej wiedzy, ale równocześnie otwiera nowe obszary 
ignorancji. Rozwój nauki zawsze odbywa się na granicy 
niewiedzy. W  trzecim wariancie stwierdza się, że igno-
rancja jest niezależna od przyszłej wiedzy. Oznacza to, że 
nie wszystko może być poznane, czyli że jest to wiedza 
nieosiągalna. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest złożo-
ność, nieprzewidywalny wpływ innowacji czy też zmiany 
społeczne.

Definicje ignorancji

U systematyzowane studia nad ignorancją i  jej konse-
kwencjami zapoczątkowane zostały w latach 80. i 90. 

ubiegłego stulecia. Jedną z najbardziej znanych jest defini-
cja ignorancji zaproponowana przez M. Smithsona (1989, 
s. 6): „A jest ignorantem, z punktu widzenia B, jeżeli A nie 
zgadza się z koncepcjami B albo nie jest świadomy znacze-
nia tych koncepcji, które B definiuje jako faktycznie lub 
potencjalnie ważne”. Definicja ta pozwala na uniknięcie 
ograniczeń obiektywnej definicji dzięki przeniesieniu na 
B ciężaru definiowania tego, co ona lub on rozumie przez 
niewiedzę (ignorancję). Umożliwia to również badanie 
własnej ignorancji, ponieważ A i B może być tą samą oso-
bą. Najważniejsze w tej definicji jest to, że obejmuje ona 
wszystko, co B myśli, że A może lub powinien wiedzieć 

– ale nie czyni tego. Nie obejmuje ona natomiast tego, cze-
go według B podmiotowi A nie wolno wiedzieć, ale tak 
nie jest. B może przyczyniać się do ignorancji A, ale też 
może definiować jej/jego niewiedzę. Łatwo też zauważyć, 
że cytowana definicja odzwierciedla konstruktywistyczne 
aspekty wiedzy i ignorancji – są one bowiem konstrukcja-
mi społecznymi. 

Powyższa definicja stanowiła dla M. Smithsona (1989) 
punkt wyjścia dla typologii ignorancji. Po raz pierwszy 
dokonał on rozróżnienia pomiędzy ignorancją bierną 
i  ignorancją czynną. Ignorancja bierna dotyczy przyszło-
ści, obejmuje zagadnienia, których dany podmiot (aktor) 
jest nieświadomy. Natomiast ignorancja czynna dotyczy 
tych zagadnień, które są ignorowane przez dany podmiot. 
Dla niewiadomych wynikających z  pasywnej ignorancji 
M. Smithson stosuje określenie „błąd”, natomiast dla za-
gadnień wynikających z czynnej ignorancji używa termi-
nu „nieodpowiedniość”. 

Na rysunku 1  przedstawiony został schemat typo-
logii interpretacji ignorancji zaproponowanej przez 
M. Smithsona. Ze względu na cel i objętość artykułu po-
dane zostały jedynie tłumaczenia angielskich pojęć do-
kładniej interpretowanych w  cytowanym opracowaniu. 
Należy przy tym dodać, że precyzyjne tłumaczenie pojęć 
stosowanych przez autora typologii nie jest możliwe, dla-
tego przedstawienie w  miarę dokładnych interpretacji 
wymaga odrębnych rozważań. 
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Istnienie wielu różnorodnych interpretacji wiedzy 
i  niewiedzy wymaga stosowania metaanalizy zjawisk 
poznawczych. M. Smithson (2008, s. 16) określił „znane 
nieznane” jako świadomą ignorancję, natomiast „niezna-
ne nieznane” nazwał metaignorancją. J. Ravetz (2006) 
identyfikuje różne rodzaje wiedzy na podstawie określo-
nego poziomu pewności oraz świadomości. „Znane znane” 
odnosi się do wiedzy, mimo tego, że wiedza ta może być 
niepewna lub niejasna ze względu na specjalistyczny cha-
rakter i fragmentaryczność. „Nieznane znane” jest formą 
niewiedzy lub niepewnej wiedzy odnoszącej się do ustalo-
nych luk wiedzy i granic wiedzy. J. Ravetz przeciwstawia 
ten ostatni typ wiedzy „nieznanemu znanemu”. Sytuacja 
taka może na przykład obejmować obszary konsensusu 
lub szkoły myślenia, które z różnych powodów nie mogą 
być ogólnie zaakceptowane. Ostatni typ niewiedzy jest 
to „nieznany nieznany”. Stwierdzenie to oznacza, że luki 
w  wiedzy nie są  jeszcze wyraźnie widoczne, nie zostały 
jeszcze zbadane albo nie zostały jeszcze zaakceptowane, 
nie są też znane granice niewiedzy. Oprócz tych różnych 
rodzajów niewiedzy, J. Ravetz również używa terminu 

„ignorancja” w  wyrażeniu „ignorancja ignorancji” (lub 
„ignorancja do kwadratu”), przez co rozumie się ignoran-
cję dotyczącą czyjejś lub własnej ignorancji (Ravetz, 1993, 
s. 157; Janich i in., 2010, s. 87).

Spośród wielu prób badania ignorancji można przy-
wołać kilka przykładów. K. Knorr-Cetina (1999) wpro-
wadziła pojęcie „negatywnej wiedzy”, obejmującej zna-
jomość ograniczeń wiedzy, błędy w wysiłkach mających 
na celu pozyskanie nowej wiedzy, ograniczenia poznania 
oraz to, czego ludzie nie chcą wiedzieć. M. Gross (2007) 
wyróżnia sześć kategorii wiedzy i stanów braku wiedzy. 
Każda kategoria odnosi się do innego aspektu braku wie-
dzy, takich jak ograniczenia wiedzy (ignorancja) i całko-
wity brak wiedzy (nescience). Proponowane kategorie nie 
są oczywiście w pełni rozłączne (tab. 1).

Ignorancja wiąże się zawsze z  tworzeniem wiedzy  
(Janich i in., 2010, s. 95). Mając na uwadze różnorodność 
procesów tworzenia i wyłaniania się ignorancji, można 
zauważyć, że wiedza i  ignorancja nie są  symetryczne, 
gdyż rozwijanie wiedzy o  czymś nie jest równoważne 
zmniejszeniu/eliminacji ignorancji, ponieważ odkrywa-
ne są nowe cechy „dawnej” ignorancji i tworzy się nowa 
ignorancja, „wiedza o niewiedzy”. Nauka tworzy swego 
rodzaju „naukową niewiedzę”, czyli wiedzę o tym, czego 
nie wiemy (Ravetz, 1990, s. 26). Ignorancja nie wynika 
więc z  problemów związanych z  chwilowym brakiem 
informacji, ale właśnie z postępu wiedzy i właśnie z po-
wodu tego postępu, zakres niewiedzy dotyczącej kon-
sekwencji, zakresu, ograniczeń i  rzeczywistości wiedzy  

Rys. 1. Typologia pojęć związanych z ignorancją 
Źródło: (Smithson, 1989, s. 18)

Tab. 1. Kategoryzacja wiedzy, przypadków braku wiedzy oraz rozszerzonej wiedzy

Kategoria Opis

Wiedza Przekonanie uzasadnione jako prawdziwe i akceptowane przez grupę lub poszczególne osoby,  
które były przedmiotem badań socjologów

Ignorancja Wiedza o granicach wiedzy w danym obszarze; zawsze wzrasta wraz ze zwiększeniem się nowej wiedzy

Wiedza o niewiedzy Wiedza o tym, co nie jest znane, ale co jest uwzględniane w planowaniu

Wiedza negatywna Wiedza o tym, co nie jest znane, ale uznane jest za nieważne lub nawet niebezpieczne – może prowadzić  
do sytuacji wiedzy o niewiedzy

Rozszerzona wiedza Może też być określona jako nowa wiedza: oparta na planowaniu lub badaniu z wykorzystaniem wiedzy 
o niewiedzy – może również prowadzić do nowej ignorancji przez odkrywanie granic nowo zdobytej wiedzy

Całkowity brak wiedzy 
(nescience)

Brak jakiejkolwiek wiedzy: może prowadzić do zaskakujących sytuacji będących poza wszelkiego rodzaju 
oczekiwaniem – może prowadzić do ignorancji i wiedzy o niewiedzy, ale należy do innej klasy poznawczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Gross, 2007, s. 751)
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proporcjonalnie rośnie. O  ile w  przeszłości dominu-
jącym sposobem zmagań z  ignorancją były próby jej 
eliminacji, obecnie przyjmuje się, że istnieją specyficzne 
nieredukowalne cechy niewiedzy, co oznacza, że musimy 
ją zrozumieć, tolerować, korzystać z  niej, a  nawet trak-
tować ją jako zasób (Smithson, 1989). Społeczeństwo 
oparte na wiedzy można traktować jako zbiorowość, 
która winna nauczyć się, jak radzić sobie z  ignorancją 
(„społeczeństwo wiedzy i  ignorancji”). Fakt, że wiedza 
jest konstrukcją społeczną i podlega uwarunkowaniom 
politycznym, skłania do zastanowienia się, w jakim stop-
niu niewiedza jest wynikiem komunikacyjnych i  insty-
tucjonalnych struktur władzy i w jakim stopniu jest ona 
zależna od wpływu różnych grup interesów (Janich i in., 
2010, s. 95). 

Ignorancja jest również związana z  koncepcją spo-
łeczeństwa ryzyka opracowaną przez U. Becka (2007, 
s.  211). W  swoich badaniach stwierdził on skłonność 
społeczeństwa opartego na wiedzy do zmian, które 
można określić jako społeczeństwo oparte na ignoran-
cji. W swoich rozważaniach nad globalizacją i ryzykiem 
U. Beck zauważa też, że ignorancja jest cechą społeczeń-
stwa, które nie jest w  stanie stwierdzić, że zagrożenia 
o wielkiej skali wynikające z rozwoju technologii niosą 
ze sobą nieznane skutki uboczne. 

Na podstawie analizy interpretacji i  definicji igno-
rancji J. Roberts (2012, s. 219) wyróżniła trzy kluczowe 
źródła ignorancji:. 
1. Ignorancja wynikająca z braku wiedzy: nieznane nie-

znane oraz znane nieznane.
2. Ignorancja dotycząca wiedzy: poznawalne znane nie-

znane, nieznane znane oraz błędy. 
3. Ignorancja wynikająca z tłumienia i ograniczania wie-

dzy: tabu, zaprzeczenia, tajemnice i prywatność.
Ignorancja jako konstrukcja społeczna może być two-

rzona na trzy sposoby: spontanicznie, celowo oraz jako 
kombinacja obydwu poprzednich wariantów. Bardziej 
precyzyjnie procesy tworzenia ignorancji można opi-
sać w następujący sposób: oduczenia się i zapominania, 
odkrywania nowych obszarów ignorancji w  procesie 
zdobywania nowej wiedzy, tłumienia lub zaniedbywania 
nowej wiedzy. 

Jak już wspomniano, wiedza i  ignorancja mają cha-
rakter rekursywny. Pogłębiona refleksja pozwala na 
odkrycie pewnej asymetrii pomiędzy poziomami wie-
dzy i poziomami ignorancji. Łańcuch refleksji – wiedzy 
o wiedzy ... itp., może być kontynuowany do nieskończo-
ności. Podobna hierarchia nie występuje w  przypadku 
ignorancji. Wynika to z binarnego charakteru ignorancji 
wiem albo nie wiem. Takiego łańcucha nie można kon-
tynuować w  nieskończoność, lecz jedynie dla dwóch 
poziomów – wiem, że nie wiem; nie wiem, że wiem, nie 
wiem, że nie wiem. Różnica ta może być opisana w na-
stępujący sposób: 
1. Pierwszy poziom ignorancji –  znam niektóre cechy 

obiektu mojego procesu poznawczego i  środowiska 
tego obiektu, które pozwalają na wypowiedzenie tego, 
co wiem i co nie wiem o tym obiekcie (wynika to z bra-
ku lub niedoskonałości wiedzy).

2. Drugi poziom ignorancji – nie znam tych cech obiek-
tu i metod ich identyfikacji, które pozwalają na stwier-
dzenie, że znam i że nie znam cech obiektu na pierw-
szym poziomie (ignorancja dotycząca źródeł i metod 
zdobywania wiedzy).
Chociaż ignorancja w  najbardziej ogólnym ujęciu 

jest to postrzegany stan świadomości osób mających 
wpływ na działanie zbiorowości społecznej, to jednakże 
opracowane zostały również bardziej ogólne koncepcje 
odnoszące się do niewiedzy. W badaniach poświęconych 
ignorancji wprowadzona została koncepcja „socjologii 
niewiedzy” opracowana przez analogię z socjologią wie-
dzy (McGoey, 2012).

Kompleksową próbę określenia przyczyn i  konse-
kwencji ignorancji podjął R. Proctor (2008, s. 3), który 
zaproponował neologizm agnotology – studium kulturo-
wo indukowanej niewiedzy lub wątpliwości, szczególnie 
w  publikacjach naukowych zawierających niedokładne 
lub wręcz wprowadzające w  błąd dane i  wyniki badań. 
Nazwa pochodzi od greckiego słowa ἄγνωσις, agnōsis, 

„niewiedza”. Początkowo pomysł ten był traktowany 
przez R. Proctora jako akademicki żart, ale później stał 
się przedmiotem dyskusji na temat roli powstawania 
ignorancji w  danej kulturze, która zwykle przyjmuje 
dwie formy: ignorowanie prawdy oraz akceptację non-
sensu jako faktu. R. Proctor stwierdza, że stan niewiedzy 
może być spowodowany przez zaniedbanie, zapomnie-
nie, krótkowzroczność, zanik, tajemnicę oraz tłumienie. 
Proponuje trzy specyficzne rodzaje niewiedzy: niewie-
dza jako stan naturalny, jako zbiór utraconych możliwo-
ści w wyniku podjęcia decyzji (wyboru) oraz jako efekt 
celowo zaplanowanej konstrukcji społecznej (Proctor, 
2008, s. 3). Pierwsza nazwa odzwierciedla tradycyjne ro-
zumienie niewiedzy jako naturalnego braku wiedzy, co 
stanowi podstawę działalności naukowej. Drugie okre-
ślenie odnosi się do niewiedzy wynikającej ze skupienia 
uwagi na jednym problemie przy zaniedbaniu pozosta-
łych, czyli wynika też z selektywności. Trzecim rodzajem 
niewiedzy jest to „coś, co jest tworzone, utrzymywane 
i  manipulowane za pomocą niektórych dziedzin sztuki 
i nauki” (Proctor, 2008, s. 8). Te aspekty niewiedzy stają 
się szczególnie ważne w  dobie rozwoju Internetu, gdy 
nadmiar ilości informacji i wzrost poziomu wiedzy przy-
czynia się do wzrostu niepewności. 

Ignorancja w teorii zarządzania

Z   punktu widzenia logiki formalnej interpretacje 
i definicje ignorancji (niewiedzy) stosowane w teorii 

i praktyce zarządzania stanowią podzbiór uniwersalnych 
interpretacji (definicji) tego pojęcia, wyróżniony na pod-
stawie następujących specyficznych cech: (1) pojęcia, do 
którego odnosi się ignorancja – wiedzy, informacji, kom-
petencji, złożoności, prawdy; (2) ignorancji i ograniczenia 
przewidywalności – niepewności, ryzyka, przewidywania, 
antycypacji, złożoności; (3) ignorancji metodologicz-
nej –  braku wiedzy o  metodach i  ich zastosowaniach; 
(4) charakterystyki podmiotów, których ignorancja jest 
przedmiotem analizy – osoby, grupy, organizacje, ich typy, 
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funkcje i  role; (5) ignorancji, podejmowania decyzji 
i  działania; (6) rekursywności, samorefleksji i  wielopo-
ziomowego charakteru wiedzy i ignorancji; (7) wpływu 
ignorancji na efektywność zarządzania; (8) rozróżnie-
nia między ignorancją w  zarządzaniu i  zarządzaniem 
ignorancją.

Pierwsze próby analizy roli ignorancji w  zarządza-
niu przedstawione zostały w  latach 90. XX wieku jako 
rozszerzenie badań na temat wiedzy. Badania dotyczące 
ignorancji w  zarządzaniu wymagają analizy następują-
cych zagadnień:

• interpretacji ignorancji w zarządzaniu odnoszącej się 
do jej uniwersalnego znaczenia w filozofii oraz w teo-
rii i praktyce społecznej (Roberts, 2012),

• interpretacji niewiedzy odnoszącej się do teorii 
i praktyki zarządzania (Zack, 1999),

• negatywnego wpływu ignorancji na zarządzanie 
(Harvey i in., 2001),

• ignorancji jako nieodłącznego elementu w  procesie 
pozyskiwania informacji i wiedzy (Roberts, 2012),

• pozytywnego wpływu ignorancji na zarządzanie 
(Gray, 2003),

• roli ignorancji w  teorii działania (action theory) 
(Luhmann, 1998), 

• wpływu ignorancji na małe i średnie przedsiębiorstwa 
(Lambe, 2002),

• ignorancji w  nadzorze korporacyjnym i  w  zarządza-
niu strategicznym (Westphal, Bednar, 2005),

• ignorancji i  konkurencji w  skali globalnej (Harvey, 
Novicevic, 1999),

• ignorancji jako czynnika innowacyjności (Roberts, 
2012),

• zarządzania ignorancją (Israilidis i in., 2013). 
M. Zack (1999) zdefiniował „ignorancję organiza-

cyjną” w  odniesieniu do problemów występujących 
w  czterech procesach przetwarzania wiedzy. Mogą one 
być również traktowane jako obszary odniesienia dla 
ignorancji: (1) niepewność: brak wymaganej informacji; 
(2) złożoność: konieczność przetwarzania zbyt dużej ilo-
ści informacji, której nie można zrozumieć i zarządzać; 
(3)  dwuznaczność: brak jednoznacznej interpretacji 
informacji; (4) niejasność: istnienie wielu konkurencyj-
nych albo sprzecznych interpretacji informacji. 

J. Roberts (2012) podjęła próbę określenia cech organi-
zacji oraz ignorancji organizacyjnej, zwracając przy tym 
uwagę na znaczenie możliwości działania podmiotów dla 
ustalenia rodzajów ignorancji w  kontekście organizacji 
i poza nią. Ignorancja organizacyjna może więc być zde-
finiowana w następujący sposób (Roberts, 2012, s. 219):

• ogólnie dominująca ignorancja członków organizacji 
lub względna ignorancja pomiędzy członkami organi-
zacji z różnych części organizacji,

• ignorancja dotycząca innych organizacji oraz pod-
miotów zewnętrznych, w  tym konkurentów, dostaw-
ców i klientów,

• ignorancja wynikająca z  wcześniejszych decyzji, ta-
kich jak inwestowanie w  rozwój wiedzy w  określo-
nym obszarze i powstająca w wyniku tego w  innych 
obszarach,

• ignorancja obejmująca nieznane problemy związane 
z  poszczególnymi osobami z  organizacji powstające 
wówczas, gdy tego rodzaju ignorancja jest aktywnie 
poszukiwana i wdrażana w organizacji.
Stosując syntezę podejścia multi-  i  interdyscypli-

narnego i  zakładając, że ignorancja jest konstrukcją 
społeczną tworzoną w  ramach procesów politycznych, 
w  których na definiowanie konstrukcji społecznych 
wpływają relacje władzy pomiędzy podmiotami je two-
rzącymi, M. Harvey i  inni (2001) wyróżnili cztery typy 
ignorancji organizacyjnej. Ignorancja pluralistyczna, 
w której osoba posiada fałszywe wyobrażenie o  innych 
osobach. Ignorancja populistyczna, dotycząca społecz-
nie podzielanej wiedzy wynikającej z  fałszywej wiedzy 
uzyskanej z  szerszego otoczenia. Ignorancja probabili-
styczna wynikająca z  niezdolności osób do uczenia się 
na podstawie ogólnego doświadczenia, które składa 
się z  serii poszczególnych zdarzeń warunkowanych 
różnymi i  zmiennymi warunkami otoczenia. Jednostki 
mają raczej tendencję do myślenia „linearnego”, a  nie 
w  sposób nielinearny, co prowadzi do ignorancji pro-
babilistycznej. Ignorancja pragmatyczna wynika z kolei 
z  tego, że w  ciągle zmieniającym się otoczeniu nie jest 
możliwym uzyskanie na czas wiedzy potrzebnej do pod-
jęcia decyzji. Aby chociaż częściowo rozwiązać problemy 
związane z  ignorancją, autorzy proponują stosować na-
stępujące metody: odpowiednią identyfikację i klasyfika-
cję informacji, klasyfikację wiedzy, oduczanie się wiedzy 
niepotrzebnej, uznanie nieciągłego charakteru procesów 
i opisujących ich danych oraz stosowanie pluralistyczne-
go podejścia w zarządzaniu. 

Chociaż rozróżnienie pomiędzy przeszłością, teraź-
niejszością i  przyszłością jest istotne w  uniwersalnych 
definicjach ignorancji, to jednakże specjalnego znacze-
nia nabiera ono w zarządzaniu. Należy przy tym dodać, 
że nie jest ono zbyt często stosowane w  definicjach 
ignorancji. Zwykle rozróżnienie takie wprowadza się 
w  definicjach ignorancji związanych z  niepewnością 
i  ryzykiem (Smithson, 1989; 2008; Beck, 1992). Oczy-
wistym jest, że będąca czymś naturalnym ignorancja 
dotycząca przyszłości odgrywa decydującą rolę w zarzą-
dzaniu strategicznym, a także, chociaż jedynie częściowo, 
w działalności operacyjnej. Natomiast wszystkie rodzaje 
ignorancji dotyczącej niewystarczającej wiedzy o  prze-
szłości odgrywają ważną rolę w działalności operacyjnej 
oraz w zarządzaniu strategicznym.

Ignorancja dotycząca przeszłości jest zawsze podsta-
wą dla obecnych działań, przewidywania i  antycypacji. 
Ignorancja dotycząca przyszłości jest odzwierciedlona 
w  częstym odnoszeniu tego pojęcia do niepewności. 
Wynika ona nie tylko z naturalnej niemożności przewi-
dywania i antycypacji, ale także i niewiedzy o przeszłości. 
Dotyczy to zarówno podejścia jakościowego, jak i  pro-
gnozowania opartego na modelach matematycznych. 
W  obydwu przypadkach rozważania oparte na niepra-
widłowych danych początkowych są  bezwartościowe 
(GIGO –  Garbage in –  Garbage Out). Zjawisko to ma 
szczególne znaczenie w  teorii decyzji, prognozowaniu, 
analizie ryzyka i w zarządzaniu strategicznym. 
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Zarządzanie wiedzą może być rozszerzone do zarzą-
dzania wiedzą i  ignorancją lub też nawet do zarządza-
nia ignorancją. Koncepcje określone jako zarządzanie 
ignorancją zostały zaproponowane przez J. Roberts 
(2012) oraz J. Israilidisa i innych (2013). Główną przy-
czyną powstania koncepcji zarządzania ignorancją 
jest to, że zarządzanie wiedzą nie zawsze pozwala na 
uchwycenie wszystkich subtelności rzeczywistej sytu-
acji organizacji. Stało się oczywiste w  nowoczesnym 
społeczeństwie, że zarządzanie wiedzą nie tylko ozna-
cza skuteczne radzenie sobie z ignorancją, ale stanowi 
również istotny element procesu tworzenia innowacji. 
Niewiedza o  istniejących pomysłach i  poszukiwanie 
nowych koncepcji często zmusza wynalazców do poszu- 
kiwania nowych rozwiązań. Każda innowacja niesie ze 
sobą kolejne niewiadome, z których niektóre mogą być 
spodziewane, czyli oznacza to, że są to znane nieznane 
(Roberts, 2012, s. 221). 

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie ignorancji 
w  teorii zarządzania i  opierając się na badaniach empi-
rycznych, J. Israilidis i inni (2013, s. 76) zaproponowali 
następującą definicję: „Zarządzanie ignorancją jest pro-
cesem poznawania, odkrywania, uświadamiania sobie, 
uznawania i  postępowania z  ignorancją na zewnątrz 
i  wewnątrz organizacji poprzez proces zarządzania, do-
stosowane do potrzeb obecnych i przyszłych. Jest to także 
projektowanie udoskonalonej strategii i modyfikowanie 
działania prowadzące do osiągnięcia celów organizacji 
i utrzymania przewagi konkurencyjnej”.

Podstawowe paradoksy  
w definiowaniu wiedzy 
i ignorancji w zarządzaniu

P onieważ pomiędzy definicjami wiedzy i  ignorancji 
istnieje logiczny, dialektyczny związek, dlatego też 

w teorii i praktyce społecznej, w tym także i w zarządza-
niu należy zwrócić uwagę na paradoksy, które występują 
w relacjach wiedzy i  ignorancji. Wyróżnić można tutaj 
dwa poziomy rozważań:
1. Relacje pomiędzy wiedzą a ignorancją.
2. Znaczenie ignorancji w definiowaniu wiedzy.

Rozważania dotyczące relacji pomiędzy wiedzą 
a  ignorancją zostały przedstawione powyżej, dlatego 
też warto zwrócić uwagę na podstawowe paradoksy 
związane z  definiowaniem wiedzy. Zajmując się za-
rządzeniem wiedzą i  zasobami niematerialnymi (ka-
pitałem intelektualnym), każde rozważania należy po-
przedzić pogłębioną refleksją dotyczącą stosowanych 
definicji wiedzy. W  skrótowy sposób podstawę myśle-
nia refleksyjnego dotyczącego bezpośrednio definicji 
wiedzy, a  pośrednio i  ignorancji, przedstawić można 
w  następującym uproszczonym ujęciu nawiązującym 
jedynie do pierwszego poziomu ignorancji. Opisywany 
problem nie jest jedynie igraszką logiczną, ale musi być 
uwzględniany w  definiowaniu oraz empirycznych ba-
daniach i  pomiarze wiedzy (kapitału intelektualnego). 
Dla uproszczenia przyjąć można następujące założenia: 
Po pierwsze, zakładamy, że nie bierze się pod uwagę 

rozróżnienia własnej wiedzy i  wiedzy innych podmio-
tów, lecz uwzględnia się ogólne definicje wiedzy. Po 
drugie, zakłada się, że nie analizuje się intersubiektyw-
nego charakteru definicji wiedzy. 

Jak już wspomniano, przedstawiając dowolną defini-
cję wiedzy, rozpoczyna się dyskusję na metapoziomie, 
czyli stwierdza się, że wie się coś o  wiedzy. Związane 
to jest też z  koniecznością określenia, czego nie wiem 
o wiedzy w ramach danej definicji wiedzy. Innymi sło-
wy, każdy definiujący wiedzę musi być świadomy tego, 
czego nie wie o wiedzy opisywanej daną definicją. Jest 
to więc klasyczna definicja ignorancji pierwszego pozio-
mu – nie wiem czegoś o wiedzy. Bardziej złożona w tym 
przypadku staje się kwestia drugiego poziomu ignoran-
cji, czyli niewiedzy dotyczącej danej, stosowanej defini-
cji wiedzy oraz ewentualnie metod związanych z  tym, 
a  nie z  innym sposobem definiowania wiedzy. Jest to 
jednakże problem do dalszych rozważań. 

W skrótowy sposób podstawę myślenia refleksyjnego 
dotyczącego bezpośrednio definicji wiedzy, a pośrednio 
i ignorancji przedstawić można w następującym ujęciu 
opierającym się na wybranych interpretacjach wiedzy 
podanych w  pierwszej części niniejszego opracowania 
(tab. 2).

Konsekwencje ignorancji, pierwszego i  drugiego 
poziomu, stanowią fundamentalną kwestię w  teorii 
i praktyce zarządzania zasobami niematerialnymi (kapi-
tałem intelektualnym). Ignorancja pierwszego poziomu 
oznacza w  tym przypadku brak wiedzy o  wiedzy, co, 
jak już wspomniano, stanowi metapoziom rozważań 
(metawiedza). Ignorancją drugiego poziomu jest brak 
wiedzy o metodach badania i analizowania wiedzy. Jest 
to problem o  tyle istotny, gdyż „wiedza” jest pojęciem 
o bardzo szerokim zakresie znaczeniowym, co sprawia, 
że przecież każdy wie, co to jest wiedza. Dlatego też na-
wet ten wstępny przykład dotyczący definiowania wie-
dzy wskazuje, że autorzy stosujący daną definicję wiedzy 
powinni wiedzieć jakiego rodzaj ignorancja pierwszego 
i drugiego poziomu związana jest z tą definicją. Do naj-
ważniejszych konsekwencji ignorancji w  definiowaniu 
wiedzy w zarządzaniu zaliczyć można:
1. Brak precyzji komunikowania – ja ogólnie wiem, co 

to jest wiedza, ty ogólnie wiesz, co to jest wiedza, ale 
nie potrafimy tego przedstawić w sposób bardziej do-
kładny.

2. Pozorna „naukowość” niektórych ogólnikowych 
rozważań dotyczących wiedzy wynikająca z  bardzo 
szerokiego zakresu znaczenia terminu „wiedza”. Jest 
bowiem paradoksalnym twierdzenie, że jest się specja-
listą w zakresie opisywanym pojęciem o bardzo szero-
kim znaczeniu, a takim właśnie pojęciem jest ogólnie, 
czy też nawet ogólnikowo, definiowana wiedza. 

3. Pomiar wiedzy i  zasobów niematerialnych (kapitału 
intelektualnego). 
W zarządzaniu wiedzą ostatnia kwestia nabiera szcze-

gólnego znaczenia. We wszelkiego rodzaju rozważaniach 
dotyczących zarządzania wiedzą pojawia się bowiem po-
trzeba pomiaru wartości niematerialnych, czyli ich ope-
racjonalizacji (Mesjasz, 2016). W operacjonalizacji dąży 
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się do określenia cech, które można opisać za pomocą 
skali ilorazowej (rozwiązanie idealne) czy też skali prze-
działowej – rozwiązanie mniej wartościowe, ale jeszcze 
przydatne (Stevens, 1946). 

W  latach 90. ubiegłego wieku konieczny stał się po-
miar, w  jednostkach fizycznych i pieniężnych, zasobów 
niematerialnych organizacji, niesłusznie nazywanych 

„kapitałem intelektualnym” – zasoby to aktywa, kapitał to 
pasywa. Pomiar w tym rozumieniu jest to wykorzystanie 
skali ilorazowej, ewentualnie, epizodycznie, dla ratin-
gów i rankingów, skali przedziałowej dającej możliwość 
tworzenia ocen punktowych, częściowo subiektywnych. 
Kilka cech zasobów niematerialnych udało się zmierzyć, 
a potem zaczęły się problemy. 

Oparty na jednostkach finansowych pomiar wartości 
zasobów niematerialnych potrzebny jest do oceny efek-
tywności zarządzania oraz do wyceny wartości rynkowej 
organizacji, szczególnie takich, które charakteryzują się 
wysokim udziałem zasobów niematerialnych. Stąd też, 
w  przypadku braku możliwości pomiaru kategorii abs-
trakcyjnych, wraca się do poszukiwań takich cech, które 
można mierzyć za pomocą skali ilorazowej. Aby wskazać 
akcjonariuszom wielkość, a być może też i wartość kapita-
łu intelektualnego, stosuje się „twarde” miary, czyli proste 
wartości wyrażane w  skali ilorazowej –  liczba patentów, 
liczba osób z  wyższym wykształceniem, z  doktoratami, 
z dyplomami MBA, liczba i wielkość posiadanych i dostęp-
nych baz danych, liczba uczestników szkoleń i ich wyniki. 

Podsumowanie 

K orzystając z  powyższych rozważań, teoretyczne 
i  praktyczne aspekty zarządzania wiedzą można 

zinterpretować w nowy, rozszerzony sposób. Przedmio-
tem dyskusji jest pojęcie o  bardzo szerokim zakresie 
znaczeniowym, czyli wiedza. Można ją definiować na 
wiele sposobów. Jest to bardzo częste zjawisko w  na-
ukach społecznych. Problem z wiedzą polega na tym, że 
w interpretacji jej znaczenia konieczne jest wzięcie pod 

uwagę ograniczeń poszczególnych definicji, czyli uświa-
domienie sobie stopnia własnej ignorancji dotyczącej 
jej definiowania. Brak tej refleksji prowadzi do błędów. 
Patrząc z  tej perspektywy, można również stwierdzić, 
że pierwsi autorzy proponujący definiowanie i  pomiar 
wiedzy, czy też kapitału intelektualnego organizacji, byli 
pionierami operacjonalizacji takich cech tejże organi-
zacji, które łatwo można było poddać temu zabiegowi 
(Edvinsson, Malone, 2001). Dopiero potem rozpoczęły 
się dyskusje nad ograniczonymi możliwościami opera-
cjonalizacji tych cech organizacji, które określono jako 
wiedzę czy też, szerzej ujmując, zasoby niematerialne 
(kapitał intelektualny). 

Z powyższej, wstępnej analizy wynika, że odpowiednie 
przygotowanie teoretyków i praktyków w zakresie episte-
mologii i metodologii nauk o zarządzaniu, w tym herme-
neutyki i  semiotyki, pozwalające na pogłębioną refleksję 
dotyczącą konsekwencji ignorancji w  definiowaniu wie-
dzy ma bardzo istotne znaczenie dla zastosowań praktycz-
nych. Umożliwia ono bardziej szczegółowy opis wiedzy 
oraz wartości niematerialnych i w rezultacie prowadzi do 
dokładniejszego pomiaru efektywności i  bardziej precy-
zyjnego oszacowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa. 
Przydatność dyskusji o  wiedzy i  ignorancji w  zakresie 
teorii innowacji, zmiany organizacji i  jej rozwoju także 
wymaga dalszych, pogłębionych rozważań. 

dr hab. Czesław Mesjasz, prof. UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
e-mail: mesjaszc@uek.krakow.pl

Przypis

1) Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych 
Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału ba-
dawczego.

Tab. 2. Ignorancja w definicjach wiedzy – wstępny przegląd 

Sposoby ujęcia wiedzy 
w zarządzaniu

Ograniczenia definicji wiedzy 
i związanej z nimi ignorancji

Podstawa ignorancji związanej 
z definicją wiedzy

Wiedza jako zasób 
(reifikowana metafora)

Reifikacja jako błąd logiczny Nieznajomość ograniczeń przydatności reifikacji

Nieświadomość tautologicznego charakteru definicji 

Wiedza jako pojęcie 
związane z informacją

Umowny charakter rozróżnienia wiedzy i informacji Rozróżnienie pomiędzy ignorancją związaną z brakiem 
wiedzy i informacji

Wiedza jako cecha człowieka 
(wiedza indywidualna, 
wiedza ukryta) 

Niemożność bezpośredniego poznania wiedzy ukrytej 
przez inne podmioty 

Ograniczenia operacjonalizacji cech wiedzy 
indywidualnej

Ignorancja wynikająca z braku wiedzy o wiedzy ukrytej 
obserwowanej osoby 

Ignorancja dotycząca ograniczeń operacjonalizacji

Wiedza organizacyjna 

Niemożność wskazania bezpośrednich związków wiedzy 
indywidualnej z wiedzą organizacji

Ograniczenia operacjonalizacji cech wiedzy zbiorowej

Ignorancja dotycząca mechanizmów tworzenia, 
a bardziej konkretnie, wyłaniania się wiedzy zespołowej 

Ignorancja dotycząca ograniczeń operacjonalizacji

Źródło: opracowanie własne
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Ignorance and Knowledge in Management

Summary

Understanding the essence of ignorance constitutes 
a  significant complement to the theory and practice 
of knowledge management, and plays an important 
role in the understanding of creativity and innovation. 
The aim of the article is to survey basic concepts 
related to the role of ignorance in the theory and 
practice of management. The article provides an 
introduction to the further exploration of theoretical 
and practical applications of knowledge and ignorance 
in management, particularly at a  time when the 
rapidly growing amount of information contributes 
to increasing difficulties in information processing 
and with separation of necessary information and 
knowledge from the unnecessary ones. 

Keywords

ignorance, ignorance in management, knowledge, 
knowledge management
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IMPLIKACJE KOOPETYCJI DLA ORGANIZACJI 
INTELIGENTNEJ W PERSPEKTYWIE TEORII 
GIER I TEORII KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH
Krystyna Romaniuk

Wprowadzenie

Z aawansowany technologicznie XXI wiek przyczynił 
się do konieczności budowania organizacji inteli-

gentnych, opartych przede wszystkim na wiedzy, a  nie 
na zasobach „twardych” (Jones, 2002, s.  69). To ona 
decyduje obecnie o  sukcesie bądź porażce rynkowej 
przedsiębiorstw i  jest postrzegana jako źródło prze-
wagi konkurencyjnej oraz siła tych, którzy ją posiadają 
we właściwym miejscu i  czasie (Van Der Bij i  in., 2003, 
s. 164–165). Dlatego organizacja powinna odpowiednio 
zarządzać nią zarówno na poziomie pracownika, jak 
i  jej samej. Przedsiębiorstwa zachowują się aktualnie 
jak swoisty system otwarty, który pozyskuje informacje, 
materiały i energię ze środowiska, następnie przetwarza 
te zasoby w  wiedzę, procesy i  struktury wytwarzające 
dobra i świadczące usługi, które w następstwie są konsu-
mowane przez to środowisko (Choo, 1995). Te wzajemne 
zależności mają kluczowe znaczenie. 

Wiedza może być kreowana wewnątrz przedsiębiorstw 
lub pozyskiwana ze źródeł zewnętrznych. W pierwszym 
przypadku rola pracowników zatrudnionych w organiza-
cji sprowadza się do bycia zarówno transmiterami wiedzy, 
jak i  jej kreatorami (Leonard-Barton, 1995, s.  10), nato-
miast w drugim m.in. do tworzenia układów koopetycyj-
nych z rywalami rynkowymi, w wyniku czego ma miejsce 
proces dzielenia się wiedzą między współpracującymi 
konkurentami. Znamienną cechą koopetycji jest zmien-
na intensywność nawiązywania współpracy z konkuren-
tami i jednoczesne rywalizowanie z nimi (Branderburger, 
Nalebuff, 1996, s. 4). Stąd nie każdą wiedzą koopetytorzy 
są  skłonni się dzielić. Aby w  ogóle można było mówić 
o  dzieleniu się wiedzą, muszą zostać spełnione nastę-
pujące warunki: mieć miejsce interakcja między co naj-
mniej dwoma osobami lub dwiema organizacjami; zostać 
podjęta indywidualna decyzja dotycząca gotowości co 
do uczestnictwa w takim działaniu przez każdą ze stron 
relacji oraz strony muszą być przekonane, że osiągną 
założony cel, przykładowo otrzymają satysfakcjonującą 
wypłatę lub interesujące je korzyści. Mając to na uwadze, 
sformułowano następujący problem badawczy: jakie 
są uwarunkowania, aby dzielenie się wiedzą było korzyst-
ne dla organizacji partycypujących w danym układzie ko-
opetycyjnym. Natomiast za cel artykułu przyjęto wskaza-
nie uwarunkowań sprzyjających i hamujących dzielenie 
się wiedzą między koopetytorami w perspektywie teorii 
gier i teorii kosztów transakcyjnych oraz sformułowanie 

warunków brzegowych, które determinują ten proces 
w ogóle. Wybrane teorie stanowią podstawy teoretyczne 
koopetycji i  należą jednocześnie do najczęściej ze sobą 
konfrontowanych. Dotychczasowa literatura przedmiotu 
nie wyczerpuje problemu dzielenia się wiedzą w  ukła-
dach koopetycyjnych. Ponadto nie łączy ona tego zagad-
nienia z organizacjami inteligentnymi. Niniejszy artykuł 
jest pewnego rodzaju wyzwaniem mającym na celu wy-
pełnienie tej luki badawczej. Badania przeprowadzone 
w Polsce wykazały, że tylko co ósmą firmę (w tym także 
z sektora MSP z wyłączeniem mikrofirm) można uznać 
za inteligentną, a tylko 38% z nich (zatem rzadziej niż co 
trzecia) wymienia się wiedzą z otoczeniem (Inteligentne 
organizacje …, 2010, s. 9).

Metoda badawcza

A rtykuł ma charakter teoretyczny. Do jego przygoto-
wania wykorzystano metodę systematycznego prze-

glądu literatury. Do badania wybrano następujące bazy: 
Ebsco oraz Google Scholar. W każdej z nich użyto słów 
kluczowych wyszukiwania: coopetition, co-opetition (ze 
względu na istniejące różnice ortograficzne), intelligent 
organization oraz knowledge sharing. Sposób działania 
służący realizacji wytyczonego celu odzwierciedla mo-
del teoretyczny przedstawiony na rysunku 1. Za główny 
wyróżnik organizacji inteligentnej przyjęto zdolność do 
kreowania wiedzy (najczęściej uwypuklaną w definicjach 
organizacji inteligentnej). Należy jednocześnie podkreślić, 
że omawiana problematyka dzielenia się wiedzą w  rela-
cjach koopetycyjnych nie odnosi się wyłącznie do organi-
zacji inteligentnych.

Istota organizacji inteligentnej

P róbując wyjaśnić istotę organizacji inteligentnej, 
warto sięgnąć do Słownika języka polskiego (2003, 

s.  277), aby zrozumieć, czym inteligencja jest w  ogóle. 
Rozpatrywany termin jest interpretowany jako „zdolność 
rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej 
wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych”. Obserwacja 
otoczenia współczesnych organizacji pozwala zauważyć, 
że funkcjonują one stale w tzw. „nowych sytuacjach”, stąd 
budowanie i  rozwijanie przez nie ich inteligencji, którą 
można określić mianem organizacyjnego IQ, wydaje się 
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wręcz koniecznością. Ponadto zacytowana definicja po-
zwala także zrozumieć, dlaczego w literaturze przedmiotu 
obok terminu „organizacja inteligentna” funkcjonuje 
synonim „organizacja ucząca się”. Należy jednak pod-
kreślić, że w  tym zakresie nie ma całkowitej zgodności 
wśród naukowców. Organizacja inteligentna jest często 
postrzegana jako wyższa forma niż organizacja ucząca się, 
która jako pewnego rodzaju idea narodziła się wcześniej. 
Konsekwencją tego było przyjęcie założeń typowych dla 
organizacyjnego uczenia (np. myślenia systemowego, 
pracy zespołowej oraz uczenia się, którego zamiarem było 
zdobycie doświadczenia oraz informacji) jako swoistego 
rudymentu organizacji inteligentnej.

Zasadniczą różnicę między organizacją uczącą się 
a  organizacją inteligentną stanowi natomiast dążenie 
(ostatniej z  wymienionych) do pełnego wykorzystania 
posiadanego potencjału intelektualnego wszystkich za-
trudnionych (Penc, 2003, s. 57–66). Wydaje się, że słuszne 
jest zatem twierdzenie, iż posiadanie inteligentnych ludzi 
w organizacji może, ale nie musi, jednocześnie oznaczać, 
iż dana organizacja jest inteligentna (Brătianu i in., 2006). 
Brak niezbędnych umiejętności i  kompetencji do efek-
tywnego wykorzystywania posiadanych zasobów, w  tym 
przypadku zasobów ludzkich, może ostatecznie stanowić 
barierę nie do pokonania i uniemożliwić zbudowanie or-
ganizacji inteligentnej.

Definicje organizacji inteligentnej opisywane w  litera-
turze przedmiotu (tab. 1) porównują ją do modelu, ro-

dzaju organizacji, w której kluczowym substratem są  jej 
członkowie, czy też inteligentnego, uczącego się systemu 
złożonego z  wyedukowanych pracowników posiadają-
cych zdolność do wykorzystywania informacji sieciowych, 
pozyskiwania, kreowania, udostępniania i zatrzymywania 
wiedzy w  przedsiębiorstwie oraz szybkiego adaptowania 
się do wysoce turbulentnego otoczenia.

Organizacje inteligentne cechują się: zwinnością 
(szybkością w  działaniu), adaptacyjnością, samoregula-
cją i  samooptymalizacją (dostosowywaniem kluczowych 
wskaźników biznesowych do krótkookresowych zmian 
klimatu biznesowego), płynnością granic i  strukturą 
sieciową (umożliwiającą restrukturyzację i  zmianę skali 
działania organizacji w zależności od potrzeb np. poprzez 
outsourcing lub insourcing), a  także zdolnością do prze-
kształcania się w  nowe, lepsze formy w  długim okresie, 
których postaci firma nie jest do końca dziś w  stanie 
przewidzieć (Kemal i in., 2002). Wiadomo natomiast jest, 
że forma ta powinna nie tyle wymagać od pracowników 
posłuszeństwa, co współpracy i kreatywności (Mintzberg, 
1980, s. 322–341).

Ponadto organizacje te powinny posiadać zdolność 
do przejmowania wiedzy ukrytej ich członków w jak naj-
większym stopniu. Z reguły pracownicy posiadają więk-
szą wiedzę od tej, którą ujawniają (dzielą się) (Brătianu 
i in., 2006). Ich skłonność do dzielenia się i/lub niechęć 
do takiego działania jest zdeterminowana poziomem 
rozwoju kapitału relacyjnego, w  tym przede wszystkim 

Rys. 1. Model teoretyczny
Źródło: opracowanie własne

Tab. 1. Definicje organizacji inteligentnej

Autor Definicja

B. Richards (2002, s. 37)
To organizacja, która formułuje model efektywnego wykorzystania posiadanego kapitału intelektualnego, 
oparty na narzędziach umożliwiających przedsiębiorstwu zwiększanie zdolności do uczenia się i radzenia sobie 
w warunkach dużej złożoności otoczenia

K.A. Delic, U. Dayal (2002, s. 1) Organizacja inteligentna jest korporacją przeobrażającą się w  system złożony, funkcjonujący w  sposób, w  jaki 
zachowuje się człowiek inteligentny

W.E. Halal (1998, s. 21)

To zdolność organizacji do kreowania wiedzy i  jej wykorzystywania w celu strategicznego adaptowania się do 
otoczenia. Porównuje się ją do IQ formułowanego na poziomie organizacyjnym, które umownie wynosi 100. 
Organizacyjne IQ kształtujące się na poziomie wyższym niż wyznaczone 100 oznacza organizację bardziej 
inteligentną i vice versa

F. Bock (1998, s. 6)
To organizacja ucząca się, która posiada umiejętność pozyskiwania, kreowania, transferu i  zatrzymywania 
wiedzy oraz jej przekształcania w innowacyjne produkty i usługi, a także zwiększania efektywności prowadzonej 
działalności

P. Senge (2006, s. 28–29)
To organizacja, w której jej członkowie stale poszerzają swoje możliwości osiągania pożądanych wyników, powstają 
nowe wzorce śmiałego myślenia oraz w sposób niewymuszony ludzie rozwijają swoje aspiracje zawodowe, stale 
się uczą, jak uczyć się kolektywnie

Źródło: opracowanie własne
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zaufania, ale i  inteligencją emocjonalną. Stąd przedsię-
biorstwo powinno kłaść duży nacisk na wykorzystywa-
nie narzędzi emocjonalnych, które pomogą mu połączyć 
ową inteligencję emocjonalną w jedną inteligencję firmy. 

Wydaje się, że organizacje inteligentne winny dążyć do 
zachowania równowagi między wiedzą pozyskaną a wie-
dzą udostępnianą. Warto w tym miejscu odwołać się do 
matematycznego prawa Darcy’ego dotyczącego przepływu 
cieczy, które można odnieść do przepływu wiedzy (Brătia-
nu i in., 2006). Implikacją tego są trzy prawidłowości. Po 
pierwsze, przepływ wiedzy jest szybszy w  organizacjach 
posiadających rozmyte granice. Sytuacja taka ma miejsce 
w  odniesieniu do przedsiębiorstw będących stronami 
układu koopetycyjnego. Należy zatem oczekiwać, że wy-
miana wiedzy między nimi będzie cechować się relatywnie 
dużą dynamiką oraz symultanicznie rozwagą dotyczącą 
wiedzy współużytkowanej. Przejawem tejże rozwagi jest 
ochrona wiedzy najcenniejszej przed jej udostępnieniem 
dla współpracujących rywali. Po drugie, wiedza ukryta 
bardziej przynależy do danej firmy niż wiedza jawna. O ile 
bardzo łatwo jest pozyskać drugą z wymienionych, o tyle 
trudno uzyskać dostęp do pierwszej. Po trzecie, przepływ 
wiedzy można przyspieszyć w wyniku stosowania nacisku 
(presji). W tym przypadku przedsiębiorstwo musi zacho-
wać szczególną rozwagę, gdyż nadmierny nacisk może 
skutkować rozpadem układu koopetycyjnego.

Reasumując, powstawanie organizacji inteligentnej jest 
procesem, który polega na ciągłym powiększaniu wie-
dzy oraz zmianie mentalności jej członków, którzy uczą 
się większej odpowiedzialności i  samodzielności oraz 
przedsiębiorczości związanych z  realizowanymi przez 
nich zadaniami (Kaczmarek, 2013, s. 161). Rozwój takie-
go przedsiębiorstwa może być wynikiem podejmowania 
przez menedżerów i członków organizacji samodzielnych 
działań, ale też może odbywać się w następstwie realizo-
wania koncepcji organizacji wirtualnej, aliansów strate-
gicznych lub koopetycji.

Koopetycja a dzielenie się wiedzą

Z namiennym atrybutem organizacji inteligentnej jest 
jej zdolność do kreowania i wykorzystywania wiedzy. 

Jak wspomniano we wstępie, może być ona tworzona 
w  sposób indywidualny przez poszczególne przedsię-
biorstwa, ale także pochodzić ze źródeł zewnętrznych. 
W  pierwszym przypadku podstawą rozwoju organizacji 
inteligentnej staje się zatem jej własna inteligencja (cor-
porate intelligence), która determinuje osiąganie przez nią 
określonych wyników (sukcesów lub porażek), będących 
następstwem umiejętności wykorzystywania posiadanych 
zdolności i  kompetencji, identyfikowania szans i  okazji, 
unikania zagrożeń czy traktowania porażek jako pewnego 
rodzaju wyzwań do dalszych, lepszych działań. W drugim 
zaś przypadku, kluczową rolę pełni umiejętność uczenia 
się oraz pozyskiwania wiedzy z  zewnątrz, np. od współ-
pracujących konkurentów (koopetytorów). Zadanie to 
jest w  rzeczywistości trudne do realizacji, ponieważ ko-
opetycja to relacja wewnątrz-  i  międzyorganizacyjna na-
cechowana przeciwstawnymi (z  pozoru wykluczającymi 

się) zachowaniami konkurencyjnymi i  kooperacyjnymi, 
gdy spojrzy się na nie w  tradycyjny sposób. Stąd skłon-
ność do dzielenia się wiedzą bywa bardzo zróżnicowana. 
Ponadto istotnym dylematem jest również wybór kiedy, 
z kim, na jakich warunkach oraz jaką wiedzą się dzielić 
(Romaniuk, 2013, s. 47–48). Ranga tego problemu rośnie 
jeszcze bardziej, gdy weźmie się pod uwagę znaczenie wie-
dzy i  uczenia się dla budowania i  rozwoju konkurencyj-
ności gospodarek i przedsiębiorstw oraz fakt, że działania 
takie są  „nienaturalnym zachowaniem” (Loebecke i  in., 
1999, s. 14–25; Davenport, 1997, s. 187–208) organizacji, 
za które oczekuje ona pewnej gratyfikacji. Ponadto decy-
zję tę determinują również koszty i oczekiwane korzyści 
z  tym związane oraz dominacja jednego z dwóch zacho-
wań koopetycyjnych, tj. jej części kooperacyjnej nad kon-
kurencyjną lub konkurencyjnej nad kooperacyjną.

Proces dzielenia się wiedzą z  koopetytorami można 
rozpatrzyć z punktu widzenia podstaw teoretycznych ko-
opetycji, w  tym teorii gier oraz kosztów transakcyjnych. 
Pierwsza z nich nawiązuje do dylematu więźnia (Axelrod, 
Hamilton, 1981, s.  1390–1396), w  którym analizie pod-
daje się prawdopodobieństwo podejmowania działań 
konkurencyjnych i  kooperacyjnych. W  odniesieniu do 
koopetycji i aspektu dzielenia się wiedzą między graczami 
(koopetytorami) należy uwzględnić trzy zasadnicze wy-
miary: synergię transferu wiedzy (określaną też mianem 
wartości synergicznej), zdolności do wykorzystywania 
wiedzy otrzymanej od koopetytora („dźwignię umiejęt-
ności”) oraz negatywny wpływ transferu wiedzy na jej 
nadawcę (Levy i  in., 2001). Synergia transferu wiedzy 
oznacza dodatkowe korzyści wynikające ze wzajemnego 
dzielenia się indywidualną wiedzą. Rośnie ona wraz ze 
współzależnością graczy. Im większa jest owa współzależ-
ność, tym organizacje są skłonne bardziej współpracować 
na rzecz osiągnięcia dodatkowych korzyści synergicznych 
(Loebecke i  in., 1999, s.  14–25). W  efekcie prowadzi to 
do zwiększania potencjału firmy i  poprawy jej pozycji 
konkurencyjnej, przy czym warunkiem koniecznym do 
osiągnięcia korzyści synergicznych jest w tym przypadku 
obustronna wymiana wiedzy. 

Z kolei zdolność wykorzystywania wiedzy nabytej od 
koopetytora odzwierciedla wzrost wartości wiedzy u jed-
nego ze współpracujących graczy (organizacji), będący 
implikacją wykorzystywania podzielonej na jego (jej) 
użytek wiedzy, wykraczającej poza umowę o  kooperacji. 
Inaczej mówiąc, dźwignia umiejętności oznacza do-
datkową wartość, którą koopetytor nabywa wraz z  tzw. 

„odbieraniem” wiedzy od współpracującego konkurenta. 
Na uwagę zasługuje fakt, że sytuacja ta nie wiąże się z za-
chowaniami oportunistycznymi, o  których mówi teoria 
kosztów transakcyjnych. W  ramach koopetycji dopusz-
czalne są bowiem zachowania partnerów zmierzające do 
realizowania własnych interesów, wykraczających poza 
ramy umowy o współpracy.

Natomiast negatywny wpływ transferu wiedzy na jej 
nadawcę wyraża się w utraconej wartości indywidualnej 
wiedzy po podzieleniu się nią z koopetytorami. Sytuacja 
taka jest charakterystyczna dla koopetytorów, którzy 
wykorzystują ową wiedzę do poprawy konkurencyjności 
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ich produktów lub procesów. Należy jednocześnie pod-
kreślić, że negatywny wpływ transferu wiedzy nie musi 
wynikać z negatywnych zachowań koopetytorów, których 
per se należy unikać, gdyż koopetycja oznacza działania, 
w ramach których organizacje mogą dążyć do zwiększania 
ich indywidualnego „kawałka” w  ramach całościowego 

„tortu”1 tak długo, jak działają one w warunkach niekom-
pletnych umów.

Uwzględniając dwa pierwsze wymiary dzielenia się 
wiedzą z  perspektywy teorii gier, można wskazać na 
pewne prawidłowości. Po pierwsze, niski poziom za-
równo synergii transferu wiedzy, jak i dźwigni umiejęt-
ności z perspektywy gracza oznacza zarówno niewielką 
zyskowność, jak i  niewielką stratę. Natomiast niska 
synergia, ale symultanicznie wysokie ryzyko dotyczące 
utraty wartości indywidualnej wiedzy może zwiększać 
jej wartość i  zmniejszać chęć do dzielenia się nią. Po 
drugie, w  sytuacji gdy poziom synergii jest wysoki, 
a  wartość wiedzy niska, koopetytorzy będą chętni do 
dzielenia się wiedzą, ponieważ uzyskają oni większe 
korzyści synergiczne niż mogliby czerpać z podzielonej 
na ich użytek wiedzy. Po trzecie, jednocześnie z wysoką 
synergią i równie wysoką wartością wiedzy oczekiwane 
korzyści synergiczne jednego gracza są  równoważone 
dodatkowymi wartościami, jakie może osiągnąć druga 
strona. 

Warto również przeanalizować negatywny wpływ 
transferu wiedzy na jej nadawcę z perspektywy korzyści 
synergicznych i dźwigni umiejętności. Można tu zauwa-
żyć zróżnicowaną skłonność do dzielenia się wiedzą 
w ramach układu koopetycyjnego (rys. 2).

Ryzyko wysokiej utraty wartości wiedzy po  podzie-
leniu się nią z  koopetytorami może zmienić decyzje 
organizacji odnośnie do podejmowania takich działań. 

Najczęściej wówczas implikacją tego jest brak zaintere-
sowania dzieleniem się wiedzą ze strony danego partne-
ra (sytuacja 2  na rys. 2). W  przypadkach oznaczonych 
jako sytuacje 1  i  4  dotychczasowy ambiwalentny stosu-
nek do partycypowania w  podziale wiedzy zmienia się 
na negatywny w  związku ze wzrostem ryzyka utraty 
wartości wiedzy i  niską synergią. Ostatni przypadek 
(oznaczony jako sytuacja 3) ma miejsce, gdy dotych-
czasowa pozytywna postawa wobec dzielenia się wiedzą 
z  koopetytorami przechodzi w  ambiwalentny stosunek 
do podejmowania aktywności na tym polu, gdyż organi-
zacja uwzględnia wówczas w swoich działaniach ryzyko 
związane z utratą wartości wiedzy w ogóle. Organizacja 
świadoma opisanych zależności musi finalnie dokonać 
wyboru dotyczącego jej zaangażowania w proces podzia-
łu wiedzy, po uwzględnieniu analizowanych zmiennych 
(synergii współpracy oraz wartości wiedzy po  jej po-
dzieleniu z koopetytorami) i odniesieniu ich do sytuacji, 
w jakiej się ona znajduje. Opisane zależności odnoszą się 
do struktury teorii gier. W literaturze przedmiotu można 
spotkać również inne podejścia do analizowanego pro-
blemu. Zostały one przedstawione w tabeli 2.

Jak wspomniano wcześniej, kolejną podstawą teore-
tyczną, która determinuje proces dzielenia się wiedzą 
w  ramach układu koopetycyjnego, jest teoria kosztów 
transakcyjnych (TKT). Wskazuje ona, że dostawca i  od-
biorca wiedzy zgodzą się na jej wymianę, gdy każda ze 
stron będzie mogła zrealizować co najmniej trzy korzyści. 
Po pierwsze, wspomniane korzyści muszą być wymierne 
i oparte na zasadzie „wkład-zysk”. Oznacza to, że koopety-
tor powinien być przekonany o wzroście wymiernych ko-
rzyści synergicznych ze współpracy wraz ze zwiększeniem 
jego zaangażowania w  procesie udostępniania wiedzy 
partnerowi.

WARTOŚĆ WIEDZY

NISKA WYSOKA

SYNERGIA 
WSPÓŁPRACY

NISKIE

Sytuacja 1
Niepewna postawa wobec 
dzielenia się wiedzą

Implikacje negatywnego 
wpływu transferu wiedzy:

Negatywne nastawienie do 
dzielenia się wiedzą

Sytuacja 2
Negatywne nastawienie do 
dzielenia się wiedzą

Implikacje negatywnego 
wpływu transferu wiedzy:

Wzmocnienie negatywnego 
nastawienia do dzielenia się wiedzą

WYSOKIE

Sytuacja 3
Pozytywne nastawienie do 
dzielenia się wiedzą

Implikacje negatywnego 
wpływu transferu wiedzy:

Niepewna postawa wobec 
dzielenia się wiedzą

Sytuacja 4
Niepewna postawa wobec 
dzielenia się wiedzą

Implikacje negatywnego 
wpływu transferu wiedzy:

Negatywne nastawienie do 
dzielenia się wiedzą

Rys. 2. Oddziaływanie negatywnego wpływu transferu wiedzy na jej nadawcę po podzieleniu się nią na 
skłonność do dzielenia się wiedzą
Źródło: (Loebecke i in., 1999, s. 20)
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Po drugie, dostawca udostępni swoją wiedzę wte-
dy, gdy uzyska możliwość rozwijania swojej renomy 
w  oparciu o  renomę drugiej strony. Sytuacja taka jest 
typowa zwłaszcza dla firm prowadzących działalność 
usługową. Wówczas realizacja określonych prac na 
rzecz uznanej organizacji (członka układu koopetycyj-
nego) przekłada się na renomę przedsiębiorstwa z nią 
współpracującego.

Po trzecie zaś, chodzi o  społeczne korzyści oraz 
te, wynikające z  teorii altruizmu (Davenport, Prusak, 
1998). Kluczowymi korzyściami społecznymi są  tu 
przede wszystkim zaufanie i intensywne oddziaływanie 
oznaczające przekształcanie wiedzy o  charakterze sta-
tycznym w wiedzę dynamiczną (podlegającą procesowi 
ciągłego jej rozwoju), które zachodzi wtedy, gdy rozpo-
wszechnianie wiedzy opiera się na stałym wzajemnym 
zobowiązaniu i  zaufaniu obu stron. Z  kolei, altruizm 
winien mieć charakter odwzajemniony. Przejawia się 
on wówczas w  bardzo dużym prawdopodobieństwie 
wymiany wiedzy w  odwrotnym kierunku. Obecny od-
biorca wiedzy w przyszłości stanie się jej emitentem dla 
partnera, od którego dziś wiedzę pozyskuje. 

Prowadząc niniejsze rozważania, niezbędne wydaje 
się również odwołanie do kluczowych założeń teorii 
kosztów transakcyjnych, tj. niepewności oraz specyfiki 
zasobów. Niepewność przyczynia się do zwiększenia 
kosztów wymiany wiedzy. Jest to spowodowane m.in. 
asymetrią informacyjną partnerów i trudnością w okre-
śleniu, czy dana strona dzieli się wiedzą uczciwie, jaka 
jest jakość dzielonej wiedzy i  czy nie nadużywa ona 
wiedzy zastrzeżonej. Podobna prawidłowość ma miej-
sce w  przypadku specyfiki zasobów. Im jest ona więk-
sza, tym istnieje większa potrzeba stosowania dodatko-
wych zabezpieczeń (które powiększają koszty ochrony 
zasobów), aby w  ten sposób uniemożliwić przejęcie 
tych aktywów przez koopetytora w wyniku stosowania 
przez niego zachowań oportunistycznych (Ke, Wei, 
2007, s.  297–308). Ważną kwestią może też być pro-
blem własności wiedzy będącej przedmiotem wymia-
ny. Egzemplifikacją są badania prowadzone w krajach 
o  różnym stopniu ochrony własności intelektualnej. 
Wykazały one, że tam gdzie nie ma ściśle ustalonych 
sposobów postępowania co do takiej ochrony, mię-
dzy partnerami zawierane są  mniej formalne umowy,  

Tab. 2. Dzielenie się wiedzą w kontekście teorii gier 

Autor Perspektywa badawcza Rezultat

M.-H. Shih, T.-P. Hu,
C.-N. Chen (2006, s. 711–722)

Kompleksowa analiza zachowań konkurencyj-
nych i  kooperacyjnych wśród studentów stu-
dium projektowego.

Efektywność dzielenia się wiedzą jest zdetermi-
nowana technologią informatyczną (im częstsza 
wymiana wiedzy, tym mniejszy jej koszt ) oraz 
motywowaniem do podejmowania takich dzia-
łań. Ponadto konkurencja sprzyja rozwojowi 
współpracy. Jednostki tworzące grupę są nasta-
wione na zacieśnianie współpracy w celu poko-
nania pozostałych zespołów.

R. Jolly, W. Wakeland (2008, s. 1–8)

Analiza interakcji między jednostkami w orga-
nizacji, które preferują różne podejście co do 
dzielenia się wiedzą.

Wymiana informacji między jednostkami zna-
cząco zwiększa ogólną ilość posiadanej przez 
nich wiedzy (mają jej więcej niż ci, którzy się 
nią nie dzielą). Jest to wynikiem synergii, która 
ma miejsce między podmiotami wymiany.

G. Cai, N. Kock (2009, s. 821–833)

Analiza strategicznych interakcji między dwo-
ma graczami dotycząca, czy i w  jakim zakresie 
współpracować ze sobą z wykorzystaniem ewo-
lucyjnej teorii gier.

Kara społeczna powinna być na tyle duża, aby 
wymusić pełną współpracę w  ramach syme-
trycznie dyskretnej strategii gry. Gdy stanowi 
ona więcej niż połowę kosztów współpracy, 
wówczas gra staje się ewolucyjnie stabilna dla 
obu kooperujących graczy.

 L. Jinrong (2015, s. 465–470)

Teoretyczna analiza (Projekcja modelu kon-
struowania) mechanizmu dzielenia się wiedzą 
w organizacjach wirtualnych.

Podział wiedzy między organizacjami jest zde-
terminowany mechanizmem udostępniania 
i  ochrony wiedzy, kształtem struktury organi-
zacyjnej, kulturą organizacyjną oraz sposobem 
motywowania do dzielenia się wiedzą i  pozio-
mem zaufania.

R.-H. Wang, Y.-B. Lv, 
M. Duan (2016, s. 1–13)

Analiza skłonności do dzielenia się wiedzą 
w  klastrach innowacyjnych w  kontekście ewo-
lucyjnej teorii gier.

Skłonność do dzielenia rośnie wraz ze zmniej-
szaniem się kosztów i  ryzyka dzielenia się 
wiedzą wśród współpracujących organizacji. 
Istnieje potrzeba stosowania zachęt, udoskona-
lania oprogramowania oraz sprzętu kompute-
rowego. Ponadto należy dążyć do wzmacniania 
komunikacji i  współpracy między firmami, 
czego implikacją będzie wzrost zaufania, a także 
zwiększanie wiedzy posiadanej przez poszcze-
gólnych kooperantów.

Źródło: opracowanie własne
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zakładające relatywnie długi okres współpracy, cechują-
ce się większą złożonością, obejmujące plany awaryjne 
oraz dopuszczające stosowanie sankcji pozaprawnych. 
Natomiast w  krajach, w  których wypracowano reżi-
my co do ochrony praw majątkowych w  stosunku do 
wiedzy, umowy mają charakter formalny, dotyczą krót-
szego okresu, są  mniej złożone, nie zawierają planów 
awaryjnych oraz wiążą się z sankcjami legalistycznymi 
(Rosenbaum, 2013, s.  416–428). Reasumując, teoria 
kosztów transakcyjnych w odniesieniu do dzielenia się 
wiedzą w ramach układu koopetycyjnego co do jej zało-
żeń opiera się bardziej na „społecznej umowie relacyj-
nej” niż na „ekonomicznej umowie transakcyjnej” (Lin, 
2008, s. 1508–1521). Porównanie obu teorii i zalecenia 
dotyczące podziału wiedzy prezentuje tabela 3.

Podsumowanie

P rowadzone rozważania pozwalają zauważyć, że dzie-
lenie się wiedzą między koopetytorami w  dłuższej 

perspektywie może zaowocować wykreowaniem nie tylko 
inteligentnego przedsiębiorstwa (jako jednostki), ale inte-
ligentnego systemu (układu koopetycyjnego) złożonego 
z wysoce wykwalifikowanych pracowników zdolnych do 
pozyskiwania, kreowania, bezpiecznego udostępniania 
i  zatrzymywania wiedzy w  przedsiębiorstwie (systemie). 
Wymaga to jednak od organizacji podejmowania w  spo-
sób świadomy działań zmierzających z  jednej strony do 
podtrzymywania już wypracowanych standardów dziele-
nia się wiedzą, z drugiej zaś do pokonywania barier z tym 
związanych. Bariery te mogą mieć charakter strukturalny, 
ale także mentalny i  psychologiczny. Pierwsze z  wymie-
nionych mogą być związane z brakiem niezbędnej infra-
struktury informatycznej, oprogramowania, systemów 
zarządzania wiedzą czy zbyt zhierarchizowaną strukturą 
organizacyjną. Ich przezwyciężanie wymaga m.in. pono-
szenia odpowiednich nakładów finansowych, ale także 
przenikliwości i  otwartości ze strony top managementu. 
Natomiast drugie mogą być przełamywane w  wyniku 
podejmowania ustawicznej pracy w  celu zwiększania 
świadomości pracowników oraz budowania ich zaufania 
do zarządzających.

Decentralizacja oraz rozwój procesów zarządzania 
w rezultacie rozbudowy systemów informacyjnych może 
przyczynić się w przyszłości do jeszcze bardziej pogłębio-
nej współpracy międzyorganizacyjnej i większego rozwo-
ju przedsiębiorstw sieciowych.

dr Krystyna Romaniuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
e-mail: krystyna.romaniuk@uwm.edu.pl

Przypis

1) Jest to nawiązanie do patrzenia na koopetycję jako relację, 
w której współpraca z rywalami zwiększa tzw. tort, a konku-
rencja sprowadza się do jego podziału między nimi. Zob. np. 
(Branderburger, Nalebuff, 1996).
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Implications of Coopetition for Developing 
Organizational Intelligence

Summary

The aim of this paper is to indicate determinants favouring 
or restraining sharing knowledge between coopetitors 
in view of the theoretical basis of coopetition (the game 
theory as opposed to the transaction cost theory). An 
attempt has also been made to formulate the boundary 
conditions which determine the process of coopetitive 
knowledge sharing. The paper has a theoretical character, 
therefore the method of systematic literature review has 
been used to elaborate it. The analysis of available research 
findings has revealed that coopetition contributes to the 
development of organizational intelligence through 
promoting knowledge sharing between partners involved 
in both cooperative and competitive interactions. 
According to the game theory, an optimal scenario 
for knowledge exchange is the one of high synergy of 
cooperation and low risk that the value of knowledge may 
be lost by sharing, whereas a high negative-reverse impact 
is least conducive to knowledge exchange. According to 
the transaction cost theory, knowledge suppliers share 
knowledge if they can obtain tangible benefits from 
knowledge sharing, in the area of economy, marketing 
and social life.
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ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W KLASTRACH. 
ZNACZENIE I ANALIZA STOSOWALNOŚCI
Daniel Młodzianowski 
Katarzyna Rostek

Wprowadzenie

N iezależnie od skali, tempa rozwoju i sektora działalno-
ści każda organizacja staje przed wieloma wyzwaniami, 

które implikują zmiany w różnorodnym zakresie i obszarze. 
Część zmian zmusza organizację do dokonania fundamen-
talnych przekształceń w modelu działalności, przebudowy 
strategii lub jej elementów, przemodelowania procesów lub 
transformacji struktur. Za zakres takich zmian w głównej 
mierze odpowiada wprowadzana restrukturyzacja, fuzja 
lub przejęcie (Bielewicz, Bartusiak, 2011/2012). Zmiana naj-
częściej jest planowana, zdarza się jednak, że dokonywana 
jest w odpowiedzi na wydarzenia, które w danym momen-
cie dotykają organizację i mogą być spowodowane wieloma 
innymi wcześniejszymi zdarzeniami, których zarządcy 
nie dostrzegali lub celowo pomijali. Kolejny zakres zmian 
zachodzących w organizacji spowodowany jest chęcią zna-
lezienia nowych metod wzrostu, reakcją na transformacje 
zachodzące w przestrzeni gospodarczej, dostosowywaniem 
się do coraz bardziej wymagającego rynku lub dążeniem do 
zwiększenia skali prowadzonej działalności. Organizacja 
stara się wzmocnić swoją pozycję na rynku, stać się bardziej 
konkurencyjną i atrakcyjną, a dzięki umiejętności dobrego 
zaplanowania, zdefiniowania i określenia tempa zmian jest 
w stanie osiągnąć długoterminowy sukces. W tym właśnie 
aspekcie przeprowadzono pilotażowe badanie organizacji 
sieciowych, jakimi są klastry. 

Klastry reprezentują specyficzną formę współpracy 
–  skoncentrowaną, komplementarną i  elastyczną. Jest to 
rodzaj organizacji sieciowej skupiającej podmioty, które 
w zależności od sytuacji równocześnie ze sobą współpra-
cują i  konkurują. Klastry są  miejscem powstawania wie-
dzy oraz nowych procesów, zwiększającym możliwości 
adaptacyjne. W Polsce usieciowiona współpraca innowa-
cyjnych przedsiębiorstw jest jeszcze w początkowej fazie 
rozwoju. Najstarsze klastry istnieją już ponad 13 lat, ale 
większość z nich (ponad 60%) to młode organizacje, które 
powstały w latach 2011–2015 (PARP, 2016c). 

Klastry podlegają dynamicznym zmianom, co czyni 
je wyjątkowo trudnym zagadnieniem badawczym (Ska-
wińska, Zalewski, 2009). Złożoność i wyjątkowość każde-
go klastra sprawia, że skomplikowane jest identyfikowanie 
prawidłowości nim rządzących. Z drugiej strony szerokie 
spektrum oczekiwanych korzyści zachęca do podjęcia ta-
kiego wysiłku. A do korzyści wynikających z  funkcjono-
wania klastrów należy zaliczyć (Ministerstwo Gospodarki, 
2012): wzrost produktywności, wzrost stopnia specjaliza-

cji oraz innowacyjności, dyfuzję innowacji (technologii) 
i przepływów wiedzy, efekt synergii prowadzący m.in. do 
znaczącego obniżenia kosztów transakcyjnych, możliwość 
oddziaływania na instytucje sektora nauki i edukacji oraz 
na inne instytucje publiczne, poprawę konkurencyjności, 
zwiększenie wpływów do budżetu publicznego, rozwój 
rozbudowanych sieci produkcji, składających się z wyspe-
cjalizowanych poddostawców i  kooperantów (tworzenie 
łańcuchów podażowych).

Młody wiek organizacji klastrowych w Polsce oraz zna-
czenie, jakie zaczynają odgrywać w życiu gospodarczym, 
skłaniają do podjęcia próby pogłębienia wiedzy w  tym 
zakresie. Problemem badawczym jest niewystarczająca 
świadomość znaczenia i  wartości zarządzania zmianą 
w  klastrach wśród jego uczestników i  koordynatorów. 
Skutkiem tego braku świadomości jest niski poziom do-
skonałości klastrów oraz dynamiki ich rozwoju. 

Stąd celem głównym artykułu jest:
CG: Ocena krajowych i  zagranicznych praktyk w  za-

kresie zarządzania zmianą w klastrach. 
W  zamiarze realizacji powyższego celu głównego 

opracowano i przeprowadzono badanie, w którym ujęto 
następujące cele szczegółowe: 

C1: Analiza działań z  zakresu zarządzania zmianą 
w krajowych klastrach, które otrzymały brązową, srebrną 
lub złotą odznakę Doskonalenia Jakości Zarządzania Kla-
strem (DJZK), przyznawaną przez Europejski Sekretariat 
Analiz Klastrów w Berlinie;

C2: Analiza działań z  zakresu zarządzania zmianą 
w  przykładowych zagranicznych klastrach, które otrzy-
mały brązową, srebrną lub złotą odznakę ESCA (Europe-
an Secretariat for Cluster Analysis);

C3: Określenie oferowanego wsparcia klastrom w zakre-
sie zarządzania zmianą w  wybranych instytucjach wspie-
rających funkcjonowanie klastrów (polskiej i zagranicznej);

C4: Określenie związku między jakością zarządzania 
klastrem (odznaka ESCA) a  wykorzystywaniem wiedzy 
z zakresu zarządzania zmianą 

Teoretyczna perspektywa 
zarządzania w klastrze1

W   literaturze przedmiotu można znaleźć wiele defi-
nicji klastrów, odnoszących się do różnych aspek-

tów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pierwowzorem 
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klastrów była koncepcja dystryktów przemysłowych 
(Marshall, 1947). W  oparciu o  przeprowadzone obser-
wacje skupisk przedsiębiorstw z  poszczególnych branż 
na tym samym obszarze A. Marshall wskazał na rolę re-
lacji pomiędzy przedsiębiorstwami, polegającą m.in. na 
równoważnym świadczeniu różnych usług oraz korzyści 
wynikających ze współpracy. Teoria dystryktów oprócz 
aspektów ekonomicznych zwraca uwagę na znaczenie 
czynników społecznych i  antropologicznych. Jedną 
z pierwszych sformułował M.E. Porter (2011), twierdząc, 
że klastry (nazywane gronami) „to geograficzne skupi-
ska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych 
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm dzia-
łających w  pokrewnych sektorach i  związanych z  nimi 
instytucji w  poszczególnych dziedzinach konkurujących 
między sobą, ale także współpracujących”. R. Rubelotti 
(1995) kładzie nacisk na specyficzne powiązania pomię-
dzy firmami kooperującymi w  klastrze. L. Mytelka oraz 
F. Farinelli (2000) zwracają uwagę na rolę nauki, inwesty-
cji i powiązań między uczestnikami klastra, dostrzegając 
aspekty wzrostu ich innowacyjności. J. Meyer-Stamer 
(1999) akcentuje uzależnienie klastra od przedsiębiorstw 
zewnętrznych oraz przewagę lokalizacyjną.

Na potrzeby badania przyjmuje się definicję opraco-
waną przez Ministerstwo Gospodarki, zgodnie z  którą 
klaster to „przestrzenna i  sektorowa koncentracja pod-
miotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub 
innowacyjności oraz co najmniej 10 przedsiębiorców wy-
konujących działalność gospodarczą na terenie jednego 
lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współ-
pracujących w  tych samych lub pokrewnych branżach 
oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o  formal-
nym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej 
połowę podmiotów funkcjonujących w  ramach klastra 
stanowią przedsiębiorcy” (Dz.U.06.226.1651, 2006).

W  treści analiz ujęto również metodykę zarządzania 
zmianami, która ze względu na rosnącą dynamikę oto-
czenia jest coraz bardziej złożona. Ma to związek z  nasi-
leniem zjawisk globalnych, postępującym skracaniem się 
okresu komercjalizacji pomysłów i cyklu życia produktów, 
wzrostem agresywności konkurencji oraz przewlekłymi 
kryzysami w  gospodarce światowej. Wsparciem dla tej 
złożoności i dynamiki są propozycje nowoczesnych metod, 
podejść i instrumentów zarządzania, przydatnych również 
w obszarze sprawnego i efektywnego reagowania na zmiany. 

Zarządzanie zmianą jest elementem funkcjonowania 
organizacji, w tym organizacji sieciowych (klastrów). Są to 
organizacje dynamiczne, gdzie proces zarządzania zmianą 
powinien zachodzić na każdym etapie cyklu życia klastra. 

„Zamiast osiągnąć doskonałość w  jednej dziedzinie, firmy 
muszą nauczyć się osiągania sukcesów w nowych dziedzi-
nach. Udaje się to tylko tym firmom, które szybko odczy-
tują sygnały nadchodzących zmian i podejmują stosowne 
działania” (Reevens, Deimler, 2011/2012). Podobnych 
wniosków dostarcza analiza benchmarku klastrów, prowa-
dzona przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrów w Ber-
linie (ESCA – European Secretariat for Cluster Analysis).

Nieodłącznym elementem funkcjonowania klastrów sta-
je się ciągłe doskonalenie jakości zarządzania klastrem. Dla 

potwierdzenia jakości w  zarządzaniu klastry mogą ubie-
gać się o brązowe, srebrne i złote odznaki, przyznawane 
przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrów w  Berlinie 
(Cluster-Analysis, 2016). Przyznawane są  na podstawie 
benchmarkingu względem najlepszych klastrów w danej 
klasie, jak również względem klastrów europejskich i po-
zaeuropejskich. System przyznawania certyfikatów jest 
działaniem uznanym w całej Europie. W ocenie branych 
jest pod uwagę 31 parametrów, m.in.; struktura organiza-
cyjna, współpraca wewnątrz organizacji, świadczone usłu-
gi, sposoby finansowania klastra i  jego rozpoznawalność 
na rynku. W  Polsce jeszcze żaden klaster nie otrzymał 
złotego odznaczenia. Natomiast srebrną odznakę posia-
dają 3 klastry, a brązową aż 15 klastrów (Cluster-Analysis, 
2016). Przeprowadzone badanie miało na celu odniesienie 
się do różnic występujących pomiędzy klastrami a pozo-
stającymi na różnym poziomie uzyskanego certyfikatu 
(C2 i C4).

Metoda badawcza

W  badaniu zastosowano triangulację metodologiczną 
oraz wykorzystano dwie metody badawcze: desk 

research i wywiad telefoniczny. Metoda desk research pole-
gała na analizie określonych informacji z wybranych zakre-
sów tematycznych. Porządkowaniu materiału służyły słowa 
kluczowe oraz przygotowana matryca desk research, w któ-
rej zakodowano materiał. W przypadku polskich klastrów 
przebadano wszystkie, które otrzymały odznaczenia ESCA. 
Podmiot badawczy objął następujące rodzaje podmiotów: 

• polskie klastry posiadające brązową odznakę DJZK 
– 15 podmiotów,

• polskie klastry posiadające srebrną odznakę DJZK 
– 3 podmioty,

• wybrane zagraniczne klastry posiadające brązową od-
znakę DJZK – 2 podmioty,

• wybrane zagraniczne klastry posiadające srebrną od-
znakę DJZK – 2 podmioty,

• wybrane zagraniczne klastry posiadające złotą odznakę 
DJZK – 2 podmioty,

• wybrane jednostki wspierające funkcjonowanie kla-
strów – 1 podmiot krajowy oraz 1 podmiot zagraniczny.
Metodą wywiadu telefonicznego przebadano czterech 

respondentów: koordynatorów klastrów ze srebrną oraz 
brązową odznaką, koordynatora klastra nieposiadającego 
odznaki oraz specjalistę European Foundation for Cluster 
Excellence w  zakresie metodologii zarządzania organi-
zacjami klastrowymi, współpracującego z  berlińskim 
European Secretariat for Cluster Analysis w zakresie ben-
chmarkingu organizacji klastrowych oraz internacjonali-
zacji klastrów. Pytania były zróżnicowane w zależności od 
typu respondenta. Koordynatorzy klastrów byli pytani o:

• ocenę poziomu swojej wiedzy z  zakresu zarządzania 
zmianą,

• stosowanie metod z zakresu zarządzania zmianą w za-
rządzaniu i koordynowaniu działaniami klastra,

• opinię, jak według nich stosowanie wiedzy z  zakresu 
zarządzania zmianą wpływa lub wpłynęłoby na zarzą-
dzanie organizacją,
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• gotowość ich klastra do wystąpienia o ocenę jakości za-
rządzania The European Secretariat for Cluster Analy-
sis – ESCA.
Pytania kierowane do specjalisty dotyczyły wypowiedzi:

• czy polskie klastry wykorzystują wiedzę z  zakresu za-
rządzania zmianą,

• czy klastry zagraniczne wykorzystują wiedzę z zakresu 
zarządzania zmianą,

• czy istnieje zależność między posiadaną odznaką a wy-
korzystywaniem zarządzania zmianą.
Szczegółowy przebieg procesu badawczego prezentuje 

rysunek 1.
Zgromadzony i  uporządkowany materiał badawczy 

poddano analizie. Badano nie tylko zarządzanie zmianą 
we wskazanych podmiotach, ale też wszystkie działania 
i procesy, które mogą świadczyć o wykorzystywaniu w za-
rządzaniu klastrem metod z zakresu zarządzania zmianą. 
Na podstawie przeprowadzonych analiz i porównań opra-
cowano wnioski dotyczące praktyk w zakresie zarządzania 
zmianą w klastrach. W zamiarze osiągnięcia celu główne-
go oraz celów szczegółowych analiza koncentrowała się 
wokół odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

P1: Jakie praktyki z zakresu zarządzania zmianą reali-
zowane są w polskich klastrach, które otrzymały brązową 
lub srebrną odznakę ESCA?

P2: Jakie praktyki z  zakresu zarządzania zmianą rea- 
lizowane są  w  przykładowych klastrach zagranicznych, 
które otrzymały brązową, srebrną lub złotą odznakę 
ESCA?

P3: Jakie formy wsparcia z  zakresu zarządzania zmia-
nami oferują przykładowe krajowe i zagraniczne instytu-
cje wspierające funkcjonowanie klastrów?

P4: Jakie badania z zakresu zarządzania zmianą prowa-
dzone są w polskich klastrach? 

Wyniki uzyskane podczas realizacji badania zostały 
zaprezentowane w kolejnym rozdziale.

Wyniki badań

P odczas analizy zwrócono uwagę na podjęte działania 
z zakresu zarządzania organizacją, a w szczególności 

na te odnoszące się do zmian wymagających procesu 
kontrolowania. Mogłoby to zasugerować, że proces za-
rządzania zmianą miał miejsce i wymierny efekt, mimo 

że nie był dokładnie tak nazwany. Kwalifikowano obsza-
ry, gdzie zmiana odnosiła się do całej organizacji i była 
odpowiedzią na zaistniałą sytuację wewnątrz w klastrze 
lub w otoczeniu gospodarczym, a proces zmiany był za-
znaczony, oferta klastra obejmowała wsparcie członkom 
klastra na zasadzie planowania i  wprowadzenia zmian 
w określonych obszarach, klaster uczestniczył w szkole-
niach z zakresu zarządzania zmianą. Wyniki tej analizy 
dla podmiotów krajowych prezentuje tabela 1.

Wyniki analizy dla podmiotów zagranicznych prezen-
tuje tabela 2.

Przeprowadzone analizy nie dają satysfakcjonującego 
obrazu zarządzania zmianą w klastrach. Problemu moż-
na upatrywać na następujących płaszczyznach (Forum 
Mazowsza, 2016):

• menedżerowie klastrów nie posiadają odpowiednich 
kompetencji we wskazanym zakresie, a  ich zdobywa-
nie nie jest priorytetowym działaniem,

• większość tworzonych w  ostatnich latach klastrów 
było powoływanych do realizacji określonych działań, 
a po ich zakończeniu zaprzestawały funkcjonowania,

• zarządzanie zmianą jest obecne w  klastrach, jednak 
jest problem z jego bezpośrednią identyfikacją.
Wobec powyższego pogłębiona analiza przedstawio-

nych obszarów wydaje się niezbędna w celu ugruntowa-
nia wiedzy z zakresu zarządzania zmianą w klastrze. 

W celu identyfikacji źródła problemu z zakresu zarzą-
dzania zmianą w klastrach poddano analizie polskie i za-
graniczne klastry, a kolejno porównano zakres wsparcia 
oferowanego przez wybrane instytucje wspierające funk-
cjonowanie klastrów. W  Polsce instytucją prowadzącą 
cykliczne badania klastrów jest Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP). PARP w swojej ofercie szko-
leniowej, w ubiegłym programie operacyjnym, oferował 
szkolenia zamknięte oraz otwarte, doradztwo oraz stu-
dia podyplomowe z obszaru zarządzania zmianą (PARP, 
2016a). Obecnie Akademia PARP oferuje szeroką ofertę 
szkoleniową, również z  zakresu zarządzania zmianą. 
Oferowane szkolenia składają się m.in. z modułów: nie-
uchronność zmian, jak zaplanować zmianę, wprowadza-
nie zmian, postawy pracowników wobec wprowadzania 
zmian. Dodatkowo część szkoleń z zakresu zarządzania 
jakością oraz firmą zawiera lekcje nawiązujące do zarzą-
dzania zmianą (PARP, 2016b).

Rys. 1. Przebieg procesu badawczego każdego etapu 
Źródło: opracowanie własne
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Tab. 1. Wyniki analizy klastrów krajowych 

Nr Nazwa klastra Rodzaj 
odznaki Strona www Zidentyfikowane obszary 

zarządzania zmianą

1 Klaster Innowacji 
w Agrobiznesie Brązowa http://klaster.sggw.pl

Zarządzanie łańcuchem dostaw
Zarządzanie jakością

2 AgroBio Klaster Brązowa http://agrobiocluster.pl/ Zarządzanie innowacjami (produktowe, 
marketingowe, procesowe)

3 Klaster Centrum Inżynierii 
Biomedycznej Brązowa http://www.kcibio.wat. edu.pl/ Brak informacji

4
Mazowiecki Klaster 
Technologii, Materiałów 
i Maszyn BM3

Brązowa http://bmklaster.com Brak informacji

5 Bydgoski Klaster 
Przemysłowy Brązowa http://www.klaster.bydgoszcz.pl/ Transfer technologii

6
INNOWATOR 
Świętokrzysko-Podkarpacki 
Klaster Budowlany

Brązowa http://www.klaster-innowator.pl

Klaster brał udział w cyklu seminariów z zakresu: 
zarządzania jakością, zarządzania zasobami 
ludzkimi, zarządzania projektami oraz zarządzania 
zmianą

7 Interizon – Pomorski klaster 
ITC Brązowa http://interizon.pl Brak informacji

8 Klaster Medycyny Lubelskiej Brązowa http://medycyna.lublin. eu/ Brak informacji

9
Klaster Logistyczno 
Transportowy 
Północ-Południe

Brązowa http://www.klasterlogtrans.pl/ Brak informacji

10 Polski klaster Aluminium Brązowa http://www.polskiealuminium.pl/ Brak informacji

11 Polish Wood Cluster Brązowa http://www.polish-wood-cluster.pl/ Zarządzanie innowacjami, transferem technologii

12 Radomski Klaster Metalowy Brązowa http://www.klastermetalowy.radom.pl/ Brak informacji

13 Klaster Razem Brązowa http://razem-klaster.pl/ Zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie 
przedsiębiorstwem

14 Śląski klaster lotniczy Brązowa http://www.aerosilesia. eu Brak informacji

15 South Poland Cleantech 
Cluster Brązowa http://spcleantech.pl/

Udział w seminariach z zakresu zarządzania 
zmianą, przedsiębiorczości, innowacyjności 
i networkingu

16 BTM Klaster Srebrna http://btm-mazowsze.pl Zarządzanie innowacjami, własnością 
intelektualną

17 Mazowiecki Klaster ICT Srebrna http://www.klasterict.pl/ Korzystanie z platformy do zarzadzania klastrem

18 Mazowiecki Klaster 
Chemiczny Srebrna http://www.chemicalcluster.eu Zarządzanie strategiczne, projektami B+R, 

zarządzanie produktem

Źródło: opracowanie własne

PARP jest także głównym źródłem danych i informacji 
na temat funkcjonowania klastrów w  Polsce. Prowadzi 
cykliczne monitoringi oraz badania w  tym zakresie. Od 
2014 roku opublikował następujące raporty przybliżające 
tematykę klastrową: Weryfikacja standardów zarządzania 
w  wybranych klastrach –  edycja 2015; Raport z  inwen-
taryzacji klastrów w Polsce 2015; Standardy zarządzania 
klastrem 2015; Benchamrking klastrów w Polsce – edycja 
2015; Marketing klastra i budowa jego marki 2014; Inter-
nacjonalizacja klastrów 2014. W tabeli 3 przeprowadzono 
analizę polskiej literatury z  zakresu zarządzania zmianą 

w klastrach, która w ostatnich latach została opublikowa-
na przez PARP.

European Fundation for Cluster Excellence (EFCE) 
powstała w  Katalonii w  2003 roku, w  celu dostarczania 
obiektywnych informacji na temat efektywności klastrów 
oraz tworzenia standardów dla benchmarkingu. Fundacja 
prowadzi szkolenia składające się z 5 zakresów tematycz-
nych: ekonomii klastra, diagnozy stanu klastra, analizy 
segmentu, analizy łańcucha wartości, benchmarkingu 
i internacjonalizacji MŚP. Oprócz tego fundacja prowadzi 
fakultatywne zajęcia obejmujące pięć modułów, które 

http://klaster.sggw.pl
http://agrobiocluster.pl/
http://www.kcibio.wat. edu.pl/
http://bmklaster.com
http://www.klaster.bydgoszcz.pl/
http://www.klaster-innowator.pl
http://interizon.pl
http://medycyna.lublin. eu/
http://www.klasterlogtrans.pl/
http://www.polskiealuminium.pl/
http://www.polish-wood-cluster.pl/
http://www.klastermetalowy.radom.pl/
http://razem-klaster.pl/
http://www.aerosilesia. eu
http://spcleantech.pl/
http://btm-mazowsze.pl
http://www.klasterict.pl/
http://www.chemicalcluster.eu
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Tab. 2. Wyniki analizy zagranicznych klastrów 

Nr Nazwa klastra Rodzaj 
odzaki Strona www Zidentyfikowane obszary zarządzania zmianą

1 Chemie Cluster 
Bayern GmbH Złota http://www.chemiecluster-bayern.de/

Zarządzanie procesami produkcji
Zarządzanie projektami
Zarządzanie innowacjami i transferem technologii

2 Eco World Styria Złota http://www.eco.at/ Zarządzanie innowacjami i transferem technologii

3 Baden-Wurttemberg 
Connected e.V. Srebrna http://www.bwcon.de/

Zarządzanie innowacjami i transferem technologii
Zarządzanie projektami
Zarządzanie produkcją
Kompleksowe seminaria z zarządzania klastrem

4 InnoZent OWL e.V. Srebrna http://www.innozentowl.de/
Zarządzanie innowacjami
Zarządzanie wiedzą

5 ScotlandIS Brązowa http://www.futuresolent.org.uk/ Brak informacji

6 Greentech South Brązowa http://www.futuresouth.org/
Zarządzanie klastrem
Zarządzanie projektami

Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Wyniki badań publikacji literaturowych 

Tytuł raportu lub badania Aspekty zarządzania zmianą

Weryfikacja standardów zarządzania 
w wybranych klastrach – edycja 2015 
(Buczyńska i in., 2016b)

„Koordynator w  sposób regularny angażuje się w  procesy związane z  tworzeniem innowacji 
(np. przekazuje wiedzę i informacje, promuje innowacje, inicjuje zmiany, pośredniczy w pozyskaniu 
technologii, know-how, poszukuje odbiorcy na daną technologię, organizuje warsztaty eksperckie lub 
też wymianę ekspertów w ramach staży)”.

Eksperci podkreślali znaczenie zarządzania organizacją w warunkach ciągłej zmiany. Koordynator 
wraz z członkami klastra weryfikuje aktualną strategię i podejmuje zachowania adekwatne do wyma-
ganych zmian w organizacji.

Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015 
(Buczyńska i in., 2016a) Brak informacji na temat zarządzania klastrem, w tym zarządzania zmianą.

Standardy zarządzania klastrem 2014
(Piotrowski, 2014)

„W fazie schyłku klastra następuje spadek powiązań między jego uczestnikami, jak również spadek 
konkurencyjności, np. na skutek „starzenia” się branży, wokół której klaster został zorganizowany. 
Klastry posiadające zdolność dostosowywania się do zmian w  otoczeniu (zmian o  charakterze 
rynkowym, technologicznym itp.), potrafią odwrócić tendencje schyłkowe poprzez przekształcenie 
struktur i relacji między swoimi uczestnikami i przetransformować się w kierunku nowego obszaru 
wzrostu”.
W  ramach standardu zarzadząnia klastrem koordynator zobowiązany jest prowadzić monitoring 
i ewaluację działań w zakresie realizacji strategii.
„Pożądanym kierunkiem zmian jest wzrost ilościowy i jakościowy klastra, m.in. poprzez pozyskiwa-
nie nowych członków. Tylko silne klastry mogą mieć realne oddziaływanie na rozwój gospodarczy 
regionów”.

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 
2014 (Plawgo, 2014) Ocena zarządzania klastrem sprowadza się do oceny stopnia aktywności koordynatora.

Marketing klastra i budowa jego marki 2014 
(Boesso, 2014) Brak informacji na temat zarządzania klastrem, w tym zarządzania zmianą.

Internacjonalizacja klastrów 2014 
(Greenhalgh, 2014) Brak informacji na temat zarządzania klastrem, w tym zarządzania zmianą.

Cluster Management – A Practical Guide  
(Partner for the Future. Worldwide) (Scheer, 
Zallinger, 2007)

W podręczniku przedstawiano problematykę zarządzania zmianą w klastrze. Zwróconą uwagę na za-
leżność zarządzania zmianą w organizacji a cyklem rozwoju, w jakim się znajduje. Zaprezentowano 
kwestionariusz badający kwalifikacje koordynatora klastra do zarządzania zmianą w organizacji.

M. Volgyine Nadaban, „Change Management 
at Clusters: First Results of a Change 
Management Survey among Clusters at 
European Level”, INNOVA, Észak-alföld 
Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség 
Nonprofit Kft., Debrecen, Agrartudomanyi 
Kozlemenyek, 2013/54 (Nadabán, 2013)

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Węgierskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Innowacji 
INNOVA. Artykuł przedstawia pierwsze wyniki badań zarządzania zmianami wśród klastrów na 
poziomie europejskim. Celem badania było zebranie informacji na temat wykorzystywanych przez 
klastry narzędzi do zarządzania klastrami oraz porównanie zależności między narzędziem a proble-
mem, jaki należało rozwiązać. Kwestionariusz ankiety składał się z trzech rodzajów pytań: ogólnych 
– dotyczące klastra, odnoszących się do współpracy między członkami klastra oraz zarządzania zmia-
ną w klastrze (m.in.: stosowane narzędzia zarządzania zmianą w organizacji, efekty wprowadzanych 
zmian w klastrze na przestrzeni pięciu ostatnich lat). 

Źródło: opracowanie własne

http://www.chemiecluster-bayern.de/
http://www.eco.at/
http://www.bwcon.de/
http://www.innozentowl.de/
http://www.futuresolent.org.uk/
http://www.futuresouth.org/
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mają wspomóc klaster w procesie aplikacji o złotą odzna-
kę jakości zarządzania. W skład zajęć wchodzą następują-
ce moduły: zarządzanie zmianami, zarządzanie klastrem, 
zarządzanie projektami dla klastrów, polityka wobec kla-
strów, ewaluacja polityki klastrowej.

Przeprowadzone badanie pozwala stwierdzić, że 
zarządzanie zmianą nie jest elementem zarządzania, 
o  którym klastry w  jasny sposób komunikują. Analiza 
desk research nie daje możliwości określenia roli, jaką 
w  zarządzaniu klastrem odgrywa zarządzanie zmianą. 
Jedynie Świętokrzyko-Podkarpacki Klaster Budowlany 
oraz South Poland Cleantech Cluster informują na swo-
ich stronach o  udziale w  wydarzeniach poruszających 
problematykę zarządzania zmianą. Zdecydowana więk-
szość klastrów ogranicza się do przedstawienia swojej 
oferty oraz korzyści wynikających z przystąpienia do ich 
organizacji. Połowa z  analizowanych jednostek komu-
nikuje o  wprowadzaniu zmian w  zakresie zarządzania 
innowacjami, zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwem, 
produktem, łańcuchem dostaw, projektami i  jakością. 
Na podstawie zebranych danych nie można jednak 
stwierdzić, czy procesy te odbywały się w  sposób kon-
trolowany, a co za tym idzie, czy do zarządzania zmianą 
rzeczywiście dochodzi. Analiza klastrów zagranicznych 
dostarczyła analogicznych wniosków. 

Badanie przeprowadzone metodą wywiadu telefo-
nicznego wśród koordynatorów klastrów potwierdza 
wnioski, jakich dostarczył desk research. Respondenci 
posiadają wiedzę z  zakresu zarządzania zmianą w stop-
niu „raczej wysokim” (według skali przyjętej w formula-
rzu), ale zapytani o to, w jaki sposób wykorzystują tę wie-
dzę w  zarządzaniu i  koordynowaniu klastrem, nie byli 
w  stanie zdecydowanie odpowiedzieć oraz podać kon-
kretnych przykładów. Koordynatorzy klastrów uważają, 
że zarządzanie zmianą wpłynęłoby na jakość zarządzania 
organizacją w  stopniu średnim (2  na 3  respondentów) 
oraz raczej wysokim (1 na 3 respondentów). Wszyscy re-
spondenci w przyszłości zamierzają przystąpić do oceny 
jakości zarządzania klastrem. 

W  odmiennym tonie natomiast wypowiada się spe-
cjalista, który stwierdził, że zarządzanie zmianą jest 
niezbędnym elementem zarządzania, jeżeli chodzi o kla-
stry działające w krajach wysokorozwiniętych. Zapytany 
o sytuację w Polsce powiedział, że klastry w Polsce nie 
są na odpowiednim poziomie dojrzałości organizacyjnej 
i  finansowej, aby skupiać swoją uwagę na zarządzaniu 
zmianą. W jego opinii odznaka brązowa czy nawet srebr-
na to jest bardziej zachęta i  uwiarygodnienie się, aby 
klastry były bardziej widoczne w procesie internacjona-
lizacji i rozpoznawania. Jeżeli natomiast chodzi o klastry 
złote, to ich działanie oddziela od poprzedników prze-
paść. Jest to szczególnie widoczne w obszarze zarządza-
nia zmianą czy strategią, która jest dokładnie określona, 
a klaster na dwa trzy lata do przodu ma zaplanowane, jak 
działać, zarządzać finansami itd. 

Podsumowując, analiza krajowych i  zagranicznych 
praktyk w  zakresie zarządzania zmianą w  klastrach me-
todą desk research oraz wywiadu telefonicznego pozwala 
odpowiedzieć na sformułowane pytania badawcze P1 i P2.

W  polskiej literaturze przedmiotu brak jest badań 
z zakresu zarządzania zmianą w klastrach. Podkreślana 
jest natomiast rola koordynatora klastra, coraz częściej 
nazywanego menedżerem. Polega ona na dostosowy-
waniu organizacji do dynamicznie zmieniającego się 
otoczenia oraz szybkiego reagowania na tendencje 
schyłkowe jednostki poprzez przekształcenia jej struk-
tur i relacji. W ramach projektu Standardy zarządzania 
klastrem PARP określił jakość zarządzania jako kluczo-
wy czynnik sukcesu klastra. Podczas realizacji projektu 
opracowano standardy zarządzania klastrem. Objęto 
w  nich obszary: organizacji, zasobów, procesów, usług 
na rzecz klastra i  współpracy z  otoczeniem. Koordyna-
tor/menedżer klastra zobowiązany jest do prowadzenia 
monitoringu oraz ewaluacji działań zmierzających do 
osiągnięcia opracowanych standardów. 

W  zagranicznej literaturze przedmiotu można do-
szukać się informacji o  zarządzaniu zmianą w  klastrze. 
Przykładem jest przewodnik praktyczny Cluster Mana-
gement. Przybliża on ową tematykę i wskazuje na wystę-
powanie zależności między studium rozwoju, w  jakim 
klaster się znajduje, oraz celem, dla jakiego został powo-
łany, a zarządzaniem zmianą. Dodatkowo otrzymujemy 
kwestionariusz badający kwalifikacje koordynatora do 
zarządzania zmianą w organizacji. 

Analiza instytucji wspierających funkcjonowanie 
klastrów pozwoliła odpowiedzieć na pytanie badawcze 
P3. Wywnioskować można, że zarówno jednostka polska, 
jak i  zagraniczna oferuje wsparcie w  zarządzaniu zmia-
ną. PARP ma w  swojej ofercie szkolenia składające się 
z modułów: nieuchronność zmian, jak zaplanować zmia-
nę, wprowadzanie zmian, postawy pracowników wobec 
wprowadzania zmian. Prowadzi również zapisy na trzy 
szkolenia z  zakresu zarządzania zmianą, które organi-
zowane są przez firmy zewnętrzne. European Fundation 
for Cluster Excellence (EFCE) również świadczy usługi 
w tym zakresie. Nastawione są one na wsparcie koordy-
natora w procesie spełnienia standardów do otrzymania 
Złotej Odznaki Jakości Zarządzania. Szeroka oferta oma-
wianej tematyki może świadczyć o  istnieniu zaintereso-
wania ze strony klastrów oraz chęci wdrażania zdobytej 
wiedzy w realia prowadzenia organizacji. 

W  odpowiedzi na pytanie badawcze P4 w  polskiej 
literaturze przedmiotu brak jest jakichkolwiek badań 
z  zakresu zarządzania zmianą, odnoszących się do kla-
strów. Przeprowadzone badanie ze względu na specyfikę 
funkcjonowania klastrów oraz dostępne dane nie daje 
możliwości jednoznacznego określenia zakresu i  sposo-
bu wykorzystywania przez menedżerów wiedzy z obsza-
ru zarządzanie zmianą. Jednak dokonana analiza oferty 
klastrów oraz literatury przedmiotu świadczy, że jest to 
niezbędny element prawidłowego funkcjonowania i roz-
woju organizacji.

Jednocześnie przeprowadzone badania kierunkują 
prace w  stronę dalszej, pogłębionej analizy problemu 
w  następujących zakresach tematycznych: kompetencji 
menedżerów klastrów, celu tworzenia i funkcjonowania 
klastra oraz identyfikacji zakresu zarządzania zmianą 
w klastrach.
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Podsumowanie

P rezentowane powyżej wyniki badań pozwoliły na reali-
zację zdefiniowanych celów pracy oraz udzielenie od-

powiedzi na sformułowane pytania badawcze. Podstawo-
wym wnioskiem wynikającym z tych badań jest to, że jeżeli 
klaster nie jest tworem powstałym wyłącznie w celu reali-
zacji pojedynczego, z góry określonego przedsięwzięcia, to 
wprowadzenie zasad zarządzania zmianą, obejmujące sys-
temy i procesy w organizacji, jest potrzebne i uzasadnione. 
Klastry, które przeszły fazę embrionalną (pionierską), są or-
ganizacją uczącą się, a zarządzanie zmianą dostosowane do 
ich wymogów jest koniecznością i może przyczynić się do 
wzrostu poziomu rozwoju oraz skuteczności współpracy 
podmiotów wchodzących w jego strukturę. Coraz częściej 
obowiązki koordynatora klastra utożsamiane są w literatu-
rze z obowiązkami menedżera, przez co osoba ta staje się 
odpowiedzialna za takie zarządzanie organizacją, aby było 
możliwe ciągłe jej usprawnianie i modyfikacja.

Przedsiębiorcy przekonują się, że trwała przewaga kon-
kurencyjna nie jest już tylko efektem pozycji, skali działania 
czy pierwszorzędnych zdolności do produkowania i  do-
starczania produktów oraz usług. Coraz większą rolę od-
grywają natomiast „drugorzędne” zdolności organizacyjne, 
sprzyjające szybkiej i dynamicznej adaptacji do zmiennych 
warunków otoczenia. Organizacji, w  której dochodzi do 
zmian, a  która nie zdoła wdrożyć ich na czas, grożą kon-
sekwencje w  postaci zastoju, a  nawet stagnacji rozwoju. 
Organizacja w  takim stanie ma mniej niż 10% szans na 
to, by kiedykolwiek całkowicie zregenerować swoje siły 
i  nadrobić utraconą pozycję (Nunes, Breene, 2011/2012). 
W  otoczeniu, które ulega coraz większym zawirowaniom, 
nie tylko strategie i modele biznesowe mogą się zestarzeć 
w szybki i nieprzewidywalny sposób, ale również rutynowe 
praktyki i  zachowania. W takim otoczeniu przewagę zdo-
bywają te organizacje, które potrafią stworzyć efektywne 
strategie na poziomie sieci, a ich menedżerowie dysponują 
wiedzą z zakresu zarządzania zmianą.

Podsumowując przeprowadzone badania, należy stwier-
dzić, że identyfikacja praktyk w zakresie zarządzania zmianą 
w polskich klastrach jest niezmiernie trudna i wymaga prze-
prowadzenia kolejnego, pogłębionego badania jakościowe-
go. Natomiast już zrealizowane badanie desk research oraz 
wywiad telefoniczny pozwalają wnioskować, że zarządzanie 
zmianą w klastrach ma miejsce, a jego poziom uzależniony 
jest od wielu czynników, m.in. od stopnia rozwoju, kompe-
tencji koordynatora, przyjętych celów i strategii klastra. Pro-
ponowane jest zatem kolejne badanie jakościowe, przepro-
wadzone wśród koordynatorów klastrów, które pozwoliłoby 
odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:

• czy i w jakim stopniu poziom stosowanych praktyk w za-
kresie zarządzania zmianą oddziałuje na funkcjonowanie 
klastra? 

• w jakim stopniu kompetencje menedżera klastra wpły-
wają na jakość zarządzania klastrem, w  tym na stoso-
wanie zarządzania zmianą? 

• czy istnieje korelacja między posiadaną odznaką ja-
kości zarządzania klastrem a  stosowaniem w  klastrze 
praktyk w zakresie zarządzania zmianą?

• jakie są zagraniczne praktyki koordynatorów klastrów 
z obszaru zarządzania zmianą oraz czy ich doświadcze-
nie w tym zakresie może być zaadoptowane do warun-
ków polskich?
Badanie to będzie kolejnym etapem pogłębienia wie-

dzy i kompetencji autorów w zakresie zarządzania wiedzą 
w polskich klastrach.
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Przypis

1) Stosowane są  pojęcia zarządzania w  klastrze, klastrem lub 
klastrami, prezentowane badania skupiają się na zagadnieniu 
zarządzania zmianą w klastrze.
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Change Management in Clusters. 
Applicability Analysis

Summary

The article presents the role of change management in 
efficient organization functioning and indicates the 
need to use a new approach to change management in 
clusters. In order to prove this need, available literature 
and practical knowledge have been reviewed for the 
presence of the concept and examples of its use in 
change management in clusters. The main aim of the 
article is to show that clusters stop being a  group of 
economic entities uniting to carry out only a  single 
project, but more often they become a group of aware 
cooperators coordinating their actions in the long-term 
perspective. This way they achieve much higher level 
of efficiency and development than single entities or 

“short-term” clusters.

Keywords

change management, cluster, cluster manager, cluster 
management

DŁUGOŚĆ RELACJI KLIENTA Z USŁUGODAWCĄ 
A PODATNOŚĆ NA SUGESTIE WYBORU KANAŁU.  
WYNIKI BADAŃ W ZAKRESIE USŁUG 
TELEKOMUNIKACYJNYCH
Ilona Bondos

Wprowadzenie

C elem publikacji jest ocena związku pomiędzy dłu-
gością współpracy klientów z  usługodawcami a  po-

datnością (wrażliwością) klientów na sugestie dotyczące 
korzystania z  określonego kanału marketingowego. S.A. 
Neslin i V. Shankar (2009, s. 75) pod pojęciem „right-chan-
nelling” rozumieją wywołanie u  konsumenta nawyku/
zwyczaju korzystania z kanału lub kanałów generujących 

dodatkową wartość zarówno dla klienta, jak i usługodaw-
cy. Chodzi o działania mające na celu osiągnięcie sytuacji, 
w której właściwi klienci korzystają z właściwych dla sie-
bie kanałów marketingowych (Blattberg i in., 2008, s. 667). 
Celem udostępniania nowych kanałów powinno być dą-
żenie do uzupełniania dotychczasowych form kontaktu 
w poszukiwaniu korzyści dla klienta, przy okazji tworząc 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/11783/klastry_pl_press.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/11783/klastry_pl_press.pdf
http://www.parp.gov.pl/o-agencji
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nowe wzorce zachowań zakupowych oraz dostarczając 
korzyści oferującej go firmie (Lipowski, 2015, s.  468).  
Jednak wdrażanie idei omnikanałowości wymaga zaan-
gażowania ze strony usługodawców (Lipowski, Bondos, 
2016, s. 527). Uzasadnienia wyboru tematu należy upatry-
wać w aktualności problematyki świadczenia usług w śro-
dowisku wielokanałowym przy jednoczesnym dążeniu 
przez oferentów do poprawy efektywności obsługi grupy 
docelowej. W  praktyce przekłada się to na realizowanie 
strategii migracji (przekierowywania) klientów do kanału 
online (E-channel migration strategy). Kierunek migracji 
wskazuje zwykle kryterium efektywności kosztowej – od 
dotychczasowego kosztownego w  obsłudze kanału do 
preferowanego przez usługodawcę. Na podstawie dostęp-
nej literatury przedmiotu sformułowano dwie hipotezy 
badawcze odnoszące się do sytuacji świadczenia usług 
telekomunikacyjnych na etapie obsługi pozakupowej:

H1: Okres współpracy klienta z  usługodawcą ma 
wpływ na podatność klienta na działania mające na celu 
przekierowanie do kanału internetowego –  im dłuższa 
relacja, tym mniejsza podatność. 

H2: Istnieją różnice w  skali podatności na bodźce 
w  zależności od ich charakteru –  kary (w  porównaniu 
z  nagrodami) osłabiają podatność na działania mające 
na celu przekierowanie do kanału internetowego.

Podstawą weryfikacji hipotez były badania z  wyko-
rzystaniem podejścia scenariuszowego1 zrealizowanego 
w 2016 roku na próbie 345 konsumentów.

Tło teoretyczne

W   kontekście zarządzania klientem w  środowisku 
wielokanałowym ważne jest rozumienie kanału 

marketingowego jako punktu kontaktu (styku), medium, za 
pomocą którego dochodzi do interakcji klienta z oferentem 
(Neslin i in., 2006, s. 96). Punkty styku kształtujące doświad-
czenie klienta występują w  całym procesie dostarczania 
usługi – na etapie przed- i pozakupowym oraz w różnych 
kanałach marketingowych (Verhoef i in., 2009, s. 32). Każda 
okoliczność umożliwiająca kontakt konsumenta z  ofertą/ 
marką/ usługodawcą w  przestrzeni wielokanałowej gene-
ruje określone doświadczenie konsumenta (Stein, Rama-
seshan, 2016, s. 8). Zarówno efekt ROPO (Research Online 
Purchase Offline), jak i  odwrócony efekt ROPO (Research 
Offline Purchase Online), które dotyczą początkowych eta-
pów procesu zakupowego, mogą mieć wpływ na oswojenie 
klienta z kanałem internetowym w fazie obsługi pozakupo-
wej. R. Wolny (2015) jako jedną z przyczyn efektu ROPO 
w procesie zakupu usług wskazuje szybszy proces rozpatry-
wania reklamacji. Wskazuje się, że skuteczne przekierowy-
wanie do docelowego kanału stanowi szczególne wyzwanie 
w sytuacji nowo pozyskanego klienta (Valentini i in., 2011). 
Kluczowe dla skuteczności tego procesu jest zrozumienie 
tego, jak konsumenci podejmują decyzje o wyborze kanału 
(Blattberg i in., 2008, s. 667). S. Valentini, E. Montaguti i S.A. 
Neslin (2011, s. 72) wskazują na główny czynnik przyczynia-
jący się do trudności w rozumieniu procesu wyboru kanału 
przez konsumentów – zdaniem badaczy jest to fakt ewolucji 
tego procesu w czasie. 

Takie ujęcie zagadnienia wyboru kanału marketingo-
wego przez konsumenta nawiązuje do teorii stanu umysłu 
(mind-set theory), wskazującej na dwie fazy – pierwsza to 
etap rozważania swojej decyzji (deliberative phase), pole-
gający na uwzględnianiu korzyści i wad dostępnych opcji 
(Gollwitzer, Bayer, 1999). Taki stan może powodować 
podatność/otwartość na sugestie usługodawcy w zakresie 
wyboru konkretnego kanału korzystania z usług. Na tym 
etapie konsumenci bardziej reagują na marketingowy 
wysiłek oferenta. S. Valentini, E. Montaguti i S.A. Neslin 
(2011, s.  72) wskazują jednocześnie, że wraz z  nabywa-
niem wiedzy o ofercie i dostępnych kanałach korzystania 
z niej konsumenci są coraz mniej podatni na starania ofe-
renta i podejmowane przez niego działania marketingowe. 
Nawiązując ponownie do teorii P.E. Gollwitzera i U. Baye- 
ra (1999), po  fazie deliberacyjnej (w  której klient uczy 
się procesu decyzyjnego) następuje faza implementacji 
intencji (Kadzikowska-Wrzosek, 2011, s.  52), polegają-
ca na zainicjowaniu działań umożliwiających realizację 
zdefiniowanych wcześniej celów. Badacze podkreślają, że 
ewolucja/zmienność procesu decyzyjnego klienta wynika 
z procesu uczenia się, który z kolei jest uzasadniony kilko-
ma czynnikami (Valentini i in., 2011, s. 75). Pierwszy to 
motywacja i umiejętności konsumenta stanowiące punkt 
wyjścia procesu uczenia się – nabierają jeszcze większego 
znaczenia w  sytuacji wysokiego (szeroko rozumianego) 
kosztu niewłaściwej decyzji (ryzyko nieotrzymania na 
czas zakupionego w  Internecie produktu może skłaniać 
klienta do skorzystania z innego kanału zakupu). Drugim 
czynnikiem jest nieznajomość zadań koniecznych do 
wykonania (brak doświadczeń w tym zakresie). Tym bar-
dziej prawdopodobne, że klient zacznie się uczyć nowych 
rzeczy, im mniej jest obeznany z sytuacją (nieznajomość 
środowiska internetowego ogółem lub strony interneto-
wej konkretnego oferenta skłania do uczenia się). Ostatni 
główny powód uczenia się to występowanie negatywnych 
doświadczeń z  dotychczasowego działania –  niezadowo-
lenie z obsługi w kanale dotychczas używanym może skła-
niać klienta do nauczenia się korzystania z innego kanału. 

A. Ansari, C.F. Mela i  S.A.Neslin (2008) wskazali na 
związek pomiędzy wysiłkiem działań marketingowych 
(marketing efforts) a  korzystaniem z  kanału i  częstością 
zakupu (rys. 1). Jak podaje S.A. Neslin i inni (2006, s. 101), 
różnego rodzaju działania promocyjne pełnią funkcję 
zachęty do skorzystania z  konkretnego kanału. Znacze-
nie zachęt podkreśla również A. Wolk i  B. Skiera (2009, 
s. 170), wskazując, że uruchomienie kanału internetowe-
go może zakończyć się niepowodzeniem, jeśli ten nowy 
kanał będzie podobny do już istniejącego. 

Dla skuteczności zachęcania do kanału internetowego 
ważne jest oferowanie w tym kanale nieistniejących gdzie 
indziej zachęt. Jak twierdzą J.B. Myers, A.D. Pickersgill 
i E.S. van Metre (2004), bodźce zwykle przyjmują formę 
metody kija i  marchewki (oferujemy coś klientowi za 
skorzystanie z preferowanego kanału lub obarczamy go 
kosztami za niekorzystanie z tego kanału).

Z  kolei badania nad okresem akceptacji nowego ka-
nału (Venkatesan i  in., 2007, s. 126) wskazały istnienie 
zależności w  postaci odwróconej krzywej U  pomiędzy 
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intensywnością wielkości koszyka zakupów a  okre-
sem zaakceptowania nowego kanału marketingowego 

–  klienci dokonujący zakupów średniej wielkości wy-
magają więcej czasu na akceptację nowego kanału niż 
kupujący bardzo mało i  bardzo dużo. Zidentyfikowana 
zależność dotyczy zarówno sytuacji wprowadzania do 
strategii obsługi klienta drugiego, jak i trzeciego kanału 
marketingowego. Natomiast w  odniesieniu do inten-
sywności komunikacji marketingowej ci sami badacze 
wskazali na istnienie zależności zobrazowanej krzywą 
w  kształcie U  (Venkatesan i  in., 2007, s.  128). Badacze 
wskazali również na różnicę pomiędzy mężczyznami 
a kobietami – pierwszy segment szybciej przyswaja nowy 
kanał w ofercie usługodawcy. Uzasadnione zatem wydaje 
się traktowanie kryterium szybkości akceptacji nowego 
kanału jako podstawy segmentacji –  uczący się owych 
rozwiązań oraz pozostający przy dotychczasowym kana-
le. Badania dowiodły, że pierwsza grupa (klienci nowo 
pozyskani lub doświadczający po raz pierwszy korzysta-
nia z nowego kanału) jest znacznie bardziej podatna na 
wysiłki marketingowe zmierzające do przekierowania 
ich lub utrzymania w preferowanym kanale. Natomiast 
druga grupa (klienci z dłuższą relacją z oferentem, bar-
dziej dojrzali) cechuje się znacznie mniejszą otwartością 
na starania oferenta (Valentini i in., 2011, s. 84). Z kolei 
J. Thomas i U.Y. Sullivan (2005, s. 240) wskazali na skłon-
ność klientów do zmiany kanału wraz z upływem czasu 

– tzw. niestacjonarność (nonstationarity). 
B. Sun, S. Li i C. Shou (2006, s. 83) podkreślają potrze-

bę realizowania strategii CRM zorientowanej na klienta, 
w ramach której należy podejmować właściwe działania 
wobec właściwych klientów we właściwym czasie i  we 
właściwym kanale marketingowym. Zatem ponownie 
punktem wyjścia jest wiedza oferenta na temat prefe-
rencji klienta oraz ich ewentualnej zmienności w czasie. 
Również bez wiedzy na temat celów konsumenta na po-
szczególnych etapach procesu zakupowego oraz tego, jak 

wybierany jest kanał marketingowy, na każdym z  nich, 
oferenci mają znikomą możliwość oddziaływania na wy-
bór preferowanego kanału (Balasubramanian i in., 2005, 
s. 27). W konsekwencji siłowego (wbrew preferencjom) 
przekierowywania klientów do określonego kanału kon-
taktu pojawia się ryzyko szeregu negatywnych następstw 
(Bondos, 2016). Co więcej, rezultaty likwidacji kanału 
(z  którego przekierowuje się klientów) nie są  ulotne 

– mogą trwać nawet 2 lata (Konus i in., 2014, s. 62). J. Ave-
ry i inni (2012, s. 106) wskazują na różnice w zależności 
od charakteru kontaktu klienta z firmą – pierwszy czy po-
wtarzany, różnice w celach zakupowych oraz w postrze-
ganej wartości funkcji/możliwości oferowanych przez 
poszczególne kanały marketingowe. Ma to o tyle znacze-
nie, że pewne cechy/funkcjonalności kanału są widoczne 
dopiero z upływem czasu, po nauczeniu się korzystania 
z  danego kanału. Zanim konsumenci nauczą się funk-
cjonować w nowym kanale online, znaczący wpływ mają 
doświadczenia transferowane z kanału offline (Melis i in., 
2015, s.  285). Wynika z  tego, że przekonywanie do wła-
ściwego kanału może być mniej lub bardziej skuteczne 
w  zależności od stopnia oswojenia konsumenta z  istotą 
nowego kanału. 

Metoda badawcza 

W  badaniu zastosowano podejście scenariuszowe, na 
etapie projektowania badania wykorzystano bada-

nia D. Trampe, U. Konusa i P.C. Verhoefa (2014). Należy 
jednak podkreślić różnice pomiędzy tymi dwoma bada-
niami – dotyczą rodzaju usług oraz fazy procesu zakupo-
wego (oryginalne badanie dotyczyło fazy zakupu usług 
bankowych).

Ze względu na dążenie do objęcia badaniem jak naj-
bardziej jednorodnej grupy uczestnikami badania byli 
konsumenci w wieku 19–24 lata (studenci kierunków eko-
nomicznych studiów stacjonarnych). Uczestnicy badania 

Rys. 1. Ogólny model wyboru kanału przez klienta
Źródło: (Blattberg i in., 2008, s. 637)



28 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 7/2017

wypełniali internetowy kwestionariusz ankiety, którego 
wstęp wprowadzał w problematykę badania. Każda osoba 
wytypowana do badania otrzymywała link do kwestionariu-
sza ankiety, badanie nie przewidywało dalszego rozsyłania 
przez respondenta linka do kwestionariusza. Dzięki temu 
w badaniu uczestniczyły tylko osoby spełniające kryterium 
wieku. Część metryczkowa kwestionariusza dotyczyła ta-
kich kwestii, jak: płeć, ocena sytuacji finansowej, miesięcz-
nych wydatków na telefon komórkowy oraz doświadczenie 
konsumenta na rynku usług telekomunikacyjnych. 

Każdy respondent miał za zadanie wyobrazić sobie, 
że sytuacje opisane w  scenariuszach dotyczą jego relacji 
z  operatorem sieci komórkowej, z  usług której korzysta. 
Następnie należało odnieść się (podać stopień zgodności) 
z  podanymi stwierdzeniami (zastosowano 7-stopniową 
skalę Likerta: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam; 7 – zdecy-
dowanie się zgadzam. Treść scenariuszy była następująca:

Operator świadczący usługę telekomunikacyjną –  te-
lefon komórkowy, którego jest Pani/Pan użytkownikiem 

–  poinformował Panią/Pana, że od 1  sierpnia 2016 roku 
uruchomi internetowy kanał technicznej obsługi klientów 

– całodobowy czat internetowy. 
Jednocześnie Operator informuje, że nowy kanał obsłu-

gi będzie dostępny równolegle z dotychczasowymi – stacjo-
narnymi punktami obsługi oraz call center. Należy jednak 
mieć na uwadze zmianę zasad dotychczasowej obsługi:

• scenariusz A (nagrody pieniężne): wprowadzenie raba-
tu. Jeśli zrezygnuje Pani/Pan z korzystania w zakresie 
obsługi technicznej z  telefonicznego i  stacjonarnego 
kanału obsługi i  zdecyduje się na kanał online (czat), 
to kwota 10 zł będzie odliczana od rachunku za telefon 
komórkowy przypadającego za ostatni okres rozlicze-
niowy każdego kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień 
i grudzień);

• scenariusz B (kary pieniężne): wprowadzenie kwartal-
nej opłaty administracyjnej. Jeśli zdecyduje się Pani/
Pan na dalsze korzystanie z  telefonicznego lub sta-
cjonarnego kanału w  zakresie technicznej obsługi, to 
kwota 10 zł będzie doliczana do rachunku za telefon 
komórkowy przypadającego za ostatni okres rozlicze-
niowy każdego kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień 
i grudzień).
Scenariusze dotyczyły zmian w zakresie obsługi poza-

kupowej (pomocy technicznej w okresie trwania umowy 
z  operatorem telefonii komórkowej). Powodem, dla któ-
rego zrezygnowano z analizy w fazie zakupu, była (poza 
wspomnianym założeniem odróżnienia od oryginalnego 
badania) specyfika analizowanego segmentu klientów. 
Młodzi dorośli konsumenci (studenci studiów dziennych 
do 25 roku życia) zwykle nie są właścicielami telefonów 
komórkowych, a  jedynie ich głównymi użytkownikami. 
Zazwyczaj stroną podpisującą umowę z  operatorem jest 
rodzic/opiekun. Przyjęto pogląd, że ze względu na brak 
doświadczeń w  zakresie zakupu usługi uczestnikom ba-
dania mogłoby być trudno wczuć się w rolę decydenta na 
etapie zakupu usługi. Inaczej sytuacja wygląda z obsługą 
pozakupową –  jedynie kontakt w stacjonarnym punkcie 
obsługi wymaga obecności właściciela telefonu, w kanale 
internetowym i telefonicznym sprawę może zgłosić inna 

osoba (potrzebne jest jedynie podanie danych weryfi-
kujących właściciela). Zatem wyobrażenie sobie opisa-
nych w  scenariuszach sytuacji nie powinno wywoływać 
trudności.

Stwierdzenia wykorzystane w  badaniu postawy 
konsumenta względem strategii przekierowywania do 
kanału internetowego zostały zaczerpnięte z  literatury 
przedmiotu. 

W  badaniu skoncentrowano się na deklarowanej 
skłonności usługobiorców do wybaczenia zmian doko-
nywanych przez usługodawców w zakresie kanału obsłu-
gi pozakupowej i dostosowania się do tego typu zmian.

Wyniki badań 

G łówną kwestią, będącą przedmiotem analizy, jest 
związek pomiędzy okresem trwania współpracy 

usługobiorcy z usługodawcą a podatnością tego pierwsze-
go na sugestie oferenta co do zmiany kanału marketingo-
wego. Rysunek 2 to graficzna prezentacja ww. zależności 
w przypadku scenariusza przewidującego kary pieniężne 
dla klienta. 

Rys. 2. Skłonność do wybaczania sugerowanych zmian (kary fi-
nansowe) a długość relacji z oferentem — analiza korespondencji
Uwaga: Skala odpowiedzi od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) 
do 7 (zdecydowanie się zgadzam)
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych (n=345)

Zastosowanie analizy korespondencji umożliwia do-
strzeżenie, że zarówno bardzo krótki okres współpracy 
klienta z dostawcą usług (do 6 miesięcy), jak i względnie 
długi okres (powyżej 36 miesięcy) współgrają z najwięk-
szym psychicznym oporem klienta (reaktancją) wobec 
sugerowanych zmian w zakresie obsługi posprzedażowej. 
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Pozostałe przedziały okresu współpracy nie są  już tak 
widocznie powiązane ze skłonnością do dostosowania 
się. Kolejne dwa rysunki prezentują uśrednioną (średnia 
arytmetyczna) skłonność do wybaczania i  dostosowy-
wania się do wprowadzanych zmian w przypadku bodź-
ców negatywnych (rys. 3) i pozytywnych (rys. 4). W obu 
przypadkach krzywe przyjmują kształt zbliżony do od-
wróconej krzywej U  – bardzo krótki i  względnie długi 

okres współpracy w najmniejszym stopniu sprzyja wysił-
kom przekierowania klientów do kanału internetowego. 

Porównując wartości z rysunków 3 i 4, widoczne sta-
je się nasilenie oporu w przypadku kar pieniężnych, co 
może wskazywać na silniejsze negatywne konsekwencje 
stosowania bodźców negatywnych podczas inicjowa-
nych przez dostawcę usług migracji do preferowanego 
kanału.

Rys. 3. Skłonność do wybaczania sugerowanych zmian a długość relacji z oferen-
tem — wariant kar pieniężnych 
Uwaga: Skala odpowiedzi od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) do 7 (zdecydowa-
nie się zgadzam)
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych (n=345)

Rys. 4. Skłonność do wybaczania sugerowanych zmian a długość relacji z oferen-
tem — wariant nagród pieniężnych
Uwaga: Skala odpowiedzi od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) do 7 (zdecydowa-
nie się zgadzam)
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych (n=345)
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Podsumowanie

Z aprezentowane wyniki badania należy traktować 
jako próbę zweryfikowania wniosków ze światowej 

literatury dotyczących zachowania konsumentów w  śro-
dowisku wielokanałowym z  uwzględnieniem strategii 
migracji opartej na bodźcach. Wyniki badania wskazują 
na najmniejszą podatność na sugestie oferenta w zakresie 
zmiany zasad współpracy wśród usługobiorców z bardzo 
krótkim (do 6 miesięcy) i względnie długim (powyżej 36 
miesięcy) okresem współpracy z  oferentem. Nie jest to 
pełne potwierdzenie pierwszej hipotezy badawczej, jednak 
można wskazać na pewną logikę rozumowania. W prze-
prowadzonym badaniu zidentyfikowano okres progowy 

– powyżej okresu 3 lat współpracy postawa usługobiorców 
ulega zmianie i  tak, jak na samym początku współpracy, 
widoczny jest opór wobec zmiany kanału obsługi poza-
kupowej. Można to tłumaczyć oczekiwaniami konsumen-
tów – „młodzi klienci” (okres współpracy do 6 miesięcy) 
przychodząc do operatora, oczekują korzyści i  swobody. 
Są optymistycznie nastawieni do nowego usługodawcy, 
tym bardziej, jeśli przeszli od konkurenta, który ofero-
wał mniej atrakcyjną ofertę – skoro dopiero co nawiązali 
współpracę, nie chcą ograniczeń i niekorzystnych zmian. 
Natomiast „dojrzali klienci” (okres współpracy powyżej 
36 miesięcy) mogą uważać, że długość relacji uzasadnia 
swobodę decyzji i warunków współpracy. Im dłużej trwa 
relacja, tym klienci stają się bardziej wymagający – uwa-
żają, że w nagrodę za swoją lojalność powinni być inaczej 
(lepiej) traktowani. Uwzględniając fakt, że okres trwania 
klasycznej umowy abonamentowej na usługi telekomu-
nikacyjne to 24 lub 36 miesięcy, warto zwrócić uwagę 
na ryzyko utraty klienta – moment buntu wobec zmian 
pokrywa się z chwilą wygasania kontraktu na świadczenie 
umowy. 

Drugą ważną kwestią jest różnica w  podatności na 
działania marketingowe zmierzające do tzw. right chan-
neling –  stosowanie bodźców negatywnych (kar) nasila 
opór konsumentów wobec wprowadzanej przez oferenta 
zmiany. Kierunek zmian w  podatności na bodźce jest 
taki sam w przypadku karania i nagradzania, jednak siła 
oporu wobec zmian jest większa w  przypadku bodźców 
negatywnych (potwierdzenie drugiej hipotezy badawczej).

Uwzględniając powyższe, wśród rekomendacji dla 
usługodawców realizujących strategię przekierowywania 
klientów do preferowanego kanału (online) opartą na 
bodźcach należy wskazać na:

• potrzebę uwzględniania kwestii długości dotychcza-
sowej relacji klienta z oferentem; zaleca się otoczenie 
szczególną uwagą klientów, którym kończy się 24- lub 
36-miesięczny okres trwania umowy (nakłanianie do 
zmiany kanału obsługi pozakupowej w  tym właśnie 
momencie generuje ryzyko oporu klienta wobec zmian 

–  oporu, który przy uwzględnieniu momentu wygasa-
nia umowy okresowej może skłaniać klienta do zmiany 
oferenta); w praktyce na znaczeniu zyskuje odpowied-
nie podejście do zagadnienia segmentacji klientów; 

• ostrożność w stosowaniu bodźców negatywnych wo-
bec przekierowywanych klientów (nagradzanie za 

korzystanie z  preferowanego kanału jest lepiej ak-
ceptowane niż karanie za konsekwentne korzystanie 
z dotychczasowego kanału; karani klienci są bardziej 
jednoznaczni w  swoich postawach względem wpro-
wadzanych zmian);

• tak zwaną humanizację strony internetowej usługo-
dawcy (Blattberg i  in., 2008, s. 655), mającą na celu 
zapewnienie użytkownikowi poczucia zainteresowa-
nia ze strony oferenta mimo braku bezpośredniego 
kontaktu (np. chat, video-chat, wirtualny doradca 
mający postać jak najbardziej „ludzką”) przy jedno-
czesnym wykorzystaniu atutów kanału stanowiących 
przewagę nad kanałem stacjonarnym (m.in. szeroko 
rozumiany czas i  wysiłek związany z  bezpośrednim 
kontaktem).
Niewątpliwie należy wskazać na ograniczenia zapre-

zentowanych wyników badań. Jednym z nich jest samo 
podejście badawcze wymagające od uczestnika badania 
wyobrażenia sobie konkretnej sytuacji, a następnie opi-
sania swoich odczuć i intencji (Levitt, List, 2007, s. 350). 
Inną ważną kwestią jest koncentracja na jednym rodza-
ju usług (telekomunikacyjnych) oraz względnie jedno-
rodnej grupie konsumentów. W efekcie ograniczone jest 
uprawnienie do odnoszenia przedstawionych wyników 
na inne usługi oraz inne segmenty wiekowe konsumen-
tów. Wydaje się, że różnica w postrzeganiu przez konsu-
mentów kanału internetowego może kształtować nieco 
inne ich reakcje na strategię przekierowywania do tego 
właśnie kanału. Inna kwestia to rodzaj kanałów trak-
towanych jako wyjściowy i  docelowy –  w  warunkach 
narastania liczby dostępnych kanałów marketingowych 
być może należałoby kanał mobilny traktować już jako 
warty większej uwagi – tj. docelowy w ramach migracji. 
Powyższe ograniczenia wyznaczają kierunki dalszych 
badań nad efektami strategii migracji międzykanałowej.

dr Ilona Bondos
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie
Wydział Ekonomiczny
e-mail: ilona.bondos@poczta.umcs.lublin.pl

Przypis

1) W literaturze naukowej można spotkać różne określenia: m.in 
L. Xia i K.B. Monroe (2010, s. 888) używają pojęcia podejście 
scenariuszowe (scenario approach), natomiast D. Trampe, 
U. Konus i P.C. Verhoef (2014, s. 261) oraz J.-H. Kim i S. Jang 
(2014) stosują nazwę eksperymentu opartego na scenariuszu 
(scenario-based experiments).
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Duration of Customer’s Relationship with 
Service Provider and Susceptibility  
to Channel Selection Suggestions.  
Research Results in Telecommunications 
Services

Summary

The main goal of the paper was to evaluate the associa-
tion between the duration of the customer’s relationship 
with the service supplier and the customer’s suscepti-
bility (sensitivity) to suggestions for using a  particular 
marketing channel (so-called right-channeling). In 
this paper two hypotheses were formulated (based on 
literature) and verified (based on author’s own study). 
Research using the scenario approach was carried out 
in 2016 on a sample of 345 young consumers. The first 
important conclusion is that the least susceptible to the 
service provider’s suggestion about channel changing are 
clients with very short (up to 6  months) and relatively 
long (over 36 months) co-operation period. The second 
finding concerns the relationship between the customer’s 
vulnerability and the nature of the used stimulus (finan-
cial punishment or financial awards). Study found that 
the use of negative incentives increases the consumer’s 
resistance to the change. Taking into account the results 
of the study, some practical implications and limitations 
have also been formulated.

Keywords

relationship duration, channel migration, multichanneling, 
service distribution, post-purchase service
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INSPIRACJE I INNOWACYJNOŚĆ 
W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYMI 
ORGANIZACJAMI. WYKORZYSTANIE 
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W TWORZENIU 
INNOWACYJNYCH STRATEGII ORGANIZACJI
Leszek Kiełtyka

Wprowadzenie

Ż yjemy w czasach zaawansowanych technologii. Inno-
wacyjne rozwiązania organizacyjne, które składają się 

na koncepcję zarządzania współczesnymi organizacjami, 
nie wyczerpują skomplikowanej natury nowoczesnego 
zarządzania. Wykorzystując jednak zaawansowane tech-
nologie, mogą one stanowić przesłankę do dyskusji nad 
stanem zarządzania w  wielu organizacjach, a  jednocześ- 
nie inspirować do prowadzenia badań nad synergicznymi 
powiązaniami występującymi pomiędzy poszczególnymi 
elementami tworzącymi innowacyjny system zarządza-
nia. O  innowacyjności decyduje nie tyle wykorzystywa-
na technika, ile nowatorskie rozwiązania występujące 
w poszczególnych procedurach, segmentach i procesach 
zarządzania. Aktualnie, aby zarządzać współczesnymi  
organizacjami, należy radykalnie odrzucić dotychczasowe 
modele myślenia i  pokonać bariery mentalne pracowni-
ków, menedżerów i kierownictwa, które są bardzo mocno 
zakorzenione w tradycyjnym zarządzaniu. 

Inspiracja, innowacja i  innowacyjność zarządzania to 
terminy, które w  zarządzaniu współczesnymi organiza-
cjami traktowane są  jako swoiste cechy nowoczesności. 
Są czynnikami rozwoju w  dobie globalizacji, technolo-
gii teleinformatycznej i  zwiększającej się konkurencji, 
a w konsekwencji określają dynamikę rozwoju społeczne-
go. Inspiracja jest to jedno ze zjawisk, bez których nie by-
łoby zaskakujących rozwiązań, wynalazków, nietypowych 
opracowań czy ekspansji nowych myśli organizacyjnych. 
Inspiracja towarzyszy wszystkim tym, którzy tworzą, za-
równo indywidualnie, jak i  zespołowo. Doświadczenia 
są potrzebne, żeby można stworzyć coś większego, ekscy-
tującego, fascynującego, ciekawego. 

Celem opracowania jest wskazanie relacji między 
procesem zarządzania a  wybranymi zagadnieniami cha-
rakteryzującymi formy innowacyjności współczesnych 
organizacji ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na 
nie systemów informacyjnych i  informatycznych, domi-
nujących w dynamicznie rozwijających się organizacjach. 
Wybrane zagadnienia dotyczą umiejętności generowa-
nia innowacji oraz jej wdrażania w  organizacji poprzez 
zatrudnianie pracowników o  odpowiednim potencjale 
wiedzy, umiejętności, zdolnościach twórczych czy krea- 
tywności. Opisano także czynniki innowacyjności domi-
nujące we współczesnych organizacjach. 

Rozwój współczesnych organizacji, które nie korzysta-
ją z dobrodziejstw nowoczesnych technologii, jest raczej 
skazany na niepowodzenie. Obserwując wzrost wykorzy-
stania technologii przetwarzania informacji, sieci kom-
puterowych oraz rozwój handlu elektronicznego, można 
stwierdzić, że organizacje, chcące dynamicznie działać 
na rynkach w  swoich resortach, powinny poprzez sieci 
informatyczne prowadzić współpracę na szeroką skalę. 
Komunikacja staje się absolutną koniecznością istnienia 
organizacji na rynku. 

Idea kreowania wartości przedsiębiorstwa jako pod-
stawa do formułowania odrębnej koncepcji zarządzania 
jest relatywnie nowa. Koncepcja zrównoważonego za-
rządzania wartością (Sustainable Value Based Manage-
ment) dynamicznie przenika do struktur współczesnego 
zarządzania. Potrzeba poszukiwania nowej koncepcji za-
rządzania wynika także z istotnych zmian wewnętrznych 
i  zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania organi-
zacji. Podstawowe procesy, jakie można tutaj rozważać, 
to: oddzielenie własności od zarządzania organizacją, 
zdominowanie struktur własnościowych przez inwe-
storów instytucjonalnych, rozproszenie własności jako 
konsekwencji poszukiwania różnych dróg pozyskiwania 
kapitału, rosnące znaczenie zasobów niematerialnych czy 
postępująca internacjonalizacja działalności gospodarczej. 

Czynniki innowacyjności dominujące 
we współczesnych organizacjach

I nnowacje w  zakresie technologii informatycznych 
i  komunikacyjnych nie byłyby możliwe bez radykal-

nych zmian w sferze komunikacji i przepływu informacji. 
Aktualny, dynamiczny rozwój technik oraz technologii 
informatycznych i  informacyjnych (ICT –  Information 
and Communications Technology), umożliwia nie tyl-
ko przyspieszenie przepływu produktów i  kapitału, ale 
również wzrost ilości i  jakości informacji oraz szybszy 
i  większy dostęp do niej. Organizacje budują przewagi 
konkurencyjne realizowane na systemach zarządzania 
wiedzą i  wykorzystywaniu osiągnięć współczesnej in-
formatyki. Wiedza traktowana jest jako oddzielny zasób 
organizacji. Nowe technologie teleinformatyczne w połą-
czeniu z innowacyjnością i kreatywnością ludzi pozwalają 
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efektywnie wykorzystywać dotychczasowe osiągnięcia 
i  zdobyte informacje, tworząc tym samym nową wiedzę. 
Udział wiedzy w  produktach i  usługach staje się domi-
nujący. Wzrasta również znaczenie wiedzy w  procesie 
budowy efektywnościowych modeli zarządzania i w opra-
cowywaniu strategii biznesowych adekwatnych do warun-
ków gospodarki opartej na wiedzy. Wszyscy użytkownicy 
powinni dysponować wiedzą ogólną o  funkcjonowaniu 
wdrażanego systemu oraz wiedzą szczegółową, odno-
szącą się do tych rozwiązań, które bezpośrednio dotyczą 
konkretnych działów organizacji. Wprowadzenie nowego 
systemu informacyjnego jest dobrą okazją do zaprowa-
dzenia porządku w obiegu dokumentacji i  standaryzacji, 
jak również inspiruje do działań innowacyjnych (Kiełtyka, 
2017, s. 96). 

Organizacje, chcąc odnieść sukces, muszą być innowa-
cyjne. Analizując innowacyjność organizacji, szczególną 
uwagę należy zwrócić na poziom innowacyjności, jej ro-
dzaj i źródła oraz determinanty i bariery innowacyjności. 
Innowacyjność organizacyjna to generalna, korzystna 
zmiana, która może być dokonana w  dowolnym obsza-
rze działalności organizacji. To zdolność i motywacja do 
ustawicznego poszukiwania i  wykorzystywania w  prak-
tyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji, po-
mysłów, wynalazków i  nowatorskich opracowań organi-
zacyjnych. Organizacja będzie tym bardziej innowacyjna, 
im lepiej jej pracownicy będą potrafili owe innowacje 
kreować i  adaptować do realizacji wyznaczonych ce-
lów. Z  punktu widzenia efektów szczególnie ważna jest 
wartość wymiany informacji i  udział w  podejmowaniu 
decyzji pracowników, których te decyzje dotyczą. Zdol-
ność generowania innowacji i  ich wdrażania zależy od 
tego, czy w organizacji zatrudnieni są pracownicy o od-
powiednim potencjale wiedzy, umiejętności, zdolności 
twórczych, kreatywności oraz czy właściwie organizowa-
na jest ich praca. Kreowanie innowacji wzmacnia: system 
motywacyjny, kulturę organizacyjną, metody heurystycz-
ne rozwiązywania problemów, partycypacyjne metody 
i techniki zarządzania. 

Samo uzyskanie przez organizację nowej wiedzy nie 
jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiła jej inno-
wacyjność. Głównym czynnikiem jest bowiem zdolność 
do twórczego wykorzystania tej wiedzy. Taka zdolność 
jest sposobem do rozwoju innowacji i tworzenia przewa-
gi konkurencyjnej. Analizując podejście procesowe do 
zagadnień innowacji, należy podkreślić znaczenie zarzą-
dzania wiedzą i  technologią jako kluczowego działania 
w  obszarze innowacji, od którego zależą: tworzenie no-
wych pomysłów, rozwój nowych produktów, przebudowa 
procesu produkcji oraz marketing. 

Szczególną rolę w procesie rozwijania innowacyjności 
przedsiębiorstw odgrywa grupa determinant zewnętrz-
nych niezwiązana bezpośrednio z działalnością państwa. 
Są to tzw. czynniki sektorowe – czynniki związane z sek-
torami działalności przedsiębiorstwa. Czynniki sektoro-
we to: natężenie konkurencji w  sektorze i  jej międzyna-
rodowy wymiar oraz znaczenie zmian technologicznych 
wynikających z  długości cyklu życia technologii i  jej 
wpływu na efekty wyróżnienia lub koszty. Kluczowy 

wpływ na decyzje związane z  innowacjami mają kieru-
jący, czyli przedsiębiorcy i menedżerowie oraz takie ich 
cechy osobiste, jak: kreatywność, ambicja, dynamika, 
odwaga ponoszenia ryzyka, które składają się na poziom 
przedsiębiorczości, także styl przywództwa integrujący 
pracowników wobec projektów i celów przedsiębiorstwa, 
umiejętność pracy zespołowej, system motywacyjny 
nagradzający za proinnowacyjne inicjatywy, kultura or-
ganizacyjna sprzyjająca innowacjom oraz wiedza i umie-
jętności ludzi. 

Refleksje o innowacyjności 
na podstawie badań i obserwacji 

A nalizując realną sferę zarządzania, trudno nie 
zauważyć oczywistego związku między praktyką 

i teorią zarządzania, co sprawia, że innowacyjne rozwią-
zania tworzone w ramach realnego zarządzania są często 
podstawą tworzenia nowych teorii i nowych rozwiązań 
dotyczących praktycznie wszystkich procesów i  funkcji 
organizacyjnych. Zarządzanie we wszystkich swoich 
wymiarach przechodzi aktualnie gruntowną transfor-
mację. Tradycyjne zarządzanie – jak twierdzi S. Denning 
(2012) –  stało się dysfunkcjonalne, gdyż nie znajduje 
satysfakcjonującej odpowiedzi na zmiany technologicz-
ne, ekonomiczne i  społeczne, globalizację, wirtualność 
i sieciowość, rosnącą siłę klientów, wzrost znaczenia ka-
pitału intelektualnego, ekspansywne wykorzystanie per-
cepcji czy rozwój mediów. Nie trudno więc zauważyć, że 
zarządzanie nowej generacji nie polega tylko na nowym 
podejściu do zarządzania innowacjami. To właśnie samo 
zarządzanie staje się innowacją. 

W  swoich publikacjach M. Strużycki (2004, s.  448) 
podaje krótko i  skutecznie, że „innowacja to proces 
wprowadzania nowego pomysłu do praktyki. Jest to akt 
przetwarzania nowych koncepcji w  możliwe do wyko-
rzystania aplikacje”. 

Wykorzystując kryterium przedmiotowe, A.K. Koź-
miński (Koźmiński, Zawiślak, 2012, s.  12–13) dzieli 
innowacje na: produktowe, procesowe, społeczne, eko-
nomiczne, finansowe oraz organizacyjne, stosujące nowe 
formy organizacji pracy. 

W swoich opracowaniach W. Gonciarski (2012, s. 22) 
charakteryzuje wielowymiarowość innowacyjności pole-
gającą na tym, że obejmuje swoim zasięgiem praktycznie 
wszystkie jego aspekty; tak począwszy od struktur orga-
nizacyjnych, komunikacji, relacji z personelem, poprzez 
systemy informacyjne, pracę zespołową, układy z koope-
rantami, a  na relacjach z  klientami oraz administracją 
publiczną skończywszy. 

Współczesne zarządzanie w  organizacjach należy 
rozumieć jako model prezentujący nowe rozwiązania 
obejmujące zbiór inherentnych właściwości, które 
współistniejąc tworzą na zasadzie efektu synergii wie-
loelementowy innowacyjny system. Wymogi stawiane 
innowacyjnym systemom zarządzania przedstawia 
w  swoich publikacjach m.in. A. Pomykalski (2001, 
s.  25–27). Zagadnienia obejmują trzy obszary. Pierw-
szy to praktykowana w  wielu organizacjach wersja 
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całkiem nowego zarządzania, drugi – zbiór rozwiązań 
istotnie różniących się od wcześniejszych wersji (tzw. 
Zarządzanie 1.0), zarówno na poziomie elementów 
konstrukcyjnych, jak i  całego systemu. Trzeci –  roz-
wiązanie, które spełnia kryteria tzw. modelu innowacji 
piątej generacji, zakładającego występowanie wie-
loczynnikowego procesu mocno integrującego czyn-
niki wewnętrzne i  zewnętrzne, wspomaganego przez 
technologię cyfrową. 

Biorąc pod uwagę dokonujące się przemiany tech-
nologiczne w  komunikacji wykorzystującej cyfrowe 
środki łączności, nie da się już uzasadnić używania 
starszych, mniej interaktywnych kanałów komunika-
cji. Dzięki sieciom cyfrowym natychmiastowa łączność 
jest czymś oczywistym w biznesie. Platformy mediów 
społecznościowych stają się coraz potężniejsze i coraz 
bardziej wszechobecne. W zarządzaniu współczesnymi 
organizacjami, a  szczególnie podmiotami gospodar-
czymi, jedynym stałym elementem jest ciągła zmiana. 
Głównymi aktywnymi obszarami są: zmiana techno-
logii, zmiana strategii marketingu i promocji, zmiana 
form prowadzenia komunikacji personalnej, zmiana 
sposobów organizacji czy zmiana modeli zarządzania. 

Innowacyjność technologiczna szczególnie ważna 
z  punktu widzenia zarządzania związana jest obecnie 
z organizacyjnym wykorzystywaniem usług sieciowych, 
blogów, mikroblogów, systemów Wiki, sieci społeczno-
ściowych, wyszukiwarek, komunikatorów VoIP – Voice 
over IP, RSS –  Really Simple Syndication oraz inter- 
aktywnych stron www. W aktualnej rzeczywistości ozna-
cza to „przejście” zarządzania ze świata analogowego do 
cyberprzestrzeni, co jest wyzwaniem nie tylko technolo-
gicznym, lecz także organizacyjnym i mentalnym. 

Zarządzanie współczesnymi organizacjami powinno 
posiadać takie cechy, jak: otwartość, adaptacyjność, ela-
styczność, komunikatywność, prostotę, humanizm, po-
korę, wyobraźnię, zdolność wsłuchiwania się, ciekawość, 
empatię oraz umiejętność przewidywania i integrowania. 
Współczesne organizacje funkcjonują w całkiem nowym 
układzie rynkowym, w  porównaniu nawet do pierwszej 
dekady XXI wieku. Tworzy go obecnie globalny, dyna-
micznie zmieniający się system gospodarczy. 

Znaczenie systemu 
informacyjnego i informatycznego 
w działalności gospodarczej

W drożenie komputerowego systemu informatycz-
nego wspomagającego zarządzanie w  przedsię-

biorstwie jest etapem bardzo istotnym w całym procesie 
usprawniania funkcjonowania organizacji. Wiedza 
o  dostępnych pakietach programów, o  kierunkach ich 
rozwoju i  możliwościach zastosowania ich w  obszarach 
dziedzinowych jest podstawowym czynnikiem decyzyj-
nym implementacji takich systemów. 

Już w  ostatnich miesiącach XX wieku W. Chmielarz 
(2000, s.  79) opisywał i dokumentował ogólne trzy stra-
tegie informatyzacji zarządzania, wynikające z wielkości 
organizacji, charakteru realizowanych tam procesów, 

przeznaczonych na cel zasobów, stanu zinformatyzowa-
nia oraz dostępnych ofert pakietów i  usług wdrożenio-
wych. Strategie te dotyczyły: 
1. Budowy informatycznych systemów zarządzania w ca-

łości, od początku, przez wyspecjalizowane firmy in-
formatyczne.

2. Integracji istniejących systemów informatycznych, 
zbudowanych w  przeszłości przez jedną lub różne 
organizacje. Dokonuje się między innymi wyboru 
integratora, metody integracji, płaszczyzny integracji 
i platformy sprzętowej. 

3. Wdrażania istniejących, wcześniej zbudowanych i  za-
adaptowanych systemów, w  tym wybór systemu spo-
śród dostępnych pakietów, wybór dostawcy, firmy 
wspomagającej proces wdrożenia oraz metod dostoso-
wania pakietu do wymagań organizacji i ewentualnie 
narzędzi wspomagających.
Wybór systemu informatycznego w każdym przypad-

ku powinien być dokonany bardzo rozważnie. Jeżeli do-
tyczy to systemu planowania i  sterowania produkcją, to 
należy czynić to ze szczególną uwagą. Informatyzacja tej 
dziedziny w organizacji pociąga za sobą, w zależności od 
złożoności produktów i procesów, większe koszty aniżeli 
w  przypadku którejś z  dziedzin pozostałych. Cena pa-
kietów oraz koszty prac przygotowawczych i wdrożenio-
wych są na ogół znaczne. Duże jest też ryzyko poważnych 
strat w razie niepowodzenia przedsięwzięcia. 

Przy wyborze pakietu należy uwzględnić między inny-
mi (Klonowski, 2004, s. 155–156): 

• zgodność oferowanych w systemie funkcji z wymaga-
niami użytkownika. W tym celu należy przeprowadzić 
analizę porównawczą wymagań użytkownika i  właś- 
ciwości użytkowych systemu na poziomie dziedzin 
zarządzania, funkcji głównych w  dziedzinach oraz 
funkcji pochodnych kolejnych szczebli aż do funkcji 
elementarnych; 

• zgodność z  lokalną specyfiką przepisów dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej, np. obsługi 
podatkowej, rozliczeń finansowych; 

• zgodność pojęć, haseł, definicji, struktur danych (do-
kumentów, pól), klasyfikacji, określeń, oznaczeń (np. 
jednostek miary) stosowanych w  systemie informa-
tycznym i w przedsiębiorstwie; 

• dyspozycyjność danych i  usług oferowanych w  syste-
mie (dostępność, czasy reakcji); 

• rzetelność danych w systemie (czułość, zasięg, subiek-
tywność, aktualność, poprawność metodologiczną, np. 
obliczeń); 

• wiarygodność danych i ich integralność; 
• poziom bezpieczeństwa danych w systemie;
• uniwersalność i  elastyczność systemu (łatwość dosto-

sowania do wymagań lokalnych); 
• stan i  możliwości zintegrowania z  otoczeniem syste-

mowym (otwartość); 
• interfejs użytkownika (łatwy w użyciu, indywidualny 
–  adaptowalny do indywidualnych preferencji, odpo-
wiednio rozbudowane funkcje pomocy bez koniecz-
ności studiowania dokumentacji w czasie pracy z sys-
temem, we właściwej i  poprawnej wersji językowej, 
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wielojęzyczny dla firm międzynarodowych, przyjazny 
– komfort pracy, gdzie nie jest wymagana od użytkow-
nika specjalistyczna wiedza informatyczna); 

• dokumentację systemu (kompletną, precyzyjną, w  ję-
zyku użytkownika, aktualną); 

• firma oferująca pakiet powinna mieć dobrą i  trwa-
łą pozycję na rynku, wiele właściwie zrealizowanych 
wdrożeń, wiele pozytywnych doświadczeń, tradycje 
i perspektywy rozwoju; 

• firma powinna zapewnić odpowiednią pomoc wdro-
żeniową, serwis (np. 24-godzinny, w  języku użytkow-
nika) oraz rozwój pakietu i jego nowoczesność; 

• korzystny stosunek ceny pakietu do założonych 
efektów. 
Współczesny świat został zdominowany przez tech-

nologię informacyjną, która wkracza do każdej dzie-
dziny życia. Technologie informacyjne nie są  prostymi 
narzędziami do zwykłego stosowania, ale procesami, 
które się rozwija. Użytkownikami i  twórcami mogą być 
ci sami ludzie. Z  tego względu użytkownicy mogą prze-
jąć kontrolę nad technologią, jak w przypadku Internetu. 
W konsekwencji powstaje ścisły związek między procesa-
mi społecznymi tworzenia i manipulowania symbolami 
(kultura społeczeństwa) a  zdolnością do wytwarzania 
i dystrybucji dóbr i usług (siły wytwórcze).

Współczesne przedsiębiorstwo musi doskonalić za-
sady współpracy z klientami i partnerami biznesowymi. 
Warunkiem skutecznej współpracy jest elastyczność jej 
zasad i  umiejętność adaptowania ich do zmieniających 
się potrzeb. Wykorzystanie tradycyjnych metod komuni-
kacji nie wystarcza do pełnego realizowania wszystkich 
zadań. Przedsiębiorstwa te cechuje dążenie do realizacji 
procesów biznesowych drogą elektroniczną, ponadto 
w  szerokim zakresie korzystają one z  multimedialnych 
możliwości sieci w realizacji kontaktów międzyludzkich.

Otoczenie, w którym funkcjonują współczesne organi-
zacje, to dynamicznie rozwijające się rynki lokalne, kra-
jowe i międzynarodowe, o wzrastającym stopniu ryzyka 
i  konkurencyjności. Presja konkurencyjności skłania 
organizacje do zwiększania efektywności procesów za-
rządzania, co w praktyce oznacza poprawę jakości i sku-
teczności procesów decyzyjnych zarówno w instytucjach, 
jak i podmiotach gospodarczych.

Współczesne organizacje wykorzystujące inspiracje 
i  innowacyjności w  zarządzaniu, wprowadzane przez 
swoich pracowników i  współpracowników w  zmienia-
jącym się dynamicznie otoczeniu, muszą dysponować 
aktualnymi, dokładnymi informacjami, czyli muszą 
dysponować pewną infrastrukturą informacyjną, pole-
gającą na określeniu kategorii informacji potrzebnych 
do zarządzania, źródeł i  metod pozyskiwania tych in-
formacji, a  także zasad ich przetwarzania, przepływu 
i udostępniania. 

Należy podkreślić, że zarządzanie informacją polega 
na planowaniu, organizowaniu, koordynacji i  kontroli 
cząstkowych funkcji informacyjnych, przebiegających 
na płaszczyźnie operacyjnej i  strategicznej oraz obejmu-
jących wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa 
(Czekaj, 2013, s. 141–145). 

Rozwój nowoczesnych technologii 
we współczesnych organizacjach

R ozwój nowych technologii pod koniec XX i na po-
czątku XXI wieku umożliwił niespotykaną wcześ- 

niej łatwość i  szybkość pozyskiwania i  przetwarzania 
informacji. Stało się to możliwe za sprawą światowych 
sieci komunikacji cyfrowej, jak również wykorzystania 
narzędzi teleinformatycznych w  gospodarce. Proces 
ten wywołał zmiany we wszystkich dziedzinach życia 
społeczno-gospodarczego. Zainicjował pojawienie się 
nowych procesów, zjawisk i metod zarządzania. Wśród 
nich szczególnego znaczenia nabierają procesy glo-
balizacji oraz powstawanie nowego modelu globalnej 
gospodarki.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii 
informatycznych stwarza kolejne szanse dla współcze-
snych organizacji. W  dobie globalizacji, a  co za tym 
idzie  –  wzrastającej konkurencji dla polskich przedsię-
biorców, szczególnego znaczenia nabierają rozwiązania 
pozwalające skuteczniej konkurować nie tylko na więk-
szym, ale i  trudniejszym rynku. Jednym z  czynników 
poprawiających konkurencyjność organizacji jest moż-
liwość szybkiej i dynamicznej reakcji na zmiany, wyda-
rzenia makro- i mikroekonomiczne. 

Zarządzanie współczesnymi organizacjami w  nowo-
czesnej gospodarce wymaga nie tylko technologii, ale 
także właściwego zarządzania sferę społeczną, dzięki 
czemu można zaangażować ludzi do budowy społeczeń-
stwa informacyjnego oraz zaawansowanej technologicz-
nie i konkurencyjnej gospodarki. 

O  przewadze konkurencyjnej każdej organizacji 
decyduje m.in. ilość informacji dostępna w  procesie 
podejmowania decyzji. Potrzeby informacyjne rosną 
wraz z  dążeniem do minimalizacji ryzyka –  poprzez 
posiadanie jak największej liczby znanych parametrów 
opisujących konkretną sytuację. Przegląd posiadanych 
informacji musi być możliwy w jak najkrótszym czasie, 
a w przypadku stwierdzenia braku potrzebnych danych 
zdobycie ich powinno trwać jak najkrócej. Chęć reduk-
cji czasu powoduje często niską jakość informacji lub 
zdobywanie ich za wysoką cenę. Czynniki te stanowią 
ograniczenie czasowe, jakościowe lub cenowe ilości in-
formacji będącej w posiadaniu organizacji. 

W  nowym modelu współczesnej organizacji, nie-
materialne jej aktywa mają równie ważne znaczenie, 
jak pozycje w bilansie i  rachunku wyników. Do takich 
niematerialnych wartości można zaliczyć kapitał wiedzy 
i relacji, który obejmuje: rozpoznawanie marki, relacje 
z  klientami, innowacyjne myślenie, wizje rozwoju czy 
renomę dotychczasowych osiągnięć.

Model adaptacyjnego zarządzania współczesnymi 
organizacjami można rozumieć jako model biznesowy, 
który odpowiada potrzebie rozwoju rynków elektro-
nicznych oraz potrzebie skrócenia czasu realizacji pro-
cesów zachodzących w  wewnętrznym i  zewnętrznym 
otoczeniu danej organizacji. Model ten winien być 
realizowany na założeniu, że mamy do czynienia z  za-
rządzaniem wiedzą zgromadzoną w  całej organizacji.  
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W  szczególności dotyczy to wiedzy wynikającej z  do-
świadczenia w  rozwiązywaniu problemów. W  takim 
przypadku można skorzystać z  bazy rozwiązań, do-
świadczeń pracowników, opisu zdarzeń wraz z umiejęt-
nością interpretacji rozwiązań. Koncepcja ta wymaga 
stworzenia systemu teleinformatycznego, który będzie 
wspierał potrzeby modelu biznesowego. 

W  działalności każdej współczesnej organizacji po-
trzebna jest informacja o stanie organizacji z przeszłości, 
teraźniejszości i prognozowania przyszłości. Nie mamy 
wpływu na to, co wydarzyło się kiedyś, natomiast mo-
żemy analizować stany obecne i prognozować działania 
przyszłe. Dane historyczne bardzo często są  usuwane 
z operacyjnych baz danych i przenoszone do hurtowni 
danych. Ten sposób magazynowania nie obciąża syste-
mów operacyjnych i powoduje, że organizacja posiada 
szybki i optymalny dostęp do informacji analitycznych. 

Należy zauważyć, że kapitałem organizacji nie jest 
tylko wiedza jej pracowników – należą do niego również 
wszystkie informacje zawarte w systemie bazodanowym 
oraz o  ile istnieją w  hurtowniach danych. To właśnie 
na ich podstawie można wykonywać analizy finansowe, 
wyznaczać i  obserwować kierunki i  trendy rozwojowe. 
W zaawansowanych systemach, bazujących na informa-
cji o przeszłości i wykorzystujących metody eksperckie, 
można symulować scenariusze rozwoju organizacji i ob-
serwować przewidywalne wskaźniki. 

Innowacyjna strategia w zarządzaniu 
współczesnymi organizacjami

K onieczność myślenia strategicznego jest aktualnie stan-
dardowym podejściem w procesach formułowania sze-

roko pojętych strategii będących podstawą innowacyjnego 
rozwoju organizacji szczególnie tych, które chcą nadążyć 
za szybko wdrażanymi nowymi technologiami (ekspansja 
innowacyjnych produktów). Uskutecznienie myślenia stra-
tegicznego powoduje w  organizacjach tworzenie strategii 
rozwojowej organizacji. Myślenie strategiczne jest formą 
działania, która coraz częściej stanowi syntezę wymagającą 
intuicji i kreatywności, która bywa urealniana za pomocą 
planów strategicznych (Mintzberg, 1994, s. 108). Podstawo-
wym warunkiem dobrego funkcjonowania organizacji jest 
optymalne wykorzystanie liderów, którzy mają nieprzecięt-
ną intuicję w  trafnym podejmowaniu decyzji, z  właściwą 
im pulą uprawnień na wszystkich poziomach zarządzania 
(Kiełtyka, 2016, s. 4–11). Liderzy, wykorzystując predyspo-
zycje w myśleniu strategicznym, wpływają na formę rozwią-
zań innowacyjnych obejmujących kreatywne pomysły, ich 
powstawanie, oryginalny sposób rozumowania, a w szcze-
gólności myślenie racjonalne, logiczne i konstruktywne. 

Wprowadzanie wizji przyszłości w zarządzanie współcze-
snymi organizacjami wymaga od jej liderów nowych kom-
petencji. Wymaga nowych idei, które będą zbieżne z oczeki-
waniami rozwiązań wykorzystywanych w przyszłości przez 
ludzi funkcjonujących w społeczeństwie nowoczesnym. 

Współczesne organizacje, działając aktualnie w  dyna-
micznym otoczeniu, powinny się charakteryzować m.in. 
(Radomska, 2013, s. 46): 

• zdolnością nadążania za zmianami otoczenia i  szyb-
kim rozwojem, co może gwarantować elastyczny pro-
ces zarządzania strategicznego;

• skróceniem i uelastycznieniem procesów decyzyjnych;
• implementacją myślenia strategicznego w  procesie 

decyzyjnym. 
Celem myślenia strategicznego (Radomska, 2013, 

s.  46–47) jest odkrywanie innowacyjnych, kreatywnych 
strategii, które pozwalają w  nowy sposób zdefiniować 
granice gry konkurencyjnej, a także zasad potencjalnych 
zmian otoczenia, które w istotny sposób odmieniają jego 
aktualne funkcjonowanie. 

Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają 
istnienie związku pomiędzy myśleniem strategicznym 
a  przewidywaniem potencjalnych zmian w  środowisku 
konkurencyjnym (Janasz, Janasz, 2014, s. 49; Goldfarb, 
Yang, 2009, s.  612–613). Badania te potwierdzają, że in-
nowacje dotyczą tych sfer działalności gospodarczej i spo-
łecznej, bez których w  dłuższym czasie nie jest możliwy 
rozwój cywilizacyjny. Innowacje są głównym celem postę-
pu cywilizacyjnego i technologicznego. Wielu naukowców 
(A. Sosnowska, M. Moszkowicz, K. Obłój czy L. Berliński) 
w szerszy lub węższy sposób definiuje strategię innowacyj-
ną. Przykładowo wg L. Berlińskiego (2003, s. 61), strategia 
innowacyjna przedsiębiorstwa to „sztuka skutecznego go-
spodarczo myślenia i działania zarządczego w określonym 
horyzoncie czasowym. Myślenie ma prymat nad talentem 
i wiedzą oraz działaniem, a wszystkie te elementy podpo-
rządkowane są skuteczności w postaci realizowanych celów 
organizacji. Strategia gospodarcza odpowiada na pytania: 
co?, jak?, komu?, w jakim czasie?, z jakim skutkiem?”. 

Decyzje innowacyjne, które należą niewątpliwie do 
kategorii decyzji strategicznych w  organizacji, są  jednym 
z  głównych źródeł osiągania przewagi konkurencyjnej 
przez podmioty gospodarcze (Janasz, Wiśniewska, 2016, 
s. 296). Myślenie strategiczne dotyczy przyszłości. Tak więc 
niezbędne jest umiejętne wykorzystywanie przez menedże-
rów programów pozwalających prognozować zmiany, któ-
re wg nich powinny być wprowadzane we współczesnych 
organizacjach. Pomocne w  tym zakresie stają się nowe 
technologie informacyjne i komunikacyjne. Coraz bardziej 
dominująca cyfryzacja, wprowadzana do organizacji rozpę-
dem postępu technologicznego, wymusza drogę myślenia 
kreatywnego i rodzaje nowych podejść strategicznych w za-
rządzaniu współczesnymi organizacjami. 

Innowacyjność w  myśleniu strategicznym odgrywa 
istotną rolę na wszystkich etapach rozwoju organizacji. 
Najbardziej istotnym czynnikiem determinującym wy-
bór strategii organizacji w odniesieniu do innowacji jest 
miejsce usytuowania organizacji. Zarówno otoczenie, jak 
i wnętrze organizacji są obszarami, które w innowacyjnej 
strategii rozwoju muszą kierować się tzw. mechanizmem 
egzogennym (pozyskiwaniem technologii). 

Podsumowanie 

Z arządzanie współczesnymi organizacjami wymaga 
od ich kierownictwa umiejętności i  elastyczności 

dostosowywania własnych kwalifikacji do dynamicznie 
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zmieniających się wymogów i  oczekiwań rynku. Sku-
teczni menedżerowie powinni stosować zarządzanie 
wyzwalające, które wynika z  prężności organizacji i  po-
zytywnego nastawienia do wysiłku pracowników reali-
zujących konkretne zadania. Inspiracyjność cechująca 
współczesnych menedżerów powinna wyzwalać w  nich 
przede wszystkim entuzjazm z  podejmowanych przez 
nich decyzji. Powinni inspirować, dodawać otuchy, być 
otwarci i  kreatywni oraz dawać przykład etycznego po-
stępowania. Skuteczny menedżer powinien być kosmo-
politą ze świetnym wykształceniem ogólnym, toleran-
cyjny wobec innych kultur, sprawny w pracy zespołowej, 
o  niezależnym sposobie myślenia i  działania. Organiza-
cja, kierowana przez operatywnego menedżera będzie 
tym bardziej innowacyjna, im lepiej jej pracownicy będą 
potrafili jej innowacje kreować i adaptować do realizacji 
wyznaczonych celów. Zdolność generowania innowacji 
i ich wdrażania zależy od tego, czy w organizacji zatrud-
nieni są  pracownicy o  odpowiednim potencjale wiedzy, 
umiejętności, zdolności twórczych, kreatywności oraz 
czy właściwie organizowana jest ich praca. Jak już wcze-
śniej zasygnalizowano, kreowanie innowacji wzmacnia: 
system motywacyjny, kulturę organizacyjną, metody 
heurystyczne rozwiązywania problemów, partycypowa-
nie w metody i techniki zarządzania. Współczesne orga-
nizacje muszą upatrywać swojej szansy w rozwoju nowo-
czesnych technologii informatycznych, które umiejętnie 
przez nie wykorzystywane i  stosowane spowodują, że 
staną się konkurencyjne na rynku. Istotnym czynnikiem 
poprawiającym konkurencyjność organizacji jest aktual-
nie możliwość szybkiej i dynamicznej reakcji na zmiany 
w procesach makro- i mikroekonomicznych. 

prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
Wydział Nauk Stosowanych
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Inspirations and Innovativeness 
in Contemporary Organizations Management. 
Using Modern Technologies in Creating 
Innovative Climate in Organizations

Summary

The article includes a  brief presentation of selected 
currently relevant issues concerning innovativeness in the 
approach to contemporary organizations management. 
The Author turns attention to innovativeness factors, 
which are dominant in contemporary organizations 
and includes information concerning research and 
observations on implementing innovative ideas applied 
in various organizations. A part of the analysis has been 
devoted to describing the importance of information and 
informatics systems applied in business activity while 
implementing innovative solutions in management. The 
Author has also included the issues of innovative strategies 
in managing contemporary organizations.
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management strategy, innovativeness factors, strategic 
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AUDYT INNOWACYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWA — ZAKRES 
MERYTORYCZNY WYBRANYCH 
PODEJŚĆ PRAKTYCZNYCH
Sławomir Olko

Wprowadzenie

W śród wielu metod i technik wspierających zarządza-
nie innowacjami stosowanymi w  ostatnich latach 

na uwagę zasługuje audyt innowacyjności. Jest to usługa 
pozwalająca na określenie poziomu dojrzałości systemu 
zarządzania innowacjami w  przedsiębiorstwie oraz na 
podstawie zidentyfikowanych braków i  niedociągnięć 
formułowanie zaleceń w  zakresie usprawnienia procesu 
zarządzania innowacjami. Z uwagi na istotność innowacji 
dla tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 
oraz rozwoju gospodarczego regionów i kraju zasadne jest 
wspieranie tego typu usług proinnowacyjnych. 

Systematycznie wzrastają w Polsce nakłady na działal-
ność badawczo-rozwojową. W 2010 roku całkowite nakła-
dy na działalność badawczo-rozwojową (GERD) wyniosły 
10,4 mld zł, a w roku 2014 wartość ta wyniosła 16,2 mld zł, 
co stanowiło 0,94% PKB (GUS, 2015a, s. 55). Nakłady te 
zgodnie z przyjętą strategią rozwoju kraju mają systema-
tycznie wzrastać i wzrost ten nie wydaje się zagrożony. Po-
dobnie wzrastają nakłady przedsiębiorstw na działalność 
innowacyjną (zakup wiedzy, zakup oprogramowania, na-
kłady na działalność badawczo-rozwojową i in.). W 2014 
roku nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną 
wyniosły 37,6 mld zł (GUS, 2015b, s. 73). Również w tym 
przypadku możemy spodziewać się systematycznego 
wzrostu, ponieważ przedsiębiorcy zweryfikowali w  prak-
tyce wykorzystanie przewagi konkurencyjnej dzięki inno-
wacjom. Aby skutecznie alokować te środki i  prowadzić 
działalność innowacyjną w sposób racjonalny, należy wy-
korzystywać zewnętrzne instrumenty oceniające proces 
zarządzania innowacjami w  przedsiębiorstwie, takie jak 
audyt innowacyjności.

Głównym celem artykułu jest określenie zakresów 
merytorycznych wybranych narzędzi audytu innowa-
cyjności stosowanego przez instytucje otoczenia biznesu. 
Aby osiągnąć ten cel, odniesiono zakresy analizowanych 
audytów do obszarów zarządzania innowacjami w przed-
siębiorstwie. W pracy zastosowano analizę przypadków — 
audytów innowacyjności, przy czym źródłami informacji 
do analiz była: dokumentacja audytów innowacyjności 
dostarczona przez instytucje otoczenia biznesu, które ofe-
rują takie usługi proinnowacyjne, oraz obserwacja uczest-
nicząca w trakcie realizacji audytów w przedsiębiorstwach. 
Autor niniejszego artykułu posiada swój wkład w  two-
rzeniu dwóch analizowanych audytów innowacyjności, 
realizował również audyty w przedsiębiorstwach. Spośród 

sześciu zidentyfikowanych usług audytu innowacyjności 
świadczonych przez polskie instytucje otoczenia biznesu 
do analiz wybrano trzy usługi, które istnieją na rynku. 
Zostały one sprawdzone (zweryfikowane) w praktyce oraz 
jest dostępna dokumentacja audytowa. Podmiotami ba-
dań były instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi 
audytu innowacyjności. 

Nieuwzględnione w badaniu usługi ze względu na nie-
dostępność dokumentacji to:
1. Audyt Innowacyjności świadczony przez Agencję Roz-

woju Przemysłu w Warszawie.
2. Audyt Innowacyjności IMP³rove Assessment — global-

na usługa dostępna w 10 językach, świadczona również 
przez wybrane instytucje otoczenia biznesu w Polsce.

3. Audyt Innowacyjności świadczony przez Katedrę Efek-
tywności Innowacji Wydziału Zarządzania i Ekonomi-
ki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Główne pytanie badawcze, jakie postawiono, brzmiało: 

Jaki jest zakres merytoryczny analizowanego instrumen-
tu audytu innowacyjności? Przez zakres merytoryczny 
audytu rozumiemy obszar odnoszący się do zarządzania 
innowacjami w  przedsiębiorstwie. Odpowiedź na pierw-
sze pytanie badacze pozwala odpowiedzieć na kolejne 
pytanie: Jaką wartość dodaną w postaci użytecznej wiedzy 
uzyskuje przedsiębiorca po  przeprowadzeniu audytu? 
W  analizach nie brano pod uwagę sposobu przeprowa-
dzania audytów i  związanych z  tym procedur realizacji 
ani zakresu raportu z audytu, ale wspomniany wcześniej 
zakres tematyczny/merytoryczny audytu. 

Zakres audytu innowacyjności — 
przegląd koncepcji teoretycznych

A udyt innowacyjności wynika bezpośrednio z  istoty 
audytu, czyli zewnętrznego sprawdzenia, weryfikacji 

danej funkcji organizacji na podstawie dostępnych da-
nych. Audyt w biznesie jest kojarzony ze standardami lub 
źródłami prawa, które precyzyjnie ustalają wzorzec, do 
którego należy się odwoływać. M. Ciechan-Kujawa, doko-
nując przeglądu definicji dotyczącej audytu, wskazuje na 
następujące standardy ustanawiające takie wzorce:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240).
2. Norma ISO 19011 2011 – wytyczne auditowania syste-

mów zarządzania.
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3. Krajowe i międzynarodowe standardy rewizji finanso-
wej (KSRF, MSRF).

4. Rekomendacja dotycząca systemu kontroli wewnętrz-
nej w bankach – Komisja Nadzoru Finansowego, War-
szawa 2011 (Ciechan-Kujawa, 2014, s. 73).
W  przypadku audytu innowacyjności tego typu stan-

dardowych wzorców nie ma –  wynikają one bardziej 
z  przyjętej koncepcji zarządzania innowacjami. Warto-
ściowym kierunkiem może być oparcie audytu innowa-
cyjności na standardach zrządzania innowacjami CEN/
TC 389 opublikowanymi przez Europejski Komitet Stan-
daryzacji. Na standardach tych opiera się audyt IMP³rove 
Assessment. Przegląd literatury w  obszarze audytu inno-
wacyjności dostarcza bardzo zróżnicowanych koncepcji 
wynikających z  istoty zarządzania innowacjami. Audyt 
innowacyjności jest jednym z instrumentów zarządzania 
innowacjami w  przedsiębiorstwie, jego zakres meryto-
ryczny wynika bezpośrednio z  koncepcji zarządzania 
innowacjami. Audyt innowacyjności służy do badania 
możliwości innowacyjnych (innovative capabilities) 
przedsiębiorstwa, które według R. Burgelmana i  innych 
definiuje się jako: „kompleksowy zestaw cech organizacji 
ułatwiających i wspierających realizację strategii innowa-
cyjnych” (2009, s. 9). Autorzy wskazują audyt możliwości 
innowacyjnych (innovative capabilities audit) jako główną 
metodę wspierającą racjonalne działania zwiększające 
pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa dzięki innowa-
cjom i  rozróżniają audyt na poziomie jednostki biznesu 
oraz korporacji. Na poziomie korporacji obszary audytu 
obejmują:
1) dostępność i alokację zasobów, 
2) zrozumienie strategii innowacyjnych konkurencji 

i rozwoju branży,
3) zrozumienie otoczenia technologicznego organizacji,
4) kontekst strukturalny i kulturowy, 
5) zdolność strategiczna podejmowania działań przedsię-

biorczych (Burgelman i in., 2009, s. 12).
Jak określa to P. Trott (2008, s. 83), obszary zarządzania 

innowacjami, które mogą podlegać ocenie lub pomiarowi, 
obejmują:
1) zasoby – zasoby wiedzy, ludzkie, rzeczowe,
2) zarządzanie wiedzą — generowanie pomysłów, prze-

chowywanie wiedzy, przepływ wiedzy,
3) strategię innowacji — orientacja strategiczna, przy-

wództwo strategiczne,
4) organizację i  kulturę — kultura i  struktura organiza-

cyjna,
5) zarządzanie portfelem produktów — bilansowanie 

i  optymalizowanie ryzyka pomiędzy strategiczne jed-
nostki biznesowe, 

6) zarządzanie projektami — efektywność zarządzania 
projektami, stosowanie instrumenty, komunikacja 
i współpraca,

7) komercjalizację — badania marketingowe, testy rynko-
we, marketing i sprzedaż.
Bardzo podobne podejście reprezentują B. Lawson 

i  D.  Samson (2001, s.  388), którzy w  ramach modelu 
oceny zdolności innowacyjnych wyróżniają trzy obszary: 
czynników wejściowych, działalności operacyjnej oraz 

efektów. Obszar czynników wejściowych obejmuje wizję 
i  strategię, opanowanie kompetencji, inteligencję organi-
zacyjną, kreatywność i zarządzanie pomysłami, strukturę 
organizacyjną i  systemy, kulturę i  klimat organizacyjny 
oraz zarządzanie technologiami. Obsza działalności ope-
racyjnej opisuje powiązanie wiedzy dotyczącej innowacji 
z  bieżącą działalnością organizacji. Ostatni z  analizowa-
nych obszarów opisujący efekty działalności innowacyjnej 
odnosi się do efektywności innowacyjnej (innovation 
performace) i efektywności biznesowej (firm performance). 
Bardzo istotny w podejściu autorów jest obszar pośredni 
łączący działania dotychczasowe i  działania zmierzające 
do wdrożenia innowacji, praktyka pokazuje bowiem, że 
działania innowacyjne są  bardzo często finansowane 
z  nieinnowacyjnej działalności przedsiębiorstw. Obszar 
ten może być oceniany jako umiejętność zarządzania 
portfelem produktów lub projektów.

Bardzo ważnym obszarem audytów innowacji jest 
ocena sposobów identyfikacji potrzeb i oczekiwań klienta 
oraz określania jego satysfakcji z dostarczanej przez firmę 
wartości. Kwestie marketingowe są  istotnym elementem 
audytów innowacyjności (Jabłoński, Jabłoński, 2005, 
s.  35) lub też przedmiotem osobnego narzędzia: audytu 
marketingowego. W.  Dryl (2010, s.  140) przyjmuje defi-
nicję audytu marketingowego z Ph. Kotlerem, uznając, że 
jest to „wszechstronne, systematyczne, niezależne i  regu-
larne badanie środowiska marketingowego, celów, stra-
tegii i działań danego przedsiębiorstwa lub jednostki biz-
nesu prowadzone dla zidentyfikowania trudności i szans 
rozwojowych oraz sformułowania planów, mających na 
celu poprawienie marketingu przedsiębiorstwa”. Według 
koncepcji tego audytu, wyróżnione są następujące obsza-
ry –  składowe audytu marketingowego: audyt procedur 
marketingowych, audyt strategii marketingowych, audyt 
marketingu mix, audyt organizacji marketingu. 

Audyt innowacyjności jest jednocześnie narzędziem 
oceniającym różnego rodzaju zdolności wykorzystania 
wiedzy w  przedsiębiorstwie, co może być przedmiotem 
oceny przez audyt wiedzy (Kowalczyk, Nogalski, 2007, 
s. 146–154; Ujwary-Gil, 2011, s. 13).

Najnowsze wyzwania związane z  zarządzeniem in-
nowacjami dotyczą tych obszarów, które dotychczas nie 
pojawiały się jako potencjalne obszary innowacji, takie 
jak: kreatywność, zarządzanie talentami w organizacji, in-
nowacje nietechnologiczne (napędzane projektowaniem, 
społeczne), innowacje interdyscyplinarne (powstałe 
na styku różnych dziedzin lub zastosowań), innowacje 
napędzane przez użytkowników (user-driven innova-
tion, user-centered innovation, Verganti, 2009, s. 48–49), 
otwarte innowacje (open innovation, Chesbrough i  in., 
2006). Innowacje napędzane projektowaniem są związane 
z odkryciem lub stworzeniem znaczenia produktu dla od-
biorcy. Centralną rolę w  tego rodzaju innowacjach mają 
projektanci, którzy nadają nowe znaczenie emocjonalne 
tworzonym produktom, przekonując o tym swoich klien-
tów, co nazywane jest radykalną innowacją znaczenia lub 
design push (Verganti, 2009, s. 56). 

Przeciwieństwem strategii innowacyjnej napędzanej 
projektowaniem, a  jednocześnie jej dopełnieniem jest 
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strategia innowacji, których źródłem jest użytkownik 
(user innovation). Chociaż innowacje napędzane przez 
użytkownika rzadko mają charakter radykalny oraz doty-
czą niewielkiej części świadomych użytkowników (konsu-
mentów lub przedsiębiorstw), mogą być źródłem nowych 
możliwości dla przedsiębiorstw w  sektorach produktów 
specjalistycznych (von Hippel, 2005, s. 149). 

Wykorzystanie potencjału kreatywności jest bardzo 
ważnym wyzwaniem dla innowacyjnych organizacji 
i  powinno być przedmiotem oceny innowacyjności. 
Kreatywność to nie tylko rozwiązywanie wewnętrznych 
problemów organizacji, ale przede wszystkim tworzenie 
nowych wartości dla odbiorców na bazie zastosowanych 
pomysłów. Istotą oceny w tym zakresie mogą być zacho-
wania organizacyjne wspierające i promujące kreatywność, 
a także praktyczne wykorzystanie metod i technik pracy 
kreatywnej, od prostych metod kreatywnego myślenia 
do zaawansowanych metod algorytmicznych, np. metody 
TRIZ (Cempel, 2013, s.  136–152). R. Florida (2002) wy-
różnia trzy rodzaje kreatywności: artystyczną, techniczną 
i biznesową oraz argumentuje, że kreatywność jako szero-
kie zjawisko społeczne jest uzależnione od trzech elemen-
tów, tzw. 3T: technologii, talentu, tolerancji. Na bazie tej 
koncepcji od 2004 roku opracowywany jest Global Creati-
vity Index (GCI), odnoszący się do monitorowania zmian 
w obszarze gospodarki kreatywnej w kilkudziesięciu kra-
jach świata. Chociaż miernik ten dotyczy społeczeństw 
(krajów), można poprzez analogię zastosować wykorzy-
stywane zmienne (technologii, talentu, tolerancji) do oce-
ny wsparcia kreatywności na poziomie przedsiębiorstwa. 
Jest to z pewnością niedoceniany lub błędnie rozumiany 
obszar tworzenia modeli biznesowych wykorzystujących 
różne rodzaje kreatywności (Olko, 2014). Model biz-
nesowy może wykorzystywać kreatywność i  innowacje 
w poszczególnych obszarach, jak również sam może być 
innowacyjny (Brzóska, 2014, s. 136–139). 

Wyzwanie otwartej innowacji dla przedsiębiorstw 
polega na wykorzystaniu wewnętrznych i zewnętrznych 
źródeł wiedzy i umiejętności dzielenia się nią na pozio-
mie międzyorganizacyjnym. Otwartą innowację zdefi-
niowano w  następujący sposób: „wykorzystanie służą-
cych określonemu celowi wewnętrznych i zewnętrznych 
źródeł wiedzy, aby wesprzeć wewnętrzną innowacyjność 
oraz zewnętrzne możliwości wykorzystania wytworzo-
nej wiedzy. Otwarta innowacja to paradygmat zakładają-
cy, iż przedsiębiorstwo może i powinno wykorzystywać 
zewnętrzne źródła wiedzy na równi z  wewnętrznymi 
oraz zewnętrzne i wewnętrzne sposoby dostępu do ryn-
ku, jakie dostrzega w  doskonaleniu swojej technologii” 
(Chesbrough i  in., 2006, s. vii). Otwarta innowacja jest 
zarówno koncepcją, jak i praktycznym sposobem konfi-
guracji modelu biznesowego, w którym źródłem przewa-
gi konkurencyjnej jest wykorzystywanie otwartej wiedzy 
(standardów technicznych, pomysłów, danych). Stosun-
kowo duży zakres wyróżników i wytycznych związanych 
z otwartą innowacją skłoniły J. Hafkesbrinka, A. Starka 
oraz M. Schmuckersa (2010, s. 3) do opracowania kon-
cepcji audytu otwartej innowacji, w której przedstawio-
no wskaźniki pozwalające na ocenę zgodności modelu 

biznesowego z  koncepcją otwartej innowacji. Czynniki 
te zgrupowano w  obszarach: gotowości organizacyjnej 
(czynniki związane z istniejącą kulturą i strukturą orga-
nizacyjną), kompetencji współpracy (wewnętrznej i  ze-
wnętrznej) oraz zdolności do absorpcji innowacji. 

Praktyczna realizacja audytu innowacyjności może 
zostać zrealizowana w  różny sposób: z  udziałem kon-
sultanta –  eksperta wyposażonego w  narzędzia, takie 
jak: procedura świadczenia audytu, formularz audytu, 
narzędzie do kodowania wyników oraz wzorzec raportu 
z audytu. W takim przypadku, mimo że opracowywane 
są pisemne wyniki w postaci raportu z audytu, najważ-
niejszym źródłem wiedzy jest bezpośredni kontakt z eks-
pertem. Audyt innowacyjności może zostać również 
zrealizowany jako elektroniczne narzędzie oceniające, 
pozwalające wielokrotnie dokonywać oceny, weryfiko-
wać swoje wyniki, a  także dokonywać benchmarków 
(Norek, 2011, s. 147).

Podsumowując, autor proponuje następującą defini-
cję audytu innowacyjności: Audyt innowacyjności jest 
to zewnętrzne, niezależne badanie zdolności innowacyj-
nych przedsiębiorstwa, przeprowadzane przez profesjo-
nalne organizacje doradcze, w celu oceny i doskonalenia 
procesu zarządzania innowacjami w  przedsiębiorstwie 
według przyjętych obszarów merytorycznych.

Mówiąc o  definicji, celowe wydaje się podkreślenie 
atrybutowego charakteru kategorii: audyt innowacyj-
ności, czyli poziomu innowacyjności, w odróżnieniu od 
rzeczowego charakteru kategorii: audyt innowacji. Bio-
rąc pod uwagę szerokie zastosowanie angielskiego okre-
ślenia innovation audit, forma audyt innowacji również 
będzie potocznie stosowana.

Audyty innowacyjności oferowane przez 
instytucje otoczenia biznesu w Polsce

W   tabeli 1  zestawiono wybrane (zgodnie z  przyjętą 
metodą) usługi proinnowacyjne –  audyty inno-

wacyjności przedsiębiorstw – oferowane przez instytucje 
otoczenia biznesu. W każdym z analizowanych narzędzi 
występuje bardzo podobna część dotycząca charaktery-
styki przedsiębiorstwa: danych teleadresowych, formy 
organizacyjno-prawnej, branży i  wielkości podmiotu 
określanej przez wartość obrotów i  stan zatrudnienia. 
Koncepcja wszystkich analizowanych narzędzi audytu 
powstała ze środków publicznych. Pozwoliło to na wyod-
rębnienie narzędzi, które mają największy zakres i powta-
rzalność na rynku usług doradczych dla przedsiębiorstw. 
Intencją realizacji projektów, w ramach których tworzono 
nowe, proinnowacyjne usługi doradcze, było zwiększenie 
dostępności tego typu usług dla przedsiębiorstw, w szcze-
gólności małych i  średnich. Zarówno na świecie, jak 
i w Polsce rynek profesjonalnych usług doradczych w tym 
zakresie jest bardzo szeroki, co jest związane ze wzrostem 
znaczenia działalności innowacyjnej. W  tabeli 2  porów-
nano zakres merytoryczny analizowanych instrumentów 
zgodnie z  postulowanym przez P. Trotta (2008, s.  83) 
zakresem merytorycznym obszarów zarządzania innowa-
cjami, które mogą podlegać ocenie.
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Tab. 1. Charakterystyka wybranych narzędzi audytowych

Lp. Nazwa usługi Świadczeniodawca Docelowi 
odbiorcy

Efekty audytu 
dla przedsiębiorcy

1 Audyt technologiczny Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorstwa zainteresowane 
innowacjami technologicznymi

• ocena potencjału 
technologicznego, 

• identyfikacja możliwości 
wdrożenia technologii, 

• kontakty z dostawcami 
technologii

2 Audyt Potrzeb 
Marketingowych (APM) 

Sieć instytucji otoczenia 
biznesu, lider projektu: 
Górnośląska Agencja Promocji 
Przedsiębiorczości S.A.

Przedsiębiorstwa doskonalące 
funkcje marketingowe w firmie 
wprowadzające innowacje 
produktowe i marketingowe

• ocena realizacji funkcji 
marketingowych, 

• propozycje doskonalenia

3 Audyt kreatywności i absorpcji 
innowacji w przedsiębiorstwie

Park Naukowo-Technologiczny 
„Technopark Gliwice” oraz 
Poznański Park Naukowo- 
-Technologiczny Fundacji UAM

Przedsiębiorstwa doskonalące 
proces zarządzania w zakresie 
innowacji i kreatywności

• ocena zachowań i kultury 
innowacji w firmie, 

• ocena modelu wewnętrznej 
i zewnętrznej współpracy, 

• propozycje usprawnień

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji narzędzi audytowych

Tab. 2. Zakres merytoryczny analizowanych narzędzi audytowych

Lp. Obszar 
oceny audytowej

Rodzaj audytu

technologiczny
Potrzeb 

Marketingowych 
(APM)

kreatywności 
i absorpcji innowacji 
w przedsiębiorstwie

1 Zasoby
zachowania ● ●

artefakty

2 Zarządzanie wiedzą
zachowania ● ● ●

artefakty ● ● ●

3 Strategia innowacji
zachowania ● ●

artefakty

4
Organizacja 
i kultura

zachowania ● ●

artefakty

5 Zarządzanie portfelem 
produktów

zachowania ● ● ●

artefakty

6 Zarządzanie projektami
zachowania ●

artefakty ●

7 Komercjalizacja
zachowania ● ●

artefakty ●

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Trott, 2008, s. 83 oraz dokumentacji narzędzi audytowych)

Najstarszym z narzędzi audytowych stosowanym przez 
instytucje otoczenia biznesu w  Polsce jest audyt tech-
nologiczny. Jest to usługa proinnowacyjna wspierająca 
w  szczególności innowacje technologiczne, która w  róż-
nych odmianach jest oferowana przedsiębiorcom przez re-
gionalne ośrodki innowacji. Według K. Matusiaka, audyt 
technologiczny jest metodą „oceny przedsiębiorstwa pod 
kątem: (1) potencjału technologicznego, (2) stosowanych 
procedur oraz (3) potrzeb. Służy ona do identyfikacji sil-
nych i  słabych punktów firmy poprzez dokonanie opisu 
oraz oceny podstawowego know-how oraz wykorzysty-

wana jest do formułowania konkretnych propozycji, co 
do kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, szczególnie pod 
kątem pozyskania i  wykorzystania nowych technologii” 
(Matusiak, 2005, s.  20). Oprócz aspektów technologicz-
nych audyt technologiczny obejmuje również aspekty 
marketingowe, rynkowe, a  także związane z realizowaną 
strategią przedsiębiorstwa (Osiadacz, 2011). W praktyce 
funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu audyt tech-
nologiczny jest traktowany jako narzędzie identyfikacji 
potrzeb technologicznych firmy służącej dostosowaniu 
dalszych działań oferowanych przedsiębiorcy (np. usługi 
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matchmakingu i networkingu, transferu technologii, usłu-
gi finasowania innowacji). Według oczekiwań odbiorców, 
audyt technologiczny jest narzędziem zarządzania tech-
nologiami w przedsiębiorstwie (Szmal, 2010, s. 440–441).

Audyt Potrzeb Marketingowych (APM) to narzędzie 
skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw 
wspierających je w realizacji funkcji marketingowych oraz 
wdrażaniu innowacji marketingowych. W przeciwieństwie 
do szeroko rozumianego audytu marketingowego, który 
ma dostarczyć wiedzy nie tylko z  zakresu usprawnienia 
funkcji marketingowych, ale również wiedzy o  szerokim 
otoczeniu marketingowym, APM jest narzędziem iden-
tyfikacji potrzeb przedsiębiorstwa w  zakresie pełnionych 
funkcji i  instrumentów marketingowych. Pochodną tego 
instrumentu jest opracowany przez to samo konsorcjum 
projektowe instytucji otoczenia biznesu Audyt Marketin-
gowy Młodej Firmy (AMMF) –  usługa proinnowacyjna 
skierowana do nowo powstałych (działającym na rynku 
nie dłużej niż 3 lata) małych przedsiębiorstw, dostarczająca 
wiedzy o praktycznej realizacji funkcji marketingowych. 

Audyt kreatywności i  absorpcji innowacji w  przedsię-
biorstwie, który krócej będzie nazywany audytem innowacji, 
opiera się głównie na analizie zachowań organizacyjnych. 
Rzeczywiste zachowania w  przedsiębiorstwie są  oceniane 
pod względem zgodności z  zachowaniami wzorcowymi 
opisanymi w  formularzu audytu. Oprócz tego oceniane 
są niektóre efekty i artefakty prowadzonych działań innowa-
cyjnych, głównie badawczo-rozwojowych, takich jak: reali-
zowane projekty, posiadane prawa własności przemysłowej. 
Istotna część audytu dotyczy współpracy wewnątrzorgani-
zacyjnej związanej z tworzeniem i transferem nowej wiedzy. 
Podejście to opiera się na diagnozie współpracy w  zespo-
łach pracowniczych opisanych przez H. Puszcza i  innych 
(2010). Audyt obejmuje bardzo wiele obszarów związanych 
z  zarządzaniem innowacjami, szczególnie dotyczących 
zachowań i  atmosfery w  miejscu pracy. Bardzo szeroki 
obszar zarządzania wiedzą w tym instrumencie odnosi się 
zarówno do zachowań, jak i  artefaktów, takich jak strate-
gia zarządzania wiedzą i zarządzanie technologiami, które 
nie zawsze są  analizowane w  przypadku zarządzania wie-
dzą, np. zarządzanie pomysłami obejmujące obszar krea- 
tywności. Obszar organizacji i  kultury obejmuje bardzo 
wiele istotnych elementów, które są weryfikowane przez za-
chowania odnoszące się do zarządzania zespołami: relacji 
w  zespole, przywództwa w  zespołach, modelu innowacji 
w  zespołach oraz zachowaniach opisujących otwarty cha-
rakter współpracy pracowników w  zespołach. W  oparciu 
o  stworzoną koncepcję usługi jest możliwe stosunkowo 
szybkie stworzenie internetowego narzędzia do kodowania 
i oceny wyników audytu oraz przygotowania w oparciu o te 
dane raportu z audytu dla klienta. Usługa ta mogłaby być 
dostarczana elektronicznie, prezentując wyniki bez udziału 
konsultanta.

Obszary Audytu Potrzeb Marketingowych (APM) od-
noszą się do wszystkich funkcji marketingowych. Obszar 
zarządzania wiedzą obejmuje głównie wiedzę rynkową (za-
równo artefakty, jak i zachowania organizacyjne). Istotnym 
obszarem APM są pracownicy i ich satysfakcja wpływająca 
na tworzenie wartościowej wiedzy dla organizacji. Obszar 

ten przyporządkowano do zachowań obejmujących orga-
nizację i kulturę. Warto zauważyć, że źródłem informacji 
w tym obszarze nie są osoby zarządzające ani właściciel, ale 
pracownicy udzielający informacji w anonimowej ankiecie. 
Strategia innowacji odnosi się głównie do zagadnień ryn-
kowych i zachowań organizacyjnych w tym obszarze. 

Przedstawiony w  niniejszym artykule zakres oferowa-
nych audytów innowacyjności przekonuje, że od 2010 roku 
nastąpił intensywny rozwój tego typu usług. Można jednak 
postawić pytanie, w  jakich kierunkach powinny zmierzać 
dalsze działania polegające na dostarczanie przedsiębior-
com wiedzy o  innowacjach poprzez audyty. Wielość ob-
szarów, jakie obejmuje zarządzanie innowacjami w przed-
siębiorstwie, ogranicza możliwość powstania jednego 
rozbudowanego narzędzia, które w  sposób kompleksowy 
i rzetelny pozwoliło ocenić wszystkie obszary. Jest to zwią-
zane z  faktem, że audyt ma swoje ograniczenia czasowe: 
nawet przy dużym zaangażowaniu przedsiębiorcy na etapie 
zbierania danych nie można zająć więcej niż jeden dzień 
roboczy kadry zarządzającej i pracowników. Dotychczaso-
wy rozwój narzędzi audytu innowacyjności przekonuje nas 
o tym, że zasadne jest tworzenie ukierunkowanych narzędzi 
diagnostycznych w obszarze technologii, kultury innowacji, 
marketingu. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem, jakie 
można by postulować, jest stworzenie systemu, w którym 
działania doradcze dla przedsiębiorcy rozpoczynają się od 
ogólnego, przeglądowego audytu, w  którym analizowane 
są wszystkie obszary zarządzania innowacjami w przedsię-
biorstwie. W zależności od wyników tego audytu i dalszego 
zainteresowania przedsiębiorcy proponowane są  szcze-
gółowe narzędzia audytowe w  obszarach problemowych 
lub funkcjonalnych, takie jak: zarządzanie kreatywnością, 
zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami, wdrażanie 
innowacji itp. Systemowym rozwiązaniem są  standardy 
zarządzania innowacjami CEN/TC 389, ustanowione 
w latach 2013–2014 przez CEN – Europejską Organizację 
Normalizacyjną i określenie sześciu standardów mających 
status specyfikacji technicznych. Specyfikacje te mogą być 
jednocześnie obszarami odrębnych audytów problemo-
wych, ponieważ posiadają szczegółową charakterystykę 
oraz zestaw wyróżniających wskaźników. Mimo że euro-
pejskie standardy zarządzania innowacjami nie są w Polsce 
popularne, ze względu na międzynarodowy zasięg oraz 
kompleksowe i nowoczesne podejście, zasługują na uwagę. 
Rozwijanie audytów innowacyjności w oparciu o standardy 
CEN wydają się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. 

Zróżnicowanie audytów innowacyjności przedsiębiorstw 
powinno dotyczyć zarówno obszarów problemowych, jak 
i wielkości przedsiębiorstw. W szczególności rozróżnienia 
wymagają audyty innowacyjności przedsiębiorstw małych 
(w tym mikroprzedsiębiorstw) oraz średnich. Posiadane za-
soby i stosowane instrumenty zarządzania wymagają osob-
nego zakresu merytorycznego audytów dedykowanych do 
tych grup przedsiębiorstw. Potwierdzają to doświadczenia 
realizacji Audytów Potrzeb Marketingowych (APM) oraz 
Audytu Marketingowego Młodej Firmy (AMMF). Przed-
siębiorstwa duże, ze względu na swoje preferencje, dążą 
do stworzenia własnych, szytych na miarę instrumentów, 
korzystając z usług komercyjnych firm doradczych.
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Opracowując audytu innowacyjność, należy pamię-
tać o  podstawowej zasadzie realizacji takiej usługi: audyt 
powinien być instrumentem doskonalącym zarządzanie 
w  przedsiębiorstwie poprzez proces uczenia się. Stąd 
efektywność stosowania tego narzędzia w praktyce zależy 
również od dobrej komunikacji pomiędzy doradcą a przed-
siębiorcą, systematyczności i ciągłej współpracy w procesie 
doskonalenia organizacji, a także umiejętności obserwowa-
nia działań i współpracy wewnątrz organizacji. Na czynniki 
te zwrócił uwagę E. Hallgren (2009, s. 55–56), testując nowe 
narzędzie audytowe w małych przedsiębiorstwach.

Podsumowanie

N a podstawie przeprowadzonej analizy zakresu mery-
torycznego wybranych rodzajów audytów innowacji 

można sformułować następujące wnioski:
1. Celem audytu innowacyjności jest zwiększenie świado-

mości przedsiębiorców o  procesie zarządzania innowa-
cjami w  macierzystych firmach poprzez dostarczenie 
nowej i wartościowej wiedzy. Dlatego audyt innowacyj-
ności powinien obejmować najnowsze przesłanki teore-
tyczne i praktyczne w zakresie zarządzania innowacjami, 
aby stanowić możliwie szerokie źródło inspiracji dla za-
rządzających.

2. Obecnie wśród usług w ofercie instytucji otoczenia biz-
nesu brak kompleksowego narzędzia oceniającego in-
nowacyjność przedsiębiorstw, które odnosiłoby się do 
większej liczby wyzwań dla zarządzania innowacjami 
opisywanych w literaturze. 

3. Wszystkie z analizowanych audytów mają uniwersalny 
charakter, można je zastosować w  przedsiębiorstwach 
różnych branż i o  zróżnicowanej wielkości, przy czym 
audyt technologiczny w największym zakresie dostoso-
wany jest do specyfiki przedsiębiorstwa produkcyjnego 
(zarządzanie zapasami, dostawcy materiałów i  surow-
ców). Przedsiębiorstwa usługowe mogą stosować audyt 
technologiczny do identyfikacji potrzeb związanych 
z technologiami ułatwiającymi realizację usług (np. ICT, 
usługi diagnostyczne, projektowe, szkoleniowe).

4. Zestawienie zakresów merytorycznych analizowanych 
audytów pokazało zróżnicowanie poszczególnych na-
rzędzi, przy czym żaden z  analizowanych instrumen-
tów nie obejmował wszystkich najnowszych wyzwań 
dla zarządzania innowacjami, opisywanych w  przeglą-
dzie koncepcji teoretycznych, takich jak: zarządzanie 
talentami, otwarta innowacja, innowacje napędzane 
projektowaniem (design driven innovation) czy inno-
wacje użytkowników. W największym zakresie obszary 
te podejmuje audyt kreatywności i absorpcji innowacji 
w przedsiębiorstwie.

5. Największą trudnością w stworzeniu audytu innowacyjno-
ści jest zróżnicowanie innowacyjnych modeli biznesowych 
występujących w  ramach tej samej branży. Założeniem 
dla koncepcji audytu innowacyjności jest istnienie wzor-
ca – modelowego, idealnego rozwiązania, które obejmuje 
wszystkie przesłanki zarządzania wysoko innowacyjną 
organizacją. Tymczasem zarówno teoria, jak i  praktyka 
zarządzania innowacjami wskazuje na wielość rozwiązań 

wzorcowych, przy tych samych warunkach brzegowych. 
Tego rodzaju trudność może być rozwiązana poprzez two-
rzenie audytów o  uszczegółowionym zakresie tematycz-
nym (np. audyt kreatywności, audyt otwartej innowacji, 
audyt zarządzania własnością intelektualną) lub wstępne 
możliwość wstępnego określenia, które z  obszarów me-
rytorycznych mają być oceniane, a które są nieadekwatne 
wobec przyjętej strategii lub modelu biznesowego.

6. Wysokie zainteresowanie przedsiębiorców problematy-
ką innowacyjności jako źródłem przewagi konkurencyj-
nej przyczyni się do rozwoju usług proinnowacyjnych, 
takich jak audyt innowacyjności, które będą wspomagać 
rozwój wiedzy przedsiębiorców o praktyce zarządzania 
innowacjami.

dr inż. Sławomir Olko
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
e-mail: olko@woiz.polsl.pl

Bibliografia

[1] Burgelman R., Christensen C., Wheelwright S. (2009), 
Strategic Management of Technology and Innovation, Fifth 
Edition, McGraw-Hill International Edition, New York. 

[2] Brzóska J. (2014), Innowacje jako czynnik dynamizujący  
modele biznesowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

[3] Cempel C. (2013), Inżynieria kreatywności w projektowniu 
innowacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii 
Eksploatacji, Radom–Poznań. 

[4] Chesbrough H., Vanhaveberke W., West J. (2006), Open 
Innovation. Researching a New Paradigm, Oxford University 
Press, New York.

[5] Ciechan-Kujawa M. (2006), Wielowymiarowy audyt bizne- 
sowy. Wartość dodana dla organizacji i  interesariuszy,  
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika, Toruń. 

[6] Dryl W. (2010), Audyt marketingowy, Wydawnictwo 
CeDeWu, Warszawa.

[7] Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class, Basic 
Books, New York.

[8] GUS (2015a), Nauka i Technika w 2014, Główny Urząd Sta-
tystyczny, Warszawa.

[9] GUS (2015b), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2012–2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

[10] Hafkesbrink J., Stark A., Schmuckers M. (2010), Controlled 
Opening in Pro-active SME Innovation –  A  Case Study 
on an ‘Open Innovation Audit’ in the Digital Economy,  
http://www.innowise.de, access date: 29.04.2016. 

[11] Hallgren E.W. (2009), How to Use an Innovation Audit as 
a  Learning Tool: A  Case Study of Enhancing High-Involve-
ment Innovation, „Creativity and Innovation Management“ 
Vol. 18, No. 1, pp. 48–58.

[12] Jabłoński A., Jabłoński M. (2005), Audyt innowacyjności 
jako narzędzie oceny realizowanych działań innowacyjnych, 

„Controlling i Rachunkowość Zarządcza“, Nr 3, s. 32–35.
[13] Kowalczyk A., Nogalski B. (2007), Zarządzanie wiedzą. 

Koncepcja i narzędzia, Wyd. Difin, Warszawa.

mailto:olko%40woiz.polsl.pl?subject=
http://www.innowise.de


44 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 7/2017

[14] Lawson B., Samson D. (2001), Developing Innovation Ca-
pability in Organisations: A Dynamic Capabilities Approach, 

„International Journal of Innovation Management, Vol.  5, 
No. 3, pp. 377–400.

[15] Matusiak K. (red.), (2005), Innowacje i transfer technologii 
– słownik pojęć, PARP, Warszawa.

[16] Norek T. (2011), Platforma audytu innowacji jako przykład 
informatycznego narzędzia wspomagającego budowanie 
potencjału innowacyjnego regionu, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, Seria Nierówności Społeczne 
a Wzrost Gospodarczy, Nr 22, s. 141–151. 

[17] Olko S. (2014), Creativity in the Creative Networks and Clu-
sters – Business Perspective, [in:] K. Szczepańska-Woszczyna, 
V. Hiadlovsky, K. Zamasz (eds.), Innovation, Entrepreneur-
ship and Creative Process – The Micro – and Macroeconomic 
Perspective, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 
Dąbrowa Górnicza, pp. 101–108.

[18] Osiadacz J. (2011), Proces audytu technologicznego w przed-
siębiorstwach, PARP, Warszawa.

[19] Puszcz H., Dąbrowski Ł., Zaborek M. (2010), Zespoły po pol-
sku. Jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją 
efektywność dzięki pracy zespołowej, Wyd. Onepress, Gliwice. 

[20] Szmal A. (2010), Audyt technologiczny i audyt innowacyjny 
jako narzędzie zarządzania technologiami, Zeszyty Nauko-
we Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i  Zarządzanie, 
Nr 53, s. 437–447.

[21] Trott P. (2008), Innovation Management and New Product 
Development, 4th Edition, Prentice Hall.

[22] Ujwary-Gil A. (2011), Audyt wiedzy przedsiębiorstwa, 
„Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 11–14.

[23] Verganti R. (2009), Design Driven Innovation, Harvard Bu-
siness Press.

[24] von Hippel E. (2005), Democratizing Innovation, MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts.

Enterprise Innovation Audit — The Scope 
of Selected Practical Approaches

Summary

The paper presents the analysis of the scope of innovation 
audits. Three innovation audits offered by Polish business 
supporting institutions have been selected for the analysis: 
(1) audit of company’s marketing needs, (2) audit of creativity 
and innovation absorption, (3) technology audit. Due to the 
strong dependence between audit scope and the adopted 
concept (model) of innovation management, the review of 
contemporary concepts of innovation management have 
been done. The review of the concepts included the most 
important issues that are implemented in most innovative 
organizations. The comparative analysis of the audits’ scope 
shows the diversification of particular tools, however, none 
of the analysed audits includes all the presented modern 
challenges like: talent management, open innovation, design 
driven innovation. This is an important prerequisite for the 
development of such a  kind of innovation management 
instruments, considering the high level of interest of 
business in innovation activity as well as an increasing level 
of expenditures on innovations in enterprises.

Keywords

innovation management, innovation audit, innovation 
strategy

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI NIEMATERIALNYMI 
W SYSTEMACH PRODUKCYJNYCH
Grzegorz Kłosowski
Artur Paździor 
Magdalena Rzemieniak

Wprowadzenie

R osnąca dynamika postępu technicznego w  znacz-
nej mierze determinuje poziom technologiczny 

obecnych systemów wytwarzania. Przedsiębiorstwa 
produkcyjne posiadają nowoczesne maszyny, urzą-
dzenia, a  także zautomatyzowane linie produkcyjne, 
dzięki którym są  w  stanie skutecznie utrzymywać wy-
soki poziom jakości produkcji. Poziom ten może być 
określany takimi parametrami, jak: dokładność obróbki, 
powtarzalność kształtów i  wymiarów, długość cyklu 
produkcyjnego, wydajność, wielkość zapasów, poziom 
braków, terminowość realizacji zamówień, poziom re-

klamacji. Poszukując nowych sposobów minimalizacji 
kosztów produkcji, można zauważyć, że znaczny po-
tencjał jest ulokowany w  obszarze kosztów, będących 
skutkami błędów popełnianych przez pracowników.  
Istnieją badania świadczące o  tym, że ponad 80% 
wszystkich błędów w  obszarze produkcji może być 
spowodowanych przez zatrudniony personel (Brazier, 
2016; Ganguly 2011, s. 13). Z drugiej strony, praca ludz-
ka jest często traktowana jako jedyna alternatywa dla 
kosztownych, wysoce zautomatyzowanych, elastycznych 
i  rekonfigurowalnych systemów produkcyjnych (Mossa, 
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2016, s. 471). Zaobserwowano, że w przedsiębiorstwach 
z  branży mechanicznej pracownicy tracą około 65% 
czasu pracy na korygowanie błędów wynikających z nie-
wystarczających kompetencji, 32% czasu zabierają błędy 
proceduralne, a 3% stanowią błędy będące konsekwencją 
posiadania niedostatecznej wiedzy (Hobbs, Williamson, 
2002, s. 290).

Powyższe informacje są dowodem istnienia poważne-
go problemu w zakresie organizacji procesów produkcyj-
nych. Jednocześnie stanowią one przesłankę do podjęcia 
badań w  zakresie tematyki redukcji kosztów generowa-
nych przez pracowników w sferze produkcyjnej. Celem 
badań jest opracowanie oryginalnego sposobu redukcji 
kosztów poprzez optymalizację dopasowania pracowni-
ków produkcyjnych do realizowanych zadań.

Niniejszy tekst prezentuje zarys koncepcji informatycz-
nego systemu wspomagania decyzji, którego zadaniem 
byłoby automatyczne tworzenie planów pracy dla perso-
nelu produkcyjnego. Wdrożenie opisywanego rozwiąza-
nia powinno umożliwić podniesienie poziomu konkuren-
cyjności średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających 
wydziały produkcyjne.

Istota aktywów niematerialnych

A ktywa niematerialne istnieją w  każdym w  przedsię-
biorstwie, jednak w  wielu koncepcjach zarządzania 

dostrzegane są specyficzne składowe aktywów niematerial-
nych, takie jak: wiedza, umiejętności pracowników, relacje 
społeczne, wizerunek przedsiębiorstwa, znak handlowy, 
know-how i  inne. Pojęcie aktywów niematerialnych jest 
rozproszone i  mało usystematyzowane. Koniecznością za-
tem wydaje się potrzeba ich uporządkowania, sklasyfikowa-
nia, a także dokonania charakterystyki (Krupski, 2012, s. 4).

Przedstawiciele szkoły zasobowej (ang.  Resources-Ba-
sed Theory –  RBT) szukając źródeł przewagi konkuren-
cyjnej, zaznaczają dwa procesy: nabywania oraz akumu-
lowania aktywów. Jednym z autorów, który zidentyfikował 
problem nabywania oraz kumulacji aktywów, był B. Wer-
nerfelt (1984, s.  171–180). Autor ten sformułował zało-
żenie, że proces pozyskiwania zasobu jest asymetryczną 
grą inwestycyjną, zależną od posiadanych już aktywów. 
Udowodnił, że koszt nabycia przez przedsiębiorstwo no-
wych aktywów i  wartość, którą przedsiębiorstwo może 
wykreować dzięki tym aktywom, jest zależny od aktywów, 
będących w  jego posiadaniu. Jednak według J.  Barneya, 
źródłem przewagi konkurencyjnej jest nierównomierność 
informacji o użyteczności aktywów na rynku czynników 
strategicznych albo … szczęście (Barney, 1991, s. 4).

Problemy uzyskiwania przewag konkurencyjnych przez 
przedsiębiorstwa z  tytułu lepszych od innych sposobów 
wykorzystania posiadanych aktywów oraz pozyskiwania 
zasobów (Jelonek, 2015, s. 141), oryginalnej ich transfor-
macji w  wyroby i  usługi, wprowadzanie tych wyrobów 
i usług na rynek oraz korzystanie z nadarzających się oka-
zji rynkowych znalazły swoje odzwierciedlenie w  kilku 
nurtach i koncepcjach reprezentowanych przez: D. Teece, 
G.  Pisano, A.  Shuen –  nurt badań nad możliwościami 
dynamicznymi organizacji (Teece i in., 1997, s. 509–533); 

R. Sanchez, A. Heene – nurt badań nad konkurencją opar-
tą na kompetencjach (Sanchez, Heene, 2005); G. Hamela, 
C.K.  Prahalanda –  koncepcja kluczowych kompetencji 
(Competence-Based Management) (Hamel, 2002, s.  138), 
G. Stalka, P. Evansa, L.E. Shulmana – koncepcja wyróżnia-
jących strategicznie zdolności (Distinctive Competencies) 
(Stalk i in., 1992, s. 57–69).

Biorąc pod uwagę oczywiste powiązanie prowarto-
ściowej orientacji z  zarządzaniem finansami przedsię-
biorstwa, ewolucja zarządzania związanego z tą dziedzi-
ną stała się podstawowym wyznacznikiem powstania 
koncepcji zarządzania zorientowanego bezpośrednio 
na pomnażanie wartości przedsiębiorstwa (Rzemieniak, 
2103, s. 147–148).

Wybrane aspekty zarządzania 
niematerialnymi aktywami 
przedsiębiorstwa

U ogólniając, zarządzanie niematerialnymi aktywami 
przedsiębiorstwa sprowadza się do identyfikacji, 

pomiaru i pełnego wykorzystania oraz rozwoju ukrytego 
jego potencjału (Bratnicki, 2000, s. 50), czyli tych wszyst-
kich jego elementów, które nie są  wykazywane w  spra-
wozdaniach finansowych, a  od których zależy pozycja 
konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku. Efektywność 
zarządzania zależy w dużej mierze od stopnia realizacji 
wymienionych działań (Brooking, 1997, s. 51–52).

Najtrudniejszym etapem procesu zarządzania jest 
pomiar efektywności, który daje obraz kondycji po-
szczególnych elementów aktywów niematerialnych oraz 
efektu ich zaangażowania w  budowaniu przewagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorstwa (Rzemieniak, 2013, s. 116). 
Profesjonalny dobór wskaźników powinien uwzględniać 
szereg czynników, jak choćby specyfikę działalności 
przedsiębiorstwa, jego wielkość, charakterystykę wymia-
ru intelektualnego i tym podobne (Borowiecki i in., 1999, 
s. 433–442).

Aktywa niematerialne przybierają różne wymiary 
w zależności od przyjętego modelu, stąd ich identyfikacja 
również powinna być wielowymiarowa. Zależności mię-
dzy komponentami określają siłę i skuteczność przekształ-
cania aktywów niematerialnych, ich ukrytego potencjału 
w  składniki wartości przedsiębiorstwa (Łobos, Pypłacz, 
2015). Rdzeniem tzw. gospodarki opartej na wiedzy są   
olbrzymie nakłady zarówno na kapitał ludzki, jak i  na 
technologię informacyjną. Inwestycje te są  podstawowy-
mi narzędziami kreacji nowej wartości (Kiełtyka, Smoląg, 
2015).

Metody wyceny aktywów 
niematerialnych przedsiębiorstwa

Z naczna liczba koncepcji podziału kapitału intelektual-
nego przedsiębiorstwa sprawia, że sama identyfikacja 

zasobów niematerialnych wydaje się niełatwa. Sytuację 
dodatkowo komplikuje wielość podejść do wyceny i mno-
gość metod wyceny kapitału intelektualnego (Brzóska, 
Jelonek, 2015).
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W jednej z najczęściej stosowanych klasyfikacji podziału 
– modelu platformy wartości, opracowanego przez H. Saint 
Onge’a, przyjęto, że na kapitał intelektualny składają się 
trzy elementy: kapitał ludzki (know-how, wykształcenie, 
kwalifikacje zawodowe, wiedza związana z  wykonywa-
ną pracą, predyspozycje zawodowe i  psychometryczne 
oraz przedsiębiorczość, zapał, innowacyjność, zdolności, 
zmienność), kapitał klientów/relacyjny (znak firmowy, 
liczba i  specyfika oraz lojalność klientów, nazwa firmy, 
kanały dystrybucji, współpraca z  innymi firmami, pod-
pisane umowy) oraz kapitał organizacyjny/strukturalny 
(własność intelektualna, na którą składają się m.in.: 
patenty, prawa autorskie, prawa do wzorów, tajemnice 
handlowe oraz tzw. aktywa infrastrukturalne, tj.: filozofia 
zarządzania, kultura organizacyjna, procesy zarządzania, 
system informacyjny, system powiązań, relacje finansowe) 
(Kasiewicz i in., 2006, s. 83–90; Bombiak, 2013, s. 73; Saint 
Onge, 1996, s. 10–14). 

Biorąc pod uwagę złożoność problemu oraz 
niejednorodność percepcji zasobów niemate-
rialnych, w  literaturze przedmiotu można odna-
leźć wiele metod wyceny kapitału intelektualne-
go. Ogół tych metod można podzielić na dwie 
grupy: syntetyczne, za pomocą których można obliczyć  
zagregowaną wartość zasobów niematerialnych przed-
siębiorstwa, oraz analityczne, umożliwiające szczegóło-
wą analizę czynników kapitału intelektualnego (tab. 1). 

Tab. 1. Metody wyceny wartości kapitału intelektualnego

Syntetyczne Analityczne

• różnica między wartością 
rynkową i księgową

• wskaźnik q Tobina
• skalkulowana wartość 

niematerialna (CIV 
– Calculated Value Intangible)

• zysk z kapitału wiedzy (KCE 
– Knowledge Capital Earnings)

• wartość dodana kapitału 
intelektualnego (VAIC – Value 
Added Intellectual Coefficient)

• indeks tworzenia wartości 
(VCI)

• Nawigator Skandii (SN)
• Zrównoważona Karta 

Dokonań (BSC)
• Monitor Aktywów 

Niematerialnych (IAM)
• Dynamiczny Monitor 

Aktywów Niematerialnych 
(DIAM)

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Dudycz, 2005, s. 225— 
—234; Edvinsson, Malone, 2001, s. 83—91; Fitz-enz, 2001, s. 57; 
Skoczylas, 2007, s. 101—110; Sveiby, 2016; Sveiby i in, 2016) 

Metody syntetyczne oparte są  w  większości na 
uproszczonych założeniach, co powoduje, że najlepiej 
je stosować jako wstępne lub uzupełniające do metod 
analitycznych. Nie oznacza to, że druga grupa metod 
(analityczne) pozbawiona jest wad. Ich mankamentem 
jest wysoka pracochłonność i  kosztochłonność zwią-
zana z samym procesem aplikacji oraz monitorowania 
mierników, stanowiących wymierne narzędzie oceny 
wykorzystania zasobów niematerialnych w  organi-
zacji. Mogą one jednak stanowić skuteczne narzędzie 
wykorzystywane w  ocenie funkcjonowania zasobów 
niematerialnych. 

Ocena gospodarowania niematerialnymi 
aktywami przedsiębiorstwa

M nogość koncepcji i klasyfikacji oraz złożoność wielu 
metod pomiaru kapitału intelektualnego stanowi 

barierę w ocenie i zarządzaniu kapitałem intelektualnym 
(Paździor, 2013, s. 71). Z drugiej strony stanowi wyzwanie 
dla teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką 
oceny zarządzania zasobami niematerialnymi w organiza-
cji. Wyszukanie odpowiednich mierników oceny kapitału 
intelektualnego adekwatnych do realizowanych zadań 
operacyjnych i  strategicznych nie wystarcza jednak, by 
w pełni realizować proces oceny zasobów niematerialnych. 
W szybko zmieniającym się otoczeniu żmudna kalkulacja 
i analiza wskaźników bez użycia wyrafinowanych narzędzi 
informatycznych jest zwyczajnie niemożliwa. W związku 
z  tym kolejnym etapem po doborze wskaźników jest za-
zwyczaj skonstruowanie algorytmu ich kalkulacji i  mo-
nitorowania. Algorytmizacja procesu oceny zarządzania 
zasobami niematerialnymi może przynieść zamierzone 
rezultaty jedynie w przypadku właściwej selekcji danych 
wejściowych, które mogą być właściwie zinterpretowane 
i wykorzystane w procesie decyzyjnym. W tym kontekście 
kluczowe wydaje się zastosowanie odpowiedniej klasyfi-
kacji mierników oceny kapitału intelektualnego. Jedną 
z  nich jest podział na miary (Coughlan, 2013, s.  17–26; 
Gabcanova, 2012, s.  125–126; Gates, Langevin, 2010, 
s. 120–132; Human Capital Metrics and Analytics…, 2017, 
s. 37–46):

• finansowe (np. wydajność, kosztochłonność i  zyskow-
ność pracy),

• marketingowe (np. koszty promocji, liczba nowych 
klientów oraz ich rating),

• techniczne (np. liczba patentów, energochłonność 
i materiałochłonność pracy),

• organizacyjne (np. czas przepływu informacji, poziom 
satysfakcji pracowników). 
W  większości przedsiębiorstw, szczególnie produk-

cyjnych, głównym elementem wpływającym na wartość 
kapitału intelektualnego jest kapitał ludzki. W  związku 
z tym można postawić tezę, że właściwa selekcja oraz od-
powiedni monitoring wskaźników kapitału ludzkiego jest 
kluczowy dla podnoszenia wydajności i  zwiększania do-
chodowości prowadzonej działalności. Spójną klasyfikację 
mierników kapitału ludzkiego opracowały między innymi 
J. Dziendziora i M. Smolarek (2010, s. 92–93), dokonując 
ich podziału na trzy grupy:
1. Wskaźniki stanu kapitału ludzkiego: liczba pracow-

ników, struktura pracowników według wykształcenia, 
struktura pracowników wg wieku i  stażu, wskaźnik 
przyjęć i fluktuacji itp.

2. Wskaźniki inwestycji w  kapitał ludzki: wydatki na 
szkolenia, liczba przeszkolonych pracowników, udział 
kosztów szkoleń, liczba pracowników uczestniczą-
cych w  projektach, wskaźnik wewnętrznej ruchliwo-
ści pracowniczej, wydatki na opiekę zdrowotną pra-
cowników itp.

3. Wskaźniki efektów inwestycji w kapitał ludzki: rentow-
ność pracy, rentowność i wartość dodana kapitału ludz-
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kiego, wydajność i zyskowność pracy, koszty fluktuacji, 
poziom motywacji, czas pracy, wypadki przy pracy, 
liczba skarg, konfliktów, liczba zgłoszonych ulepszeń, 
pomysłów itp.
Zaprezentowana klasyfikacja wskaźników kapitału 

ludzkiego umożliwia skuteczne wkomponowanie zaso-
bów ludzkich w hierarchię celów funkcjonowania przed-
siębiorstwa oraz ich permanentną ocenę. Ocena ta nie 
oznacza jednak ciągłej inwigilacji pracowników. Oznacza 
jedynie, że ich praca jest przedmiotem zainteresowania 
przełożonych, zaś ich zaangażowanie może zostać doce-
nione zarówno w  wymiarze materialnym, jak i  poprzez 
systemy pozafinansowe. Odpowiednio dobrane i  usyste-
matyzowane wskaźniki kapitału ludzkiego umożliwiają 
menedżerom dostrzeżenie wąskich gardeł efektywno-
ściowych. W  rezultacie łatwiejsze wydaje się przejście 
z  obszarów o  niższym do obszaru o  wyższym stopniu 
wydajności pracy. Zmiana ta jest możliwa do osiągnięcia 
na skutek ukierunkowania pracowników na mankamenty 
wykonywanej przez nich pracy bądź też poprzez rotację 
wewnętrzną zatrudnionych. Umożliwia to skuteczniejszą 
realizację procesu operacyjnego w  przedsiębiorstwach, 
szczególnie tych, które realizują produkcję małoseryjną 
i jednostkową. W takich podmiotach, poza kompetencja-
mi personalnymi, duże znaczenie ma system organizacji 
pracy, relacje z dostawcami i odbiorcami, sprawność pro-
cesu komunikacji itp.

Zarządzanie kapitałem ludzkim 
w systemach produkcyjnych

P rzedsiębiorstwa wpisujące się w  model gospodarki 
opartej na wiedzy ponoszą duże nakłady zarówno 

na kapitał ludzki, jak i  na technologię informacyjną  
(Jędrzejczyk, 2015). Zintegrowane systemy zarządzania 
przedsiębiorstwem, do których należy oprogramowanie 
klasy ERP, obejmują prawie wszystkie obszary działalno-
ści przedsiębiorstwa. 

Obserwując rozwój modułów do zarządzania zasoba-
mi ludzkimi w systemach informatycznych na przestrzeni 
ostatnich kilku dekad, można stwierdzić, że ewolucja ma 
charakter powierzchowny, ponieważ dotyczy aspektów 
pobocznych, takich jak sposoby obsługi systemów, dy-
namiczne raporty i  zestawienia oraz szeroko rozumiana 
automatyzacja działań. Istnieje zatem potrzeba złamania 
powyższego schematu. 

Rozważmy przypadek dyskretnego systemu produk-
cyjnego w przedsiębiorstwie średniej lub dużej wielkości. 
W  przedsiębiorstwach produkcyjnych systemy pro-
dukcyjne składają się z  kilkunastu lub więcej stanowisk 
roboczych, które na ogół zorganizowane są  w  komórki 
produkcyjne wyższych stopni. Stanowiska robocze mogą 
składać się z  jednej lub wielu maszyn i urządzeń. Złożo-
ność organizacyjna systemu produkcyjnego zakłada po-
dział na wydziały. 

W tego typu systemach poważnym problemem są do-
datkowe koszty będące wynikiem błędów popełnianych 
przez pracowników produkcyjnych. Przyczyny powsta-
wania tego rodzaju problemów mogą być następujące: 

• nieodpowiednie kompetencje pracowników do reali-
zacji przydzielonych zadań produkcyjnych,

• brak dostępności odpowiedniego pracownika w okre-
ślonym terminie,

• niewłaściwy profil osobowy pracownika i  wiele 
innych.
Dysponując zbiorem pracowników produkcyjnych 

i  portfelem zamówień, przedsiębiorca powinien przy-
pisać odpowiednich pracowników do zadań (operacji 
technologicznych) w  ramach określonych zleceń pro-
dukcyjnych. Obecnie harmonogramowanie pracy ludzi 
i  maszyn realizowane jest z  pominięciem szczegółowej 
analizy czynników kompetencyjnych pracowników 
i cech parametrycznych zleceń produkcyjnych. 

W  niewielkich systemach produkcyjnych o  niskiej 
złożoności stosowanie wyrafinowanych systemów doboru 
pracowników do operacji w ramach zleceń produkcyjnych 
może być nieekonomiczne. W przypadku przedsiębiorstw 
średnich i  dużych, posiadających systemy produkcyjne 
składające się co najmniej z  kilkunastu stanowisk robo-
czych i zatrudniające wielu pracowników produkcyjnych, 
zastosowanie systemów doboru pracowników do zadań 
produkcyjnych staje się uzasadnione. Kluczowymi kryte-
riami określającymi przydatność tego rodzaju rozwiązań 
są: łatwość obsługi narzędzia informatycznego, trafność 
doboru pracowników, niezawodność i  szybkość działa-
nia oprogramowania. Coraz powszechniejszy dostęp do 
technologii informacyjnych powoduje zanikanie dotych-
czasowych barier stojących na przeszkodzie we wdrażaniu 
nowych koncepcji zarządzania.

Aby móc skutecznie dobierać pracowników do zleceń, 
a następnie także do zadań produkcyjnych, należy przed-
tem przeprowadzić poszerzoną analizę obiektu rozważań 

– rozpatrywanego systemu produkcyjnego. 

Zróżnicowanie kompetencyjne 
pracowników szczebla podstawowego

W   wielu przedsiębiorstwach następuje ewolucja od 
organizacji funkcjonalnej do organizacji proceso-

wej. Prezentowany system hierarchii zarządzania odpo-
wiada organizacji funkcjonalnej. Można przyjąć założenie, 
że w rozpatrywanej grupie przedsiębiorstw istnieje zorga-
nizowany system hierarchii zarządzania z  podziałem na 
pracowników szczebla podstawowego oraz pracowników 
szczebli wyższych, do których zaliczyć można majstrów, 
mistrzów, brygadzistów, kierowników i  dyrektorów. 
Wśród kadry szczebla podstawowego mogą znajdować 
się pracownicy o bardzo zróżnicowanych kompetencjach 
i  umiejętnościach. Mogą to być zarówno inżynierowie, 
operatorzy maszyn numerycznych oraz ślusarze, osoby 
z wieloletnim doświadczeniem i młodzi pracownicy, a na-
wet stażyści. Prócz tego, pracownikami szczebla podsta-
wowego mogą być zarówno osoby dobrze wykształcone 
lub przeszkolone, jak i  pracownicy z  wykształceniem 
podstawowym, o  wąskich lub niezweryfikowanych 
umiejętnościach. Zakłada się, że wpływ na powstawanie 
błędów w  procesie produkcyjnym mają przede wszyst-
kim pracownicy szczebla podstawowego oraz pracow-
nicy nadzoru bezpośredniego (majstrowie, brygadziści). 
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Z tego powodu w procesie doboru pracowników do zleceń 
produkcyjnych nie muszą być uwzględniani pracownicy 
zajmujący się planowaniem i nadzorem bardziej ogólnym 
(kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie).

Zmienność stanowiskowa

K olejną właściwością rozpatrywanego systemu produk-
cyjnego jest możliwość obsługi kilku maszyn i/lub urzą-

dzeń przez tego samego pracownika. Zasadniczo mówimy 
tu o obsłudze kilku maszyn przez tę samą osobę w różnym 
czasie, choć w  wyjątkowych sytuacjach można dopuścić 
możliwość pracy wielozadaniowej, czyli obsługi dwóch lub 
więcej obrabiarek przez jednego pracownika w tym samym 
czasie. Jest to możliwe, gdy obrabiarki charakteryzują się 
wysokim stopniem zautomatyzowania, stoją blisko siebie, 
a  czasy jednostkowe obrabianych części są  długie. Wtedy 
rola operatora sprowadza się głównie do nadzoru, czyli ob-
serwacji i kontroli przebiegu procesu produkcyjnego.

Zasoby ludzkie (pracownicy produkcyjni) mogą być 
identyfikowane za pomocą odpowiednich wskaźników, 
do których zaliczyć można między innymi: harmonogra-
my pracy, profile osobowe, powiązania ze stanowiskami 
roboczymi.

Zróżnicowanie zleceń produkcyjnych

Z lecenia produkcyjne mogą się od siebie różnić pod 
wieloma względami. Aby umożliwić dopasowanie 

pracowników do poszczególnych zleceń produkcyjnych, 
należy określić wektory cech charakteryzujących zarówno 
pracowników, jak i zlecenia. Istotny jest sposób pomiaru 
cech zlecenia produkcyjnego. Podział może dotyczyć ta-
kich właściwości, jak: pilność, prestiż, poziom złożoności 
technologicznej i innych (Kłosowski i in., 2016, s. 507).

Prezentowany przypadek przypomina znany problem 
pokrycia macierzy, w którym trzeba za pomocą minimal-
nej liczby wierszy (pracowników) pokryć wszystkie ko-
lumny (operacje, zadania). Ten problem jest NP-zupełny 
i na ogół jest rozwiązywany za pomocą algorytmów heu-
rystycznych. Prócz wspomnianych powyżej cech, każde 
zlecenie może być scharakteryzowane za pomocą takich 
wskaźników, jak: marszruta technologiczna, termin wy-
konania, harmonogram realizacji, zbiór indywidualnych 
cech ilościowych i jakościowych.

Selekcji i  wyboru pracownika do zlecenia dokonuje 
się na podstawie porównania (poszukiwania najlepszego 
dopasowania) cech sprofilowanych pracowników oraz 
skwantyfikowanych wartości cech zlecenia. 

Integracja przepływu informacji 
w ramach systemu informatycznego

M etoda doboru pracowników do zleceń produkcyj-
nych, o  której mowa w  niniejszym opracowaniu, 

nadaje się do wykorzystania w praktyce wtedy, gdy będzie 
szybka, łatwa w  zastosowaniu i  skuteczna. Takie para-
metry mogą zostać osiągnięte jedynie przy zastosowaniu 
zintegrowanego systemu informatycznego, który zarów-
no umożliwiałby dostęp do źródłowych danych ilościo-
wych w czasie rzeczywistym, jak i dawał możliwości ich 
przetwarzania. 

Konstrukcja systemu doboru 
pracowników i sposób 
przeprowadzenia dalszych badań

A by opracować informatyczny system wspomagania 
decyzji w  zakresie doboru pracowników do zadań 

produkcyjnych w  obrębie określonych zleceń, można 
sformułować następujące tezy badawcze:
1. Istnieje znaczny potencjał w sferze możliwości redukcji 

poziomu błędów natury ludzkiej, popełnianych przez 
pracowników sfery produkcyjnej.

2. Odpowiedni dobór pracowników do realizacji po-
szczególnych etapów w  ramach realizacji zleceń pro-
dukcyjnych powoduje zmniejszenie liczby błędów na-
tury ludzkiej.
Można zauważyć, że druga teza jest kontynuacją (roz-

winięciem) tezy pierwszej. Z przedstawionych tez można 
wysnuć wiele hipotez. Przykładowo, w oparciu o wyniki 
wcześniej prowadzonych badań, w myśl których przeszło 
80% problemów produkcyjnych wynika z niewłaściwego 
postępowania pracowników produkcyjnych, można do-
mniemywać, że istnieje zależność między liczbą popełnia-
nych błędów a sposobem doboru pracowników do zadań 
produkcyjnych. Jest prawdopodobne, że niewielkie zmia-
ny w doborze pracowników do zadań powodują znaczne 
skutki nie tylko ilościowe, w odniesieniu do liczby błędów 
lub braków, lecz przede wszystkim finansowe –  skutku-
jące znaczną redukcją (lub wzrostem) kosztów braków, 
błędów i powodowanych nimi strat.

System doboru pracowników produkcyjnych powinien 
spełniać następujące cele cząstkowe:

• Redukcja kosztów błędów popełnianych przez pracow-
ników sfery produkcyjnej.

• Optymalny (w  sensie przyjętej funkcji celu) dobór 
(przypisanie) pracowników do zróżnicowanych zleceń 
produkcyjnych.

• Wspomaganie procesu wyceny zleceń.
• Wspomaganie decyzji o  przyjęciu lub odrzuceniu 

zlecenia.
• Dostosowanie marszruty technologicznej do zlecenia, 

w tym dobór zewnętrznych kooperantów.
• Ustalenie (planowanie) rankingu zastępstw pracowni-

ków w przypadkach nagłej nieobecności. 
W badaniach można uwzględnić przypadki problemo-

we, które z założenia obejmowałyby większość aspektów 
charakterystycznych dla przedsiębiorstw posiadających 
systemy produkcyjne.

Przykładowe przypadki problemowe

P rzypadek nr 1 opisuje sytuację, w której do przed-
siębiorstwa wpływa pilne zlecenie (z  krótkim ter-

minem realizacji); zrealizowane w terminie przyniesie 
duży spodziewany dochód. Aby zwiększyć prawdopo-
dobieństwo niezakłóconej realizacji zlecenia, należy 
optymalnie zagospodarować posiadany personel pro-
dukcyjny. Pracownicy mają ograniczenia dotyczące 
wolnych terminów, wynikające z  zaplanowanych 
uprzednio zadań. W takiej sytuacji istnieją następujące 
możliwości decyzyjne:
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•  czekanie na wolne terminy optymalnie dobranych pra-
cowników kosztem wzrostu poziomu ryzyka związane-
go z niedotrzymaniem terminu zlecenia,

•  rozpoczęcie realizacji zlecenia z wykorzystaniem nie-
optymalnie dobranych pracowników kosztem wzrostu 
poziomu ryzyka wystąpienia braków, strat i kar,

•  odmowa przyjęcia zamówienia z uwagi na zbyt krótki 
termin realizacji.
Należy zauważyć, że w przypadku przyjęcia zamówie-

nia każdy z  wybranych wariantów postępowania będzie 
miał wpływ na jego wycenę. Jest to kolejny problem, który 
wymaga podejścia analitycznego.

Przypadek nr 2 zakłada otrzymanie zamówienia o wy-
sokim priorytecie, na małą kwotę. Dzieje się tak, gdy 
zamówienie pochodzi od ważnego klienta, który rocznie 
generuje znaczący obrót. Pomimo wątpliwej korzyści fi-
nansowej, kierownictwo firmy może zdecydować o przy-
jęciu zamówienia z uwagi na poprawność relacji z danym 
klientem. Widać więc, że błędem byłoby potraktowanie 
takiego zlecenia jako mało ważne (zaangażowanie słab-
szych pracowników) pomimo niskiej wartości zlecenia. 
Prawidłowe zrealizowanie zlecenia podnosi wartość firmy 
w długim horyzoncie czasowym. Z tego powodu być może 
powinno być potraktowane jako zlecenie priorytetowe.

Podsumowanie

W   niniejszej publikacji zaprezentowano zarys orygi-
nalnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 

poprzez zastosowanie informatycznego systemu wspoma-
gania decyzji w zakresie doboru pracowników do zadań 
produkcyjnych z uwzględnieniem priorytetów zamówień. 
Na wstępie przedstawiono istotę aktywów niematerial-
nych, ukazując miejsce czynnika ludzkiego wśród pozo-
stałych kategorii niematerialnych aktywów przedsiębior-
stwa. Dokonano przeglądu wybranych metod zarządzania 
niematerialnymi aktywami przedsiębiorstwa. Wykazano, 
że na dwanaście zaprezentowanych koncepcji i  modeli 
kapitału intelektualnego w  obszarze wartości niemate-
rialnych osiem z  nich podaje kapitał ludzki jako źródło 
wartości. W  dalszej części opracowania zaproponowano 
spójną klasyfikację mierników kapitału ludzkiego z  po-
działem na trzy rodzaje wskaźników: stanu, inwestycji 
i efektów inwestycji w kapitał ludzki. W kolejnych punk-
tach przedstawiono zarys koncepcji informatycznego 
systemu wspomagania decyzji w  zakresie optymalnego 
doboru pracowników do zadań produkcyjnych. Przed-
stawiono uwarunkowania, w  których stosowanie tego 
typu rozwiązania mogłoby przynieść największe korzyści. 
Zademonstrowano przypadki problemowe, w  których 
zastosowanie opisywanego rozwiązania przyczynia się do 
rozwiązania praktycznych problemów decyzyjnych w za-
kresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Należy zauważyć, że wdrożenie opisywanej koncepcji 
powinno być poprzedzone wieloma działaniami i  opra-
cowaniami, do których należą: formalizacja sposobów 
przechowywania danych o  pracownikach, stanowiskach 
roboczych, klientach i zleceniach, opracowanie szczegóło-
wych profili kompetencyjnych pracowników, stworzenie 

specyfikacji zleceń produkcyjnych oraz algorytmu opty-
malnego doboru pracowników do zadań produkcyjnych 
z uwzględnieniem ich wiedzy i kompetencji oraz priory-
tetów zróżnicowanych zleceń.

Kolejnym etapem badań nad zaprezentowaną metodą 
selekcji i doboru pracowników do zleceń produkcyjnych 
powinno być opracowanie wariantowego algorytmu 
procesu, uwzględniającego typy, formy i  odmiany syste-
mów produkcyjnych. Wyzwaniem będzie opracowanie 
oprogramowania realizującego zadany algorytm. Wiele 
kryteriów określających profil pracownika ma charakter 
ilościowy. Aby umożliwić ich porównywanie i  powiąza-
nie ze zmiennymi określającymi zlecenia oraz zadania 
produkcyjne, istnieje potrzeba opracowania sposobu 
ich przekształcania. Powyższe problemy mogą stanowić 
cele przyszłych badań naukowych w zakresie omawianej 
problematyki.
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Intangible Asset Management 
in Manufacturing Systems

Summary

The main objective of this paper is to present the original 
concept of human resources decision support system in re-
lation to the production sphere. The novelty of the described 
method is the attempt to assign quality attributes used to 
assess employees and, to a certain extent, institutional clients, 
numerical values, making it possible to objectively assign the 
best matched production workers to specific orders, divided 
into production tasks. One way to improve the business com-
petitiveness is to reduce costs resulting from human mistakes. 
This problem is particularly noticeable in manufacturing 
enterprises. The presented application concept was preced-
ed by a state-of-the-art analysis of the company’s intangible 
assets. The current methods of intellectual capital valuation 
are introduced and the measures used in the assessment of 
intellectual capital management are presented. The paper 
describes the concept of an IT system that optimally selects 
employees for specific tasks and orders in the field of pro-
duction. The presented solution aims to reduce the number 
of human errors, minimize costs and improve the quality of 
production processes.

Keywords

intangible assets, manufacturing systems, human capital 
management
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PORÓWNYWALNOŚĆ I ISTOTNOŚĆ 
POZOSTAŁEGO WYNIKU 
CAŁKOWITEGO W SPRAWOZDANIACH 
FINANSOWYCH BANKÓW
Artur Sajnóg

Wprowadzenie

J ednym z  podstawowych celów sprawozdawczości 
finansowej banków jest dostarczanie transparentnej 

i  wiarygodnej informacji umożliwiającej szerokiemu 
gronu odbiorców podejmowanie trafnych krótko-  i  dłu-
goterminowych decyzji. Zawarte w  Międzynarodowych 
Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zało-
żenia i  wymagania, odnoszące się do sporządzanej spra-
wozdawczości finansowej banków, w  sposób bezpośredni 
eksponują jej cechy jakościowe. Wśród cech jakościowych 
sprawozdań finansowych wskazuje się w głównej mierze na 
istotność, ale także zrozumiałość, przydatność, wiarygod-
ność1 i porównywalność informacji (MSSF, 2011, s. 36–42). 

Informacje o  jednostce sprawozdawczej są  istotne 
i bardziej użyteczne, jeżeli mogą być porównywane z po-
dobnymi informacjami o  innych jednostkach. Porówny-
walność informacji pozwala bowiem na pełniejszą iden-
tyfikację różnic między pozycjami danego sprawozdania 
finansowego różnych jednostek gospodarczych lub tej sa-
mej jednostki w różnych okresach. Z drugiej strony, MSSF 
pozostawiają bankom i  przedsiębiorstwom dużą dozę 
swobody co do formy i  zakresu prezentacji sprawozdań 
finansowych, pokłosiem czego może okazać się nie tylko 
brak porównywalności, ale również spójności i istotności 
prezentowanych danych. Znaczący stopień elastyczności 
w  formie i  zakresie informacji ujawnianych w  sprawoz-
daniu finansowym można zaobserwować szczególnie 
w odniesieniu do danych o dochodach oraz kosztach wy-
nikowych przedsiębiorstwa. 

Sprawozdanie z  całkowitych dochodów (comprehen-
sive income statement)2  jest „najmłodszym” składnikiem 
sprawozdania finansowego wymaganego przez MSSF. 
Obowiązek jego sporządzania wprowadziła Rada Między-
narodowych Standardów Rachunkowości od 1  stycznia 
2009 roku. Jej intencją była próba ograniczenia nega-
tywnych skutków kreatywnej rachunkowości oraz braku 
transparentności informacji (O’Hanlon, 2000, s. 1303). Jej 
zastosowanie w znaczący sposób zmieniło obraz pozycji 
wynikowych przedsiębiorstw oraz wywołało potrzebę 
oceny użyteczności informacyjnej tradycyjnego wyniku 
finansowego i wyniku całkowitego dla odbiorcy sprawoz-
dania finansowego (Barth i  in., 1996; Campbell, 2015; 
O’Hanlon, Pope, 1999).

Wspomniani wyżej autorzy zwracają uwagę, iż wynik 
całkowity jest bardziej klarownym rezultatem finansowym 
dla użytkowników sprawozdawczości aniżeli wynik netto, 

gdyż m.in. wyraża większy potencjał przedsiębiorstwa do 
generowania zysków w  przyszłości (Kanagaretman i  in., 
2009), nadto jest bardziej spójny i zgodny z teorią wyceny 
przedsiębiorstw (Dhaliwal i  in., 1999) oraz wykazuje się 
wyższą korelacją ze stopami zwrotu z akcji (Biddle, Choi, 
2006), a przede wszystkim wydaje się mniej podatny na 
manipulacje księgowe i realizacje strategii legalnego bądź 
nielegalnego zarządzania wynikiem finansowym (Hirst, 
Hopkins, 2007; Chambers i  in., 2007). Uznaje się także, 
iż pozycje pozostałego wyniku całkowitego są  bardziej 
zbieżne z tzw. wartością godziwą, a niezrealizowane zyski 
i straty ujęte w innych całkowitych dochodach są w stanie 
trafniej przewidzieć przyszłe wyniki finansowe jednostek 
ze względu na czas obrotu aktywów. 

Krytycy zaś podkreślają, iż komponenty pozostałego 
wyniku całkowitego są  nietrwałymi w  czasie pozycjami 
wynikowymi (Goncharov, Hodgson, 2011), w niewielkim 
stopniu wiążą się ze stopą zwrotu z akcji, stanowią niewia-
rygodne odzwierciedlenie finalnego pomiaru wyników 
przedsiębiorstwa oraz nie służą prognozie przyszłych 
przepływów i  przychodów (Dhaliwal i  in., 1999; Barton 
i  in., 2010). Przez krytyków wyniku całkowitego podno-
szone jest również to, iż sprawozdanie z całkowitych do-
chodów zawiera zewnętrzne i nieprzejrzyste komponenty 
(Rees, Shane, 2012), które zmniejszają możliwość predyk-
cji wyników długoterminowych i mają różną użyteczność 
w zakresie oceny wartości przedsiębiorstwa (Louis, 2003).

Zasadniczym celem opracowania jest określenie 
istotności i porównywalności pozostałego wyniku całko-
witego, czyli tych pozycji wynikowych po stronie zmian 
w  kapitale własnym, które nie zostały ujęte w  wyniku 
finansowym netto, a zaprezentowane w wyniku całkowi-
tym. Nurtem przewodnim jest więc ocena skali i zróżni-
cowania wyników finansowych działalności wybranych 
banków, mierzonych za pomocą tradycyjnego wyniku 
finansowego oraz wyniku całościowego. Wiodącym 
problemem tej oceny jest analiza poziomu i  struktury 
pozostałego wyniku całkowitego, która może wskazać na 
zróżnicowanie wartości obydwu mierników. W  efekcie 
można ocenić przydatność lub zniekształcenie informa-
cji płynących ze sprawozdań z  całkowitych dochodów 
banków, a  w  dalszej mierze porównywalność danych 
między jednostkami. Można zatem postawić hipotezę, iż 
na skutek znacznej swobody w sporządzaniu sprawozdań 
finansowych w  bankowych spółkach publicznych mogą 
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pojawić się różnice nie tylko w  sposobie prezentacji 
sprawozdania z  całkowitych dochodów, nomenklaturze 
poszczególnych jego komponentów, lecz w głównej mie-
rze w formie, wielkości i strukturze pozostałego wyniku 
całkowitego, co znacząco może utrudniać dokonywanie 
porównań między wynikami finansowymi tych spółek 
oraz może nie sprzyjać jasności i  przejrzystości przeka-
zywanych informacji. 

Koncepcje prezentacji wyniku 
całkowitego przedsiębiorstw

G łównym założeniem implementacji wyniku całko-
witego w świecie rachunkowości i finansów stało się 

powiązanie tej kategorii ekonomicznej z  koncepcją po-
strzegania zysku jednostki gospodarczej jako wzrostu bo-
gactwa (dobrobytu) jej właścicieli (Hendriksen, van Breda, 
2002, s. 353; Newberry, 2003, s. 327). Kapitał traktowany 
jest bowiem jako zasób bogactwa w  danym okresie, zaś 
zysk jako korzyść płynąca z użycia owego kapitału, która 
jest związana z nadwyżką ponad to, co jest konieczne do 
utrzymania kapitału na koniec okresu na takim poziomie, 
jaki był na początku okresu sprawozdawczego. Z punktu 
widzenia inwestora zysk stanowi różnicę między kwotą 
kapitału dostępną do podziału na koniec okresu sprawoz-
dawczego a kwotą kapitału zainwestowanego na początek 
okresu i wiązany jest z zyskiem kapitałowym, kojarzonym 
z maksymalizacją ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwe-
stycji (Sosnowski, 2015, s. 527). Takie pojmowanie zysku 
w  systemie rachunkowości jest odzwierciedlone przez 
ustalenie i  prezentowanie wyniku całkowitego (compre-
hensive income), który obrazuje tzw. czystą nadwyżkę 
(clean surplus) (Godfrey i in., 2006, s. 284; Feltham, Ohl-
son, 1995, s. 689–731; Ohlson, 1995, s. 161–182). Nadto, 
kategoria wyniku całkowitego jest ściśle powiązana z  za-
stosowaniem wartości godziwej (fair value) jako podsta-
wy wyceny składników bilansowych przedsiębiorstwa, 
w przeciwieństwie do wyceny aktywów przedsiębiorstwa 
według kosztu historycznego, której odpowiada koncep-
cja zysku jako miary efektywności przedsiębiorstwa (Wa-
lińska, 2012, s. 38–42).

Wynik całkowity, określany także mianem dochodu 
(zysku) całościowego, całkowitego bądź globalnego obej-
muje swym zasięgiem wszelkie zmiany kapitału własnego3 
(aktywów netto) jednostki w  danym okresie sprawoz-
dawczym, zaistniałe wskutek transakcji gospodarczych 
i innych zdarzeń zachodzących w relacjach z podmiotami 
bądź osobami innymi niż właściciele, np. dotyczących 
wypłaty dywidend, nowej emisji kapitału, wniesienia do-
płat do kapitału własnego. Wynik całościowy reprezentuje 
zatem całkowity wzrost (lub spadek) bogactwa właścicieli, 
wyrażając wartość, jaka w danym okresie została wygene-
rowana lub utracona przez przedsiębiorstwo (Marcinkow-
ska, 2003, s. 91). 

Wynik całościowy zawiera w  sobie tradycyjny wynik 
finansowy netto (związany z  wyceną wedle kosztu histo-
rycznego) oraz skutki wszelkich innych transakcji tworzą-
cych wynik jednostki za dany okres sprawozdawczy, od-
noszonych na poszczególne składniki kapitału własnego 
(np. kapitał z  aktualizacji wyceny, zysk zatrzymany), ale 
niebędących źródłem transakcji podmiotu z  właściciela-
mi występującymi w  charakterze udziałowców (akcjona-
riuszy) (Buk, 2013, s. 9). Przykładowo, zysk powstający ze 
wzrostu wartości aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży, które zostały wycenione wedle wartości godzi-
wej (zwiększający tym samym kapitał z aktualizacji wyce-
ny), nie jest zaliczany do tradycyjnego rachunku zysków 
i strat, lecz prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów. Łącznie z zyskiem netto stanowi zatem wynik 
całkowity (rys. 1).

Inne całkowite dochody (other comprehensive income 
– OCI), określane także mianem pozostałego wyniku (zy-
sku) całkowitego (całościowego), należy zdefiniować jako 
te pozycje wynikowe po stronie zmian w kapitale własnym 
(w  tym korekty wynikające z przekwalifikowania), które 
nie zostały ujęte w wyniku finansowym netto, tradycyjnie 
wykazywanym w rachunku zysków i  strat. Na pozostały 
wynik całkowity składa się pięć głównych komponentów 
(tab. 1).

Zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami Rachun-
kowości (MSR) – starszymi regulacjami Rady Międzynaro-
dowych Standardów Rachunkowości niż MSSF, ale do dziś 

Rys. 1. Koncepcja wyniku całkowitego
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Buk, 2013, s. 9–10)
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modyfikowanymi i ulepszanymi4 – spółki są zobowiązane 
do wykazywania tzw. korekt z  przeklasyfikowania, czyli 
efektów przeniesienia (przekwalifikowania) pozycji pozo-
stałego wyniku całkowitego do wyniku finansowego netto 
bieżącego okresu, które były ujęte w  innych całkowitych 
dochodach w  bieżącym okresie lub w  okresach poprzed-
nich (MSR, 2011, par. 7 i 92). Przykładowo mogą one być 
efektem zabezpieczania przepływów pieniężnych z  trans-
akcji bądź zbycia jednostki działającej za granicą, a także 
przeszacowania składników aktywów finansowych dostęp-
nych do sprzedaży. Ostatnie z  wymienionych mogą być 
przeklasyfikowane do zysków zatrzymanych wówczas, gdy 
dane składniki majątkowe zostaną zużyte lub wyłączone.

Korekty reklasyfikacyjne nie dotyczą zysków i  strat 
aktuarialnych powstałych z tytułu programu określonych 
świadczeń, zmian w nadwyżce z przeszacowania środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych (tab. 1). Mając na 
uwadze zmiany w MSR, obowiązujące od stycznia 2013 r. 
w  zakresie informacji przedstawianych w  sekcji pozosta-
łych całkowitych dochodów, należy podkreślić, iż owa 
sekcja dotycząca pozostałego wyniku całkowitego winna 
być sklasyfikowana według rodzaju oraz zgrupowana w te 
kwoty, które nie zostaną następnie przeklasyfikowane do 
wyniku bądź zostaną przeniesione, ale po spełnieniu okre-
ślonych warunków (MSR, 2011, par. 82). 

Koncepcje prezentowania kategorii przychodów 
i  kosztów w  sprawozdaniu z  całkowitych dochodów nie 
przewidują ścisłych, jednolitych układów sprawozdaw-
czych. Od przedsiębiorstw wymaga się jedynie ujawniania 
minimalnego zakresu informacji, zaś wszelkie dodatkowe 
pozycje mogą być prezentowane w informacji dodatkowej 
do sprawozdania finansowego. Wśród zakresu pozycji, ja-
kie winny być przedstawione, znajdują się przede wszyst-
kim (MSR, 2011, par. 82): 
1) przychody, 
2) koszty finansowe, 
3) udział w  zyskach lub stratach jednostek stowarzyszo-

nych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie 
z metodą praw własności, 

4) obciążenia z tytułu podatków, 
5) łączna kwota obejmująca całość działalności zaniecha-

nych. 
Założenia koncepcyjne prezentacji MSR pozwalają na 

elastyczność w sporządzaniu sprawozdania z całkowitych 
zysków, co szczególnie odnosi się m.in. do: stosowanej 
terminologii, formy prezentacji sprawozdania, prezentacji 
kosztów oraz ujmowania podatku dochodowego (tab. 2).

Należy wskazać, iż niezależnie od formy i  sposobu 
prezentacji wyniku całkowitego, regulacje MSR obligują 
przedsiębiorstwa do dokonania podziału wszelkich po-
zycji wynikowych oraz składników innych całkowitych 
dochodów i  przypisanie ich do właścicieli jednostki do-
minującej bądź do udziałów niekontrolujących.

Analiza komponentów pozostałego 
wyniku całkowitego wybranych banków

P ostawione cele badawcze i przypuszczenia zostały osią-
gnięte głównie z wykorzystaniem analizy jakościowej 

(opisowej), elementów analizy ilościowej (m.in. analizy 
struktury, wartości średniej, relacji), rocznych jednostko-
wych sprawozdań finansowych banków notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie za lata 
2009–2015, prezentowanych na stronach internetowych 
tych jednostek. Wybór do analizy spółek wyłącznie z  jed-
nego sektora bankowego podyktowany został potrzebą 
zachowania transparentności i  porównywalności danych 
między jednostkami wchodzącymi w skład tej samej branży. 
W  ramach procesu badawczego analizie poddano jedno-
litość wariantu sprawozdawczego, w zakresie form i zasad 
prezentacji sprawozdania z  całkowitych dochodów, jego 
struktury oraz poszczególnych pozycji, w  szczególności 
składników pozostałego wyniku całkowitego. Ponadto dla 
oceny istotności i użyteczności tych kategorii w zarządza-
niu finansami zbadano udział komponentów pozostałego 
wyniku całkowitego w wyniku całkowitym, a także relacje 
innych całkowitych dochodów do wyniku netto, wyniku 
całkowitego, kapitału własnego i kapitału całkowitego.

Tab. 1. Komponenty pozostałego wyniku całkowitego 

Składniki pozostałego wyniku całkowitego Podstawa prawna
Możliwość 

przeklasyfikowania 
na wynik finansowy

Zmiany w nadwyżce z przeszacowania środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych

MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe
MSR 38 Wartości niematerialne

NIE

Zyski i straty aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń MSR 19 Świadczenia pracownicze

Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania 
finansowego jednostki działającej za granicą

MSR 21 Skutki zmian kursów 
wymiany walut obcych

TAKZyski i straty z tytułu przeszacowania składników 
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży MSR 39 Instrumenty finansowe: 

ujmowanie i wycenaEfektywna część zysków i strat związanych z instrumentami 
zabezpieczającymi w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie (MSR, 2011)
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Na podstawie przeglądu rocznych sprawozdań finanso-
wych 16 spółek sektora bankowego notowanych na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w Warszawie (wedle stanu 
na 15.09.2016)5 można stwierdzić, iż generalnie używały 
one jednolitej nomenklatury, prezentując „sprawozdanie 
z  całkowitych dochodów” lub „zestawienie całkowitych 
dochodów”. Wyjątkiem był bank SANTANDER, w  któ-
rym sprawozdanie nazwano „statements of recognised 
income and expense”, czyli w tłumaczeniu „sprawozdanie 
z ujętych dochodów i wydatków” (tab. 3). 

Wszystkie jednostki zastosowały wersję dwóch spra-
wozdań, tj. tradycyjnego rachunku zysków i  strat oraz 
sprawozdania z  całkowitych dochodów, zaczynającego 
się od zysku netto i przedstawiającego pozostałe składniki 
wyniku całkowitego. Ponadto pozycje innych całkowitych 
dochodów w  większości przypadków zaprezentowano 
w  ujęciu brutto, czyli przed ujęciem skutków podatko-
wych, z  wykazaniem kwoty podatku dochodowego od-
noszącej się do tych składników. Istotnym mankamentem 
prezentacji podatku dochodowego jest fakt, iż część spółek  
wykazywała wartość podatku szczegółowo dla wszystkich 
pozycji pozostałego wyniku całkowitego, zaś niektóre 
banki ograniczyły się jedynie do łącznej jego wartości, co 
może utrudniać porównywanie składowych pozostałego 
wyniku finansowego między tymi jednostkami.

Praktyka gospodarcza ciągle nie wypracowała jednakże 
wspólnego wzorca prezentacji innych całkowitych docho-
dów. W  rocznych raportach badanych spółek zidentyfi-
kowano nie tylko zróżnicowaną nomenklaturę pozosta-
łego wyniku całkowitego („pozostałe całkowite dochody”, 

„inne całkowite dochody”, „pozostałe dochody”, „inne 
składniki całkowitych dochodów”), ale przede wszystkim 
jego komponentów. Wśród zbliżonych kategorii można 
wymienić m.in. takie określenia, jak:
a)  „wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzeda-

ży”, „wynik z tytułu wyceny papierów wartościowych do-

stępnych do sprzedaży”, „aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży”, „efekt wyceny papierów dłużnych bądź akcji 
z portfela dostępne do sprzedaży”, „skutki wyceny akty-
wów finansowych dostępnych do sprzedaży”;

b)  „wycena instrumentów pochodnych zabezpieczają-
cych przyszłe przepływy pieniężne”, „wynik z  tytułu 
wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających”, 

„rozliczenie skumulowanych zysków i strat związanych 
z  instrumentami zabezpieczającymi, które zostały 
wyłączone z  rachunkowości zabezpieczeń”, „efekt ra-
chunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych”, 

„niezrealizowany wynik z  zabezpieczeń przepływów 
pieniężnych”, „zabezpieczenia przepływów pienięż-
nych”, „rachunkowość zabezpieczeń”, „skutki wyceny 
instrumentów zabezpieczających”;

c)  „zyski i  straty aktuarialne”, „przeszacowanie zobowią-
zań z  tytułu określonych świadczeń pracowniczych”, 

„zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracow-
niczych po  okresie zatrudnienia”, „zyski (straty) aktu-
arialne z  wyceny programu określonych świadczeń”, 

„przeszacowanie aktuarialne”, „rezerwa na odprawy 
emerytalne”, „przeszacowanie rezerw z  tytułu świad-
czeń pracowniczych”, „wycena metodą aktuarialną 
świadczeń pracowniczych”.
Za najbardziej nietypowe nazewnictwo pozycji pozo-

stałego wyniku całkowitego uznać można praktykę banku 
ING (tab. 4).

Szczegółowe badanie struktury pozostałego wyniku 
całkowitego pozwoliło zidentyfikować jego dominujące 
pozycje, tj. ujawniane przez większość spółek. Wiodącymi 
elementami pozostałego wyniku całkowitego okazały się 
niewątpliwie trzy kategorie: zyski i  straty z  tytułu prze-
szacowania składników aktywów finansowych dostęp-
nych do sprzedaży (AFS), efektywna część zysków i strat 
związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach 
zabezpieczania przepływów pieniężnych (HEDGE) oraz 

Tab. 2. Elastyczność założeń koncepcyjnych w prezentacji wyniku całkowitego

Terminologia Dla pozycji sprawozdania typu: „zyski i straty”, „całkowite dochody”, „inne całkowite dochody” dopuszcza 
się stosowanie innych określeń, jeśli ich znaczenie jest zrozumiałe (MSR, 2011, par. 7)

Forma 
prezentacji

Dopuszcza się prezentowanie wszystkich pozycji przychodów i kosztów w formie:
• pojedynczego sprawozdania z całkowitych dochodów (gdzie obok pozycji dotychczas wykazywanych w tradycyjnym 

rachunku zysków i strat prezentuje się pozostałe składniki wyniku całkowitego)
• dwóch sprawozdań, tj. tradycyjnego rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z całkowitych dochodów, które rozpoczyna 

się od zysku (straty) netto i przedstawia pozostałe składniki wyniku całkowitego (MSR, 2011, par. 81)

Prezentacja 
kosztów

Pozostawia się wybór prezentacji kosztów:
• w układzie porównawczym (rodzajowym) bądź 
• w układzie kalkulacyjnym (funkcjonalnym) 
w zależności od tego, która forma prezentacji dostarcza informacji bardziej 
wiarygodnych i bardziej przydatnych (MSR, 2011, par. 99)

Ujmowanie 
podatku 
dochodowego

Składniki pozostałego wyniku całkowitego można prezentować: 
• pomniejszone o określone skutki podatkowe lub 
• przed ujęciem skutków podatkowych, z wykazaniem łącznej kwoty podatku dochodowego odnoszącej się do tych składników 

(MSR, 2011, par. 91)

Źródło: opracowanie własne na podstawie (MSR, 2011)
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Tab. 3. Praktyka prezentacji sprawozdań z całkowitych dochodów banków

Banki
Standard 

rachunkowości 
i waluta

Terminologia Forma prezentacji Ujmowanie podatku

„Całkowite 
dochody”

Pozostałe 
określenia

Pojedyncze 
sprawoz-

danie

Dwa spra-
wozdania Netto

Brutto 
(łącznie 
z podat-

kiem)

ALIOR MSSF / PLN x x x

BGŻ BNP 
PARIBAS MSSF / PLN x x x

BOŚ MSSF / PLN x x x

BPH MSSF / PLN x x x

BZ WBK MSSF / PLN x x x

GETIN 
HOLDING MSSF / PLN x x x

GETIN NOBLE 
BANK MSSF / PLN x x x

HANDLOWY MSSF / PLN x x x

IDEA BANK MSSF / PLN x x x

ING MSSF / PLN x x x

MBANK MSSF / PLN x x x

MILLENNIUM MSSF / PLN x x x

PEKAO MSSF / PLN x x x

PKO BP MSSF / PLN x x x

SANTANDER MSSF / EUR x x x

UNICREDIT MSSF / EUR x x x

Źródło: opracowanie własne

Tab. 4. Układ sprawozdania z całkowitych dochodów banku ING (za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.)

Zysk netto za okres sprawozdawczy

Pozostałe całkowite dochody netto, w tym:

Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym:

Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny  
w tym podatek odroczony 

Przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży  
w tym podatek odroczony 

Rozliczenie wyceny papierów reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela aktywów finansowych utrzymywanych do 
terminu wymagalności  
w tym podatek odroczony 

Efektywna część powiązania zabezpieczającego w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych 
w tym podatek odroczony

Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 

Aktualizacja wyceny środków trwałych  
w tym podatek odroczony

Zbycie środków trwałych 
w tym podatek odroczony

Zyski / straty aktuarialne  
w tym podatek odroczony

Całkowity dochód netto za okres sprawozdawczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu finansowego banku ING za 2015 r. (http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie/
wyniki-finansowe, data dostępu: 15.09.2016 r.)

http://www.ingbank.pl
http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie/wyniki-finansowe
http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie/wyniki-finansowe
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zyski i  straty aktuarialne z  tytułu programu określo-
nych świadczeń pracowniczych (PENS) (tab. 5). Zyski 
i  straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania 
finansowego jednostki działającej za granicą (FOREX) 
prezentowały tylko trzy spółki (ING, MBANK, PEKAO), 
zaś zmiany z  przeszacowania składników majątkowych 
(REV) wyłącznie bank ING. 

Największe znaczenie ze względu zarówno na war-
tość, jak i  udział danego komponentu w  pozostałym 
wyniku całkowitym miały kategorie AFS oraz HEDGE. 
Warto jednakże zaznaczyć, iż o  ile udział tej pierwszej 

kategorii w  pozostałym wyniku całkowitym znacząco 
przewyższył udział drugiej wymienionej kategorii, to 
w przypadku relacji do wyniku całościowego sytuacja ta 
nie była już tak jednoznaczna. Trzy pozostałe składniki 
innych całkowitych dochodów (REV, PENS i  FOREX) 
okazały się są mniej istotne z punktu widzenia struktury 
pozostałego wyniku całkowitego.

Wnikliwe badanie sprawozdań z zysków całkowitych 
pozwoliło zidentyfikować inne dominujące rozwiązania. 
We wszystkich bankach ujawniano pozycje pozostałego 
wyniku całkowitego, które różnicowały wynik netto od 

Tab. 5. Analiza komponentów pozostałego wyniku całkowitego wybranych banków

Wyszczególnienie REV PENS FOREX AFS HEDGE

Ilość spółek wykazujących dany składnik 1 12 4 16 14

Wartość średnia składników (w mln zł)* 0,3 7,6 35,7 114,9 224,3

Średnie udziały składników w pozostałym wyniku całkowitym** 0,3% 3,6% 7,5% 69,9% 35,1%

Średnie udziały składników w wyniku całkowitym** 0,004% 0,7% 5,4% 5,9% 8,2%

* Do przeliczenia danych bilansowych banków SANTANDER i UNICREDIT użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy, zaś do prze-
liczenia pozycji rachunku zysków i strat użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień 
poszczególnych miesięcy danego roku
** Dla ujednolicenia relacji w tabeli posłużono się modułem liczb
Oznaczenia: REV – zmiany z przeszacowania składników majątkowych, PENS — zyski i straty aktuarialne z tytułu programu określonych 
świadczeń pracowniczych, FOREX – zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej za 
granicą, AFS – zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, HEDGE – efektywna 
część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych
Źródło: opracowanie własne

Tab. 6. Relacje pomiędzy wynikowymi kategoriami wybranych banków (średnie wartości za lata 2009–2015)* 

Banki OCI/NI OCI/CI OCI/E OCI/TC NI/E NI/TC

ALIOR 11,7% 10,4% 0,9% 0,1% 11,3% 1,3%

BGŻ BNP PARIBAS 154,0% 81,3% 2,2% 0,2% 7,3% 0,6%

BOŚ 36,3% 29,8% 1,3% 0,1% 3,9% 0,3%

BPH 9,7% 13,6% 0,4% 0,0% 5,2% 0,6%

BZ WBK 10,8% 10,1% 1,5% 0,2% 14,2% 1,8%

GETIN HOLDING 188,7% 51,1% 4,1% 2,9% 7,0% 5,8%

GETIN NOBLE BANK 582,0% 33,4% 21,4% 0,1% 51,6% 0,6%

HANDLOWY 18,9% 22,2% 2,2% 0,3% 11,5% 1,8%

IDEA BANK 41,8% 45,7% 2,5% 0,3% 6,2% 0,7%

ING 49,7% 40,8% 5,2% 0,5% 11,7% 1,1%

MBANK 50,6% 24,0% 2,2% 0,2% 10,0% 0,9%

MILLENNIUM 23,1% 32,7% 2,0% 0,2% 9,4% 0,8%

PEKAO 10,7% 10,5% 1,3% 0,2% 12,4% 1,8%

PKO BP 5,0% 5,0% 0,6% 0,1% 13,2% 1,6%

SANTANDER 61,8% 283,2% 4,6% 0,3% 8,2% 0,6%

UNICREDIT 186,3% 51,0% 0,9% 0,1% 6,1% 0,7%

*Dla ujednolicenia relacji w tabeli posłużono się modułem liczb
Oznaczenia: CI – wynik całkowity, OCI – pozostały wynik całkowity, NI – wynik finansowy netto, E – kapitał własny, TC – kapitał całkowity
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych badanych spółek
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wyniku całkowitego. W jednym tylko przypadku (spółki 
GETIN HOLDING) w  trzech badanych latach (2009–
2011) wynik całkowity był zbieżny z wynikiem netto, co 
potwierdza brak pozostałego wyniku całkowitego.

Raportowanie pozostałego wyniku całkowitego po-
zwala na obliczenie relacji tej kategorii ekonomicznej 
do innych podstaw odniesienia, np. wyniku całko-
witego, kapitału własnego bądź kapitału całkowitego. 
Porównując owe relacje do analogicznych miar wyko-
rzystujących tradycyjny wynik finansowy netto, można 
wskazać na istotność kategorii pozostałego wyniku 
całkowitego i jego komponentów w ocenie standingu fi-
nansowego banków, a w szczególności w podejmowaniu 
określonych decyzji przez użytkowników sprawozdań 
finansowych.

Zaprezentowane w  tabeli 6  wyniki badań empirycz-
nych wskazują, iż relacje pozostałego wyniku całościo-
wego do wyniku finansowego netto kształtowały się 
średnio w przedziale od 5% (w PEKAO) do nawet 582% 
(w  GETIN NOBLE BANK). Ponadto pozostały wynik 
całkowity stanowił znaczną częścią wyniku całościowe-
go, a  w  niektórych przypadkach nawet większą od tra-
dycyjnego wyniku finansowego (w BGŻ BNP PARIBAS, 
GETIN HOLDING, SANTANDER i UNICREDIT).

Z  punktu widzenia udziału w  kapitale własnym bądź 
kapitale całkowitym pozostały wynik całościowy nie 
stanowił już tak istotnej pozycji. Średnia arytmetyczna 
wartości udziałów pozostałego wyniku całościowego 
w  kapitale własnym w  badanych spółkach wynosiła od 
0,4% (w  BPH) do 21,4% (w  GETIN HOLDING), na-
tomiast w  kapitale całkowitym –  od 0,05 do 2,9% (dla 
tych samych spółek). Dla porównania, relacje wyniku 
finansowego netto do tych samych kategorii zamknęły 
się w przedziałach – odpowiednio (3,9–51,6%) oraz (0,3– 

–5,8%). Przedstawione statystyki wskazują jednoznacznie, 
że tradycyjny wynik finansowy, względem pozostałego 
wyniku całkowitego, jest bardziej znaczącym elementem 
z punktu widzenia udziału w zysku całkowitym, kapitale 
własnym bądź sumie bilansowej. Dlatego był postrzegany 
przez menedżerów jako lepsze odzwierciedlenie finalnych 
wyników finansowych banków oraz kluczowa miara 
efektywności ekonomicznej, służąca predykcji przyszłych 
przepływów i  przychodów (Dhaliwal i  in., 1999, s.  45; 
Goncharov, Hodgson, 2011, s. 27–59).

Podsumowanie

P rzedstawione w  opracowaniu rozważania i  wyniki 
analizy danych wskazują, że pomiar i  prezento-

wanie w  sprawozdaniach finansowych banków dwóch 
kategorii wynikowych (zysku netto i  zysku całkowite-
go) może tworzyć pełniejszy obraz dokonań jednostek. 
Co prawda, pozostały wynik całkowity nie stanowi tak 
kluczowej pozycji sprawozdania finansowego jak trady-
cyjny wynik finansowy netto, jednakże ma on kluczowe 
znaczenie w kształtowaniu wyniku całościowego przed-
siębiorstwa, będącego przedmiotem zainteresowań nie 
tylko analityków spółek giełdowych, ale także właścicie-
li, którzy wzrost wartości pozostałego wyniku całkowi-

tego wiązać mogą ze wzrostem bogactwa (dobrobytu). 
Niewątpliwie zastosowanie wyceny wartości godziwej 
w  sprawozdaniu z  całkowitych dochodów w  znaczący 
sposób różnicuje wynik netto od wyniku całkowitego.

Wyniki badań empirycznych wskazują, iż w sektorze 
bankowym występuje pewna harmonizacja standardów 
prezentacji sprawozdania z  wyniku całkowitego, która 
dotyczy ogólnej formy i struktury prezentacji. Nie moż-
na jednakże mówić o występowaniu pełnej porównywal-
ności tych raportów finansowych, co jest efektem wystę-
powania znaczących różnic w prezentacji komponentów 
pozostałego wyniku całkowitego. Nadto, przeniesienie 
zmian w  kapitale własnym o  charakterze wynikowym 
do pozycji pozostałego wyniku całkowitego wprowadza 
swego rodzaju chaos informacyjny, mający swe źródło 
w braku jednolitości, a zarazem przejrzystości informa-
cji o  efektach działalności banku. Szereg opcji i  liczne 
możliwości stosowania odmiennego nazewnictwa 
określonych pozycji sprawozdania finansowego oraz 
indywidualne podejście banków do formy i  struktury 
prezentacji pozostałego wyniku całkowitego nie tworzą 
dostatecznych warunków jednakowego postrzegania 
pozostałego wyniku całkowitego dla użytkowników 
sprawozdań finansowych banków w celu pełnego zrozu-
mienia i poprawnej analizy fundamentalnej. 

dr Artur Sajnóg
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
e-mail: asajnog@uni.lodz.pl

Przypisy

1) Wiarygodność sprawozdania finansowego zakłada, iż prezen-
towane informacje nie zawierają istotnych błędów, mają bez-
stronny charakter i  cechują się wiernym odzwierciedleniem 
zaistniałych zdarzeń i przeprowadzonych transakcji. Ponadto, 
z wiarygodnością sprawozdania związane są następujące zasa-
dy: wiernego odzwierciedlenia, przewagi treści ekonomicznej 
nad formą, neutralności, ostrożnej wyceny, kompletności oraz 
sprawdzalności (MSSF, 2011, s. 36–42).

2) W praktyce określenie „comprehensive income statement” czę-
sto tłumaczy się nie tylko jako „sprawozdanie z całkowitych 
dochodów”, ale zamienia się na „sprawozdanie z wyniku cało-
ściowego/całkowitego” lub „sprawozdanie z zysków całościo-
wych/całkowitych”.

3) Zmiany po  stronie kapitału własnego ujmowane obecnie 
w  wyniku całkowitym przed 1  stycznia 2009  r. były prezen-
towane zgodnie z  Ustawą o  rachunkowości w  „Zestawieniu 
zmian w kapitale (funduszu) własnym”.

4) Międzynarodowa Rada Rachunkowości (wcześniej Komitet 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości) wydaje 
obecnie zarówno MSSF (nowe standardy publikowane od 
2001 r.), jak i  MSR (pierwotnie publikowane przed 2001  r. 
przez Komitet MSR). Obie grupy standardów mają identyczne 
znaczenie merytoryczne i oprócz różnicy w nazwach różnią 
się głównie układem.

mailto:asajnog%40uni.lodz.pl?subject=
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5) W  badaniach posłużono się rocznymi jednostkowymi spra-
wozdaniami z całkowitych dochodów za lata 2009–2015 z wy-
jątkiem dwóch banków (SANTANDER i UNICREDIT), które 
prezentowały na swych stronach internetowych wyłącznie 
raporty skonsolidowane.
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Comparability and Significance 
of other Comprehensive Income 
in the Financial Statements of Banks

Summary

The main purpose of this paper is to determine the 
comparability and significance of other comprehensive 
income, which was introduced to the statement of 
comprehensive income in Poland in 2009. The major 
subject of the theoretical and empirical study presented 
in this paper is the evaluation of the presentation of 
comprehensive income and its components by bank 
companies listed on the Warsaw Stock Exchange 
(qualified on 15.09.2016). A  significant element of the 
research is the comparative analysis of the scale and 
diversity of the financial results of banks, measured by 
the traditional net profit and comprehensive income. 
Empirical data for the study was obtained from the 
annual financial statements (the period from 2009 to 
2015). Diversified variants of other comprehensive 
income presentation have been identified. Furthermore, 
the research results indicate that the importance of other 
comprehensive income in comparison to net profit, as 
a  part of the comprehensive income, equity and total 
capital, was insignificant.

Keywords

comprehensive income, net income, financial statements, 
banks
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BEHAVIOURAL ASPECTS OF INTANGIBLE 
ASSETS MANAGEMENT IN ENTERPRISES
Dagmara Bubel

Introduction

T he end of the 20th century initiated numerous chang-
es in the environment of enterprises which pose 

specific and extremely difficult challenges for studies of 
organisation and management as well as social and eco-
nomic sciences. The phenomenon of recognizing the role 
of modern enterprises intangible assets is becoming the 
characteristic of the new economic and business reality. 
During the implementation of strategic goals, attention 
of managers has shifted from the traditional forms and 
measures to improve organisation’s effectiveness em-
ployed to achieve success to perception of chances in 
the struggle for survival and development from the per-
spective of a  more qualitative approach to management. 
Representatives of management studies are beginning to 
accept the fact that success of modern enterprises is to 
a large extent determined by focusing attention on the in-
tellectual capital management by recognising the impor-
tant role of organisational culture in building the market 
position through relationships with the environment and 
competencies in the broad sense. 

All the above-mentioned factors are becoming the 
most important source of modern enterprises competi-
tive advantage. The paper presents factors determining 
enterprise competitive advantage in the aspect of selected 
intangible assets, such as: knowledge, competencies and 
organisational culture. In order to identify them, empir-
ical studies were conducted in small and medium-sized 
enterprises in areas of Germany characterised by low level 
of industrialisation. The choice of the sector of small and 
medium-sized enterprises was dictated by the fact that 
they are one of the driving forces for the modern economy 
and often contribute to success of larger economic entities 
due to wide cooperation as part of network organisations. 
At the same time, small and medium-sized enterprises 
are important in social terms, as a large number of them 
operate in areas characterised by a low level of industrial-
isation, which often makes them main employers for local 
communities. 

Competencies as attributes 
of organisation

P resent changes in enterprise management largely con-
centrate on the human factor. In the light of modern 

theories of organisation and management, only staff that is 

effectively and competently managed can become a source 
of a permanent competitive advantage and foundation of 
the organisation which does not only exist but constantly 
develops (Steinle, 2015, p. 11). Effectiveness of modern en-
terprises is built based on competencies of their managers 
and employees. Therefore, “the competencies possessed 
by an enterprise create appropriate conditions for people 
to take effective actions, or more specifically –  they cre-
ate circumstances that enable achieving and maintaining 
a competitive advantage” (Bornträger, 2015, p. 116).

Academic literature provides numerous definitions of 
competencies. Competencies are understood as the ability 
to do something different for customers, using predisposi-
tions of easy learning and effective performance of added 
value generation processes as well as practical knowledge 
of economic processes and employed skills (Kustra, Sier-
pińska, 2014, pp. 757–766). 

According to German authors, competencies in the 
general sense refer to an employee’s capability of action 
which leads to achieving planned objectives in given con-
ditions using specific means. In other words, competencies 
involve all the knowledge, skills, experiences, attitudes 
and readiness for action in certain conditions, as well as 
the ability to adapt to such changing conditions (Ortmann, 
2014, pp. 19–107). 

Other German authors claim that competencies are 
characteristic features revealed by employees, which in-
clude knowledge, skills and behaviour allowing them to 
perform tasks properly (Sauter, Scholz, 2015a, pp. 9–11).

Heiko Hartmann perceives competencies in the praxe-
ological aspect as factors that make employees capable of 
effective actions. In this sense, it is a  broader term than 
qualifications (Hartmann, 2016, pp. 343–366). If the term 

“competencies” refers to a  single employee, then in the 
organizational conditions one can talk about competence 
management. The concepts of competencies, according 
to Sauter and Staudt, define a  new perspective of strate-
gic management and creation of a competitive advantage. 
Competence management, as a complex activity connect-
ed with development of competence standards, leads to 
an increase in human capital value and effectiveness of 
the whole organisation’s operations (Sauter, Staudt, 2016, 
pp. 1–7).

Modern enterprises have to operate in an innovative 
and creative way. Enterprise resources and competencies 
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build its strategic capability. The process of competing in-
volves creating and maintaining enterprise-specific com-
petencies. If added value is the characteristic of every en-
terprise in the changing environment, then the capability 
of its generation has its source both in strategic decisions 
and knowledge that an enterprise applies to use acquired 
competencies and resources as its strategic potential  
(Romanowska, 2013, pp. 197–203).

Defining the term “competencies” as a possibility to in-
tegrate the technical, managerial and other expert knowl-
edge with capabilities and processes, where the capability 
can be defined as something resulting from accumulated 
abilities of know-how, learning and organisational culture, 
connected with integration and performance of indi-
vidual processes to achieve synergistic effects (Krupski, 
2014, pp.  11–25). It should be stressed that capabilities 
are process-oriented resources, and a process is the basic 
component of the structure or activity of enterprises. Thus, 
competence refers to the level of the whole enterprise, and 
its idea is to integrate capabilities that refer to skills and 
knowledge areas commonly shared in the whole organisa-
tion. In order to define competencies of an enterprise, it is 
necessary to identify its strengths and weaknesses. Thus, it 
is important to identify know-how and locate this data in 
the competence hierarchy of an enterprise, which has to 
find out its advantages and shortcomings in order to de-
fine strategies of action to create added value.

Moreover, competencies build social efficiency of 
individuals (Kretschmar, 2013, pp.  56–61), which when 
used properly contributes to more efficient functioning 
of enterprises and development of an effective, long-term 
competitive advantage. These relationships have been pre-
sented in Figure 1.

The above-mentioned aspects highlight the role of com-
petencies in added value creation and their importance in 
building a  competitive advantage. They stress that com-

petence is a  mixture of capabilities, skills and processes 
that give an enterprise an attribute that is something more 
than competencies of individual people or their groups.

Knowledge management in the 
aspect of organisation’s integrity

M odern enterprises require a  new view of resources 
in the aspect of achieving a competitive advantage. 

This gives rise to the need to pay special attention to 
knowledge resources. Organisations begin to appreciate 
the leading role played by broadly understood knowledge 
of a modern enterprise. Market success depends on qual-
ity and knowledge that enterprises use in their key busi-
ness processes. 

Knowledge management is a  process in which an or-
ganisation uses its intellectual capital and all intangible 
assets that build competitive advantage strategies. Know- 
ledge management is a process through which an organ-
isation generates wealth based on its intellectual or know- 
ledge-based organisational assets (Jelonek, 2012, p.  17).  
L. Kiełtyka claims that knowledge management is a  spe-
cific and systematic management of essential knowledge 
and related processes of creation, gathering, organising, 
diffusion, use and exploitation that are performed in order 
to achieve objectives of an organisation (Kiełtyka, 2013, 
pp.  XXVII-XXXII). The concept of knowledge manage-
ment is connected with the model of a learning organisa-
tion, where knowledge is the most significant resource of 
an organisation in the development of the strategy, and 
people’s knowledge, experience and competencies are of 
key importance for an organisation. 

In other concepts of the modern approach to manage-
ment, such as a fractal organisation or smart organisation, 
knowledge is a process that enables preserving the capabil-
ity of self-organisation, self-control and self-determination. 

Figure 1. Wheel of strategic study of an enterprise
Source: own work, based on (Kretschmar, 2013, pp. 56–61)
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Knowledge management becomes an important sub-sys-
tem of intellectual capital management of every organisa-
tion in the perspective of the new economics. If knowledge 
is organised information, then information itself is a  tool 
for building knowledge (Stabryła, 2015, pp. 169–178). 

Knowledge management requires identifying and ana-
lysing available and required knowledge resources and 
related processes as well as designing activities aimed at 
the development of both resources and processes in order 
to fulfil enterprise’s tasks. Organisations should learn how 
to manage knowledge at all levels of functioning. At the 
operational level, an enterprise should identify, encode 
and archive knowledge of the organisation. At the stra-
tegic level, it should identify necessary needs in the area 
of knowledge that will be used in the future. The tactical 
level should concentrate on knowledge improvement, 
diffusion and making it available to the employees of an 
organisation (Sauter, Scholz, 2015b, pp. 29–36). 

One of the basic processes of knowledge management 
is creating knowledge resources. An organisation can use 
internal sources, i.e. employees, databases, corporate doc-
umentation, or external sources, i.e. suppliers, customers 
or business partners. Using the knowledge from these 
sources leads to creation of added value in an enterprise. 
Knowledge generation requires involvement of people in 
the enterprise, as they have biggest influence on acquiring, 
creating and passing new knowledge that is used in nu-
merous processes of the enterprise. Without the aspects 
of knowledge acquisition and diffusion by employees as 
the main source of new knowledge in the organisation, 
effectiveness of the enterprise will be very limited. 

Knowledge creation in an organisation should be per-
ceived as a creation of enterprise’s competencies. Knowl-
edge possessed by individuals is diffused and not very 
effective, and converting it into collective knowledge may 
give more effective results and increase the competitive 
capacity of every organisation, as “of all resources of an 
enterprise, knowledge fulfils the strategic role. Such per-
ception of knowledge is supported by its two basic func-

tions: (...) innovation function, where new knowledge 
shapes the other resources of the enterprise in a way that 
ensures their effective use, and the function of creating 
market value of individual resources. The unique, effec-
tively implemented knowledge contributes to creation of 
resources that allow a company and its products to stand 
out from the competition. Therefore, it is a  very strong 
determinant of a competitive advantage, expressed in the 
form of high market value of an enterprise. This makes 
knowledge an indispensable element of growth strategy” 
(Zahn, 2013, p. 45). 

Not  every kind of knowledge creates values. Knowl-
edge can be of strategic importance for an enterprise 
being a growth factor of its market value, if it is available, 
unique and applicable. A. Sopińska (2014, pp.  243–255) 
distinguishes four basic strategies of knowledge manage-
ment used in various sectors and industries, which have 
been presented in Figure 2. 

The analysis of the figure below shows that the process 
of knowledge management takes on various forms in the 
practice of enterprises activity. Knowledge is used not only 
to create new intellectual resources in enterprises whose 
functioning is determined by high intellectual capabilities 
of employees, but also in enterprises whose functioning is 
based on physical resources, with intellectual capital being 
only used to improve and modernise products. Examples 
include companies manufacturing modern products and 
consulting companies in which changeability of the envi-
ronment requires continuous improvement of processes.

Rationality of organisational 
culture of enterprises

C ulture as “a set of characteristic relations of thinking 
and behaviour in a  given enterprise” (Kühl, 2015, 

p. 183) seems to be an important intangible asset of every 
organisation. It is well known that organisational culture 
impacts the mindset of the organisation’s members, way 
of analysing and implementing undertaken activities, 

Figure 2. Four basic strategies of knowledge management used in various sectors and industries
Source: own work based on (Sopińska, 2014, pp. 243–255)
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and consequently also impacts the process of strategy 
formulation. 

Organisational culture is constituted by existing be-
havioural patterns created in the organisation and out-
side it and transferred to it by its members. Every enter-
prise seems to have its specific personality that strongly 
influences both internal processes in the organisation 
and its external environment. This personality of the 
enterprise seems, in turn, to be reflected in attitudes, be-
haviour and views of individual employees of an organi-
sation. Organisational culture is a complex phenomenon, 
comprising specific patterns of thinking and acting and 
appropriate mechanisms designed to maintain and prop-
agate certain desired attitudes. Organisational culture is 
thus important in creating the economic reality of enter-
prises and, as a consequence, in building a competitive 
advantage. Therefore, many organisations try to create 
an appropriate system of values and norms that would 
allow them to function efficiently and achieve planned 
objectives.

Organisational culture also becomes an instrument of 
the managerial staff, which through the HR policy, can 
impact members of the organisation in such a way that 
can ensure achieving the objectives of the organisation. 
The role of organisational culture is to create conditions 
for converging of the behaviour of the organisation’s 
participants. This permits individual differences, and at 
the same time shapes the behaviour of employees and 
adopted style of leadership or HR management. 

Factors shaping organisational culture include ele-
ments that have been presented in Figure 3.

Thus, it can be concluded that organisational culture 
as a phenomenon in enterprises significantly contributes 
to effectiveness of their operation through „the social 
bond and creation of the sense of community, thus pre-
venting processes of diversification” (Bormann, 2015, 
pp.  115–128). Organisational culture offers a  common 
system of meanings, forming the basis for communica-
tion and mutual understanding. If these functions are 
not fulfilled to a satisfactory extent, the effectiveness of 
activities undertaken by the enterprise may decrease.

Research and empirical review

50 small and medium-sized enterprises participated 
in the studies conducted in Germany. The study 

was conducted at the end of January and beginning of Feb-
ruary 2015 by the technique of questionnaire interviews 
using an online survey addressed to owners of enterprises. 
The enterprises selected for the analysis employ from 30 
to 100 people and have been operating in the sector of 
services for a dozen or so years. 

The aim of the empirical studies was to identify and then 
define the characteristics of intellectual capital-based or-
ganisations existing in small and medium-sized enterprises, 
with special reference to knowledge and competencies 
and organisational culture. Since in the common opinion 
of many scientists, owner’s strategies prevail in small and 
medium-sized enterprises, it has been assumed that the 
owner’s attitude and behaviour to a large extent determine 
the intellectual capital of the whole organisation. It is more 
and more often stressed that it is necessary to act efficiently 
and fast in order to meet customer needs and build a com-
petitive advantage of enterprises. The enterprises surveyed 
clearly evolve in the direction of a  smart organisation in 
which knowledge is accumulated at an accelerated pace, 
and where attempts are made to use changes in the space 
of the organisation to achieve measurable benefits. All 
activities are aimed at broadening the knowledge and com-
petencies of employees as well as of the owners of the com-
panies surveyed. The level of competencies and knowledge 
represented by respondents has been presented in Figure 4.

The highest level of knowledge was shown by the re-
spondents surveyed in the field of knowledge of foreign 
languages and management of Human Resources as well 
as knowledge of information technologies. Most of the 
surveyed owners of enterprises declare a very high level of 
skills in the area of marketing or finances. As for declared 
knowledge of foreign languages, knowledge of German, 
English and French languages prevails. While skills in 
the area of enterprise management and management of 
Human Resources were rated high, knowledge of law and 
basics of management received the lowest scores. 

Figure 3. Factors shaping organisational culture
Source: own work based on (Bormann, 2015, pp. 115–128)
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Sources of acquired knowledge, presented in Figure 
5, correspond with those described in contemporary 
literature on management. In the surveyed companies, 
the most important sources of knowledge acquisition 
include: self-education, experience, imitation and 
talents. 

As the conducted survey shows, small and medi-
um-sized enterprises in Germany show some flexibility 
in terms of sources of knowledge acquisition, striving 
to achieve a competitive advantage. 

Another analysed aspect is knowledge diffusion. The 
respondents were asked to specify whether their em-
ployees were willing to share their knowledge and expe-
rience when performing tasks in an enterprise (Fig. 6).

The results of the survey show that employees un-
willingly and rarely share their knowledge and skills. 
The problem of knowledge diffusion appears in over 
a half of the surveyed enterprises. This problem is no-
ticed by most of the entrepreneurs surveyed, but ade-
quate mechanisms to prevent such problems have not 
been found yet. As the analysis of the empirical studies 
shows, the surveyed enterprises do not create favourable 
conditions for a free flow of information, which results 
from internal competition and the need for protecting 
own competencies. This result is a subject of enterprise 
owners reflection on increasing the effectiveness of 
cooperation between employees at the managerial level 
in the surveyed enterprises. By indicating such a  lev-

el of cooperation between their managers, owners of 
enterprises in the surveyed sector declare significant 
helplessness towards this phenomenon. What is also 
puzzling is the fact that respondents expect knowledge 
diffusion from their employees, but they rarely share 
their experience with employees themselves. 

All the above-described strategies of knowledge 
management can be observed to some extent in the sur-
veyed enterprises, however, the dominating strategy is 
the fourth one, where the company’s intellectual capital 
and knowledge of the organisation are used to improve 
processes, such as, among other things: management, 
production, customer service or sales. 

Figure 4. Level of declared knowledge
Source: own work based on the survey

Figure 5. Sources of acquired knowledge
Source: own work based on a survey

Figure 6. Knowledge diffusion in the enterprises surveyed
Source: own work based on a survey
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It can be concluded based on the results of the survey 
that most of the companies surveyed revealed the exist-
ence of a specific organisational culture. They have been 
functioning on the market for around ten years, and for 
building the climate of an organisation it is long enough 
to consider the culture of an organisation as an established 
one. An important characteristic of a  developed culture 
is the fact that enterprise’s objectives, strategy, policy and 
philosophy of action result from and are consistent with 
a relatively stable set of values of the owner of a company. 
The higher the level of organisational culture, the easier the 
support for management, since common values constitute 
strong motivational forces for members of the organisa-
tion and at the same time give the direction for acting 
and decision-making (Comelli et al., 2014, pp. 273–279). 
Organisational culture is created by all members of the 
organisation, and in the light of the research the person 
of the owner, especially in case of a  small company, has 
the biggest impact on its creation. Every enterprise, since 
its establishment, has been creating its individuality and 
specificity of functioning. 

The entrepreneurs surveyed do not identify the or-
ganisational culture existing in their companies and do 
not define it. However, based on the characterisation of 
its selected factors, one can say that they are aware of 
a deliberate building of a competitive advantage based on 
the constituent elements of organisational culture, which 
have been presented in Figure 7. 

The analysis of the diagram above shows that a  num-
ber of factors integrating members of the organisation, 
and thus supporting the development of organisational 
culture, can be distinguished in the enterprises surveyed. 
One of them is the low level of formalisation manifested 
in a relatively small number of general and not really strict 
regulations; another refers to freedom of actions under-
taken to support innovative and creative solutions; the 
third is flexibility of action; fourth revolves around crite-
ria for a motivation system referring mainly to the needs 
for self-fulfilment, while the fifth one highlights flexibility 
and constructiveness of the control system. 

Conclusions

T he turbulent environment in which modern enter-
prises are functioning forces them, in order to sur-

vive on the market, to search for sources of achieving 
a competitive advantage other than classical ones. One 
can say that in the current reality only smart enter-
prises, the learning ones and those functioning in an 
unconventional way are likely to survive and develop. 
An important characteristic, as revealed by the results 
of the empirical studies, is ability to build organisa-
tional culture. This factor has a significant impact on 
effectiveness of teamwork and willingness to identify 
with the organisation’s objectives. 

In the era of advanced technological and IT solutions, 
activity of enterprises is based not only on the quality 
of products, services and efficient technology (Jędrzej-
czyk, 2015, pp. 83–92). It depends to a large extent on 
the ability to create a dynamic organisation, capable of 
adaptation in constantly changing market conditions. 
As far as the system of organisation and management is 
concerned, in particular organisational culture, in most 
of the analysed cases, entrepreneurs want to create op-
timal conditions for employees to identify with their 
organisation, to make it easier for employees to achieve 
self-motivation and increase their qualifications. Most 
of the cases analysed show a view that well-motivated 
employees who are satisfied with working conditions 
invest in improvement of their qualifications them-
selves. Moreover, it should be stressed that some im-
portant decisions taken by owners to some extent take 
into account the welfare of the company’s employees. 
They appreciate the value of teamwork and creation of 
favourable management climate. Building the organi-
sation’s development strategy is highly consistent with 
the intuitive building of the vision of an organisation as 
a specific family community, based on trust as well as 
relations and ties outside work.

Owners are constantly making changes and adapta-
tions to their enterprises and their ways of functioning, 

Figure 7. Components of organisational culture in the enterprises surveyed
Source: own work based on a survey
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as well as adjusting management structures and meth-
ods to the current trends. At the beginning, adaptation 
to the existing market conditions took place through 
application of intuitive management methods. Howev-
er, rational methods of management, based on experi-
ence and knowledge, were gradually introduced. One 
should remember that the position of an enterprise on 
the market depends on financial results, the quality of 
its products and possessed resources for implement-
ing defined goals. Thus, competencies, experience, 
knowledge and ability to apply these attributes can be 
used to build a competitive advantage in the era of the 
market economy. Effectiveness of modern enterprises 
is built based on competencies of their managers and 
employees. Therefore, competencies possessed by an 
enterprise create appropriate conditions for people to 
take effective actions and create circumstances that 
enable achievement and maintenance of competitive 
advantage. 

A  modern enterprise has to operate in an innova-
tive and creative way. Resources and competencies of 
the enterprise build its strategic capability. The pro-
cess of competing involves creating and maintaining 
enterprise-specific competencies. If the characteristic 
of every organisation in a  changing environment is 
its added value, then the ability to generate it has its 
source both in strategic decisions and knowledge that 
is employed to use the acquired competencies and re-
sources of thw enterprise as the strategic potential. 

Dsc. Dagmara Bubel
Czestochowa University of Technology
Faculty of Management
e-mail: dbubel@bg.pcz.pl
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Behawioralne aspekty zarządzania zasobami 
niematerialnymi w przedsiębiorstwach

Streszczenie

Dynamika zmian politycznych i  społecznych, a  także wa-
runków gospodarczych spowodowała, że przedsiębiorstwa 
zmuszone zostały do zmian w  sposobie myślenia i  funk-
cjonowania, a  zarazem do zmian systemów zarządzania. 
Okazuje się, że zasady klasycznego zarządzania stają się 
już mało przydatne, a  spojrzenie na przedsiębiorstwo 
tylko przez pryzmat jego funkcji i  tradycyjnych zasobów 
jest niewystarczające. Należy bowiem podkreślić fakt, iż 

działalność współczesnych przedsiębiorstw w dużej mierze 
determinowana jest poprzez skupienie uwagi na zarządza-
niu kapitałem intelektualnym, poprzez dostrzeganie istot-
nej roli kultury organizacyjnej w kształtowaniu pozycji na 
rynku, poprzez relacje z otoczeniem oraz poprzez szeroko 
rozumiane zasoby niematerialne, co poparte zostało wyni-
kami badań empirycznych przeprowadzonych w  małych 
i średnich przedsiębiorstwach w Niemczech.

Słowa kluczowe

zarządzanie, wiedza, kompetencje, kultura organizacyjna, 
aspekt behawioralny

MANAGING THE VOLUME AND 
STRUCTURE OF DEFENCE EXPENDITURES 
IN THE NATO MEMBER STATES
Grzegorz Kozłowski

Introduction

T he article discusses the problem of managing the 
volume and structure of defence expenditures of the 

NATO member states. According to the North Atlantic 
Alliance’s guidelines, each of the member states needs to 
allocate for defence purposes at least 2% of their GDP and 
at least 20% of defence expenditures for major equipment. 
The issue of NATO financial management is relatively 
rarely taken up in the domestic literature. Thus, filling the 
research gap in this scope was recognized as the primary 
objective of the article. The conducted analysis showed 
that only a few member states meet NATO requirements. 
Main prerequisites of such a  policy embrace e.g. politi-
cal, legal and economic reasons. This research has been 
prepared using NATO data and documents as well as the 
Polish Ministry of Foreign Affairs materials.

Political and legal framework 
for defense spending within NATO

A rt. 3 of the North Atlantic Treaty states that „In order 
to achieve the objectives (…) more effectively, the 

Parties, separately and jointly, by means of continuous 
and effective self-help and mutual aid, will maintain and 
develop their individual and collective capacity to resist 
armed attack” (Kupiecki, 2016, p. 226). According to the 
wording, the Allies are committed to develop their de-
fence potentials, both individually and jointly. The prin-
ciples of individual and collective defence are outlined in 

documents of a  political nature: the Strategic Concepts. 
Adopted in 1949, NATO’s first Strategic Concept stated 
that „A successful defence of the North Atlantic Treaty na-
tions through maximum efficiency of their armed forces, 
with the minimum necessary expenditures of manpower, 
money and materials, is the goal of defence planning” 
(Mattelaer, 2016, p. 28). According to the current Strategic 
Concept (adopted in 2010) the Allies are committed to 

„sustain the necessary levels of defence spending, so that 
our armed forces are sufficiently resourced” and have to 

„ensure that NATO has the full range of capabilities nec-
essary to deter and defend against any threat to the safety 
and security of [their] populations”. 

Art. 19 of the current Strategic Concept calls on the 
Allies to „sustain the necessary levels of defence spend-
ing”. The „necessary levels of defence spending” have been 
defined at the NATO Summit in Newport (September 
2014). Art. 14 of the Wales Summit Declaration stipu-
lates that Allies „agree to reverse the trend of declining 
defense budgets, to make the most effective use of [their] 
funds and to further a more balanced sharing of costs and 
responsibilities” specifying that „security and defence 
depend both on how much [they] spend and how [they] 
spend it”. Allies have agreed to spend 2% of their GDP 
on defense. Moreover, they also concurred that 20% of 
that volume would be devoted to the purchasing of major 
equipment and R&D activities in the defence sector (Col-
lier, Hoeffler, 2002, pp. 4–6). 
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The attempt to increase defence spending among 
NATO members is an old policy. It has been at the hearth 
of the debate at NATO since the foundation of the Alli-
ance (Kozłowski, 2016, pp.  67–87). However, for a  long 
period of time, the discussion was focused on the need to 
balance the commitments of the Allies towards NATO (or 
the US over commitment). Lawrance Kaplan wrote that 

„the Alliance at its birth in 1949 was a  one-sided affair, 
with Washington insisting on European contributions 
not because it expected anything in return but mainly as 
a sweetener to induce a skeptical U.S. Senate to abandon 
a tradition of no entanglement in Europe” (Valasek, 2017). 
The discussion on the need for an increased commitment 
by European Allies was ongoing (though with a diverse 
degree of intensity) almost the entire time since the 
creation of NATO. It was also reflected by the decisions 
taken by the Alliance. In 1977, Allies agreed that defence 
the level of defense spending should increase by 3% (in-
flation-adjusted) (Amara, 2005, p. 7). In 2006 Allies took 
the commitment to dedicate 2% of their GDPs on defence 
expenditures. 

The rhetoric of „fair-burden sharing” gained impor-
tance following the election of Donald Trump for the Pres-
ident of the United States. During the campaign period 
he stated that all the European Allies should respect their 
obligations towards the Alliance (footnote –  fair –  does 
not only refer to defence spending) and spend the agreed 
level of 2% of their GDP on defence. In the first months 
of his presidency, Donald Trump kept pushing the Allies 
to meet this target. Consequently, the issue became the 
top US priority at NATO. It was raised by high-level US 
officials (vice-president, secretary of defence, secretary of 
state). 

The 2%/20% guidelines adopted in Newport were con-
firmed during the last NATO Summit in Brussels (25 May 
2017). Jens Stoltenberg, NATO’s Secretary General em-
phasized that: „We committed to stop the cuts, gradually 
increase and then move towards spending 2% of GDP on 
defense”.

The level of defence spending 
among the Allies 

D espite their adoption, most allies do not meet the 
NATO guidelines on defence spending. In 2015 and 

2016 only 5 countries spent 2% of their GDP on defence: 
the US (respectively 3.58 & 3.61 in 2015 and 2016), the UK 
(2.08 & 2.17), Poland (2.22 & 2.01), Greece (2.38 & 2.36) 
and Estonia (2.09 & 2.18) (Table 1). Other Allies failed 
to meet the 2% threshold. What is worse, a big number 
of them (Italy, Canada, Spain, the Netherlands, Belgium, 
Denmark, Czech Rep., Hungary, Slovakia, Slovenia, Alba-
nia) fluctuated around the level of 1%.

NATO’s potential is determined by the military capa-
bilities of all the Allies. Thus, the military expenditures 
of NATO’s biggest members, particularly those having 
nuclear capabilities (USA, UK, France) are of paramount 
importance. With 664 billion USD spent yearly on their 
military, the United States are NATO’s most important 

contributor. This amounts to roughly 70% of military 
expenditures of all NATO’s members. Of all Allies, the 
US dedicate the biggest share of their GDP to defence ex-
penditures (i.e. 3.61%). Greece comes second with 2.38%. 

Germany has the biggest „deficit” in defence spending. 
Being NATO’s second largest economy, it keeps its defense 
spending at the level of 1.2% (41.6 billion USD). Hence, 
Germany’s decision to augment its defence expenditures 
from 1.2% to 2% of its GDP could generate roughly 20 
billion USD (this volumes to Italy’s defence budget). This 
is subject to criticism from the other Allies (mostly from 
the US), particularly towards Berlin; less towards smaller 
Allies.

The structure of defence spending 

T he level of defence spending is not the sole NATO 
guideline in that field. At least 20% of the funds spent 

on defence should be allocated for military equipment. 
This guideline aims at modernization and acquisition of 
modern warfare systems by all the Allies. This should fa-
cilitate the interoperability of NATO forces. 

NATO’s terminology defines four categories of defence 
spending: i) military equipment, ii) personnel, iii) infra-
structure and iv) other.

Luxembourg, Poland, the US, Turkey and France (Ta-
ble 2) are the countries which spent the biggest share of 
their military spending on purely military needs (more 
than 25% in 2015). 19 countries devote less than 20% of 
their defence budget on military equipment. In case of 
six of them, this ratio oscillates below 10%. The reason 
for it is an excessively high share of personnel spending. 
In some countries (Italy, Albania, Portugal, Belgium and 
Slovenia) this segment covers roughly 80% of all spending. 
It hampers expenditures in other fields (note that a part of 
the funds needs to be reserved to operational costs). 

Apart the three small Allies (Estonia, Luxembourg, 
Latvia), expenditures on infrastructure remain irrele-
vant when compared to the totaled military spending 
(Table 3).

Challenges stemming from 
standardizing the level 
and the structure of defence 
spending within NATO

T he attempts to impose a  common, minimal level of 
defense spending, have always faced various types of 

difficulties. The Allies have divergent views on the amount 
of funds needed to ensure the security of the allied terri-
tory. This is defined in the macroeconomic doctrine as the 
guns vs. butter dilemma and the relation between defense 
spending and expenditures on other (civilian) goods. This 
dilemma is fueled by the endless discourse over the needs 
of the military (depending on the nature and type of the 
threat) and the differentiated assessments regarding the 
role of each Ally in military operations. In that context, it 
is important to understand that the determinants of deci-
sion-making are of multifaceted nature.
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Table 1. Level of defence spending & their share in the GDP of NATO Allies (2015–2016) 

Country

Defence spending (in billions 
of USD – current prices) Share of defence spending in GDP (%)

2015 2016e* 2015 2016e

1 USA 641.253 664.058 3.58 3.61

2 UK 59.538 56.790 2.08 2.17

3 France 43.473 44.222 1.80 1.79

4 Germany 39.812 41.676 1.18 1.20

5 Italy 19.566 22.146 1.01 1.11

6 Canada 15.191 15.538 0.98 1.02

7 Turkey 11.957 12.097 1.67 1.69

8 Spain 11.090 11.200 0.93 0.90

9 Poland 10.596 12.706 2.22 2.01

10 The Netherlands 8.668 9.127 1.13 1.16

11 Norway 5.815 6.068 1.47 1.55

12 Greece 4.647 4.606 2.38 2.36

13 Belgium 4.218 4.332 0.91 0.91

14 Denmark 3.364 3.521 1.10 1.14

15 Portugal 2.635 2.817 1.32 1.38

16 Romania 2.580 2.651 1.45 1.41

17 Czech Rep. 1.912 1.958 1.04 1.01

18 Hungary 1.131 1.258 0.93 1.02

19 Slovakia 986 1.006 1.13 1.12

20 Croatia 669 611 1.37 1.21

21 Bulgaria 633 673 1.26 1.30

22 Lithuania 471 638 1.14 1.49

23 Estonia 469 503 2.09 2.18

24 Slovenia 401 448 0.94 1.02

25 Latvia 281 405 1.04 1.46

26 Luxembourg 249 248 0.44 0.42

27 Albania 132 133 1.16 1.11

28 Iceland n.a. n.a. n.a. n.a.

* e – estimates
Source: Communique PR/CP(2017)045, Defence Expenditure of NATO Countries (2009—2016) — NATO documents

Strategic factors such as i) threat perception (Smith, 2009, 
pp. 46–51), ii) the need for security (particularly highlighted 
in times on ongoing military operations) (Collier, Hoeffler, 
2002) and iii) budgetary decisions of enemy countries are the 
most important factors shaping the level of defence spend-
ing. The third of the aforementioned factors was particularly 
visible during the Cold War: the armaments race between 
the US and the USRR. Feeling threatened, both superpowers 
continuously augmented their levels of defence spending. 
Having a different structure and different potential of their 
economies, this long-term rivalry proved to be disastrous for 
the Soviet Union (Smith, 2009).

Political factors are also important. Firstly, they can be 
rooted in history, leading to a fairly high (USA, Greece) or 

low (Germany, Italy) level of expenditures, also defined as 
a different „security culture”. Secondly, they can be related to 
the perception of the scope and the role of military expendi-
tures. Jean Claude Juncker, the President of the European 
Commission and Angela Merkel, Chancellor of Germany, 
emphasized that security cannot be „narrowed down to 
military spending. Development of aid and humanitarian as-
sistance also count as contributions to global security” (Islam, 
2017). This argument is reappearing in the ongoing debate 
between the US and some of the European Allies. The cur-
rent US administration aims at increasing defence spending 
whilst limiting the role of development aid (Table 4). 

Thirdly, internal political factors can also be chal-
lenging for the augmenting or lowering defense spend-
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Table 2. Spending on military equipment and personnel as part of military expenditures of NATO countries (2015–2016)

Country

Share of military expenditure spent 
on military equipment (%)

Share of military expenditure 
spent on personnel (%)

2015 2016e 2015 2016e

1 Luxemburg 33.33 27.24 42.77 43.69

2 Poland 33.06 25.79 41.96 46.82

3 USA 25.41 25.03 36.64 36.68

4 Turkey 25.13 22.35 56.82 58.73

5 France 25.03 24.48 47.79 47.87

6 Norway 22.48 25.08 38.71 36.31

7 UK 21.75 22.56 36.80 34.79

8 Lithuania 21.55 27.65 48.49 46.08

9 Romania 19.65 20.40 63.30 64.33

10 Slovakia 18.28 15.30 56.24 58.65

11 Spain 14.82 15.23 65.18 64.02

12 Estonia 13.94 13.50 39.05 38.19

13 Latvia 13.60 17.86 50.06 44.88

14 Canada 13.06 18.06 47.21 45.81

15 Greece 12.77 14.91 70.04 69.93

16 Germany 11.93 12.21 49.86 48.35

17 Czech Rep. 11.75 7.23 55.25 58.47

18 Denmark 11.50 12.41 52.01 50.28

19 The Netherlands 11.16 14.14 55.51 51.77

20 Croatia 10.58 7.37 63.64 68.49

21 Italy 9.72 20.24 77.55 69.15

22 Albania 8.92 8.01 78.15 67.33

23 Portugal 8.73 9.43 82.07 77.98

24 Hungary 8.17 13.00 48.27 50.21

25 Bulgaria 3.47 12.55 73.66 64.31

26 Belgium 3.42 4.65 78.16 77.10

27 Slovenia 1.86 1.03 82.22 75.93

28 Iceland n.a. n.a. n.a. n.a.

Source: same as in Table 1

ing. In the US, the Republican Party tends to increase 
military expenditures (contrary to the Democratic Par-
ty). During the presidencies of the three last US presi-
dents: Bill Clinton (Democrat) lowered defence spend-
ing from 4.3% GDP (1993) to 2.9% (2000), George W. 
Bush (Republican) increased them from 2.9% (2001) 
to 4.2  (2008) and Barack Obama (Democrat) lowered 
them again from 4.6% (2009) to 3.3% (2016).

The level of defence spending could also be influenced 
by economic determinants although scholars have divergent 
views on its impact. Some question the influence of defense 
spending on public debt (Bernanke, 2015). The others identify 
that military expenditures have an impact on budgetary deficit 
(particularly in times of decreasing revenues from taxes). 

The comparison of the level of defense spending with 
basic macroeconomic indicators has been included in 
Table 5.

Germany, having the best budgetary and financial po-
sition among all countries showed in table 5 (budgetary 
surplus, relatively small public debt) keeps a low level of 
defence spending. At the same time, while going through 
an economic and financial crisis (high levels of deficit 
and public debt) Greece remains (in terms of the share of 
its GDP) the second (after the US) contributor among all 
the Allies. Poland is another example. It adopted a  leg-
islation binding the authorities to dedicate at least 2% 
of its GDP on defence – no matter what the economic 
situation is. 
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Table 3. Share on infrastructure and other spending as part of military expenditures of NATO countries (2015–2016)

Country
Spending on infrastructure (%) Other expenditures (%)

2015 2016e 2015 2016e

1 Estonia 8.34 11.21 38.67 37.10

2 Luxemburg 7.79 11.81 16.11 17.25

3 Latvia 6.64 10.02 29.69 27.24

4 Canada 5.68 5.24 34.05 30.89

5 Norway 5.60 7.57 33.21 31.05

6 Poland 4.74 5.17 20.24 22.22

7 Germany 3.60 3.39 34.61 36.05

8 Czech Rep. 3.32 2.90 29.67 31.40

9 The Netherlands 3.19 3.90 30.14 30.20

10 France 2.80 2.70 24.37 24.96

11 Croatia 2.62 2.02 23.16 22.13

12 Turkey 2.56 2.54 15.49 16.38

13 Lithuania 2.16 5.78 27.79 20.49

14 Slovakia 1.99 3.75 23.49 22.31

15 UK 1.63 1.99 39.82 40.66

16 USA 1.45 1.43 36.51 36.86

17 Albania 1.40 1.84 11.53 22.82

18 Italy 1.30 1.04 11.42 9.56

19–20 Bulgaria/Romania
1.27 0.57 21.60 22.56

1.27 2.81 15.78 12.45

21 Denmark 1.09 2.13 35.40 35.19

22 Spain 0.97 1.02 19.03 19.72

23 Belgium 0.93 0.95 17.49 17.31

24 Greece 0.77 0.49 16.42 14.67

25 Hungary 0.64 2.27 42.91 34.52

26 Slovenia 0.61 1.15 15.31 21.90

27 Portugal 0.25 0.06 8.95 12.53

28 Iceland n.a. n.a. n.a. n.a.

Source: same as in Table 1

Table 4. Defence & development aid spending in selected NATO countries 

Country
Defence spending Development aid spending

2015 2016e 2015 2016e

US 3.58 3.61 0.186 0.182

Germany 1.18 1.20 0.523 0.698

Norway 1.47 1.55 1.046 1.114

Source: OECD and NATO Data (https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm – accessed on the 16th of May 2017)
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Assessing the existence of a direct correlation between eco-
nomic conditions and the level of defence spending proves to 
be difficult. All cases should be examined individually.

What is interesting the ongoing debate within NATO 
does not fully take into account the broader impact of 
increased expenditures on Allied economies nor on 
a potential spill-over in for the R&D sector. Yet, previous 
experiences show that a  relatively high level of defense 
spending can have a positive impact on several sectors of 
the economy, leading to innovativeness and improving the 
productivity of companies. The US is the most interesting 
case. In the strategy for innovativeness of President Barack 
Obama, detailed plans of reforms of the R&D policy were 
implemented by the Department of Defense. The former 
secretary of defense, Chuck Hagel, masterminded the 
DII-Defense Innovation Initiative. It aimed at maintaining 
the US military supremacy in the XXI century and bol-
stering the organization of labor within the Department. 
This topic could become the subject of a separate study.

The standardization of defence spending is also challeng-
ing from a legal point of view. There is no common definition 
of that term. Governments and international organizations 
often have differing views on the issue. This factor hinders 
comparative actions. They are, by nature, exposed to this type 
of inequalities (Hartley, Sandler, 1995, pp. 46–47). They stem 
from i) conceptual (definition of spending), ii) methodical 
(scope), and iii) practical difficulties (generating „compara-
ble” and „viable” data on defence spending). 

Using NATO’s terminology the defence expenditures 
„payment made by national government[s] specifically to 
meet the need of its armed forces”. This definition includes 
the budgets of the ministries of defense and defense-relat-
ed expenditures of other public institutions. The scope of 
this definition is broad. This allows Allies to label certain 
types of expenditures as defense spending. 

According to a report published by the Assembly of the 
Western European Union in 1983, a common definition 
of defense spending was adopted by NATO in 1952. It 
says that „defence budgets to NATO definition tend to be 
slightly higher than national defence budgets submitted 
to parliament, largely because it was easier to agree on 
a common NATO definitione by including items already 
included in the defence budgets of at least one NATO 
country, rather than by excluding items not included in 
the national definitions of a majority of countries”. Con-
versely, the term „military spending” includes a broad va-
riety of issues seen by particular Allies as defence-related, 

including payments to service pension funds, and costs of 
internal security forces that would serve under military 
command (Kozłowski, 2008).

Conclusions

T he North Atlantic Treaty Alliance adopted clear guide-
lines on the level (min. 2% GDP) and the structure 

of defense spending (at least 20% of defense expenditures 
should be devoted to major military equipment). Yet, those 
guidelines are not legally binding commitments. Hence, 
their effective enforcement proves to be very difficult. Now-
adays only three Allies meet the two targets (the US, the UK 
and Poland). Greece and Estonia devote 2% of their GDP 
on military spending, whereas Luxemburg, Turkey, France, 
Norway, Lithuania and Romania spent 20% of their mili-
tary budgets on the acquisition of new military equipment.

The US has always expected European allies to increase 
the level of their military spending. Recently, this expecta-
tion became Washington’s top political priority at NATO. 
Washington’s efforts seems to bear fruit. Most of the Allies 
announced an increase of their military spending. (inter 
alia Germany and Romania). However the timelines are 
distant (e.g. Poland intends to increase its military spending 
from 2 to 2.5% by 2030). Those decisions could be impacted 
by several political and economic factors that could come 
in their way.

PhD Grzegorz Kozłowski
The Ministry of Foreign Affairs 
of the Republic of Poland
e-mail: grzegorz.kozlowski@msz.gov.pl
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Zarządzanie wielkością i strukturą wydatków 
obronnych w państwach członkowskich NATO

Streszczenie

Artykuł przedstawia problem zarządzania poziomem 
i  strukturą wydatków obronnych państw członkowskich 
NATO. Za kluczowy cel artykułu uznano wypełnienie luki 
poznawczej w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonej 
analizy wykazano, że tylko kilka państw członkowskich 
Sojuszu spełnia wymagania wskazane przez NATO. Do 
głównych przesłanek takiej polityki zaliczono względy: 
polityczne, prawne i  ekonomiczne. Analiza została prze-
prowadzona z wykorzystaniem materiałów Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych oraz NATO.

Słowa kluczowe

wydatki obronne, NATO, bezpieczeństwo sojuszników

W ydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 
zorganizował po raz piąty Olimpiadę Przedsiębior-

czości i Zarządzania.
Projekt, którego autorem jest dr Andrzej Brzeziński, 

jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
z całej Polski.

Do V OPiZ, której tematem było „Turbulentne oto-
czenie przedsiębiorstwa”, zarejestrowało się prawie 5  tys. 
uczniów, w tym reprezentanci wiodących szkół w Polsce. 
Trójstopniowe zawody zakończone zawodami centralny-
mi wyłoniły 25 laureatów oraz zwycięzców poszczegól-
nych kategorii.

Zwycięzcą V OPiZ został Piotr Glinicki z  V Liceum 
Ogólnokształcącego w Warszawie. 

Na podium znaleźli się jeszcze Wojciech Zajączkowski 
– XIV LO we Wrocławiu – 2 miejsce, Wiktoria Lis – VIII 
LO w Poznaniu – 3 miejsce.

Rywalizację regionalną „Częstochowski Olimpij-
czyk” wygrał Tomasz Marczak –  TZN Technikum 
nr 5 w Częstochowie.

Rywalizację szkół w kategorii „Najlepsza szkoła” wygra-
ło I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie. 

Zwycięzcą kategorii „Przedsiębiorcza szkoła” zostało,  
VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika 
w Częstochowie.

Gratulujemy zwycięzcom i  zapraszamy do udziału 
w VI OPiZ

Opracowanie:
dr Andrzej Brzeziński

Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania

 e-mail: abf@op.pl
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W  dniu 21 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w  Krakowie odbyła się Jubileuszowa 

Konferencja Naukowa nt. „Współczesne wyzwania i  dy-
lematy nauki o  przedsiębiorstwie”, której organizatorem 
była Katedra Ekonomiki i  Organizacji Przedsiębiorstw. 
Celem konferencji było uczczenie Jubileuszu 80-lecia 
Katedry Ekonomiki i  Organizacji Przedsiębiorstw oraz 
Jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profe-
sora Ryszarda Borowieckiego, wieloletniego kierownika 
Katedry. Ambicją konferencji było także stworzenie fo-
rum dla szerokiej i wieloaspektowej dyskusji obejmującej 
zagadnienia dotyczące dróg i  kierunków rozwoju nauki 
o przedsiębiorstwie. Konferencja była okazją do ukazania 
i przypomnienia historii Katedry Ekonomiki i Organiza-
cji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie oraz prezentacji jej osiągnięć. 

W  konferencji udział wzięło blisko 250 osób repre-
zentujących środowiska akademickie z  całej Polski oraz 
przedstawiciele praktyki gospodarczej, współpracujący 
od wielu lat na różnych płaszczyznach z Katedrą. Hono-
rowy Patronat na obradami konferencji objęli: JM Rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie dr hab. inż. 
Andrzej Chochół, prof. UEK, prezydent miasta Krakowa 
prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Komitet Nauk Orga-
nizacji i  Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Komitet 
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne oraz Towarzystwo Naukowe 
Organizacji i Kierownictwa. 

W  imieniu organizatorów uczestników i  gości konfe-
rencji powitał kierownik Katedry Ekonomiki i Organiza-
cji Przedsiębiorstw dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK, który 
w swym wystąpieniu podkreślił, że konferencja naukowa 
stanowi okazję do ukazania i  przypomnienia historii 
Katedry oraz prezentacji jej osiągnięć, które w sferze na-
ukowo-badawczej, dydaktycznej i praktycznej są obecnie 
w sposób nierozerwalny związane z problematyką ekono-
miki, organizacji i zarządzania, restrukturyzacji, finansów 
i  controllingu przedsiębiorstw. Jubileusz Katedry jest 
także okazją do przekazania wyrazów wdzięczności tym 
wszystkim, którzy na przestrzeni dziesięcioleci przyczynili 
się do jej rozwoju i wypracowania wysokiej pozycji w śro-
dowisku naukowym polskich uczelni, umożliwiając zara-
zem podjęcie i realizację twórczej współpracy w wymiarze 
międzynarodowym. 

Pięćdziesiąt lat z  historii Katedry Ekonomiki i  Organi-
zacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie przypada na okres pracy w niej dostojnego Jubilata 

– prof. dra hab. Ryszarda Borowieckiego. Dr hab. Andrzej 
Jaki, prof. UEK przedstawił sylwetkę naukową Profesora 
Jubilata. Przypomniał, iż Profesor pełnił funkcję kierow-
nika, od 1990 roku, najpierw Zakładu Ekonomiki i Orga-
nizacji Przedsiębiorstwa Przemysłowego, funkcjonującego 
w  ramach Instytutu Ekonomiki Przemysłu. Odtąd przez 
23 lata, tj. do czasu przejścia na emeryturę, kierował także 
kolejno: Samodzielnym Zakładem Ekonomiki i Organiza-
cji Przedsiębiorstw oraz Katedrą Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw. W  latach 2002–2008 pełnił funkcję rek-
tora AE i  UEK. Jako rektor Uczelni był inicjatorem i  ko-
ordynatorem działań, które doprowadziły w 2007 roku do 
przyjęcia przez Sejm RP ustawy w sprawie zmiany nazwy 
dotychczasowej Akademii Ekonomicznej w  Krakowie na 
pierwszy w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny, którego tym 
samym stał się pierwszym rektorem. Środowisko akade-
mickie powierza mu także szereg innych odpowiedzialnych 
funkcji z wyboru, m.in.: członka CK ds. Stopni i Tytułów, 
wiceprzewodniczącego KNOiZ PAN, członka KNE PAN, 
członka Komitetu Badań Naukowych, prezesa ZG TNO-
iK. Pięć uczelni krajowych i  zagranicznych uhonorowało 
Go godnością doktora honoris causa. Godny podkreśle-
nia jest Jego wkład w proces kształcenia kadr naukowych, 
czego bezpośrednim rezultatem jest przede wszystkim 
promotorstwo 19 zakończonych przewodów doktorskich, 
jak również znaczące oddziaływanie na polskie środowi-
sko naukowe, o czym świadczy Jego rola jako recenzenta 
i opiniodawcy. Profesor opiniował 38 wniosków o nadanie 
tytułu naukowego profesora, był recenzentem 77 rozpraw 
habilitacyjnych i pozostałego dorobku w związku z postę-
powaniem habilitacyjnym, recenzował 57 prac doktorskich, 
był autorem trzech laudacji i dwóch opinii w sprawie nada-
nia godności doktora honoris causa, wykonał 110 recenzji 
wydawniczych, opiniował 35 projektów badawczych i nie-
publikowanych prac naukowych, jak również był autorem 
50 innych rekomendacji i recenzji. 

W  imieniu władz Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie uczestników powitał JM Rektor dr hab. inż. 
Andrzej Chochół, prof. UEK, przekazując równocześnie 
gratulacje władz rektorskich i  Senatu Uczelni z  okazji 
Jubileuszu Katedry oraz Jubileuszu Profesora Ryszarda 

JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I DYLEMATY 
NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE
KRAKÓW, 21 CZERWCA 2017 ROKU
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Borowieckiego. W imieniu władz dziekańskich Wydziału 
Zarządzania głos zabrał jego dziekan dr hab. Bogusz Mi-
kuła, prof. UEK. Odczytany także został list gratulacyjny 
prezydenta Krakowa prof. dra hab. Jacka Majchrowskiego. 
Słowa powitania i  gratulacje z  okazji Jubileuszy zostały 
skierowane przez przedstawicieli Instytucji, które objęły 
konferencję swoim patronatem, w  wystąpieniach: prof. 
dra hab. Bogdana Nogalskiego, prof. dra hab. Bogusława 
Fiedora, prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej oraz prof. dra 
hab. inż. Leszka Kiełtyki. W imieniu społeczności Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie gratulacje dla Kate-
dry i dla dostojnego Profesora Jubilata przekazał prof. dr 
hab. inż. Maciej Kaliski. List gratulacyjny skierował także 
Rektor Senior Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w  Nowym Targu prof. dr hab. Stanisław 
Hodorowicz.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowo-badawczej 
i  dydaktycznej prof. dra hab. Ryszarda Borowieckiego 
w imieniu pracowników Katedry Ekonomiki i Organizacji 
Przedsiębiorstw gratulacje i słowa podziękowania złożyła 
prof. dr hab. Maria Sierpińska. Następnie głos zabrał dr 
hab. Jarosław Kaczmarek, prof. UEK, który w  imieniu 
wszystkich doktorów wypromowanych przez Profesora 
złożył serdeczne podziękowania na ręce dostojnego Ju-
bilata. Wyrażając wdzięczność wszystkim przybyłym na 
jubileuszową konferencję i dziękując za złożone gratulacje, 
w dalszej części głos zabrał Profesor Ryszard Borowiecki. 
Na zakończenie pierwszej części konferencji odczytane 
zostały licznie złożone i nadesłane listy gratulacyjne, skie-
rowane zarówno do katedry, jak i Profesora. 

Druga część obrad konferencyjnych poświęcona była 
dyskusji panelowej na temat „Drogi i  kierunki rozwoju 
nauki o przedsiębiorstwie – doświadczenia polskich środo-
wisk akademickich”. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia 
zaproszonych prelegentów: prof. dra hab. Jana Lichtarskie-
go z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dra 
hab. Jana Duraja z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. dra 
hab. Jana Pyki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, które stały się następnie podstawą do prowadzonej 
w oparciu o nie wielowątkowej dyskusji, która koncentro-
wała się wokół takich kluczowych zagadnień, jak:

• geneza nauki o przedsiębiorstwie w Polsce, 
• ewolucja zakresu i kierunków badań. 
• współczesność i perspektywy badawcze. 
• nauka o przedsiębiorstwie z punktu widzenia ekonomii 

i nauk o zarządzaniu. 
• nauka o  przedsiębiorstwie –  perspektywa nauki i  dy-

daktyki, tożsamość w  kontekście obecnych tendencji 
zmian w programach kształcenia polskich uczelni. 
Paneliści w  swoich wypowiedziach zgodnie zwrócili 

uwagę na fakt, że zagadnienia nauki o  przedsiębior-
stwie, ekonomiki przemysłu, organizacji i  zarządzania 
oraz analizy ekonomicznej były przez długi czas ze sobą 
ściśle powiązane i  pozostawały w  kręgu zainteresowań 
naukowych i  dydaktycznych tych samych jednostek or-
ganizacyjnych Uczelni. Dopiero lata 60. i 70. XX wieku 
przyniosły początki wyłaniania się odrębnych katedr 
i  zakładów zajmujących się wymienionymi obszarami. 
W toku dyskusji prof. dr hab. Jan Lichtarski stwierdził, że 

nauka o przedsiębiorstwie w polskiej tradycji akademic-
kiej była przede wszystkim oparta na doświadczeniach 
niemieckiej Betriebswirtschaftslehre. W  tym kontekście 
moderator panelu dr hab. Andrzej Jaki, prof. UEK, przy-
taczając zakres przedmiotowy jednego z  niemieckich 
podręczników, zwrócił uwagę na fakt, że obejmuje tam 
ona –  oprócz zagadnień związanych z  istotą, cechami 
oraz mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstwa 

–  także treści, które w programach kształcenia polskich 
uczelni są prezentowane w ramach takich przedmiotów, 
jak: podstawy zarządzania, zarządzanie finansami, za-
rządzanie marketingiem, zarządzanie produkcją, zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością czy też 
zarządzanie logistyką. Eksponuje to z jednej strony ścisłe 
więzi polskiej nauki o  przedsiębiorstwie z  tradycjami 
niemieckimi, z drugiej zaś pokazuje pewną odmienność 
w  wymienionym zakresie. W  trakcie dalszej dyskusji 
prof. dr hab. Cezary Suszyński ze Szkoły Głównej Han-
dlowej w  Warszawie odwołał się do doświadczeń ame-
rykańskich, gdzie trudno doszukiwać się odpowiednika 
naszej nauki o  przedsiębiorstwie, zaś nazwa Enterprise 
Science jest w większości mało zrozumiała. 

Bezpośrednim rezultatem konferencji są  trzy oko-
licznościowe wydawnictwa książkowe. Pierwsze to 
Księga Jubileuszowa1 przygotowana z  okazji 80-lecia 
Katedry, która ukazuje w  sposób przeglądowy jej histo-
rię, rozwój i  ewoluowanie działalności, jak również jej 
efekty w sferze nauki, dydaktyki oraz współpracy z oto-
czeniem społeczno-gospodarczym. Drugie w  postaci 
Księgi Pamiątkowej2, wydanej z  okazji 50-lecia pracy 
zawodowej ukazuje sylwetkę oraz rozliczne dokonania 
Jubilata – Profesora Ryszarda Borowieckiego. Trzecie to 
monografia naukowa3 powstała z zamysłem prezentacji 
zainteresowań naukowo-badawczych obecnych pracow-
ników Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 
Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie w  związku 
z Jubileuszem jej 80-lecia. 

Opracowanie:
dr Małgorzata Kowalik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania

e-mail: kowalikm@uek.krakow.pl

Przypisy

1) Borowiecki R., Jaki A. (red.), Księga Jubileuszowa dla uczcze-
nia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 
Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, UEK –  Fundacja 
UEK, Kraków 2017. 

2) Jaki A., Kaczmarek J., Siuta-Tokarska B. (red.), Profesor Ry-
szard Borowiecki, Badacz –  Pedagog –  Organizator. Wykaz 
osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Księga 
Pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy zawodowej, UEK 

– Fundacja UEK, Kraków 2017. 
3) Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w  gospodarce 

rynkowej. Transformacja – Rozwój – Zarządzanie, UEK – Fun-
dacja UEK, Kraków 2017.

mailto:kowalikm%40uek.krakow.pl?subject=
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OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU 
ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Międzynarodowy Chiński i Środkowo- 
-Wschodnioeuropejski Instytut 
Logistyki i Nauki o Usługach

C entrum naukowo-dydaktyczne o  nazwie Międzyna-
rodowy Chiński i  Środkowo-Wschodnioeuropejski 

Instytut Logistyki i  Nauki o  Usługach (International 
China and Central-Eastern Europe lnstitute of Logistics 
and Service Science) powstało na Wydziale Zarządzania 
w  2016 roku. Działalność badawcza centrum obejmuje 
między innymi zagadnienia z  zakresu zarządzania logi-
stycznego, globalnych łańcuchów dostaw, foresightu, za-
rządzania i  inżynierii usług, systemów informatycznych 
zarządzania, systemów logistycznych i  prognozowania 
gospodarczego. Dyrektorem centrum naukowo-dydak-
tycznego jest prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko.

Instytut to wspólne przedsięwzięcie Politechniki Bia-
łostockiej oraz Zhejiang University Ningbo lnstitute of 
Technology w  Chinach, które skupia swoją działalność 
w szczególności na: 

• kształceniu studentów, w tym polskich i chińskich na 
podstawie umowy o podwójnym dyplomowaniu;

• kształceniu studentów z innych krajów;
• wymianie kadry naukowo-dydaktycznej (visiting 

professors);
• wymianie studentów;
• wspólnym opracowywaniu programów kształcenia;
• organizowaniu konferencji i seminariów naukowych;
• wspólnym aplikowaniu o  granty naukowe 

i dydaktyczne;
• podejmowaniu wspólnych tematów prac naukowych;
• opracowywaniu i  publikowaniu wspólnych prac na-

ukowych oraz dydaktycznych;
• podejmowaniu wspólnych działań związanych 

z  upowszechnianiem efektów działalności naukowej 
i dydaktycznej;

• organizacji szkół letnich dla studentów, a  także pracow-
ników uczelni polskich i chińskich oraz innych krajów.
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej 

i Zhejiang University Ningbo lnstitute of Technology co 
roku organizują Letnie Szkoły Logistyki –  dla polskich 
studentów w Chinach i dla chińskich studentów w Polsce 
(w lipcu 2017 roku odbyła się III edycja). Do tej pory w tej 
formie kształcenia wzięło udział prawie 100 studentów PB 
i ZJUNIT. Szkoły letnie to możliwość pozyskania wiedzy 
przekazywanej przez wysokiej klasy specjalistów, a  tak-
że okazja do poznania kultury, historii i  przyrody kraju 
gospodarzy.

W  2016 roku podczas Wschodniego Forum Gospo-
darczego profesor Joanicjusz Nazarko, dyrektor Instytutu, 
poprowadził panel dotyczący Nowego Jedwabnego Szla-
ku. Wśród osób biorących udział w dyskusji byli między 
innymi: Hu Zeng –  prezes chińsko-białoruskiego parku 
przemysłowego Great Stone w Mińsku, Ewa Trochimiuk 
z Adampolu i Marek Cieślak z firmy Hatrans Logistic.

Student na pierwszym miejscu 

W ydział Zarządzania, na którym pracuje ponad 100 
naukowców, jest jednym z  siedmiu wydziałów Poli-

techniki Białostockiej. Dzięki ich bliskiej łączności z  uczel-
niami zagranicznymi oraz praktyką biznesu zmienia się 
idea kształcenia studentów. Proces dydaktyczny jest obecnie 
silnie umiędzynarodowiony i  zorientowany na tworzenie 
warunków dla praktycznych zastosowań wiedzy, a  studen-
ci otrzymują możliwości stosowania zdobywanej wiedzy 
w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów przedsiębiorstw. 
Możliwości takie stwarzają między innymi projekty unijne, 
realizowane obecnie na Wydziale Zarządzania, w  ramach 
których studenci podnoszą swoje kompetencje zawodowe, 
komunikacyjne, przedsiębiorcze, językowe, informatyczne 
i analityczne, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. 

Projekt LogMan2 –  Logistyka i  zarządzanie –  mię-
dzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale 
Zarządzania Politechniki Białostockiej. W ramach projek-
tu przewidziano realizację cyklu kształcenia w języku an-
gielskim na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie 
(dwie specjalności) i  na kierunku Logistyka (jedna  spe-
cjalność). Więcej o  projekcie na stronie: wz.pb.edu.pl/
Projekty/LogMan2.

Przedstawiciele Instytutu Logistyki na Forum of Central Eastern 
Europe Logistics Park w Ningbo w Chinach
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Staże studenckie – oferta dla studentów III roku stu-
diów stacjonarnych I  stopnia na kierunku Logistyka do 
odbycia płatnego 3-miesięcznego stażu w  przedsiębior-
stwach krajowych lub zagranicznych. Więcej o projekcie 
na: wz.pb.edu.pl/Projekty/Staże-studenckie.

2WORK to uzupełnienie oferty programu kształcenia, 
mające na celu podniesienie kompetencji studentów. Re-
alizowane w projekcie warsztaty, certyfikowane szkolenia, 
zadania praktyczne i wizyty studyjne pozwolą na podnie-
sienie kompetencji i  kwalifikacji, zwiększając szanse ab-
solwentów na rynku pracy. Więcej o projekcie na stronie: 
2work.pb.edu.pl.

Studia po studiach 

W ystarczy jeden rok, aby wzbogacić swoją wiedzę 
z  wybranej dziedziny, wzmocnić swoją pozycję 

w  firmie, zdobyć kolejną specjalizację, awansować, stać 

się specjalistą w swojej branży. Studia podyplomowe mają 
wiele zalet, które nabierają szczególnego znaczenia w  dzi-
siejszych, dynamicznie zmieniających się warunkach rynku 
pracy. Pozwalają na: szybkie dokształcenie się, uzupełnie-
nie wiedzy, poszerzenie horyzontów i zwiększenie własnej 
mobilności na rynku pracy. Aktualnie w ofercie Wydziału 
Zarządzania są: 

• Podyplomowe studia menedżerskie dla inżynierów 
budownictwa; 

• Podyplomowe studia menedżerskie dla inżynierów;
• Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; 
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
• Coaching w biznesie;
• Menedżer w jednostkach samorządu terytorialnego; 
• Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środo-

wiskiem i bhp; 
• Menedżer jakości; 
• Lean Management; 
• Zarządzanie zasobami ludzkimi; 
• Logistyka w biznesie; 
• Zarządzanie w budownictwie; 
• Komunikacja marketingowa i zarządzanie relacjami 

z klientami; 
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. 

Więcej o studiach podyplomowych na stronie: 
wz.pb.edu.pl/Kandydaci/Oferta-edukacyjna/
Studia-podyplomowe

Opracowanie:
dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB

Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania

e-mail: j.ejdys@pb.edu.plStudenci z Chin podczas zajęć

Inaugurcja Szkoły Letniej Logistyki na Wydziale Zarządzania

 

Studenci kierunku Management of Innovation and Business De-
velopment

mailto:%20j.ejdys%40pb.edu.pl?subject=


Dofi nansowanie ze 
środków dotacji celowej:

250 496,03 zł

Dofi nansowanie 
projektu z UE:  

1 664 503,70 zł

Wkład 
własny: 

59 969,07 zł

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej 
realizuje projekt dofi nansowany 

z Funduszy Europejskich 

LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE 
międzynarodowe programy 

studiów II stopnia 
na Wydziale Zarządzania 
Politechniki Białostockiej 

( LogMan2)

Celem projektu jest zwiększenie dostępności 
międzynarodowych programów studiów II stopnia 
na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej

www.wz.pb.edu.pl/Study   e-mail: wz.logman@pb.edu.pl



STUDY 
IN POLAND!

STUDY 
IN ENGLISH! 

RECE IVE  
SCHOLARSHIP! 

Management, speciality: 
Smart and innovative 

business 

Management, speciality: 
Management of business 
relations between the EU 

and Eurasian countries  

starting on 
September 25th 2017

starting on 
September 25th 2017

starting on 
February 19th 2018

Logistics 

Faculty of Management, Bialystok University of Technology, Poland 
offers Master degree studies supported by the European Commission:

  ADVANTAGES
• innovative study programme
• instruction in English
• highly skilled faculty staff
• study in international 

environmental
• scholarship for foreigners 

of 1500 PLN/month
• accommodation in Student 

Residence Hostels
• support of friendly 

coordinators
• assistance in job search 

after study

INFORMATION 
ABOUT THE STUDY 

www.wz.pb.edu.pl/Study

e-mail: wz.logman@pb.edu.pl
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