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ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ W DOBIE REFORMY 
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego 
z rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Andrzejem Kaletą

Wrocławiu w  bieżącej kadencji, nie spodziewałem się 
ani też nie oczekiwałem zasadniczej reformy systemu 
szkolnictwa wyższego w Polsce. Nie spodziewałem się 
radykalnej zmiany, jako że dotąd wielokrotnie podej-
mowane próby reformy każdorazowo kończyły się na 
deklaracjach.

Z  drugiej strony nigdy też nie oczekiwałem tego 
typu reform, gdyż nie widzę w nich panaceum na pro-
blemy polskiego szkolnictwa wyższego. Nie oznacza 
to oczywiście, że nie dostrzegam poważnych słabości 
tego sektora. Problemem często sygnalizowanym jest 

Od prawej: prof. dr hab. Andrzej Kaleta i prof. dr hab. Stanisław Brzeziński

S tanisław Brzeziński: Pan Profesor jest rektorem 
jednej z  czołowych uczelni ekonomicznych w  na-

szym kraju w okresie przygotowywanej i wprowadza-
nej w  życie reformy szkolnictwa wyższego w  Polsce. 
Proszę powiedzieć, czego oczekiwał Pan Profesor po tej 
reformie i  czy te oczekiwania zawarte w  Konstytucji 
dla Nauki, czyli Ustawie o szkolnictwie wyższym i na-
uce oraz przepisach ją wprowadzających, spełniły się.

Andrzej Kaleta: Prawdę powiedziawszy, podejmując 
się funkcji rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we 
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chroniczne niedofinansowanie. Jednocześnie jest 
faktem, że mało sprawne są  mechanizmy zarządza-
nia uczelniami. Nieczytelna jest struktura sektora, 
a  mechanizmy finansowania działalności naukowej 
i  dydaktycznej nie wiążą się z  jakością działań. Bra-
kuje skutecznego mechanizmu pozyskiwania nowych 
pracowników naukowo-dydaktycznych i  efektywnych 
ścieżek ich kariery zawodowej. Problem w tym, że nie 
są to zjawiska, które można wyeliminować za pomocą 
jednej reformy systemu finansowo-prawnego.

Widać to i  na przykładzie dziś prowadzonych 
działań reformatorskich. Choć wyjściowo zakładano 
radykalną przebudowę całego systemu, to w  praktyce 
rewolucja i  to w  dość złagodzonej formie dotknęła 
praktycznie dwóch sfer: ustroju uczelni i  metod ich 
ewaluacji.

Nowe rozwiązania ustrojowe postrzegam w pewnym 
stopniu jako szansę dla uczelni takich jak Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu. Odejście od skostniałej, 
mało funkcjonalnej struktury wydziałowej i umożliwie-
nie swobodnego kształtowania oryginalnych rozwiązań 
organizacyjnych tworzą możliwość dla ich racjonaliza-
cji. Może to być istotny impuls rozwojowy uczelni, ale 
skorzystanie z tej możliwości jest wyjątkowo trudne.

Z  kolei nowy system ewaluowania działalności na-
ukowej, którego celem jest podniesienie rozwoju nauki 
polskiej na nowy wyższy poziom, stanowi dla polskich 
uczelni istotną szansę, ale i  znaczne zagrożenie. Do-
tyczy to w  znacznym stopniu nauk ekonomicznych. 
Ich włączenie w krótkim czasie w obieg światowy, ra-
dykalne podniesienie wymagań dla badań naukowych, 
choćby na wzór nauk przyrodniczych, może się okazać 
niewykonalne. Grozi to wielu uczelniom spadkiem 
z grona jednostek badawczych i naukowych do grupy 
ośrodków zawodowych. Dla wielu środowisk nauko-
wych oznaczałoby to głęboką deprecjację. Groźba taka 
oczywiście nie musi się ziścić. Zadecyduje o tym osta-
tecznie sam przebieg ewaluacji naukowej i aktywność 
poszczególnych uczelni. Dziś bardzo trudno progno-
zować i kształtować przyszłość w tym zakresie, w sytu-
acji gdy reguły gry wciąż nie są znane.

SB: Czy Konstytucja dla Nauki stanowi, zdaniem 
Pana Profesora, dobry fundament do dalszego rozwoju 
szkolnictwa wyższego w  dobie rewolucji informatycz-
nej i powstawania nowych technologii?

AK: Dziś nie odważyłbym się prognozować, jak nowe 
regulacje wpłyną na polskie szkolnictwo wyższe 
zwłaszcza w  kontekście nowych wyzwań cywilizacyj-
nych. Rewolucja technologiczna i  informatyczna sta-
wia wielkie wymagania światowym uczelniom i trudno 
obecnie wyrokować, jak sobie z  nimi poradzą nawet 
najwięksi globalni potentaci. Sytuacja w  Polsce jest 
znacznie trudniejsza, gdyż dodatkowo musimy od-
rabiać dystans do czołówki. Nowe regulacje mają nas 
przynajmniej zbliżyć do najlepszych uniwersytetów, 
a w miarę możliwości włączyć w wyścig światowy. Czy 
tak się stanie?

W  scenariuszu optymistycznym można oczekiwać 
większej elastyczności w kształtowanie ustroju uczelni, 
wzrostu profesjonalizmu w  zarządzaniu nimi, czytel-
nych reguły oceny rozwoju, zwłaszcza naukowego, 
zasadniczego zwiększenia strumienia finansowania 
nauki i  jego racjonalnego ukierunkowania ku jed-
nostkom zapewniającym największą efektywność ich 
wykorzystania.

Moim zdaniem, wysoce prawdopodobny jest sce-
nariusz pesymistyczny. Rozporządzenia i inne rozwią-
zania szczegółowe, które mają doprecyzować reguły 
gry, mogą się okazać nieczytelne, spóźnione, trudne 
do skutecznego wkomponowania w  politykę uczelni. 
Uczelnie zamiast podjąć wyzwanie, mogą wówczas mi-
nimalizować zmiany, przyjmować postawę zachowaw-
czą ukierunkowaną na przeczekanie. Zamiast efektu 
pozytywnego będziemy mieli wówczas utrzymanie 
status quo.

Ostateczne efekty funkcjonowania nowego ustawo-
dawstwa w  praktyce zależą w  mniejszym stopniu od 
rozwiązań fundamentalnych i kierunkowych, a przede 
wszystkim od rozstrzygnięć szczegółowych, które dziś 
wciąż nie są znane w stopniu wystarczającym.

SB: Ogromne znaczenie dla rozwoju szkolnictwa wyż-
szego w Polsce, w tym również dla Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu – uczelni, którą Pan Rektor 
kieruje już od kilku lat, ma jej umiędzynarodowienie. 
Jakie decyzje podejmowane są już przez władze uczelni 
na rzecz jej umiędzynarodowienia?

AK: Faktycznie umiędzynarodowienie jest dziś kluczo-
wym wyzwaniem dla polskiej nauki, w  tym dla Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tak jak nie 
ma dziś lokalnej gospodarki, tak i nauka, a może tym 
bardziej nauka zaczyna dziś funkcjonować głównie 
w obiegu światowym. Myślę tu zarówno o działalności 
naukowej, jak i dydaktycznej.

O randze współczesnych badań i publikacji nauko-
wych przesądza ich oddziaływanie międzynarodowe. 
Kluczowe znaczenie ma prowadzenie badań interesu-
jących dla świata, najlepiej w  zespołach międzynaro-
dowych, których wyniki udostępni się w  światowych 
mediach naukowych. Jest to ogromne wyzwanie dla 
badaczy z  nauk ekonomicznych, którzy dotąd badali 
głównie gospodarkę krajową, zgłębiali jej specyfi-
kę, formułując diagnozy i  rozwiązania nie zawsze 
uniwersalne.

Dla naszej Uczelni kluczowe warunki sukcesu 
w  zakresie umiędzynarodowienia nauki to pozyska-
nie zagranicznych naukowców wizytujących, poszu-
kiwanie partnerów do międzynarodowych projektów 
badawczych, wspieranie zagranicznych staży nauko-
wych pracowników, motywowanie do wyjazdów na 
prestiżowe konferencje międzynarodowe i  do publi-
kowania w  czołowych periodykach zagranicznych. 
Istotne jest zarówno finansowanie międzynarodowej 
działalności badawczej, jak i  wsparcie informacyjne 
oraz doradcze.
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Równie poważnym wyzwaniem jest umiędzyna-
rodowienie działalności dydaktycznej. Nowoczesne 
uczelnie powinny stanowić środowisko wielokulturo-
we, wielonarodowe. Będzie to odzwierciedlało sytuację 
we współczesnej gospodarce. Jednocześnie kształcenie 
powinno stwarzać studentom szansę poznania uczelni 
z innych krajów, innych kręgów kulturowych. Przygo-
tuje ich to do późniejszej pracy w globalnych organiza-
cjach. Jest to ogromnie ważne dla projektowania karier 
zawodowych w przyszłości.

Dla wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego 
oznacza to bardzo intensywne starania o pozyskiwanie 
kolejnych prestiżowych certyfikatów, zawiązywanie 
umów partnerskich z  uczelniami zagranicznymi i  za-
cieśnianie współpracy z nimi, zwiększanie starań o po-
zyskiwanie studentów zagranicznych na studia i staże, 
motywowanie studentów własnych do wyjazdów za 
granicę.

Już dziś widać znaczące efekty działań naszej Uczel-
ni we wszystkich wskazanych wyżej polach, ale wciąż 
oczekiwania zdecydowanie przerastają dotychczasowe 
dokonania.

SB: Niezwykle ważną kwestią w  kształceniu młodych 
kadr stanowi przedsiębiorczość akademicka. Jakie 
kroki są  podejmowane przez władze Uczelni na rzecz 
rozwoju tej przedsiębiorczości?

AK: Dla uczelni ekonomicznych przedsiębiorczość 
akademicka stanowi naturalny, kluczowy kierunek 
rozwoju. Misją Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu jest między innymi przygotowywanie stu-
dentów do przyszłych karier przedsiębiorczych. Dla 
znaczącej części słuchaczy jest to preferowana ścieżka 
kariery. Przygotowania do niej nie można ograniczyć 
do tradycyjnej dydaktyki i  klasycznego przekazu 
wiedzy. Bardzo istotne jest rozwijanie praktycznych 
umiejętności. Temu służy między innymi przedsię-
biorczość akademicka.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocła-
wiu podejmuje się szereg inicjatyw w  tym zakresie, 
z  których dwie wydają się mieć największe znacze-
nie. Przede wszystkim rozwijany jest nowoczesny 
inkubator przedsiębiorczości. Jest to z  jednej strony 
duży projekt budowlany realizowany przy znaczącym 
wsparciu finansowania zewnętrznego, z drugiej strony 
znaczący projekt doradczo-szkoleniowy ukierunko-
wany na merytoryczne wsparcie zainteresowanych 
przedsiębiorców. Ambicją uczelni jest stworzenie aka-
demickiego inkubatora przedsiębiorczości znaczącego 
dla studentów własnych, ale i  dla całego środowiska 
akademickiego i  to nie tylko dolnośląskiego. W trak-
cie realizacji projektów inwestycyjnych już podej-
mowane są  inicjatywy inkubacji przedsiębiorczości 
studenckiej.

Drugą ważną inicjatywą wrocławskiego Uniwer-
sytetu Ekonomicznego, ukierunkowaną na wsparcie 
przedsiębiorczości akademickiej, jest tzw. Biznesowy 
Indywidualny Program Studiów. W  ramach indywi-

dualnego programu nauczania selekcjonowani są stu-
denci zainteresowani własną działalnością bizneso-
wą. Kojarzeni są  oni z  tutorami dobranymi spośród 
pracowników naukowych uczelni oraz z  mentorami 
dobieranymi spośród praktyków biznesu. Zadaniem 
jest takie ukierunkowanie procesu studiowania 
w ścisłej indywidualnej współpracy z tutorem i men-
torem, by efektem studiów była dojrzała, zweryfiko-
wana koncepcja własnego przedsiębiorstwa, gotowa 
do wdrożenia bezpośrednio po  studiach. Powyższy 
program realizowany jest od roku i już dzisiaj wydaje 
się spełniać stawiane mu oczekiwania, co umożliwi 
jego stopniowe rozszerzenie na coraz liczniejsze gru-
py studentów.

SB: Jak powinna – zdaniem Pana Rektora – na przy-
kładzie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
prezentować się polska uczelnia przyszłości?

AK: Wyobrażam sobie różne uczelnie przyszłości, 
tak jak różne ich koncepcje mogą przynieść sukcesy. 
Wydaje się bowiem, że rozwój sektora nauki polskiej 
będzie odbywał się w drodze segmentacji sprzyjającej 
normowaniu modeli.

Mnie osobiście najłatwiej jest opisywać wizję 
wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ma-
rzę o  tym, by w  przyszłości była to czołowa w  kraju, 
a  najlepiej licząca się i  w  Europie akademicka szkoła 
biznesu. Szczególnie ważne jest w moim przekonaniu 
łączenie profilu biznesowego z  akademickim charak-
terem uczelni.

Profil biznesowy jest bardzo atrakcyjny dla uczelni 
ekonomicznych. Specjalizacja w  tym obszarze wyda-
je się bardzo obiecująca i  atrakcyjna. Kształcenie dla 
biznesu, wspólnie z  biznesem, na najwyższym świa-
towym poziomie daje szanse rozwoju pracownikom 
i studentom. Jest to dziedzina rozwojowa i niezwykle 
perspektywiczna, czego dowodem jest spektakularny 
rozwój licznych szkół biznesu na świecie. Wydaje się, 
że można skorzystać z  tych wzorców w  środowisku 
krajowym, co nie oznacza, że będzie to proste, bowiem 
aspirujących będzie z pewnością wielu.

Profil akademicki jest dla renomowanej uczelni 
biznesowej szczególnie ważny. Dowodzą tego zresztą 
doświadczenia elitarnych światowych szkół bizne-
su, które w  każdym przypadku mają taki charakter. 
Akademickość oznacza w  tym znaczeniu oparcie 
działalności dydaktycznej na oryginalnych badaniach 
naukowych. Mogą to być badania teoretyczne bądź 
stosowane. W  każdym przypadku chodzi o  to, by na 
ich podstawie tworzyć autorskie propozycje dydak-
tyczne i  wdrożeniowe. Renomowana szkoła biznesu 
nie może ograniczyć się do przekazu zewnętrznej wie-
dzy do odbiorców, ale musi ją samodzielnie tworzyć. 
Wpisuje się to we wspomniany wyżej cel ukierunko-
wania polskich uczelni na wzrost poziomu naukowego 
do standardów światowych.

SB: Dziękuję za rozmowę
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Wprowadzenie

E mbrionalną formą przedsiębiorstwa kapitalistycznego 
była manufaktura. Już w tej formie organizacji pracy 

stosowany był wewnątrzzakładowy podział pracy wśród 
wyspecjalizowanych rzemieślników. W  tym okresie czło-
wiek organizował procesy pracy, rozwijał przedmioty 
i  narzędzia oraz sposoby wykonywania danego przed-
miotu. Za jakość wykonywanej ręcznie pracy odpowiadał 
wykonawca. 

Człowiek tymczasem konstrował coraz bardziej zło-
żone narzędzia, które  stopniowo zostawały uzupełnia-
ne przez maszyny. Najpierw były to proste urządzenia 
służące do przemiany energii i  wykonywania prostych 
prac. Z  biegiem lat maszyny rozszerzały mechaniczne 
możliwości ciała lub zmysłów człowieka oraz regulowania 
i  porządkowania procesów życia (Niewiadomski, 2016, 
s. 18). Siła fizyczna wykonawcy zadań została zastąpiona 
znacznie większą siłą maszyny, której człowiek stał się 
operatorem i użytkownikiem. W kontekście powyższego 
coraz bardziej niezbędna stawała się wiedza i  umiejęt-
ności, które dotyczyły maszyn, narzędzi i nowych sposo-
bów wytwarzania. Liczne wynalazki oraz usprawnienia 
produkcji spowodowały rozrost przedsiębiorstw –  od 
niewielkich warsztatów, manufaktur do zakładów prze-
mysłowych. Zapoczątkowane pod koniec XVIII wieku 
przemiany w przemyśle, zwane wielką rewolucją przemy-
słową, K. Adamiecki (1985) uważał za okres przełomowy 
w  dziejach ludzkości. Wprowadzenie maszyn zrewolu-
cjonizowało istniejący sposób wytwarzania. Powstało 
przedsiębiorstwo, w  którym współdziałały dwa układy: 
ludzi i maszyn. Sprawność przedsiębiorstwa stała się uza-
leżniona od odpowiedniej symbiozy tych układów. Nowe 
narzędzia, maszyny i  technologie zmieniły sposób pracy 
i  stały się zaczątkiem powstawania fabryk. W  oparciu 
o prawo ekonomiki skali i specjalizacji, dzięki rozwojowi 
technicznego uzbrojenia pracy (maszyn, urządzeń, tech-
nologii) oraz organizacji wytwarzania (zamienność części, 
wytwarzanie w  partiach produkcyjnych), zwiększyła się 
ilość i seryjność wytwarzanych dóbr (Niewiadomski, 2016, 
s. 20). Szczytowym momentem w produkcji masowej było 
wprowadzenie i rozwinięcie do perfekcji przez H. Forda 
produkcji taśmowej, która zrewolucjonizowała przemysł 
obróbczo-montażowy (Walentynowicz, 2013, s.  61). Od 
lat pięćdziesiątych XX wieku koncepcja produkcji zaczęła 

się zmieniać. Obywatele stawali się coraz bardziej zamoż-
ni, zorientowani na wyroby wyższej jakości, dopasowane 
do bieżących ich potrzeb (Niewiadomski, 2016, s. 22). 

Współczesnym producentom przyszło funkcjonować 
w specyficznym, bo turbulentnym otoczeniu. Nieustające 
zmiany społeczne, polityczne i  gospodarcze przyczyniły 
się do tego, że dotychczas sprawdzające się i powszechnie 
wykorzystywane metody produkcji masowej i dopasowa-
ne do nich strategie zarządzania nie znajdują zastosowa-
nia w obecnych czasach. 

Pojawiła się nowa gospodarka o  trzech zasadniczych 
atrybutach – jest globalna, faworyzuje byty niematerialne 
(idee, informacje, powiązania i  wiedzę) i  jest silnie we-
wnętrznie połączona. Te trzy cechy stwarzają nowy rodzaj 
rynku i  społeczeństwa zakorzeniony we wszechobecnej 
sieci powiązań. 

Podczas gdy trzecia rewolucja przemysłowa polegała 
na automatyzacji pojedynczych maszyn i  procesów, ko-
lejna niesie za sobą kompleksową transformację cyfrową 
wszelkich środków trwałych oraz pogłębioną integrację 
z  partnerami współtworzącymi wspólnie łańcuch warto-
ści w  ramach cyfrowych ekosystemów. Globalnym tren-
dem, który umożliwił nadejście kolejnej rewolucji stał 
się przede wszystkim wzrost ilości dostępnych danych 
oraz możliwości obliczeniowych. Za ich sprawą możliwe 
stało się lepsze zarządzanie zasobami firmy, planowanie 
produkcji czy zarządzanie całym cyklem życia produktu. 
Analityka danych dała firmom sposobność pogłębiania 
współpracy z  dostawcami, a  także lepsze odpowiadanie 
na potrzeby klientów.

Przemysł 4.0 to koncepcja, która również trwale zmie-
nia model funkcjonowania przedsiębiorstw przemysło-
wych w sektorze maszyn rolniczych. Tymczasem analiza 
literatury przedmiotu wykazała, że dotychczas prowa-
dzono zaledwie cząstkowe badania dotyczące kierunku 
działań dostosowawczych w  kontekście ery przemysłu 
czwartej generacji. Wnioskowanie opierano głównie na 
badaniach literaturowych lub badaniach empirycznych 
prowadzonych w przedsiębiorstwach pochodzących z  in-
nych sektorów gospodarki. 

Badania dotyczące Przemysłu 4.0  prowadzono m.in. 
w  oparciu o  przemysł szklarski (Fischer, 2018). Podczas 
targów GLASSTEC 2018 w Düsseldorfie koncentrowano 
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się na debacie dotyczącej Przemysłu 4.0, prezentując roz-
wiązania, które rozpoznano także w  ramach badań pro-
wadzonych przez autorów publikacji. Na potrzeby pracy 
dokonano pogrupowania działań dostosowawczych rea- 
lizowanych przez producentów przemysłu motoryzacyj-
nego. Ich przewidywania w odniesieniu do producentów 
sektora maszyn rolniczych potwierdziły bliskość postrze-
gania występujących imperatywów (wspólny mianownik). 
Powyższe pozwala konstatować, że sektory o  niższym 
poziomie rozwoju (sektor maszyn rolniczych) mogą się 
rozwijać według modelu zaobserwowanego w  sektorze 
bardziej rozwiniętym (przemysł motoryzacyjny); wyższy 
stopień skoordynowania przedsiębiorstw sektora maszyn 
rolniczych z  rzeczywistością jest pokłosiem przestu-
diowania dyktatu „Ery Nowej Generacji” w  przemyśle 
motoryzacyjnym.

Jak wynika z  powyższych rozważań, do tej pory za-
równo w naszym kraju, jak i zagranicą nie podjęto kom-
pleksowych, opartych na analizie wyników, badań zreali-
zowanych w dużej liczbie przedsiębiorstw produkcyjnych 
działających w  sektorze maszyn rolniczych1. Procesy za-
rzadzania produkcją w dotychczasowym kształcie ulegną 
istotnej zmianie. Cała transformacja przemysłu do mo-
delu cyfrowego 4.0 będzie także istotną zmianą z punktu 
widzenia organizacji i procesów. 

We współczesnym biznesie rozpoznanie jest istotnym 
elementem zapewniającym uzyskanie przewagi nad 
konkurencją2. Uzyskanie jej w  obszarze informacyjnym, 
zwłaszcza poprzez rozpoznanie ma ogromne znaczenie 
i  wpływa na końcowy wynik działalności przedsiębior-
stwa. Mając na uwadze wskazane uwarunkowania, pod-
jęto badania, których zasadniczym celem ustanowiono 
próbę odpowiedzi na pytanie: jakie działania dostoso-
wawcze w  kontekście ery przemysłu czwartej generacji 
muszą podjąć polscy wytwórcy działający w sektorze ma-
szyn rolniczych? Prezentowane badania mają charakter 
wycinkowy i nie stanowią jeszcze pełnej weryfikacji kon-
cepcji prezentowanej w ramach prowadzonego projektu. 
Główną ideą prowadzonych badań jest uszeregowanie 
obserwacji niezależnie od wielkości różnicy pomiędzy 
czynnikami3. Chodzi o  wysondowanie, jakie działania 
dostosowawcze muszą podjąć polscy wytwórcy obecnie 
i w niedalekiej przyszłości. 

Powyższe orientowanie wynika z  faktu, że Przemysł 
4.0  nie jest wyłącznie paradygmatem przyszłości, ale 
zagadnieniem, wokół którego należy budować pozostałe 
działania. Przedsiębiorstwa powinny łączyć i integrować 
ze sobą procesy i  urządzenia, pogłębiając automatyza-
cję. W  sposób sprawny i  skuteczny trzeba wykorzystać 
technologię chmur obliczeniowych oraz druk 3D. Ciężar 
planowania produkcji i  nadzorowania procesów powi-
nien zostać przeniesiony z  ludzi na komputery z  sze-
rokim wykorzystaniem danych z  systemów sterowania 
i kontroli. 

W  kierunku ery czwartej generacji podążają rozważa-
nia prowadzone przez autorów niniejszej pracy. Skutkują 
one analizą porównawczą starych i nowych dezyderatów 
oraz wyłanianiem się nowego paradygmatu całościowego, 
uwzględniającego budowanie elektronicznych kanałów 

aktywności biznesowej, czyli wirtualnego wymiaru pro-
wadzenia działalności gospodarczej powiązanego z  usie-
ciowieniem kluczowych (często strategicznych) obszarów 
biznesowych. W  opracowaniu przyjęto, że realizując 
swoje przedsięwzięcia w  zmiennym otoczeniu, każde 
przedsiębiorstwo powinno posiadać wysokie zdolności 
adaptacyjne. Adaptacja jest procesem dostosowywania się 
jednostek, grup społecznych, a także organizacji i instytu-
cji do nowego środowiska. Pociąga to za sobą konieczność 
przyjęcia nowych norm, wartości i  wzorców zachowań. 
Aby sprostać tym wymogom, przedsiębiorstwo powinno 
cechować się elastycznością.

Przemysł czwartej generacji 
― punkt wyjścia 

C hociaż termin Przemysł 4.0  funkcjonuje już od bli-
sko siedmiu lat, po  raz pierwszy użyty został pod-

czas Hannover Messe w 2011 roku (Lee, 2013; Qin i in., 
2016), to Przemysłu 4.0 nie można przypisać do jednej 
technologii czy pojedynczej zmiany w sposobach zarzą-
dzania produkcją (Kagermann i in., 2013; Lasi i in., 2014; 
Schmidt i in., 2015). Idea Przemysłu 4.0 jest bardzo mło-
da (Magruk, 2017, s. 243–254), dlatego w bardzo wielu 
aspektach, szczególnie w ujęciu systemowym, obarczona 
jest więc dużym poziomem niepewności. Pomimo du-
żego stopnia skomplikowania –  w  opinii autorów –  ko-
nieczne wydaje się prowadzenie badań implikujących 
przyswojenie wiedzy podstawowej i  praktycznej z  tego 
zakresu4.

Czwarta rewolucja przemysłowa jest koncepcją doty-
czącą wykorzystania automatyzacji oraz przetwarzania 
i  wymiany danych, a  także wdrażania różnorodnych 
nowych technologii pozwalających na tworzenie tzw. 
systemów cyberfizycznych oraz zmianę sposobów wy-
twarzania (Lee i in., 2015; Kagermann, 2014; Lee, 2008). 
Dotyczy ona także digitalizacji produkcji, gdzie urządze-
nia i systemy technologiczne są ze sobą skomunikowane, 
w tym poprzez Internet, oraz gdzie analizowane są duże 
ilości danych produkcyjnych. Przemysł 4.0 stanowi tutaj 
agregat pojęciowy obejmujący szereg nowych technolo-
gii (Dmowski i in., 2016) – m.in. Internet Rzeczy (Atzori 
i  in., 2010; Zuehlkea, 2010), chmury obliczeniowe (Xu, 
2012; Subashini, Kavitha, 2011; Valilai, Houshmand, 
2013; Wang, Xu, 2013), analizę Big Data (Lee i in., 2014), 
sztuczną inteligencję, a  także druk przyrostowy (Sęp, 
Budzik, 2015), rzeczywistość rozszerzoną (Stadnicka, 
Antonelli, 2014; Szulewski, 2016) czy roboty współpra-
cujące (Stadnicka, Antonelli, 2016).

Drugim wymiarem Przemysłu 4.0  jest ten związany 
z zarządzaniem produkcją, działalnością organizacji oraz 
łańcuchem tworzenia wartości. W  szczególności nastę-
puje tutaj zmiana architektury systemów zarządzania 
produkcją i  przechodzenie z  procesów liniowych oraz 
tradycyjnej piramidy systemów zarządzania produkcją 
na sieć połączeń i produkcję nieliniową. Połączenie wcze-
śniej wymienionych innowacji z nowymi możliwościami 
w zakresie sztucznej inteligencji może w efekcie doprowa-
dzić do rewolucyjnej zmiany sposobów zarządzania wy-
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twarzaniem, gdzie systemy działać będą w sposób wysoce 
autonomiczny, dynamicznie zmieniając swoją strukturę 
i funkcje w obrębie organizacji. Ten obszar biznesowy jest 
również omawiany w bieżącej publikacji, wskazując jego 
kluczowe cechy z  punktu widzenia uczestników sektora 
maszyn rolniczych.

Opisane powyżej zjawiska pozwalają obecnie na zmia-
nę paradygmatu wytwarzania, dając możliwość produkcji 
elastycznej, wysoce spersonalizowanej i  jednocześnie 
efektywnej kosztowo (Gerwin, 1993)5. 

Przemysł 4.0  stanowi również element większego 
megatrendu, którym jest transformacja cyfrowa. Znane 
paradygmaty kształtowania się społeczeństw zdają się 
w  tak przedstawionym ujęciu ewoluować w  stronę tzw. 

„cloud society”, czyli społeczeństwa chmury. Wydawać by 
się mogło, że cywilizacyjne przekształcanie się z  pracy 
ręcznej, rzemieślniczej i  manufakturowej, przez pro-
dukcję wielkoseryjną (masową), dalej produkcję specja-
lizowaną, w  kierunku gospodarki usług znalazło swoje 
odzwierciedlenie w  ostatnich latach w  postrzeganiu 
gospodarki jako opartej na wiedzy. Trudno nie zgodzić 
się z taki stanem. Jednak dostrzeżono, na gruncie nauki 
i  praktyki, pewne symptomy zmierzania już nie tylko 
w  stronę zdobywania istotnych informacji czy umie-
jętności radzenia sobie z  nimi, lecz dążenia do bycia 

„sprawnym operatorem” systemów (głównie informa-
tycznych). Dostępnych jest coraz więcej rozwiązań typu 
SaaS (system at service) opartych na modelu chmury 
obliczeniowej (cloud computing), co doprowadza do 
potrzeby posiadania praktycznych umiejętności w  in-
terface-owej ich obsłudze. Kompleksowe moduły ana-
lityczne BI (Business Intelligence) zdają się wyprzedzać 
znane w praktyce i powszechnie stosowane rozwiązania 
klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning – plano-
wanie zasobów przedsiębiorstwa), MRP (ang. Material 
Requirements Planning –  planowanie zapotrzebowania 
materiałowego), CRM (ang. Customer Relationship Ma-
nagement –  zarządzanie relacjami z  klientami). Z  pew-
nością są ich uzupełnieniem w zakresie przekształcania 
danych w  informacje, a  informacji w użyteczną wiedzę 
biznesową. Kluczowe okazuje się zatem realizowanie 
procesów kastomizacji systemów, dbających o spójność 
wielu wymiarów gromadzonych i przetwarzanych infor-
macji (Niewiadomski, Malinowski, 2018).

Schemat realizacji badań
ETAP₁ – Budowa formularza badawczego

W  celu budowy formularza badawczego autorzy prze-
prowadzili badanie przygotowawcze [B1]. Na tym 

etapie projektowania badań w dużej mierze wykorzystano 
metodę studiów literaturowych (Dworschak, Zaiser, 2014; 
Kopp, 2014; Kolberg, Zühlke, 2015; Fallera, Feldmüllera, 
2015; Radziwon i  in., 2014; Żmijewski, 2014; Weyer i  in., 
2015) oraz technikę otwartej dyskusji w grupie ekspertów 
bezpośrednio związanych z  sektorem maszyn rolniczych6. 
Badania focusowe przeprowadzono wśród 8 celowo dobra-
nych przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych dzia-
łających w polskim sektorze maszyn rolniczych7 oraz 2 osób 

bezpośrednio uczestniczących w  różnego rodzaju projek-
tach jako merytoryczne wsparcie kadry menedżerskiej8. 
W  każdym przypadku były to osoby aktywne zawodowo. 
W dyskusji wyodrębniono dwa etapy: w pierwszym etapie 
zgłaszano nowe pomysły, koncepcje i przewidywania doty-
czące ery przemysłu czwartej generacji, starając się otwo-
rzyć umysły na wszelkie pojawiające się możliwości i  wy-
stępujące w praktyce warianty rozwiązań. W drugim etapie 
badań każda osoba w czasie trzech minut miała możliwość 
zapisania na kartce dwóch wybranych działań. Następnie 
przekazywała kartkę kolejnej osobie, która dopisywała 
swoje spostrzeżenia. Po upływie kolejnych trzech  minut 
kartka przechodziła w ręce następnej osoby. W ten sposób 
po trzech rundach grupa wygenerowała 66 rodzajów dzia-
łań dostosowawczych, które w  kontekście ery przemysłu 
czwartej generacji powinni podejmować polscy wytwórcy 
działający w  sektorze maszyn rolniczych. Wprowadzenie 
dużej liczby zmiennych stanowczo komplikuje i uniemoż-
liwia formułowanie istotnych wniosków, w związku z tym 
arkusz oceny ograniczono do kluczowych –  zdaniem au-
torów – obszarów oceny9. W tym celu po zakończeniu sesji 
podsumowano ocenę uzyskanych wyników. Autorzy spisali 
wszystkie wymieniane działania dostosowawcze, pogru-
powali pomysły podobne, co w  perspektywie pozwoliło 
ustalić im ostateczną listę 41 działań, które w kontekście ery 
przemysłu czwartej generacji powinni podejmować polscy 
wytwórcy sektora maszyn rolniczych. Na tym etapie uzna-
no, że istotną wartość poznawczą dla badania będą miały 
wiedza ekspercka, doświadczenia własne oraz obserwacja 
uczestnicząca autorów10. Stanowiły zatem jedno ze źródeł 
wykorzystywanych przy formułowaniu arkusza oceny. 

Jakie działania dostosowawcze – w związku z nastaniem 
ery przemysłu czwartej generacji – powinni podejmować 
polscy wytwórcy działający w sektorze maszyn rolniczych? 
W  celu uzyskania odpowiedzi na pytanie wykorzystano 
narzędzie, jakim jest kwestionariusz ankietowy składający 
się z  41 pytań zamkniętych. Decyzję o  zastosowaniu tej 
formy badania podjęto, kierując się następującymi wzglę-
dami (Matuszak-Flejszman, 2010, s. 137):

• zastosowanie ankiety jako techniki badawczej miało 
pozwolić na uzyskanie niezbędnych danych dotyczą-
cych podjętego zagadnienia;

• brak istotnych przeszkód (np. drażliwość problemów 
badawczych), które uzasadniałyby zastosowanie innej 
techniki;

• dzięki tej technice możliwe było uzyskanie na tyle bo-
gatego materiału badawczego, że nie było potrzebne 
wykorzystywanie innych technik badawczych.
Odpowiedź na postawione pytanie nie mogła spro-

wadzać się wyłącznie do budowy narzędzia badawcze-
go. Należało bowiem dokonać oceny stopnia realizacji 
każdego z wyodrębnionych w narzędziu działań, o czym 
mowa w dalszej części pracy.

ETAP₂ – Badanie zasadnicze (właściwe)

Przygotowaną listę działań dostosowawczych, które 
w  kontekście ery przemysłu czwartej generacji powinni 
podjąć polscy wytwórcy działający w  sektorze maszyn 
rolniczych, poddano weryfikacji wśród 76 osób reprezen-
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tujących celowo dobrane przedsiębiorstwa produkcyjne. 
Badania realizowano w trzech etapach, tj. podczas: 

• XXV Żuławskich Targów Rolnych odbywających 
się w  dniu 16 czerwca 2018 roku (badanie wśród 14 
przedsiębiorstw, co stanowi 18,42% ogółu badanych 
przedsiębiorstw);

• XV edycji wystawy rolniczej OPOLAGRA w  dniu 17 
czerwca 2018 roku (badanie wśród 23 przedsiębiorstw, 
co stanowi 30,26% ogółu badanych przedsiębiorstw); 

• XLI edycji Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-
-TECH 2018 w Minikowie w dniach 30 czerwca – 1 lip-
ca 2018 roku (badaniem objęto 39 przedsiębiorców, co 
stanowi 51,32% ogółu badanych przedsiębiorstw).
Badania prowadzono wśród 44 właścicieli (57,89%)11 

oraz 32 celowo dobranych menedżerów (42,11%)12 re-
prezentujących przedsiębiorstwa produkcyjne działające 
w sektorze maszyn rolniczych13. Podejmując decyzję o do-
borze respondetów, istotnym kryterium była bezpośrednia 
ich znajomość z osobami prowadzącymi badania. Pozwo-
liło to na ustalenie, czy dokonujący oceny jest niezależny 
w  prezentowanych przez siebie poglądach i  wydawanych 
opiniach oraz przede wszystkim, czy ma wystarczającą 
wiedzę w zakresie podejmowanego tematu. Przy doborze 
respondentów wzięto pod uwagę ich praktyczne doświad-
czenie w  sektorze maszyn rolniczych. Biorąc pod uwagę 
bariery komunikacyjne, do badań zaproszono osoby, 
z  którymi przewidziano bezpośrednie spotkania i  tym 
samym możliwość rozmowy. W opinii autorów wpłynęło 
to na wysoką skuteczność i jakość realizacji badania14. Jako 
że badanie zostało przeprowadzone za pomocą techniki 
ankietowej, narzędziem badawczym był kwestionariusz 
składający się z 41 pytań. Rozkład odpowiedzi na pytania 
w  poszczególnych blokach tematycznych przedstawiono 
w dalszej części artykułu.

Przemysł 4.0 a strategiczne 
działania dostosowawcze 
― postulowany kierunek zmian 

I stotność działań dostosowawczych, które w  dobie ery 
przemysłu czwartej generacji powinni podejmować 

polscy wytwórcy działający w  sektorze maszyn rolniczych, 
mierzony w skali od 1 – działania mało istotne do 5 – dzia-
łania bardzo istotne, różni się w zależności od ich rodzaju. 
Biorąc pod uwagę kryterium istotności działań, zostały one 
podzielone przez autorów badań na dwie grupy, tj. działania 
kluczowe i średnio ważne z punktu widzenia dostosowania 
się przedsiębiorstw do ery Przemysłu 4.0. Przyporządkowa-
nia wyodrębnionych rodzajów działań do określonych grup 
dokonano w oparciu o ich wartość średnią obliczoną na pod-
stawie wskazań respondentów biorących udział w badaniu15. 
Autorzy przyjęli następujące rozwiązanie: dolną granicę 
przedziału wartości dla grupy strategiczne działania dosto-
sowawcze stanowiła wartość kwartyla drugiego, natomiast 
górną granicę przedziału wartości dla czynności o  mniej-
szym wpływie – wartość kwartyla pierwszego. W rezultacie 
uzyskano następujące przedziały wartości:

• 5,00–4,00 –  strategiczne działania dostosowawcze 
(grupa 1),

• 3,99 i mniej – pozostałe działania w mniejszym stopniu 
implikujące dopasowanie (grupa 2).
Z przeprowadzonych badań wynika, że bardzo ważne 

(średnia ocena 4,76; 80,3% wskazań dla oceny 5  punk-
tów) z  punktu widzenia ery Przemysłu 4.0  jest wprowa-
dzanie do produkcji środków technicznych i  urządzeń 
automatycznych (maszyny sterowane numerycznie CNC, 
roboty spawalnicze, lakiernicze, przenośniki, podajniki), 
działających na zasadzie samoregulacji i pracujących bez 
udziału człowieka lub przy jego ograniczonym udziale 
(czujniki, siłowniki, sensory). W dobie niedoboru kadry 
wykonawczej szczególną uwagę zwraca się na koniecz-
ność przekazywania całości funkcji kierowania procesem 
wytwórczym specjalistycznym urządzeniom, najczęściej 
komputerom, częściowo natomiast pozostawiając pewien 
zakres funkcji wykonawczych ludziom16. Ważne jest przy 
tym wdrożenie narzędzi informatycznych umożliwiają-
cych zintegrowane projektowanie wyrobu (średnia ocena 
4,29; 48,7% wskazań dla oceny 5  punktów). Zwraca się 
uwagę na opracowanie modułu dynamicznego zarządza-
nia ścieżką postępu w produkcji z zamówieniem klienta 
(elastyczny panel kliencki, statusy, powiadomienia, narzę-
dzia do komunikacji zwrotnej itp.), co warunkuje dobrą 
komunikację pomiędzy partnerami (średnia ocena 4,24; 
4,24% wskazań dla oceny 5 punktów).

Na konkurencyjnym, pełnym substytutów rynku nie 
tylko produkt i cena decydują o sukcesie sprzedażowym. 
Doświadczeni menedżerowie podkreślają, że równie waż-
ne jest budowanie relacji z klientem. Powyższego stanu nie 
sposób osiągnąć bez zastosowania systemu, który przede 
wszystkim ma zadbać o  dostarczenie potrzebnych infor-
macji do użytkownika. W związku z tym zwraca się uwagę 
na wprowadzanie narzędzi wspomagających elektronicz-
ną obsługę klienta, w tym obsługę wymian, zwrotów czy 
reklamacji (średnia ocena 4,44; 44,7% wskazań dla oceny 
5 punktów)17.

Potrzeba informacji o charakterze analitycznym i pro-
gnozującym, które mogą stać się podstawą oceny stanu 
przedsiębiorstwa, we wszystkich aspektach jego działal-
ności, jest niezaprzeczalna i  to niezależnie od wielkości 
czy charakteru przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przed-
siębiorstwa świadome swoich potrzeb controllingowych 
powinny podjąć decyzję o  informatyzacji. Zwraca się 
uwagę na konieczność implementacji zintegrowanych 
narzędzi wspomagających analizy w  zakresie control-
lingu produkcji, w  tym: analiza i budżetowanie kosztów 
produkcji, analiza wykonania budżetu, analiza odchyleń 
w  budżecie, analiza opłacalności inwestycji (zasoby), 
rachunek kosztów (w  tym rachunek kosztów działań), 
kosztowe mierniki efektywności produkcji (średnia ocena 
4,09; 42,1% wskazań dla oceny 5 punktów)18.

W  celu zagwarantowania jednolitego stanu informa-
cji w całym przedsiębiorstwie baza danych powinna być 
zsynchronizowana z częściowymi zasobami w innych sys-
temach. Ważne jest zatem wprowadzanie kompleksowych 
i otwartych na integracje platform sprzedażowych (zamó-
wienia, panele statystyk, panele analityki, panele kontroli) 
umożliwiających integrację z działem produkcji (średnia 
ocena 4,07; 31,6% wskazań dla oceny 5 punktów).
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Problem zarządzania olbrzymią ilością informacji pro-
duktowych w sposób strukturalny i możliwość ich przej-
rzystej prezentacji stanowią istotne wyzwania w  kontek-
ście ery Przemysłu 4.0. Wraz z pojawieniem się różnych 
elektronicznych mediów i coraz większego zróżnicowania 
informacji dedykowanych dla każdego klienta docho-
dzi do coraz większego wzrostu wymagań. Zadaniem 
przedsiębiorstwa jest wydajne udostępnianie ważnych 
dla klienta informacji produktowych – najlepiej w formie 
pozytywnie wyróżniającej się wśród konkurencji. Istotny 
potencjał oszczędności oraz usprawnienie procesów za-
kupowych, produkcyjnych i sprzedażowych otwiera przed 
przedsiębiorstwami wdrożenie platformy programowej 
do zarządzania informacją produktową i  katalogową 
(średnia ocena 4,07; 38,2% wskazań dla oceny 5 punktów). 

Obszar utrzymania ruchu to bardzo wrażliwy i ważny 
obszar każdego, choćby najmniejszego, przedsiębiorstwa 
produkcyjnego. Służby utrzymania ruchu nie powinny 
czekać na awarie, ale je przewidywać i obniżać ryzyko ich 
wystąpienia do minimum. Częścią tego planu jest wdroże-
nie aplikacji umożliwiających zarządzanie oprzyrządowa-
niem produkcyjnym (średnia ocena 4,06; 38,2% wskazań 
dla oceny 5 punktów). Zastosowanie zautomatyzowanego 
zarządzania gospodarką narzędziową, wspartego dobrym 
programem komputerowym i odpowiednimi urządzenia-
mi przyniesie wymierne korzyści, wśród których wyróż-
nić należy: w  pełni zautomatyzowane administrowanie 
narzędziami, całodobowe monitorowanie ruchu narzędzi, 
ciągłe raportowanie o ruchach narzędzi, uniemożliwienie 
zatrzymania produkcji (ze względu na brak narzędzi), 
wzrost świadomości pracowników co do kosztów narzę-
dzi, wyeliminowanie anonimowości pobierania narzędzi, 
automatyczny proces zamawiania (zakupu) narzędzi, wła-
ściwe przypisanie (alokacja) kosztów narzędzi do określo-
nych produktów czy zespołów produkcyjnych19. 

W  erze Przemysłu 4.0  szczególnego znaczenia nabiera 
planowanie działań i reagowanie w przypadku nieprawidło-
wości tak, aby zapewnić maksymalną dostępność przy mi-
nimalnych kosztach20. Wymusza to na przedsiębiorstwach 
dużo bardziej pogłębione analizy danych niż umożliwiają 
to dostępne programy magazynowe. Zwraca się uwagę na 
konieczność wdrożenia modułów służących do centrali-
zacji i automatyzacji zarządzania zapasami (średnia ocena 
4,05; 42,1% wskazań dla oceny 5 punktów). Moduł wyko-
rzystuje algorytm, który adaptacyjnie dobiera optymalny 
poziom zapasu poszczególnych towarów w taki sposób, aby 
zminimalizować ilość braków i utraconą sprzedaż. Umoż-
liwia to zwiększenie sprzedaży bez zwiększania kosztów. 
Aplikacja zautomatyzuje zarówno generowanie zamówień 
do dostawców, jak i zamówienia wewnętrzne. W rezultacie 
prowadzi to do lepszego zarządzania portfelem produktów 
i znacznego zwiększenia wskaźnika rotacji zapasów.

Istotna z  punktu widzenia Przemysłu 4.0  jest wielo-
kierunkowa komunikacja i  przepływ informacji, w  tym 
korelacja danych z korespondencji z danymi z systemów 
(średnia ocena 4,05; 36,8% wskazań dla oceny 5 punktów). 
Zasadne jest zatem wdrażanie modułu, który stwarza 
możliwość elektronicznej wymiany dokumentów między 
kontrahentami wg standardu EDI (ang. Electronic Data 

Interchange). Dokumenty przesyłane w  tym standardzie 
mogą być automatycznie importowane do systemów 
informatycznych kontrahentów. Wymiana EDI dotyczy 
faktur, zamówień oraz awizacji wysyłek.

W obliczu ery przemysłu czwartej generacji zwraca się 
uwagę na konieczność stopniowego wdrażania aplikacji 
stwarzających możliwość integracji z  systemami kom-
puterowymi firm spedycyjnych w  zakresie generowania 
wydruków według określonych szablonów, generowania 
indywidualnych oznaczeń przesyłek dla każdego ze spe-
dytorów czy automatycznego rozliczania kwot pobrania 
(średnia ocena 4,03; 30,3% wskazań dla oceny 5 punktów). 
Pełna automatyzacja procesu dystrybucji zamówień z ele-
mentem obsługi komunikacji z klientem wpływać będzie 
na elastyczność operatora w zakresie modelowania prze-
pływu wysyłek.

W  erze automatyzacji i  robotyzacji produkcji bardzo 
ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo, którego za-
chowanie powinno być nadrzędną ideą ery Przemysłu 4.0. 
Już na etapie projektowania systemu automatyki lub ro-
botyki należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie 
zabezpieczenie implementowanych narzędzi. Ważne jest, 
aby możliwość spowodowania zagrożenia dla zdrowia 
i  życia człowieka maksymalnie zminimalizować. Należy 
tak skonfigurować system, aby wszystkie sytuacje awaryj-
ne były wychwytywane i powodowały określone działanie 
maszyn i urządzeń.

W  ramach jednej publikacji nie sposób dokonać na-
wet najbardziej skondensowanego przeglądu wszystkich 
pojęć, koncepcji i  rozwiązań dotyczących „przemysłu 
czwartej generacji”. Zachowanie rozsądnych rozmiarów 
opracowania implikuje konieczność syntetycznej prezen-
tacji przytaczanych argumentów. Obiektywna niemożność 
pełnego rozwinięcia wszystkich wątków podejmowanego, 
dość złożonego, problemu nie zdejmuje jednak z autorów 
odpowiedzialności za przedstawione poglądy. Dokonując 
wyboru, starano się zachować pewną spójność logiczną 
prowadzonych rozważań, pokazując równocześnie pod-
stawowe cechy i  trudności związane z  adaptacją, w  tym 
z wyzwaniami, które stoją przed przedsiębiorstwami wy-
twórczymi działającymi w sektorze maszyn rolniczych.

Podsumowanie

M enedżerowie w coraz większym stopniu uświadamia-
ją sobie, że nastąpiło fundamentalne przewartościo-

wanie orientacji w zarządzaniu, w zakresie celów, operacji 
i procesów funkcjonowania. Mamy do czynienia z przeło-
mem cywilizacyjnym, który dokonuje się w technologiach 
informacyjnych. Rozwój technologii doprowadza do tego, 
że wiedza staje się powszechnym atrybutem wszelkich 
działań i  zamierzeń. Postępująca zaś globalizacja, działa-
nie w  turbulentnym otoczeniu stwarzają sytuację, w któ-
rej posiadanie odpowiednich kompetencji warunkuje 
prowadzenie i  efektywność integrowanych działań. Stąd 
też współczesne idee, koncepcje i  teorie eksponują rolę 
kompetencji w  skutecznym zarządzaniu przedsiębior-
stwem. Zwraca się uwagę, że w większym niż dotychczas 
stopniu należy skoncentrować się na doskonaleniu wiedzy 
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pracowników, pozwalającym rozwijać zarówno ich kom-
petencje, jak i kompetencje całej organizacji. 

Przed organizacjami, a właściwie przed ich menedżera-
mi stają nowe wyzwania, które należy podjąć. Jeżeli cho-
dzi o wyzwania, uczestnicy badania zauważyli, że istotną 
barierą związaną z  wdrożeniem rozwiązań Przemysłu 
4.0  nie będzie wyłącznie pozyskanie właściwej technolo-
gii, ale –  związana z  tym –  konieczność zmiany kultury 
organizacyjnej i  zdobycia nowych kompetencji. Aby 
wdrażać i  utrzymywać nowoczesne systemy, na których 
oparto ideę Przemysłu 4.0, potrzebne są kompetencje za-
równo z zakresu automatyki, jak i informatyki, ponieważ 
w dzisiejszych czasach te dwie dziedziny coraz bardziej się 
przenikają. W związku z tym konieczny może się okazać 
nacisk na kształcenie interdyscyplinarnych specjalistów. 

Większość badanych przedsiębiorstw dostrzega istnie-
nie luki w kompetencjach niezbędnych do przeprowadze-
nia „transformacji cyfrowej”21. W związku z powyższym 
zauważa się potrzebę określenia wielkości luki pomiędzy 
stanem pożądanym a rzeczywistym, co będzie przedmio-
tem kolejnego opracowania autorów. Według autorów po-
trzeba rozwoju szerokiego zakresu nowych kompetencji 
technologicznych (inżynierskich) i bezprecedensowa licz-
ba zmian w  procesie zarządzania produkcją oznacza, że 

„miękkie” umiejętności nabiorą jeszcze większej wagi niż 
dotychczas. Dostrzega się potrzebę rozwoju kompetencji 

„miękkich”, związanych z  komunikacją i  przywództwem 
oraz pozyskiwania „twardych” zdolności nietechnicznych, 
dotyczących prowadzenia firmy i organizacji pracy.

Wyzwanie, jakie stoi przed współczesnymi przedsię-
biorstwami, polega na znalezieniu odpowiedzi na pytanie: 
jak efektywnie wykorzystać to co już wiemy i  jesteśmy 
w stanie się dowiedzieć?

prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wydział Finansów i Zarządzania
e-mail: bogdannogalski.bn@gmail.com

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania
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dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. UG
Uniwersytet Gdański
Wydział Zarządzania
e-mail: agnieszka.szpitter@ug.edu.pl

Przypisy

1) Opracowanie nawiązuje do przedsiębiorstw produkcyjnych 
związanych z sektorem maszyn rolniczych. Autorzy prowadzą 
badania w oparciu o przedsiębiorstwa, które wytwarzają wy-
roby implikowane w celu realizacji zastępowania pracy ręcznej 
w produkcji rolniczej pracą maszyn i urządzeń technicznych.

2) W  niniejszej pracy odzwierciedlone poprzez zorganizowane, 
aktywne i ciągłe działania prowadzące do uzyskania informa-
cji, co do kierunku podejmowanych działań.

3) Oczywiście należy mieć na uwadze fakt, że rangowanie eli-
minuje znaczą część informacji, jakie zostały zebrane w ba-
daniu. Różnica pomiędzy kolejnymi obserwacjami (wiel-
kość tej różnicy) może stanowić bardzo ważną informację, 
która to przy rangowaniu ulega eliminacji (nie jest brana 
pod uwagę).

4) Nic więc dziwnego, że według badania zleconego przez nie-
mieckie Ministerstwo Gospodarki około 70% wszystkich ma-
łych i średnich firm (MŚP) pracuje obecnie intensywnie nad 
koncepcjami związanymi z Przemysłem 4.0.

5) Wytwarzanie responsywne zakłada elastyczne dostosowywa-
nie produkcji względem dynamicznie zmieniających się wy-
magań klienta, tak aby w każdym przypadku powstał produkt 
skrojony na miarę jego potrzeb. Oprócz personalizacji pro-
duktu końcowego, istotne jest również zagadnienie reorgani-
zacji produkcji w zależności od zmian sytuacji ekonomicznej 
na rynku. 

6) Zastosowanie tej metody podyktowane było łatwością ze-
brania odpowiedniej grupy kompetentnych rozmówców, 
możliwościami pobudzenia grupy do kreatywnego myślenia, 
niskim kosztem realizacji badania oraz możliwością wygene-
rowania dużej liczby pomysłów w krótkim czasie.

7) Właściciele czynnie uczestniczący w  zarządzaniu przedsię-
biorstwem (włączający się w działania strategiczne), z którego 
się wywodzą.

8) Do badań zaproszono 10 ekspertów, co spełnia warunki meto-
dyczne zastosowanej metody (Paliwoda, 1983, s. 31–38; Okoli, 
Pawlowski, 2004, s.  15–29). Jest to wprawdzie liczba wpisu-
jąca się w minimalne wymagania ilościowe dotyczące grupy 
uczestników, jednak według M. Matejuna (2015, s. 145) z po-
wodzeniem może być stosowana, szczególnie w  warunkach 
pokrewnej specjalizacji merytorycznej ekspertów.

9) W  założeniu autorów zwiększa to skłonność respondentów 
do uczestniczenia w kolejnym etapie badań; determinuje chęć 
do udzielania odpowiedzi na wszystkie poruszane – w ramach 
oceny – zagadnienia.

10) Jeden z  autorów od ponad 14 lat związany jest z  przedsię-
biorstwami produkcyjnymi działającymi w  sektorze maszyn 
rolniczych; jako członek zarządu bezpośrednio nadzoruje ich 
działania, drugi natomiast –  jako wybitny naukowiec –  pro-
wadzi działalność doradczą w  zakresie zarządzania zmianą 
strategiczną, projektowania strategii, implementacji modeli 
biznesu i corporate governance. Ponadto angażuje się w pro-
wadzenie dużych projektów wdrożeniowych (od 2015 roku 
jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego gran-
tem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).

11) 50% właścicieli legitymowało się wykształceniem wyższym, 
29,55% –  średnim, 20,45 –  zawodowym; 29,55% właścicieli 
miało powyżej 50 lat, wiek 40,91% właścicieli kształtował się 
w przedziale 40–50 lat, 25% właścicieli miało pomiędzy 30–40 
lat, 4,54% poniżej 30 lat.

12) 71,88% menedżerów legitymowało się wykształceniem wyż-
szym, 25% – średnim, 3,12% – zawodowym; 4 osoby [12,5%] 
miały powyżej 50 lat, wiek 17 osób [53,13%] kształtował się 
w przedziale 40–50 lat, 8 osób [25%] miało pomiędzy 30–40 
lat, 3 osoby [9,37%] miało poniżej 30 lat.

mailto:bogdannogalski.bn%40gmail.com?subject=
mailto:niewiadomski%40zpcz.pl?subject=
mailto:agnieszka.szpitter%40ug.edu.pl%20?subject=
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13) W badaniu wzięli udział wytwórcy ciągników, kombajnów, 
przyczep, agregatów uprawowych, siewników, silosów, wóz-
ków widłowych oraz wszelkich urządzeń stosowanych w cho-
wie i hodowli zwierzęcej, takich jak paszowozy czy paszocią-
gi. W ramach firm zaproszonych do badań wymienić należy 
liderów branży tj.: Ursus, John Deere, New Holland, Claas, 
Deutz Fahr, SaMasz, Pronar, Unia, Metal-Fach. Zaproszeni 
właściciele i menedżerowie reprezentowali przedsiębiorstwa: 
mikro –  8  osób (10,53%), małe –  24 osoby (31,58%), śred-
nie – 35 osób (46,05%) oraz duże – 9 osób (11,84%). Małe 
i średnie przedsiębiorstwa zajmują kluczowe miejsce w sek-
torze maszyn rolniczych, stąd właśnie takie podmioty stano-
wiły istotną większość (77,63%). W przypadku dużych firm 
55,56% deklarowało udział kapitału zagranicznego.

14) W badaniu wzięli udział wszyscy zaproszeni przedsiębiorcy.
15) Należy tu poruszyć bardzo ważny aspekt liczenia średniej 

na skali Likerta, która jest szczególnym przypadkiem skali 
porządkowej. Co do zasady, na skalach porządkowych nie 
powinno liczyć się średniej wartości danej cechy. Niemniej 
jednak w metodologii badań wykorzystuje się ją w kwestio-
nariuszach ankiet i  dzięki niej uzyskać można odpowiedź 
dotyczącą stopnia akceptacji jakiegoś zjawiska czy poglądu. 
Skala ta została stworzona przez Likerta na potrzeby liczenia 
wskaźników zbudowanych z sumy (lub średniej) pytań kwe-
stionariuszowych i w związku z tym się różni od innych skali 
porządkowych. Wobec tego może być i z reguły jest trakto-
wana jako ilościowa. Dopuszcza się zatem liczenie średniej 
na takiej skali, co wykorzystują autorzy pracy. Jest to ponad-
to powszechnie stosowana praktyka przy opracowywaniu 
wyników badań ankietowych dla zmiennych mierzonych 
na skali Likerta (Elliott, Woodward, 2007, s. 40; Gamst i in., 
2008, s. 10).

16) Stopień przejścia automatyzacji częściowej w kompleksową 
można zmierzyć stosunkiem zautomatyzowanych operacji 
do ogólnej liczby operacji w danym procesie.

17) W  ramach prowadzonych badań zwrócono uwagę, że bu-
dowanie relacji z klientem, czyli także budowanie zaufania 
klienta, to proces wymagający zaangażowania całej organi-
zacji, z  najwyższym kierownictwem na czele. Skuteczność 
systemów zależy od zaangażowania zarządu w  stworzenie 
warunków do wykorzystania potencjału drzemiącego w sys-
temach i handlowcach.

18) Każde przedsiębiorstwo potrzebuje informacji zarządczych 
czy controllingowych. Jednakże dla każdego z nich wymaga-
ny jest inny zakres i rodzaj tych informacji; dobór informacji 
powinien być ściśle powiązany z przyjętą przez przedsiębior-
stwo strategią działania i nakreślonymi celami do osiągnięcia.

19) Według badanych przedsiębiorstw w pierwszym roku stoso-
wania zautomatyzowanego systemu gospodarki narzędzio-
wej uzyskano zmniejszenie kosztów zużycia narzędzi o  20 

– 30%.
20) Zwraca się uwagę na konieczność implementacji systemu 

automatycznego postępowania z wadami produktowymi na 
poziomie zarządzania asortymentem (średnia ocena 4,05; 
35,5% wskazań dla oceny 5  punktów). Umożliwi to wyeli-
minowanie pomyłek, błędów, niskiej jakości wyrobów, błęd-
nych oznaczeń itp.

21) Punktem najsłabiej ocenianym we współczesnych przedsię-
biorstwach są umiejętności pracowników.
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Industry 4.0 vs. Strategic Adaptation 
Measures of Polish Manufacturers 
from the Agricultural Machinery Sector

Summary

Presently, the nature of production is shaped by changes 
in the paradigm; from mass production to on-demand 
production, reflecting the current customer needs. 
This leads to an increased demand for innovation in 
the area of new resources, materials and production 
technologies, implementation of innovative production 
processes as well as shaping new business models. The 
answer to the expected capacity of modern production 
systems is based on knowledge, technologies and tools, 
simulation, optimisation and monitoring the existing 
production systems; the concept of the fourth-gen-
eration industry (Industry 4.0). In the context of the 
abovementioned, research has been undertaken whose 
primary goal is an attempt to answer the question: what 
adaptation measures in the context of the fourth-gener-
ation industry era will the Polish manufacturers oper-
ating in the agricultural machinery sector be forced to 
undertake? Most of the investigated companies notice 
a gap in the competencies that are necessary to conduct 
the “digital transformation”. A  vital barrier related to 
the implementation of Industry 4.0  solutions is not 
only to acquire the right technology, but also, which is 
related to this, the need to modify the organisational 
culture and gain new competences.

Keywords

Industry 4.0, adaptation activities, flexibility, fourth 
generation industry
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Introduction

T he contemporary world forces entrepreneurs to 
face challenges of various natures (Kates et al., 2005, 

pp.  8–21). Besides undeniable chances, revolutionary 
opportunities, dynamic development of social life, 
progress in the development of IT, it also brings about 
serious threats which more and more urgently require 
to formulate radical solutions. In many dimensions of 
the twenty-first century civilization’s functioning, people 
come dangerously close to the borderline, whose cross-
ing threatens to destabilise the whole system, (Bakari, 
2017). Today the world is in the information age, which 
has led to the development of knowledge-based socie-
ty utilising ingenious solutions to accumulate, process, 
use, disseminate and communicate knowledge (Web-
ster, 2002). Information technologies provide us with 
completely new opportunities for perceiving, examining, 
analysing, controlling, shaping or regulating numerous 
experienced phenomena or occurring processes. How-
ever, there appears a problem of imperfection as to the 
degree to which human activities are organised, lack of 
optimisation in decision-making processes as well as in 
their coordination and harmonisation at a  level higher 
than that of individual subjects. This is the cause of many 
different forms of wastage, overexploitation of natural 
resources, destruction and degradation of the natural 
environment, a state of imbalance, a privileged position 
of some groups of stakeholders with respect to access to 
information or the fruit of technological development 
(Carroll, Buchholtz, 2009).

In this study, the notion of an entrepreneur will include 
all (also collective) decision makers who, putting at risk 
the safety of their own property, determine the direction 
of development for entities remaining under their dom-
inant influence (even if they do not own such entities in 
a formal sense). The aim of this article is to create a model 
combining the evolving concept of sustainable develop-
ment (which is manifested by the growing popularity of an 
increasing number of standards, recommendations, poli-
cies shaping the company’s environment) with a scheme 
defining the behaviour of entrepreneurs adequate to this 
situation. The conditions occurring at present redefine 
this role considerably. A conscious and professional entre-
preneur who aims to lay stable foundations for their long-
term business activities has to take into consideration 
challenges generated by the age of the information society 

and to pursue the fulfilment of the key standards of sus-
tainable development. Arranging the content significant 
from this point of view will be facilitated by a conceptual 
model of the sustainability entrepreneur.

The role of sustainability in 
entrepreneurial activities

A nalysing the influence of the idea of sustainable de-
velopment on the manifestations of entrepreneurial 

behaviour, we face the necessity to take into considera-
tion the following two orders: the bottom-up order and 
the top-down order. The former refers to the bottom-up 
movement present in the realities of the information soci-
ety whose essence consists in awaking people’s awareness 
of potential threats resulting from civilizational devel-
opment. This is accompanied by the establishment of 
various influential non-governmental organisations. The 
rich diversity of the forms of this phenomenon produces 
situations in which, after a certain critical mass is exceed-
ed, a reaction occurs in the form of relevant institutional 
activities at the international level or levels of particular 
countries’ central administrations (which, in turn, is an 
expression of top-down logic).

The concept of sustainable development was prom-
ulgated in the report prepared by the UN World Com-
mission on Environment and Development (known also 
as the Brundtland Commission), established in 1983. 
The commission is most famous for developing a broad 
political concept of sustainable development and pub-
lishing the report entitled „Our Common Future” in 
April 1987. Its activities contributed to convening the 
1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. The authors of 
the report emphasised the necessity of perceiving and 
analysing the notion of „development” jointly, taking 
into consideration its economic, social, and ecological 
aspects (Johnston, 2002). Currently under implementa-
tion, the UN Agenda for Sustainable Development 2030 

–  Sustainable Development Goals concerns such issues 
as poverty, hunger, education, climate change, gender 
equality, health and social justice for the time horizon 
until the year 2030 (Dodds et al., 2016). Among such 
initiatives, the Global Compact is worth mentioning as 
the one which connects enterprises sensitive to the most 
important problems related to the issue of sustainable 
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development (Lawrence, Bearnish, 2012). The necessity 
for coordinating various activities results in the imper-
ative that certain issues need to be settled at the global 
level or at least at the level of whole political and eco-
nomic blocks. The European Union is a case in point. Its 
initiatives have on numerous occasions shown its will-
ingness to take into consideration the requirements of 
sustainable development (Huber et al., 2015).

The EU’s long-term Sustainable Development Strategy 
is the main tool determining the detailed objectives and 
actions leading to the achievement of fully sustainable 
development. The EU’s development priorities and ob-
jectives have been also included in many other strategic 
documents: Lisbon Strategy, The Europe 2020 Strategy 
etc. (Borys, 2010). The main challenges identified in the 
strategy are as follows: climate change and clean ener-
gy, sustainable transport, sustainable consumption and 
production, natural resources protection and manage-
ment, public health − social integration, demography 
and migrations, challenges related to global poverty and 
sustainable development. Within each of the challenges, 
concrete operational objectives and actions have been 
determined with a view to achieving the foregoing aims.

The significance of the idea of sustainable develop-
ment was proved by the scale of its implementation in the 
legal systems of the EU Member States. In case of Poland, 
concrete manifestations of practical implementation of 
the concept under discussion include the Environmen-
tal Protection Act of 27 April 2001. Participating in the 
UN Conference on Environment and Development and 
signing the three declarative documents, i.e. the 1992 
Rio Declaration on Environment and Development, the 
Agenda 21 Action Program, the Declaration on the Prin-
ciples of Sustainable Forest Management as well as the 
two global agreements, i.e. the Convention on Climate 
Change and the Convention on Biological Diversity, Po-
land assumed the obligation to implement the principles 
of sustainable development. However, much earlier, in 
1991, the Polish Parliament had adopted the National 
Ecological Policy determining the directions and objec-
tives of actions aimed at improving the conditions of the 
natural environment (Bukowski, 2009). 

The strategic documents prepared by the Polish cen-
tral administration refer to the definition of sustainable 
development included in the Environmental Protection 
Act and to the constitutional principle (Janikowski, 
2014). According to them, all activities of a  social and 
economic character and conducted on the basis of ob-
jectives specified in strategies, policies and sector pro-
grams as well as other documents related to social and 
economic development, protection of the environment 
and its resources should be mutually connected and 
carried out in accordance with the principle of sustain-
able development (Poskrobko, 2010). The main strategic 
documents constituting a foundation for Poland’s devel-
opment policy include the following (Markowski, 2016): 

„The Country’s Long-term Development Strategy. Poland 
2030. The Third Wave of Modernity” and „The Country’s 
Development Strategy 2020”.

„The Country’s Development Strategy 2020” is devel-
oped further in more detail in the following integrated 
strategies (Klasik, 2011):

• „The Strategy for the Innovative and Efficient Economy. 
Dynamic Poland 2020” is fully compatible with the pri-
ority of intelligent and sustainable development facili-
tating social inclusion.

• „The Strategy for the Development of Human Capital 
2020” is a  response to the necessity of improving the 
quality of life in Poland. It constitutes a starting point 
for the building of human capital and the improvement 
of its quality.

• „The Strategy for Energy Security and the Environment” 
– an Outlook for the Period until 2020” constitutes a re-
sponse to the challenges Poland will have to face in the 
areas of energy security and environmental protection.

• „The Strategy for the Efficient State 2020” is oriented 
towards the shaping of an open, helpful, effective and 
efficient state characterised by a  strong international 
position and a high degree of its citizens’ participation 
in the social and political life.

• „The Strategy for the Development of Social Capital 
2020” is oriented toward social capital constituting 
a factor important for the country’s development and 
the one that needs strengthening. The strategy assumes 
that actions to be undertaken should contribute to an 
increase in mutual trust among people and facilitate 
improvement in the level of trust in the state institu-
tions and authorities.
In addition, in this context, the following documents 

could also be mentioned:
• „The National Strategy for Regional Development 

2010–2020: Regions, Cities, Rural Areas” determines 
the goals for the regional development policy with re-
spect to both rural and urban areas and defines their 
relationships with other public policies with a  clearly 
territorial orientation (Makieła, 2009). The strategy 
applies also to the issue of reconciling the country’s 
different development-related interests connected with 
the regions’ competitiveness and its strengthening at 
the national and international levels, as well as prevent-
ing excessive and socially or politically unacceptable 
differences between the regions and within particular 
regions (Marszał, Makieła, 2005).

• „The Strategy for the Sustainable Development of Rural 
Areas, Agriculture and Fishing for the Years 2012–2020” 
provides for the preservation of the unique character 
of rural areas thanks to the sustainable development 
of competitive agriculture and fishing. Thanks to the 
fulfilment of this condition, rural areas will become at-
tractive places for working, living, resting and conduct-
ing agricultural or non-agricultural business activities, 
and their inhabitants will have a broad access to high 
quality public services (Kamińska, 2016).
The concept of sustainable development has been re-

flected in many strategies, policies, sector programs and 
other strategic documents prepared in all the EU Mem-
ber States as well as other leading economies all over the 
world. Besides the foregoing examples, the issue under 



16 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 11/2018

discussion has beens illustrated interestingly by universal 
sets of norms collected in the form of such standards as SA 
8000, AA 1000 or ISO 26000 (Herriott, 2016). Therefore, 
if we treat the described standards, policies, recommenda-
tions (regardless of whether they are created in bottom-up 
or top-down logic) as an expression of expectations of an 
ever-higher awareness of the information society, then we 
face the question of entrepreneur’s behaviour adequate to 
such challenges. Finding the answer to this question can 
be achieved by imposing a type of activity on the described 
circumstances. The entrepreneur should make an attempt 
to define his own behaviour in the light of violations of 
space determined by socially sensitive problems that he 
will be able to see through such a procedure. Achieving 
this awareness will allow him to rationally decide with 
whom (in the social environment) and in what area, es-
tablish a relationship to build a social consensus around 
the developed enterprise. The sustainability entrepreneur 
is precisely facing such a challenge.

Model of the sustainability  
entrepreneur

F rom the point of view of enterprises and entrepre-
neurs managing them, sustainable development 

means acceptance of restrictions in pursuit of one’s 
own needs and plans because of the welfare of the en-
vironment: the economic, social and ecological systems 
(Thomas, 2016). The point is to ensure that these exter-
nal functional systems maintain their possibilities of 
continuous recreation and regeneration without a dam-
age to their potential, nature, characteristic features and 

parameters (Saling, 2015, pp. 117–127). Simultaneously, 
every organisation should take care of the foregoing 
elements of reality in view of its own best interest be-
cause this could potentially provide it with favourable 
conditions for unlimited expansion and duration. Thus, 
the goal is to become aware of the feedback loop or 
interdependence occurring between a particular entity 
and the environment in which it exists for a long period 
of time (Geissdoerfer et al., 2016, pp. 757–768). In this 
context, it becomes obvious that every organisation is 
responsible for all the actions it undertakes. This applies 
also to situations in which an organisation has even an 
indirect impact on other entities’ actions, generating 
consequences significant for the whole community. 
Fulfilling their duties, the sustainability entrepreneur 
representing the organisation will first of all spare no ef-
forts to follow the win-win strategy in contacts with the 
environment, to contribute to the improvement of the 
living conditions of the whole community, to conduct 
dialogues with the environment and to solve arising 
problems, to limit the negative consequences of their 
activities for the environment –  also in the long term 
perspective (Saling, 2017, pp. 169–176).

The sustainability entrepreneur model (Figure 1) 
constitutes a  tool for conducting structured analyses 
of pro-development decision-making options avail-
able to an organisation in an environment exposed to 
permanent degradation in consequence of undertaken 
actions. It contains a series of mutually related elements 
taking into account different aspects of the issue under 
discussion. The basic element is the division of the an-
alysed reality into its internal dimension and external 

Figure 1. Conceptual model of the sustainability entrepreneur
Source: own research
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dimension. The former is connected directly with a con-
crete entity’s activity, adopted standards, rules, norms 
of conduct. The latter describes objective conditions, an 
environmental context, laws and rules determining the 
environment’s experience of all permanent and material 
consequences of actions taken by a given organisation. 
Thus, the specification of the negative consequences 
(nuisance) of activities conducted by an entity belong-
ing to a  particular sector, which is emphasised in the 
model, corresponds to a  profile of the environment’s 
sensitivity to disruptions of its balance or abilities to 
regenerate. The important thing is both the possibility 
to repair a  potential damage, using the environment’s 
own resources (without additional intervention from 
the outside) and a situation when this takes place thanks 
to mechanisms which are the subject of active support 
provided by the organisation generating disruptions. 
The model makes it possible to analyse a situation in the 
context of the three key perspectives: awareness, relation 
and activity. In practice, this model can be reproduced 
in the form of a set of the following leading questions to 
which answers need to be provided:

• To what extent does an organisation’s activity stand 
in opposition to the idea of sustainable development?

• Who is worried about the negative consequences of 
the organisation’s activities?

• What do an organisation’s efforts taking into consider-
ation the idea of sustainable development consist in?
In the presented model, it has been assumed that 

an entity undertaking pro-development actions may, 
to a  varying degree, manifest an orientation towards 
cooperation with the environment on a win-win basis. 
It is important that this relationship takes place within 
the information society, where efficient circulation of 
information ensures dissemination of knowledge on 
optimum solutions, manner of conduct and objectives 
worth pursuing. It means that we deal with conditions 
favourable for creation of various effective commu-
nication and information relationships which foster 
cooperation, but also with requirements concerning 
complete transparency of undertaken actions as they 
are easy to monitor openly and publicly (Kahle, Gurel-
Atay, 2014). In this case, a mechanism of social control 
based on efficient circulation of information constitutes 
a  supplement to the feedback loop disciplining the en-
trepreneur’s actions. Advanced solutions in the field of 
distribution and information analyses based on infor-
mation IT technologies, the dynamically progressing 
virtualization of all spheres of life (Bauer, Baran, 2015, 
pp. 128–134) force organisations to pay close attention 
to indirect consequences of their own initiatives or 
established relationships, even when they do not con-
tribute to the destruction of the environment. This also 
proves the importance of the process dimension of the 
whole phenomenon as a  sequence of dynamic actions 
undertaken by various entities joined by a  network of 
relationships and sharing responsibility for the final 
effect of functioning of such a complex whole. Informa-
tion technologies constitute here a  specific catalyst of 

observable changes. The outlined conditions contribute 
to the optimisation of a  number of complex undertak-
ings that require cooperation with a  view to reduce 
consumption of resources and labour input. Thus, we 
deal with a situation where the traditional boundaries of 
organisations gradually disappear due to a growing uti-
lisation of IT solutions which allow a deeper coordina-
tion, combination and harmonization of the activities of 
entities that previously constituted separate units. What 
becomes more and more important is a  new category 
of responsibility connected with selecting a  network 
withthin which efforts oriented towards integration are 
made. From this perspective, what is clearly visible is the 
necessity to analyse all the relationships and their con-
sequences which, even indirectly, are related to selecting 
an organisation’s development path in the information 
society. Hence the sustainability entrepreneur can be 
regarded as both a  material concept (a  set of features 
characteristic of a particular attitude manifested by con-
crete people) and a universal, non-material idea which 
is important to function in the information society.

A  separate issue analysed within the scope of the 
presented model is the crystallisation of an entity’s sen-
sitivity level to the requirements of sustainable devel-
opment because it is a  result of decisions, priorities of 
the entrepreneur responsible for implementing a devel-
opment strategy in the world of the information society 
(Freeman, Moutchnik, 2013, pp.  5–9). This level can 
be presented by means of a  conventional scale whose 
proposed form has been expressed in the following list:
1. reluctance (conducting activities evidently contrary 

to the Sustainable Development Goals);
2. indifference (activities neutral towards the Sustaina-

ble Development Goals);
3. kindliness (in conducted activities, it is possible to 

perceive intentional, not accidental, individual ac-
tions taking into consideration the Sustainable De-
velopment Goals);

4. support (the Sustainable Development Goals are, as 
it were, ingrained in the concept of conducted activi-
ties, but they are not the leading motive);

5. propagation (conducting activities oriented strict-
ly towards achieving the Sustainable Development 
Goals. The whole concept of conducted activities, the 
business model is built around the Sustainable Devel-
opment Goals).
Used in this context, the phrase Sustainable Develop-

ment Goals constitutes a reality requiring greater preci-
sion or adopting a particular convention. In the contem-
porary world, we certainly move around problems from 
the economic, social or ecological spheres. However, in 
order to introduce an element of precision, to reduce 
the subjective character of qualitative assessments, it is 
proposed to refer, for example, to the UN Sustainable 
Development Goals 2030 (UN SDG 2030) as a point of 
reference in case of implementing the model. Having 
such an objectivised list of challenges valid at a  given 
time allows the sustainability entrepreneur to start nec-
essary work quickly and efficiently.
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Practising entrepreneurial, sustainable 
dialogue with the information society

A s it has been emphasised above, the Conceptual Model 
of Sustainability Entrepreneur has a universal charac-

ter, which means that it can be applied to either individuals 
or organisations. This is so because it presents a certain at-
titude, a set of characteristic qualities in case of behaving in 
a particular way, which proves sensitivity to the issue of sus-
tainable development in the context of challenges arising in 
a given period of time. However, what is of primary impor-
tance is a particular skill to establish and continue an effec-
tive dialogue, to maintain successful communication in the 
space of the information society with respect to a possibility 
of reconciling the needs of conducted activities with those 
of the environment in which such activities are conduct-
ed. The aforementioned institutional support constitutes 
a basis for developing individual solutions adjusted to the 
specific character of any sector, type or scale of activities. In 
this respect, the number of practical possibilities is infinite; 
therefore, the usefulness of the model under discussion can 
be illustrated best by means of selected empirical examples 
allowing a comprehensive reference to all principal aspects 
included within the created theoretical construct.

The United Nations Global Compact based in New York 
can constitute a  foundation in the form of institutional 
solutions to be used as a specimen element providing the 
necessary content for the entrepreneur’s dialogue conduct-
ed with the information society. The UN Global Compact 
is a leading platform for the development, implementation 
and propagation of responsible and sustainable corporate 
policies. It supports the process of disseminating the 10 
principles concerning human rights, employee rights, en-
vironmental protection, prevention of corruption, and pur-
suit of the UN’s main goals in business communities all over 
the world. The organisation is also involved in developing 
international business standards on the basis of the UN 
Sustainable Development Goals.

The principles of the Global Compact concern four 
separate areas of sustainable development: human rights, 
work standards, the area of environmental protection, pre-
vention of corruption. According to the idea motivating its 
founders, participation in the Global Compact is to help 
enterprises to achieve many key benefits consistent with 
social interests and general tendencies in the development 
of mankind (within the scope of responsible business prac-
tices and inter-sectoral partnership):

• global and local opportunities for establishing dialogue 
and cooperation in the key areas with other business en-
tities, non-governmental and employee organisations, as 
well as government authorities,

• sharing experience and good practices constituting inspi-
ration for introducing practical solutions as well as effec-
tive strategies for coping with problems and challenges,

• possibility of using the UN’s vast resources with respect 
to issues concerning development,

• using the UN’s global reach and organisational potential 
to establish relationships with governments and other 
stakeholders,

• social approval for conducting activities, particularly in 
developing countries, in view of the fact that business 
practices are based on universal values,

• a better reputation of a brand and its increasing value in 
the eyes of consumers and investors (particularly in the 
context of changing social expectations),

• employees’ higher morale and productivity; attracting 
and retaining employees with best qualifications,

• increased operational effectiveness, for example due to 
better raw material utilisation and waste management,

• a guarantee of accountability and transparency by pro-
viding annual reports on progress in implementing the 
principles of the Global Compact Initiative.
With regard to the case studies, detailed descriptions of 

two organisations have been used. Both selected enterpris-
es are listed on the Warsaw Stock Exchange and conduct 
activities under the business names of PKN Orlen S.A. and 
Grupa Lotos S.A., respectively. The companies were select-
ed in view of the scales of their operations going beyond 
the territory of one country as well as the sector to which 
they belong, generating potentially serious environmental 
hazards, being the focus of interest for many social groups 
(representing a high level of awareness of risks related to 
the activities of the fuel and power generation sector) and 
non-governmental organisations. Simultaneously, both 
companies conduct their business activities in a transparent 
manner due to the fact that they are listed on the Warsaw 
Stock Exchange and have to fulfil numerous information 
disclosure obligations. The collected data comes from such 
documents as stock exchange reports, reports for the man-
agement, environmental reports and CSR reports. Each 
case study constitutes a  complete analysis performed on 
the basis of the adopted tenets of sustainable development.

In the perspective of consciousness and in the internal 
dimension, both companies similarly recognised that op-
erating in the fuel industry directly and indirectly can be 
associated with many negative effects on the environment. 
The external sensitivity of the society is expressed above all 
in the care for the risk of environmental destruction. In the 
perspective of the relationship, a set of standards was need-
ed to give an opportunity to build the image of a reliable 
entrepreneur concerned about the environment. The Glob-
al Compact initiative was the best external partner with the 
right potential to meet this expectation. Both companies 
decided to start active implementation of the Global Com-
pact recommendations and the effects of these activities 
have been summarised in Table 1. Finally, the actions taken 
by both entities were broadly in line with the challenges 
diagnosed in the environment, although their sensitivity to 
demands of sustainable development is only on the fourth 
level (support), mentioned in the described model.

The data included in Table 1  characterises the leading 
content used in dialogues conducted by the surveyed com-
panies in the space determined by the forum of the infor-
mation society. Both companies focus on messages them-
selves, irrespective of their forms; however, all examined 
messages have a digital format and function continuously 
in the virtual space, within the system of circulation deter-
mined by the world of the electronic media. The acquired 
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Table 1. The Global Compact Initiative in the selected companies

PKN Orlen S.A. Grupa Lotos S.A.

Year of accession  
to the Global Compact

2004 2009

The principles adopted 
on the basis of the 
Global Compact 
manifest themselves 
primarily in caring 
about the following:

• Decent and friendly working conditions
• Health and safety of employees
• Communication and cooperation 
• Equal opportunities for employment, promotion and 

occupational development as well as responsibility for 
subordinate employees

• Behaviour outside the workplace and working hours
• Abuse of company’s time and property
• Accepting and offering material benefits
• Conflicts of interest and competitive activities
• Protection of information and privacy
• Recording of financial data
• The company and its environment:

 — Customers
 — Shareholders
 — The local community
 — The natural environment
 — Business partners
 — Competitors

• Product
 — health and safety of customers
 — product marking

• Employees
 — recruitment 
 — work safety and health protection
 — training and education
 — the code of ethics and the Fraud Risk Management 
Program

• Business
 — environment/ecology 
 — road traffic safety
 — increasing social cohesion and preventing social 
exclusion 

Other principles 
adopted within 
the scope of 
implementing the 
concept of sustainable 
development

adopting the Sustainable Development Goals. The company 
decided to implement 17 guidelines and 169 particular 
goals related to poverty elimination, fighting inequality, 
preventing climate change within the period of the next 15 
years.

adopting the UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights. Implementing the UN „Protect, Respect 
and Remedy” Framework

adopting the international initiative of the World Business 
Council for Sustainable Development in the six areas 
(i.e. social capital, human capital, infrastructure, natural 
resources, energy, quality of state and public institutions). 
On the basis of this initiative, the company issued its first 
integrated report in 2015.

adopting the CSR strategy and acquiring certification for 
the ISO 26000 standard concerning social responsibility.

adopting the reporting models recommended by the Global 
Reporting Initiative, adopting the guidelines formulated 
by the IPIECA (International Petroleum Industry 
Environmental Conservation Association)

adopting the guidelines formulated by the OECD 
(Organisation for Economic Cooperation and 
Development) for multinational enterprises

adopting the Sustainable Development Goals; the company 
particularly pursues the following goals: Goal 4 – Ensure 
inclusive and quality education for all and promote lifelong 
learning, Goal 6 – Ensure access to water and sanitation for 
all, Goal 7 – Ensure access to affordable, reliable, sustainable 
and modern energy for all, Goal 8 – Promote inclusive and 
sustainable economic growth, employment and decent 
work for all, Goal 9 – Build resilient infrastructure, promote 
sustainable industrialization and foster innovation, Goal 10 
– Reduce inequality within and among countries, Goal 12 
– Ensure sustainable consumption and production patterns, 
Goal 14 – Conserve and sustainably use the oceans, seas 
and marine resources, Goal 15 – Sustainably manage 
forests, combat desertification, halt and reverse land 
degradation, halt biodiversity loss

adopting the social responsibility strategy

adopting the reporting models recommended by the 
International Integrated Reporting Council as well as the 
sustainable development guidelines formulated by the 
Global Reporting Initiative

Awards and 
distinctions

• Respect Index
• award for „Working Conditions Improvement”
• The Gold Card for the Safe Work Leader
• TOP Employers Poland and Top Employer for Top 

Management
• The leader in the ranking „The most desirable employer 

according to specialists and managers”
• The Employer for Engineers 2013 according to 

technical university students and graduates
• The certification mark Universum TOP 10 
• the titles of the Patron of Ecological Education and the 

Leader of Ecology
• The Trustworthy and the Most Environmentally 

Friendly Brand

• Respect Index
• the winner of the Superior HR Quality Competition
•  the fourth place in the ranking „The most desirable 

employer according to specialists and managers”
• the winner of „The Employee Friendly for Employees” 

competition
• the fourth place in the 2017 Ranking of Responsible 

Companies
• The Golden Leaf of CSR
• the title of „The Company of High Repute”

Source: the authors’ own work based on company reports
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results have a flexible structure emphasising individual data 
interpretations and show the tools used by the companies 
within the scope of the Global Compact:

• Both companies have implemented a  number of solu-
tions within the scope of their activities related to the 
Global Compact.

• The experience of PKN Orlen in implementing the 
guidelines is richer than that of Grupa Lotos, which 
translates into a larger number of additional initiatives 
related to the implementation of the strategy of corpo-
rate sustainable development.

• In case of both companies, the practical application of 
the Global Compact principles results in numerous 
awards and distinctions won in different rankings and 
competitions.

• Both companies pursue the acquisition and application 
of tools typical for multinational enterprises, which is to 
result not only in the implementation of new manage-
ment standards but also in the building of their respec-
tive brands in international markets.

• The implementation of the Global Compact standards 
allows both companies to join the group of multinational 
enterprises associated in the world’s largest initiative for 
corporate accountability and sustainable development.
The analysis of the collected data shows that both com-

panies are fully aware to what extent their activities stand 
in opposition to the idea of sustainable development. This 
is accompanied by the knowledge of who potentially bears 
the negative consequences of these activities, and thus, who 
is to be contacted first of all, who is to be persuaded, and 
how to do it within the information society. This is clear-
ly visible in sent communications, undertaken measures 
aimed at including the idea of sustainable development in 
the particular areas of the developed business model. Con-
sequently, what can be observed is the harmonious func-
tioning of the following three perspectives (provided in the 
proposed model of the sustainability entrepreneur):

• the awareness perspective (both companies understand 
correctly the level of threats they generate and their po-
tential negative consequences),

• the relationship perspective (both enterprises are in-
volved in dialogues with the information society, which 
is regarded as an equal partner),

• the activity perspective (actions undertaken by the sur-
veyed companies are characterized by a high level of sen-
sitivity to current challenges to sustainable development).
This and other observations allow a conclusion that, as 

far as the level of sensitivity to the requirements of sustain-
able development is concerned, both companies represent 
the stage which, in the model description, is referred to 
as „support” (the Sustainable Development Goals are, as it 
were, compatible with the concept of the conducted activi-
ties, but they are not the leading motive).

Conclusions

T he entrepreneur’s perceiving the feedback loop be-
tween made decisions and the condition of the en-

vironment in which they conduct business activities is of 

key importance for ensuring a solid foundation for a stable 
development of enterprise. This applies to the spheres of 
economic, social, as well as ecological conditions. Thus, 
the entrepreneur acknowledges the necessity to make 
conscious and responsible decisions based on professional 
knowledge and practical skills. What is particularly impor-
tant is the requirement to take into consideration different 
arguments and points of view as well as to give up pursuing 
unilateral advantages achieved at the cost of others. In this 
case, short-term profits give way to the requirement to care 
about the interest of all stakeholders remaining in any type 
of relationship with the organisation. Irrespective of their 
factual (material or immaterial) form, the sustainability 
entrepreneur is an embodiment of the idea connected with 
responsibility for developing and implementing a business 
concept which, in all its aspects, will take into consideration 
standards of conduct included in the scope of the model 
proposed in the course of these deliberations. Attempts 
have been made to show that this model corresponds to 
the provisions of such documents and agreements as: the 
UN Sustainable Development Goals, the UN Global Com-
pact, the SA 800 and AA 1000 standards, and many others. 
Within the information society, the flow of knowledge, 
communication, the dissemination of optimum solutions 
take place instantaneously and on a mass scale. This means 
that every entrepreneur is, in real time, an object of com-
parisons and assessments in terms of fulfilling the needs 
and expectations of the environment undergoing modern-
isation. In the world, in which the level of the awareness 
of previously ignored irregularities is rising dynamically, 
every organisation faces the challenge to be accepted by 
broadly understood external stakeholders.

Presented in the conducted analysis, the model of the 
sustainability entrepreneur proves its special role as a stim-
ulator of changes leading to building a network of entities 
cooperating on the basis of mutually beneficial principles. 
According to the assumption, the resultant system of mutu-
ally dependent entities as a whole exerts a positive influence 
on the environment in which it functions. Thus, by the very 
fact of holding a  particular place in the network of such 
relationships, even an insignificant entrepreneur indirectly 
contributes to the creation of added value for the whole soci-
ety. On the general level, the presented model has a universal 
application. However, in case of large corporations, we are 
dealing with the implementation of global standards. Obser-
vation of this type of activities allows for a more objective 
use of the model. One should therefore strive to specify the 
model in the context of these standards. The authors believe 
that further research based on the proposed model of the 
sustainability entrepreneur will soon prove its considerable 
usefulness in everyday practices of business entities and also 
will help many of them to build strong competitive positions 
in the world of the information society.

Michał Baran, PhD
Jagiellonian University in Kraków
Faculty of Management and Social Communication
e-mail: michal.baran@uj.edu.pl

mailto:michal.baran%40uj.edu.pl?subject=


ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 21

Zbigniew Makieła, Assiociate Professor 
Jagiellonian University in Kraków
Faculty of Management and Social Communication
e-mail: zbigniew.makiela@uj.edu.pl

Magdalena Stuss, PhD
Jagiellonian University in Kraków
Faculty of Management and Social Communication
e-mail: magdalena.stuss@uj.edu.pl

References

[1] Bakari M.E.K. (2017), The Dilemma of Sustainability in the 
Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development, 
Lexington Books, New York.

[2] Bauer K., Baran M. (2015), Virtualization of Information as 
the Direction of Development of Accounting Support Systems. 
Empirical Evidence from Poland, „International Journal of 
Accounting and Economics Studies”, No. 2, pp. 128–134.

[3] Borys T. (2010), Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju, 
Edukacja dla ładu zintegrowanego, Tom I, Wydawnictwo 
Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław

[4] Bukowski Z. (2009), Zrównoważony rozwój w systemie prawa, 
Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.

[5] Carroll A.B., Buchholtz A.K. (2009), Business and Society: 
Ethics and Stakeholder Management, South-Western Cenga-
ge Learning.

[6] Dodds F., Donoghue A.D., Roesch J.L. (2016), Negotiating 
the Sustainable Development Goals: A  Transformational 
Agenda for an Insecure World, Routledge.

[7] Freeman E., Moutchnik A. (2013), Stakeholder Management 
and CSR: Questions and Answers, „UmweltWirtschaftsFo-
rum”, Springer Verlag, Vol. 21, Iss. 1–2, pp. 5–9.

[8] Geissdoerfer M., Savaget P., Bocken N.M.P., Hultink E.J. 
(2016), The Circular Economy – A New Sustainability Para-
digm? „Journal of Cleaner Production”, No. 143, pp. 757–768.

[9] Herriott S.R. (2016), Metrics for Sustainable Business: 
Measures and Standards for the Assessment of Organisations, 
Routledge.

[10] Huber P., Nerudová D., Rozmahel P. (2015), Competitive-
ness, Social Inclusion and Sustainability in a Diverse European 
Union: Perspectives from Old and New Member States, Springer.

[11] Janikowski R. (red.), (2014), Planowanie przestrzenne –  In-
strument trwałego i  zrównoważonego rozwoju, „Biuletyn 
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, z. 254, 
s. 9–25.

[12] Johnston D.J. (2002), Sustainable Development: Our Common 
Future, „OECD Observer”, Nr 8, http://www.oecdobserver.
org/news/printpage.php/aid/780/Sustainable_development:_
Our_common_future.html, access date: 15.12. 2017.

[13] Kahle L.R., Gurel-Atay E. (eds.), (2014). Communicating Su-
stainability for the Green Economy, M.E. Sharpe, New York.

[14] Kamińska W. (2016), Współczesne problemy ludnościowe na 
obszarach wiejskich, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju”, z. 263, s. 5–7.

[15] Kates R., Parris T., Leiserowitz A.H. (2005), What is Susta-
inable Development? Goals, Indicators, Values, and practice, 

„Environment”, No. 47(3), pp. 8–21.

[16] Klasik A. (red.), (2011), Kreatywne przemysły –  kreatywne 
aglomeracje, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospo-
darowania Kraju”, z. 246, s. 7–17.

[17] Lawrence J.T., Bearnish P.W. (2012), Globally Responsible Le-
adership: Managing According to the UN Global Compact, SAGE.

[18] Makieła Z. (red.), (2009), Potencjalne metropolie ze szczególnym 
uwzględnieniem Polski Wschodniej, „Komitet Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk”, Tom CXXV, 
Warszawa.

[19] Markowski T. (red.), (2016), Powrót do centrum miasta – wy-
zwanie dla Krajowej Polityki Miejskiej, „Studia Komitetu Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk”, 
Tom CLXVIII, Warszawa.

[20] Marszał T., Makieła Z. (2005), Infrastruktura w obszarach me-
tropolitalnych, „Biuletyn Komitet Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju”, z. 222.

[21] Poskrobko B. (2010), Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju, 
Edukacja dla ładu ekonomicznego, Tom II, Wydawnictwo Eko-
nomia i Środowisko, Białystok-Wrocław.

[22] Saling P. (2015), Sustainability Improvements and Life Cycle 
Approaches in Industry Partnerships, [in:] G. Sonnemann, M. 
Margni (eds.), Life Cycle Management. LCA Compendium – The 
Complete World of Life Cycle Assessment, Springer, Heidelberg, 
pp. 117–127.

[23] Saling P. (2017), Sustainability Management in Strategic Deci-
sion-making Processes, „UmweltWirtschaftsForum”, Springer 
Verlag, Vol. 25, Iss. 3–4, pp. 169–176.

[24] Thomas S.A. (2016), The Nature of Sustainability, Chapbook 
Press, Grand Rapids, Michigan.

[25] Webster F. (2002), Theories of the Information Society, Routledge, 
Cambridge.

Menedżer zrównoważonego 
rozwoju w czasach społeczeństwa 
informacyjnego ― Model konceptualny

Streszczenie

We współczesnym świecie idea zrównoważonego rozwoju 
jest niezwykle aktualnym zagadnieniem niosącym poważ-
ne konsekwencje dla wszystkich przejawów prowadzenia 
działalności gospodarczej. W  tym kontekście należy za-
uważyć, że tego typu aktywność ma miejsce w przestrzeni 
kształtowanej przez realia dynamicznie ewoluującego 
społeczeństwa informacyjnego. Prezentowane w  niniej-
szym opracowaniu rozważania oparte na analizie wiedzy 
z  zakresu nauki organizacji i  zarządzania służą ukazaniu 
charakteru najważniejszych elementów rzeczywistości, 
wpływających na standardowe postępowanie przedsiębior-
cy odpowiedzialnego za zrównoważony rozwój. Koncepcja 
modelu przedsiębiorcy zrównoważonego rozwoju zapro-
ponowana w niniejszym opracowaniu została zilustrowana 
rzeczywistymi i praktycznymi przykładami wywodzącymi 
się ze świata biznesu, co potwierdza jej użyteczność.

Sowa kluczowe

zrównoważony rozwój, przedsiębiorczość, społeczeństwo 
informacyjne, zarządzanie innowacjami
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Wprowadzenie

W   erze globalnej gospodarki i  związanej z  nią rewo-
lucji technologicznej, gdy informacja i jej przepływ 

nie znają granic, paradoksalnie bliskość geograficzna ma 
znaczenie. Sytuacja ta wynika ze zróżnicowania pojęć wie-
dzy i  informacji (Audretsch, 1998, s. 45). Choć to drugie 
jest dostępne globalnie, to wiedza jest rozwijana i  użyt-
kowana głównie lokalnie. Należy równolegle pamiętać, iż 
tożsamość terytorialna zależy częściej od interakcji i wiedzy 
przepływającej między osobami, przedsiębiorstwami czy 
instytucjami, mniej zaś od specyfiki geograficznej. Według 
B. Asheima i M. Gertlera (2005, s.  292), aktywność inno-
wacyjna i  zbliżenie geograficzne uznawane są  obecnie za 
kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego. 

W swych badaniach M. Gebreeyesus i P. Mohnen (2013, 
s. 302) wykazali z kolei, że głównymi kanałami przepływu 
wiedzy są konsumenci, dostawcy i inni producenci, czyli 
sieci biznesowe, które w  mniejszym stopniu zależą od 
geografii. Nie są one zorientowane jedynie na wytwarzane 
dobra, ale odpowiadają również za budowanie sieci wie-
dzy. Okazuje się jednak, że jest ona słabo powiązana z wy-
miarem lokalnym. Zauważyli także, że siła zaangażowania 
w  sieci biznesowe determinuje aktywność innowacyjną 
jej uczestników. Nie zależy to jedynie od wielkości sieci 
(liczby partnerów biznesowych, z  którymi wymienia się 
wiedzę), ale również od głębokości relacji i zaufania budo-
wanego na skutek długotrwałych interakcji.

W  literaturze przedmiotu konfrontowane są  te dwie 
koncepcje, jedna związana z  wagą zjawiska bliskości 
przestrzennej, a  druga –  bliskości relacyjnej. Autorzy 
analizujący ten temat starają się wykazać znaczenie i wza-
jemne interakcje między tymi fenomenami (Boschma, 
2005; Klimas, 2014; Krugman, 1991; Matejun i in., 2013). 
Polska znajduje się na innym, niższym poziomie gospo-
darczym niż kraje z  czołówki światowej, co oznacza, że 
badane tam relacje nie muszą być tożsame. Dodatkowo 
w  literaturze krajowej odczuwa się brak systemowych 
i wyczerpujących badań z tego zakresu. Na tej podstawie 
zdecydowano się na próbę przybliżenia i  częściowego 
zgłębienia problemu bliskości geograficznej i  relacyjnej 
na bazie wybranego przypadku systemu przemysłowego 
w Polsce. W oparciu o powyższe sformułowano hipotezę 
badawczą, że aktywność innowacyjna w  mazowieckim 
systemie przemysłowym jest silniej zdeterminowana zbli-
żeniem przestrzennym między uczestnikami sektora niż 
utrzymywanymi z nimi relacjami. 

Głównym celem badawczym artykułu jest ocena zna-
czenia i  kierunków kształtowania się zjawisk zbliżenia 
przestrzennego oraz wzajemnych społecznych stosunków 
międzyorganizacyjnych wewnątrz sektora dla aktywności 
innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w  woje-
wództwie mazowieckim w latach 2012–2014.

Stan wiedzy na temat znaczenia bliskości 
w przestrzeni i relacji wewnątrz 
sektora dla aktywności innowacyjnej

P roces uczenia się mający miejsce przy okazji interak-
cji między organizacjami jest stymulowany dzięki 

bliskości przestrzennej, która wpływa na intensyfikację 
współpracy między przedsiębiorstwami (OECD, 2001, 
s.  33). Koncentracja podmiotów tworzy obszar wyspe-
cjalizowanych umiejętności, trudnych do naśladowania, 
posiadających niepowtarzalną charakterystykę (Beaudry, 
Breschi, 2003, s. 338).

Osoby, które podejmują decyzję o  lokalizacji przed-
siębiorstwa, biorą pod uwagę użyteczność wiedzy po-
wstałej w wyniku kombinacji czynników terytorialnych 
związanych z otoczeniem produkcyjnym, etapem cyklu 
życia i  poziomem technologicznym (Ng, Tuan, 2003, 
s.  61). Jak pokazały badania prowadzone w  Portugalii, 
wybór lokalizacji ma długotrwałe konsekwencje dla 
przedsiębiorstwa, ale nie gwarantuje jednak bycia trwale 
innowacyjnym (Faria i in., 2015, s. 585).

Dzięki zbliżeniu przestrzennemu i  na skutek powta-
rzalnych i  stabilnych w  czasie relacji społecznych na 
danym terytorium, redukowany jest dystans między 
poszczególnymi organizacjami (Bathelt i in., 2004, s. 39). 
W  homogenicznym i  zinstytucjonalizowanym środowi-
sku wysokiego zaufania dzieje się to przez kontakty face-

-to-face (Boschma, 2005, s.  63). Literatura z  zakresu ko-
rzyści z lokalizacji dla innowacji i rozwoju gospodarczego 
skupia się nad tym, co M. Storper i A.J. Venables (2004, 
s.  360) określili „bzyczeniem”, przez analogię do rojów 
pszczelich (z  ang. buzz), lub inaczej „informacyjną i  ko-
munikacyjną ekologię budowaną przez kontakty face-to-

-face, koegzystencję i kolokalizację ludzi i przedsiębiorstw 
z tych samych przemysłów” (Bathelt i in., 2004, s. 48).

Z  kolei A.L.J. Ter Wal (2014, s.  351) doszedł do od-
miennych wniosków, badając w  Niemczech przemysł 
wysokiej technologii –  biotechnologiczny, w  którym 
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geografia okazuje się mieć mniejsze znaczenie dla two-
rzenia sieci, najprawdopodobniej z  powodu wysokiego 
poziomu kodyfikacji wiedzy w tym przemyśle. 

Nawet w naszym kraju dostrzegane są zjawiska świad-
czące o  mniejszej wadze zbliżenia geograficznego, niż 
wynika to ze studiów literatury przedmiotu. Dla przy-
kładu w  klastrze Interizon współpraca z  przedsiębior-
stwami regionalnymi nie wydaje się bardziej intensywna 
niż z  podmiotami zlokalizowanymi w  kraju lub zagra-
nicą (Lis, McPhilips 2015, s. 18). Większość podmiotów 
działających w przestrzeni klastra współpracuje z przed-
siębiorstwami znajdującymi się poza województwem 
pomorskim. 

Według niektórych naukowców, ważniejsza od zbliże-
nia geograficznego dla tworzenia innowacji jest jednak 
społeczna i  instytucjonalna sieć stworzona w  ramach 
danej gospodarki (Rodriguez-Pose, Crescenzi, 2008, 
s.  57). Środowisko innowacyjne tworzy bowiem obszar 
wysokiego zaufania (Amin, Thrift, 1995, s. 101).

Powtarzalne interakcje face-to-face nie muszą jednak 
wspomagać procesu tworzenia wiedzy (Asheim i  in., 
2007, s.  659). Na podstawie uzyskiwanych w  literaturze 
przedmiotu wyników badań można spekulować, co jest 
przyczyną braku oczekiwanych rezultatów na skutek 
częstych i powtarzalnych interakcji socjoekonomicznych 
poszczególnych aktorów lokalnych. Jedną ze stawianych 
hipotez jest taka, że zbliżenie społeczne i  instytucjonal-
ne prowadzi do tworzenia homogenicznego środowiska, 
w  którym trudno tworzyć nowe idee (Fitjar, Rodriguez-

-Pose, 2011, s. 1257). Dodatkowo przedsiębiorstwa z tego 
samego sektora, które z definicji są konkurentami, mogą 
nie być po  prostu zainteresowane interakcjami i  współ-
pracą, jak uważano wcześniej. 

Jak widać, niektórzy naukowcy twierdzą, że zbliżenie 
przestrzenne jako samoistny byt nie jest wystarczające 
dla procesu uczenia się i  dlatego inne formy zbliżenia 
(np. relacyjnego, organizacyjnego, społecznego i instytu-
cjonalnego) są  wymagane dla uruchomienia tego pro-
cesu i w konsekwencji powstawania innowacji (Capello, 
Faggian, 2005, s. 81). 

Bliskość w  szerokim znaczeniu tego słowa jest klu-
czowym czynnikiem odpowiedzialnym za formowanie 
i  równowagę sieci (Boschma, Frenken, 2015). Istnieją 
jednak różne podejścia do zróżnicowania wymiarów 
zbliżenia (Zeller, 2002, s.  176). Jeżeli uczestnicy sie-
ci różnią się, co jest oczywiste, to zwracają się ku tym 
podmiotom (interakcje i współpraca), do których będzie 

im bliżej z punktu widzenia podobieństwa doświadczeń 
(zbliżenie kognitywne), norm i wartości (zbliżenie insty-
tucjonalne), tej samej lokalizacji (zbliżenie geograficzne), 
wartości społecznych (zbliżenie społeczne) lub granic 
organizacyjnych (zbliżenie organizacyjne) (Balland, 
2012, s.  750; Balland i  in., 2014, s.  915). Potencjał wy-
nikający ze zbliżenia przestrzennego może zostać nimi 
zastąpiony lub uzupełniony. 

Jako że istnieją inne formy zbliżenia, poza geograficz-
nym, można tym faktem wytłumaczyć, dlaczego sieci 
na podobnych przestrzennie terenach są  tak odmienne 
(Morrison, 2008, s. 829).

Metoda badawcza

B adania w  zakresie zbliżenia przestrzennego były 
prowadzone na ogół w postaci studiów przypadków 

w oparciu o wywiady z kluczowymi aktorami w ramach 
ograniczonej liczby przedsiębiorstw (Doloreux, Dionne, 
2008, s.  271; Isaksen, 2009, s.  1160; Onsaker i  in., 2007, 
s. 559). Choć są one w wielu obszarach użyteczne, to po-
jawia się pytanie, w jaki sposób rozszerzyć uzyskane tam 
wyniki na większą liczbę podmiotów? Analizy ilościowe, 
które powinny prowadzić do zrozumienia mechanizmów, 
które promują kolektywne uczenie się w  ramach aglo-
meracji, były dotychczas wykorzystane jedynie do iden-
tyfikacji klastrów i  ich mapowania (Wolfe, Gertler, 2004, 
s. 1083). Potencjał metod ilościowych w odkrywaniu me-
chanizmów, w ramach których przedsiębiorstwa w blisko-
ści geograficznej pozyskują wiedzę, jest często pomijany.

Na podstawie wyżej zasygnalizowanego problemu 
autor postanowił podejść do niego nie od strony jednost-
kowej, lecz systemowej (holistycznej), starając się odkryć 
inne nowe prawa rządzące badanym przypadkiem woje-
wództwa. Nie będą to zatem analizy pogłębione w zakresie 
przypadków, lecz statystycznie istotne prawidłowości dla 
całej badanej zbiorowości przedsiębiorstw. Analizami ilo-
ściowymi objęto 951 przedsiębiorstw przemysłowych na 
Mazowszu1 w latach 2012–2014 (pierwotna baza danych 
obejmowała ponad 12 tys. podmiotów2). Zbieranie ma-
teriału źródłowego było prowadzone w roku 2015 przez 
Zakład Innowacji i  Przedsiębiorczości na Wydziale Eko-
nomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego jako 
jeden z etapów badania ogólnokrajowego. Ze względu na 
ilość danych wprowadzanie ich do systemu komputero-
wego i  wykonanie obliczeń trwało dwa lata: 2016–2017 
(tab. 1).

Tabela 1. Struktura przedsiębiorstw przemysłowych przebadanej próby z punktu widzenia klas wielkości i własności kapitału

Wielkość Liczba przedsiębiorstw Własność Liczba przedsiębiorstw

Mikro 513 Krajowe 885

Małe 292 Zagraniczne 32

Średnie 122 Mieszane 34

Duże 24

Źródło: opracowanie własne
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Część metodyczna prowadzonych analiz bazuje na ra-
chunku prawdopodobieństwa. Jeżeli zmienna zależna przy-
biera wartości dychotomiczne, ograniczoną użytecznością 
cechuje się regresja wieloraka. Z tego względu zastosowano 
regresję logitową, której największą zaletą jest możliwość 
przeanalizowania, jak również zinterpretowania wyników, 
w układzie binarnym, za pomocą metod podobnych do kla-
sycznej metody regresji, opierając się na zbieżnym schemacie 
doboru zmiennych i  testowania hipotez. Różnice odnoszą 
się najczęściej do większej złożoności oraz czasochłonności 
obliczeń (Stanisz, 2007, s. 217). 

Model regresji logitowej opisuje wpływ zmiennych x1, 
x2, … , xk na dychotomiczną zmienną Y. Przyjęte w badaniu 
zmienne zależne i niezależne miały charakter binarny, co 
oznacza, że przyjmowały wartości równe 0 lub 1. W przy-
padku zmiennych zależnych (opisujących aktywność 
innowacyjną) oznacza to, że dany rodzaj aktywności in-
nowacyjnej przedsiębiorstwa wystąpił (w  takiej sytuacji 
zmienna przyjmowała wartość równą 1) lub nie (w takiej 
sytuacji zmienna przyjmowała wartość równą 0). Przy 
metodach ze zmienną dychotomiczną ocena parametrów 
jest dokonywana za pomocą metody największej wiarygod-
ności (MNW). Wymaga ona znalezienia wektora param-
terów gwarantującego największe prawdopodobieństwo 
wystąpienia wartości zaobserwowanych w  próbie (Welfe, 
1988, s. 75). Ta metoda zastosowana w przypadku dużych 
zbiorowości często jest korzystniejsza w porównaniu z kon-
kurencyjnymi estymatorami.

Do konstruowanych modeli przyjęto następujące zmien-
ne zależne:

• Elementy wejścia (nakłady): działalność B+R, zakup no-
wych maszyn i urządzeń technicznych.

• Implementacja nowych rozwiązań: wprowadzenie nowych 
wyrobów, implementacja nowych metod wytwarzania.

• Kooperacja w obszarze innowacji z: dostawcami, konku-
rentami, odbiorcami, jednostkami PAN, szkołami wyższy-
mi, krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi.
Do grupy zmiennych niezależnych zaliczono:

• Odległość od najbliższego konkurenta i  głównego do-
stawcy oraz odbiorcy: lokalna, regionalna, krajowa, mię-
dzynarodowa (zmienna referencyjna).

• Relacje utrzymywane z konkurentem, dostawcą i odbior-
cą: brak relacji, bliskie, rywalizacja/niechętne, dobrosą-
siedzkie (zmienna referencyjna).

• Zmienna kontrolna: wielkość przedsiębiorstwa: mikro, 
małe, średnie, duże (zmienna referencyjna).
Część ilościową obliczeń wykonano z  wykorzystaniem 

oprogramowania Statistica, a  w  jego ramach skorzystano 
z  modułu modelowania logitowego, metodą krokową 
wsteczną, czyli z eliminacją zmiennych niezależnych. Z uwa-
gi na przyjęte cel i  hipotezę skonstruowano pięć modeli 
wieloczynnikowych z niską korelacją po stronie zmiennych 
niezależnych. Statystyki dla modeli są  na poziomie pozwa-
lającym na interpretację analizowanych zjawisk. Niektóre 
ze zmiennych zostały odrzucone w  procesie modelowania, 
a część z nich nie osiągnęła istotności statystycznej. Ziden-
tyfikowane zjawiska zostały zestawione w  tabele i  zinter-
pretowane w  układach autonomicznym, porównawczym, 
zamkniętym i systemowym. 

Działalność innowacyjna a bliskość 
geograficzna i relacyjna w sektorze

P rowadzone analizy rozpoczyna interpretacja zaobser-
wowanych zjawisk w  zakresie wydatków na prowa-

dzoną działalność badawczo-rozwojową i zakup nowych 
maszyn oraz urządzeń technicznych. Pierwsza z  dzia-
łalności związana jest z  aktywnym procesem kreowania 
wiedzy, gdy druga z jej pasywną absorpcją.

W  kontaktach z  konkurentami przestrzenie lokalna 
i regionalna nie sprzyjają finansowaniu B+R, rzadziej od-
powiednio o 46,9% i 28,9%, choć brak jest wskazania czy 
to kraj lub dopiero wymiar międzynarodowy jest kluczo-
wy. Angażowaniu w  tę działalność nie pomaga również 
utrzymywanie bliskich kontaktów z tą grupą podmiotów 

– do B+R dochodzi bowiem rzadziej o 32,4% niż w przy-
padku innych typów relacji z konkurentami (tab. 2).

Przestrzeń regionu i kraju w kontaktach z dostawcami 
ogranicza działalność badawczo-rozwojową. Dystans do 
dostawcy zamykający się w granicach województwa ogra-
nicza tę aktywność o 43,4%, a w kraju o 29,3% w porów-
naniu do podmiotów posiadających dostawców między-
narodowych. Inaczej bywa w  przypadku utrzymywania 
bliskich kontaktów z odbiorcami – takie przedsiębiorstwa 
angażują się w B+R o 34,6% częściej. 

Zmienna kontrolna, którą jest wielkość przedsię-
biorstw, również determinuje analizowaną aktywność. 
Mikro, małe i  średnie podmioty realizują ją istotnie rza-
dziej niż duże, ale w  różnym stopniu. Co istotniejsze to 
fakt, iż oddziaływanie na wynik końcowy jest wyższe niż 
w przypadku zmiennych obrazujących relacje i geografię, 
czyli te dwie ostatnie kategorie w mniejszym stopniu de-
terminują B+R niż wielkość przedsiębiorstw.

Nie bez znaczenia pozostaje kwestia wartości ilorazu 
związanego ze stałą. Okazuje się bowiem, że pozostałe 
zmienne, nieuwzględnione w  modelu, silnie (czterokrot-
nie bardziej) i pozytywnie wpływają na prowadzenie B+R.

W  modelu obrazującym pasywny transfer technologii 
(zakup maszyn i  urządzeń) również obserwuje się intere-
sujące prawidłowości. Po pierwsze, gdy dostawca znajduje 
się lokalnie lub w granicach regionu, badane podmioty czę-
ściej angażują się w takie inwestycje (odpowiednio o 36,2% 
i 41,9%) – odmiennie niż w przypadku B+R. Po drugie, ma-
szyny i urządzenia są kupowane rzadziej, gdy odbiorca jest 
zlokalizowany regionalnie (o 32,5%) lub w kraju (o 24,2%). 
Ważne i pozytywne z kolei znaczenie mają bliskie relacje 
z tą grupą podmiotów – przyrost szans o 64,0%. 

Wielkość przedsiębiorstw ponownie wpływa negatyw-
nie na wynik końcowy modelu z tym, że wyłącznie przed-
siębiorstwa mikro i małe (średnie podmioty to zmienna 
nieistotna w równaniu). Iloraz szans wynikający ze stałej 
jest również dodatni i  wysoki, czyli podobnie jak wcze-
śniej w przypadku zmiennej zależnej „B+R”. Zmienne nie-
występujące w modelu, w tym referencyjne łącznie, silnie 
i pozytywnie wpływają na analizowane zjawiska.

Kolejne modele opisujące działalność innowacyjną to 
wdrożenia nowych wyrobów i metod produkcji. W pierw-
szym z nich obserwuje się relatywnie małą liczbę zmien-
nych wyjaśniających wprowadzanie nowych wyrobów. 
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Tabela 2. Ilorazy szans w wieloczynnikowej regresji logitowej 
obrazujące wpływ odległości i utrzymywanych relacji w sekto-
rze a nakładami na innowacje w województwie mazowieckim 
w latach 2012–2014

Zmienna

Ilorazy szans

Badania i rozwój
Maszyny 

i urządzenia 
techniczne

Konkurent – dystans 
lokalny 

0,531
(***)

-----

Konkurent – dystans 
regionalny

0,701
(*)

-----

Konkurent – relacje 
bliskie

0,676
(*)

-----

Dostawca – dystans 
lokalny -----

1,362
(*)

Dostawca – dystans 
regionalny

0,566
(***)

1,419
(**)

Dostawca – dystans 
krajowy

0,707
(*)

-----

Odbiorca – dystans 
regionalny -----

0,675
(**)

Odbiorca – dystans 
krajowy -----

0,758

Odbiorca – relacje 
bliskie

1,346
(*)

1,640
(***)

Mikroprzedsiębior-
stwo

0,111
(***)

0,210
(***)

Małe 
przedsiębiorstwo

0,318
(**)

0,329
(*)

Średnie 
przedsiębiorstwo

0,388
(*)

0,435

Stała
4,418
(***)

3,645
(*)

Wielkość próby 951 951

Chi2 109,58 45,45

Wartość p 0,00 0,00

(***) – istotność na poziomie 0,01, (**) – istotność na poziomie 
0,05, (*) – istotność na poziomie 0,10
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 3. Ilorazy szans w wieloczynnikowej regresji logitowej 
obrazujące wpływ odległości i utrzymywanych relacji w sekto-
rze a wdrożeniami nowych rozwiązań w województwie mazo-
wieckim w latach 2012–2014

Zmienna

Ilorazy szans

Nowe wyroby Nowe procesy 
produkcyjne

Konkurent – dystans 
lokalny 

0,641
(**)

-----

Konkurent – dystans 
regionalny

0,626
(**)

1,288

Konkurent – dystans 
krajowy -----

1,145

Konkurent – brak 
relacji -----

1,352
(**)

Konkurent – relacje 
bliskie

0,765
-----

Konkurent 
– rywalizacja -----

2,172
(***)

Dostawca – brak 
relacji -----

1,298

Dostawca – relacje 
niechętne

2,474
-----

Odbiorca – dystans 
lokalny

1,739
(***)

1,306

Odbiorca – dystans 
regionalny

1,132
-----

Odbiorca – dystans 
krajowy -----

0,729
(*)

Mikroprzedsiębior-
stwo

0,356
(***)

0,609
(***)

Małe 
przedsiębiorstwo

0,586
(**)

-----

Stała 3,575
0,730

(*)

Wielkość próby 951 951

Chi2 47,61 40,24

Wartość p 0,00 0,00

(***) – istotność na poziomie 0,01, (**) – istotność na poziomie 
0,05, (*) – istotność na poziomie 0,10
Źródło: opracowanie własne 

Gdy konkurent jest zlokalizowany lokalnie lub w  grani-
cach regionu, to szanse na takie produkty są o blisko czter-
dzieści procent niższe. Dystans lokalny odbiorcy z kolei 
wpływa pozytywnie i  podwyższa prawdopodobieństwo 
takiej aktywności o  0,74 pp., czyli blisko dwukrotnie. 
Mikro i  małe podmioty ponownie negatywnie oddziału-
ją, dodatkowo najsilniej, na wynik końcowy z  ilorazami 
szans odpowiednio na poziomie 0,36 i 0,59 (tab. 3).

Badane przedsiębiorstwa wprowadzają nowe metody 
produkcji przede wszystkim, gdy rywalizują z najbliższym 
konkurentem (wzrost szans o 117,2%) lub nie utrzymują 
z  nim kontaktów (wzrost o  35,2%). Z  kolei ograniczają 
implementację takich rozwiązań te, które posiadają od-
biorcę zlokalizowanego w kraju, ale poza regionem w po-
równaniu do podmiotów utrzymujących relacje między-
narodowe. Wówczas prawdopodobieństwo takich działań 
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spada o 27,1%. Podobne kierunkowo działanie obserwuje 
się po stronie mikroprzedsiębiorstw. 

W  przypadku omawianego modelu stała wyrażona ilo-
razem szans jest wyjątkowo niższa od jedności, czyli nega-
tywnie wpływa na wynik końcowy. Innymi słowy, zmienne 
nieprzyjęte do badania w  sposób skumulowany hamują 
wdrażanie nowych procesów technologicznych bez możliwo-
ści określenia ich indywidualnego wkładu. Reasumując, mo-
dele obrazujące implementację nowych rozwiązań najsłabiej 
zobrazowały oddziaływanie bliskości geograficznej i relacyj-
nej w sektorze w stosunku do pozostałych tu analizowanych. 
Jednocześnie trzeba dostrzec wagę imperatywu rywalizacji 
jako siły sprawczej dla tworzenia nowych rozwiązań.

Ostatni z  omawianych modeli obrazuje wpływ uwarun-
kowań sektorowych na podejmowanie współpracy w obsza-
rze innowacji bez względu na typ poszczególnych partnerów 
kooperujących. Wstępnie można dostrzec znaczną ilość 

zmiennych niezależnych, które osiągnęły istotność staty-
styczną w stosunku do pozostałych modeli (tab. 4). 

Najbliższy konkurent zlokalizowany lokalnie lub regio-
nalnie wpływa na ograniczenie zainteresowania współpracą 
w zakresie innowacji w stosunku do podmiotów posiadają-
cych rywala dopiero w kraju lub zagranicą. Współzawodnic-
two po raz kolejny oddziałuje pozytywnie, aczkolwiek czyn-
nik ten nie jest istotny statycznie (wartość progowa uznania 
danej zmiennej za istotną to 0,10, gdy w  tym przypadku 
wynosiła 0,11). W przypadku dostawcy negatywne oddzia-
ływanie ma ten umiejscowiony w regionie lub kraju (dystans 
ani lokalny, ani międzynarodowy). W przypadku odbiorcy 
jedyną zmienną istotną jest „brak relacji”. Wówczas badane 
przedsiębiorstwa rzadziej wchodzą w  związki współpracy 
innowacyjnej w ogóle o 24,5%. 

Interesującym efektem okazało się uwzględnienie w mo-
delu zmiennej kontrolnej, czyli wielkości przedsiębiorstw. 

Tabela 4. Statystyki dla wieloczynnikowej regresji logitowej obrazującej wpływ bliskości geograficznej i relacyjnej w sektorze na 
współpracę w obszarze innowacji w województwie mazowieckim

Zmienna Iloraz szans Parametr Błąd 
standardowy t-student Ch2 Walda Wartość p

Konkurent – odległość 
lokalna 0,258

-1,354
(***)

0,492 -2,751 7,568 0,01

Konkurent – odległość 
regionalna 0,256

-1,364
(***)

0,502 -2,719 7,391 0,01

Konkurent – odległość 
krajowa 0,457 -0,784 0,508 -1,544 2,384 0,12

Konkurent 
– rywalizacja

1,569 0,450 0,278 1,618 2,618 0,11

Dostawca – odległość 
regionalna 0,573

-0,556
(***)

0,170 -3,270 10,691 0,00

Dostawca – odległość 
krajowa 0,651

-0,429
(**)

0,175 -2,447 5,990 0,01

Odbiorca – brak relacji 0,755
-0,281

(*)
0,166 -1,691 2,859 0,09

Odbiorca – relacje 
niechętne 2,463 0,901 0,760 1,235 1,526 0,22

Mikroprzedsiębiorstwo 0,142
-1,955
(***)

0,568 -3,442 11,85 0,00

Małe przedsiębiorstwo 0,244
-1,409

(**)
0,572 -2,463 6,068 0,01

Średnie przedsiębiorstwo 0,355
-1,035

(*)
0,600 -1,745 3,079 0,08

Stała 20,309
3,011
(***)

0,733 4,106 16,858 0,00

Wielkość próby 951

Chi2 modelu 80,32

Wartość p 0,00

(***) – istotność na poziomie 0,01, (**) – istotność na poziomie 0,05, (*) – istotność na poziomie 0,10
Źródło: opracowanie własne 
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Ograniczający charakter (ujemny znak) miały wszystkie 
poza zmienną referencyjną (duże podmioty). Jednocześnie 
obserwowane oddziaływanie było w tym modelu najsilniej-
sze w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw. Podobnie 
jak w  przypadku większości modeli, w  tym szczególnie ze 
zmienną zależną „badania i rozwój”, to wielkość podmiotów 
determinuje częściej i silniej ich aktywność innowacyjną. 

Warto również zwrócić uwagę na stałą w tym modelu. Ta 
osiągnęła wartość ilorazu najwyższą z dotychczas obserwo-
wanych. Oznacza to, że z  jednej strony w modelu znajdują 
się indywidualne czynniki za każdym razem ograniczające 
współpracę innowacyjną, gdy z drugiej, sumaryczne oddzia-
ływanie pozostałych jest wielokrotnie silniejsze. Szanse na 
taką kooperację rosną aż dwudziestokrotnie. 

Wyniki badań

Z wiązki między bliskościami geograficzną a  relacyjną 
i  aktywnością innowacyjną nie są  jednoznaczne w  li-

teraturze przedmiotu. Podczas gdy zbliżenie w przestrzeni 
sprzyja tworzeniu związków współpracy, nie oznacza to im-
peratywu poprawy wyników innowacyjnych, a wręcz może 
przyczynić się do ich pogorszenia, co zostało określone 
jako paradoks bliskości. 

Obserwowane w  prowadzonym tu badaniu zjawiska 
dostarczyły również wielu interesujących, ale i kontrower-
syjnych wniosków w zakresie wpływu bliskości przestrzen-
nej i relacyjnej na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw 
przemysłowych w województwie mazowieckim. Przebada-
ne 951 podmiotów to znaczna grupa jednostek, aczkolwiek 
wyników nie możemy rozszerzać na cały region. 

Oddziaływanie odległości i relacji między podmiotami 
w obrębie sektora istotnie determinuje działalność innowa-
cyjną przemysłu w województwie mazowieckim. Zaobser-
wowane zależności są jednak czasami silnie spolaryzowane, 
co oznacza konieczność stosowania odmiennych rozwią-
zań stymulujących powstawanie innowacji o często znoszą-
cych się (przeciwnych) efektach. Przykładem takiej relacji 
są przedsiębiorstwa, które posiadają dostawcę zlokalizowa-
nego w regionie. Częściej (o 41,9%) niż pozostałe inwestują 
one w  nowe maszyny i  urządzenia techniczne, ale jedno-
cześnie rzadziej (o  43,4%) ponoszą wydatki na badania 
i rozwój. Podobnie w przypadku konkurenta znajdującego 
się w regionie – przedsiębiorstwa są bardziej skłonne wpro-
wadzać nowe technologie produkcyjne (o 28,8%), ale mniej 
wyroby (o 37,4%). Odbiorca lokalny sprzyja wprowadzaniu 
nowych wyrobów (o 73,9%), ale ten regionalny ogranicza 
z  kolei modernizację technologiczną posiadanego parku 
maszynowego (o 32,5%). Pozostaje problem wyboru i uza-
sadnienia dla kierunku wsparcia.

Analizując podobieństwa między modelami, obserwuje 
się sporo rozbieżności, ale również występujące kon-
wergencje. Te drugie dotyczą na przykład negatywnego 
zjawiska, jakim jest lokalna lokalizacja najbliższego kon-
kurenta lub względnie regionalna –  rzadsze nakłady na 
badania i rozwój o 46,9%, wprowadzanie nowych wyrobów 
o  35,9%, współpraca innowacyjna o  74,2%. Jednocześnie 
należy z nim rywalizować (wzrost szans na nowe techno-
logie o  117,2%) lub nie utrzymywać kontaktów (wzrost 

szans w  analogicznym obszarze o  35,2%). Bliskie relacje 
z  konkurentem z  kolei ograniczają prowadzoną w  przed-
siębiorstwach działalność badawczo-rozwojową –  niższe 
szanse o 72,4%. W przypadku dostawcy zlokalizowanego 
w regionie niekorzystną sytuację obserwuje się w zakresie 
współpracy innowacyjnej i prowadzenia działalności B+R 

– spadki szans odpowiednio o 42,7 i 43,4%. 
W oszacowanych modelach zaobserwowano czternaście 

zmiennych odpowiedzialnych za odległość i sześć za relacje 
w sektorze. Geografia częściej, ale na ogół słabiej i negatyw-
nie oddziałuje na aktywność innowacyjną, gdy utrzymywa-
ne relacje rzadziej, ale silniej i pozytywnie.

Podsumowanie

N a podstawie przeprowadzonych badań i  podobnie 
jak zauważa to Boschma (2005, s.  65) istnieje po-

trzeba dalszego poszukiwania „optymalnej” trajektorii 
(przebiegu) między tymi zjawiskami, aby ograniczyć 
negatywne skutki nieprzemyślanych i  przypadkowych 
decyzji w  zakresie stosowanych mechanizmów wsparcia 
innowacji, opartych raczej na przekonaniu niż faktach. 
Przyszłe badania powinny zmierzać do rozpoznania asy-
metrii w ramach zbliżenia i utrzymywanych relacji, czyli 
na przykład w  jaki sposób jeden partner może być bli-
sko drugiego, kiedy ten drugi niekoniecznie – dysonans 
zbliżenia geograficznego i  interakcji. Zaobserwowane 
prawidłowości dostarczają nowej wiedzy o kształtowaniu 
się obu wzajemnie warunkowanych zjawisk w  badanej 
grupie przedsiębiorstw przemysłowych w  województwie 
mazowieckim. Ich specyfika powinna pomóc w lepszym 
rozumieniu zjawisk rządzących przemysłem w  regionie 
i przyczynić się do konstrukcji polityki innowacyjnej bar-
dziej dostosowanej do wewnętrznych potrzeb.

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Ekonomii i Zarządzania
e-mail: a.swiadek@wez.uz.zgora.pl

Przypisy

1) Współczynnik sukcesu zwrotu ankiet wyniósł  7,6%. W trak-
cie prowadzonych badań próbowano dotrzeć do wszystkich 
podmiotów zamieszczonych w bazie. Próba losowa dla zbioro-
wości przy założeniach poziomu ufności – 0,95, wielkości frak-
cji – 0,5, błędu losowego próby – 0,05, wynosi 373 jednostki.

2) Według Głównego Urzędu Statystycznego, w  województwie 
mazowieckim w  2016 roku zarejestrowanych było 28 240 
przedsiębiorstw w  sekcji „przetwórstwo przemysłowe” (bdl.
stat.gov.pl, 11.04.2018).
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Spatial and Relational Proximity in the Porter’s 
Sector and Innovation Activity in the Industry

Summary

There are two alternative concepts of the interactions 
between the proximity and innovation activity in the 
literature on the subject. The first one, is the spatial 
proximity and the second one the relational (social) 
proximity. Researchers are discussing the significance of 
both as well as close interrelation between them to show 
which of them is more important for the innovation 
activity. Poland is a much less developed country than its 
western neighbours. This means that these phenomena 
can be different in our country. The main aim of this paper 
was to confront these two phenomena and their impact 
on the innovation activity in the Polish economy. For 
their empirical verification the author selected the central 
regional industrial system –  the Mazovian Voivodship. 
The research was based on a  survey questionnaire and 
was conducted in 951 manufacturing enterprises. The 
author has presented in the paper several independent 
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logit models describing impact of the distance and the 
relations between suppliers, consumers and rivals on 
the innovation activity in the years 2012–2014. The 
main conclusion of the research is that geography 
more often has an impact on the innovation activity in 
the region, but relational proximity of the relation is 
deeper (stronger). There is a  need to search for more 

sophisticated interactions between these phenomena in 
the future.

Keywords

innovation, spatial proximity, relational proximity, region, 
manufacturing, sector

Introduction

C ommunication is one of the core processes in project 
management, which strongly influences its final out-

come and when inefficient, can lead to a project failure (Devi 
et al., 2018; Ssenyange et al., 2017; Besteiro et al., 2015). There 
are many different processes associated with communication 
management in project teams –  communication planning, 
information creating, collecting, distributing, storing, re-
trieving and sharing, as well as communication monitoring 
and controlling (PMI, 2017). All of these processes are 
crucial in project management, but authors, dealing in their 
research with the project communication management topic, 
tend to concentrate mainly on communication planning or 
generally on effective communication management (among 
others: Butt et al., 2016; Freeman, 2016; Lys, 2015; Golini et 
al., 2015; Streich, Brennholt, 2015; Zulch, 2014; Mnkandla, 
2013). There seems not to be enough research on how to per-
form communication monitoring and how to measure com-
munication performance to be able to improve it and work 
towards a project’s success. The aim of the paper is to identify 
the aspects of communication processes which should be 
monitored and propose a combined approach to measuring 
communication performance for controlling and improv-
ing it in project teams. A case of an international dispersed 
project team carrying out an EU project is used to exemplify 
the proposed approach to monitoring and measuring com-
munication performance. The applied research methods 
include literature analysis for identification of the aspects of 
project communication and documentation processes which 
should be monitored, questionnaire-based analysis of team 
members’ opinions and analysis of project records available 
from the application used by the project team to manage 
communication and documentation. The paper is structured 
as follows. The first part is devoted to the literature review 
regarding project communication performance and com-

munication performance measuring. In the next section, the 
research method has been described and it consists of three 
parts. In the first part the aspects of project communication 
and documentation processes which should be monitored 
and measured have been identified, based on the literature 
analysis and previous studies. In the second part, the struc-
ture and contents of the questionnaire used to collect team 
members’ opinions have been presented. The final part of 
the section includes a list of communication process aspects 
which can be objectively monitored and measured thanks to 
the use of communication and documentation management 
platform. The subsequent section comprises research find-
ings, followed by the discussion of results. The conclusion 
sections summarises the paper and indicates practical im-
plication and limitations, as well as possible future research 
directions.

Monitoring and measuring communication 
performance ― literature review

C ommunication management plays a significant role in 
carrying out projects, especially by dispersed or dis-

tributed teams, that is by teams whose members work in 
different geographical locations, sometimes also different 
time zones, usually speak a different language and may be 
culturally diverse. Such a working environment with limited 
physical contact and thus limited real-time and non-verbal 
communication fosters misunderstandings, lack of mutual 
trust and decline in motivation. In most cases the project 
team members cannot use their native language in project 
communication which is also a hindering factor. That is why 
in such teams communication processes should be particu-
larly monitored and measured to enable an early detection of 
any irregularities, shortages and communication problems. 

MONITORING AND MEASURING 
COMMUNICATION PERFORMANCE 
IN DISPERSED PROJECT TEAMS

Karolina Muszyńska
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If we want to control and improve some processes, first 
we must be able to measure them (Kupiainen et al., 2015), 
and to measure them, we need to establish criteria accord-
ing to which the measurement will be conducted (Pop et 
al., 2013). After identifying the criteria, indicators can be 
established, which is often obtained through operational-
ising relevant terms or concepts. This operationalisation 
is a  specific definition of something in terms that can be 
measured. Monitoring of project activities should include 
establishing the purpose of monitoring, its scope, the way 
it will be done (what indicators will be used), time when it 
will occur and responsible person. The selected indicators 
should be specific, factual, directly measurable and based 
on verifiable data (Mefalopulos, Kamlongera, 2004). The 
solely indicator-based approach to monitoring and eval-
uating of project activities lacks however the reference to 
opinions, feelings and attitudes of team members, which 
in case of communication processes, is very important 
and can only be collected through interviews or question-
naire-based methods.

Measuring communication performance remains one of 
the most ambiguous tasks to researchers and practitioners 
because of the varied contextual nature of communication. 
Communication performance is differently conceptualised 
and operationalised in different context, but communication 
performance assessment has predominantly been conceived 
as a measure of the degree of how effectively or ineffectively 
a communication task is performed (Kwofie, 2015).

Ssenyange and others (2017) suggest measuring commu-
nication performance using the communication audit survey 
proposed by Goldhaber and Rodgers (1979) and adapted 
by Hargie and Tourish (2000), a  questionnaire-based tool 
with 122 questions addressing issues relating to amount of 
information, timelines of information, communication rela-
tionship, follow up and satisfaction with the level of outcome. 
The tool has been subsequently adopted by several research-
ers in their studies. The approach proposed in the present 
paper also assumes using a questionnaire-based method to 
measure communication performance, although the scope 
of questions has been significantly reduced and adapted to 
project communication characteristics.

The most extensive list of project-related communica-
tion performance measures has been proposed by the Con-
struction Industry Institute, although they regard projects 
in construction industry. The list includes nine distinct 
performance indicators: accuracy, timeliness, completeness, 
understanding, procedures, distortions, barriers and gate-
keeping (Kwofie, 2015). These indicators have been used in 
the present paper in the phase of identifying the communi-
cation performance aspects.

Research method

T he research method includes two steps. In the first step, 
a list of communication performance indicators is being 

prepared – based on a literature review and previous studies. 
In the second step, the communication performance is being 
measured using a  combined approach comprising a  ques-
tionnaire-based survey conducted among project team 

members and an analysis of data available through a com-
munication and documentation management platform 
used in the project. The results of the questionnaire cover all 
identified communication performance aspects but, as they 
express the opinions and beliefs of the respondents, they are 
subjective. The results of the analysis of data obtained from 
the communication management platform are objective, but 
they regard only a few of the communication performance 
aspects. Blending both approaches offers a richer insight into 
the communication performance in the project and a more 
objective measurement. Performing such an analysis period-
ically throughout the project implementation period enables 
the project manager to monitor the communication and 
documentation processes and react accordingly before any 
negative situations impact the project performance.

Identification of communication 
performance aspects

In order to identify the communication performance aspects, 
the communication performance indicators proposed by the 
Construction Industry Institute (CII) (Kwofie, 2015) have 
been compared and combined with communication effec-
tiveness aspects identified by this author in a previous study 
(Muszyńska, 2018) (tab. 1). As it can be observed all the indi-
cators proposed by CII have their equivalent in the commu-
nication effectiveness aspects and there are some additional 
aspects identified in the right column, which could also be 
used to evaluate project communication performance.

Table 1. Communication performance indicators and communi-
cation effectiveness aspects

After CII
Literature review 
on communication 

effectiveness aspects

accuracy accuracy/simplicity aspect

timeliness time aspect

understanding intelligibility aspect

completeness of information 
(overload/underload) relevancy/personalization aspect

barriers accessibility aspect

distortion clarity/undisturbedness aspect

gate keeping openness aspect

procedures specificity aspect

proper medium aspect

correctness aspect

purpose clarity aspect

goal-achieving aspect

formal-informal balance aspect

engagement aspect

personality aspect

credibility aspect

past experience aspect

Source: own compilation based on Kwofie (2015) and Muszyńs-
ka (2018)
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Analysis based on questionnaire  
results

The analysis based on questionnaire results assumes 
elaboration of a questionnaire with statements regard-
ing different communication performance aspects and 
collecting the answers from all team members taking 
part in carrying out a project and using the communi-
cation and documentation management platform. The 
obtained results are subjective and may not precisely 
reflect the behaviour of team members or the charac-
teristics of communication processes in which they 
take part, but they are an important source of infor-
mation about the team members’ feelings, observations 
and their possible comments. Collecting the opinions 
about different aspects of the communication process 
is not the only goal of the questionnaire. It also aims to 
raise their awareness of and bring to the their attention 
various communication and documentation require-
ments, rules and obligations, all of which contribute to 
better project management. 

A  list of questionnaire statements with correspond-
ing communication performance aspects has been 
presented in Table 2. All statements are formulated in 
a ‘positive manner’, which means that all the statements 
given the highest possible score (5  –  strongly agree) 
indicate the highest communication performance. This 
way, the respondents are not confused. 

The questionnaire was delivered to the respond-
ents in an online form divided into two sections. The 
first section included first 22 statements, followed by 
a comment field where the respondent could write their 
comments or add clarifications regarding the first part 
of the questionnaire. The same was possible at the end 
of the questionnaire, after completing the second batch 
of statements.

Analysis based on objective data

Two of the communication performance aspects, 
namely engagement and goal-achieving, can addition-
ally be analysed based on objective data. This includes:

• analysing the data about team members’ communi-
cation activity and engagement, and

• comparing planned project tasks for a given period 
to what has been actually achieved.
Data for the above mentioned analyses has been 

obtained from the communication and documentation 
management platform used by team members. The 
available data includes:
a) number of platform visits by users, which shows 

their interest in and usage of the tool,
b) number of messages written by users in a specific pe-

riod of time, which shows the level of their engage-
ment in project activities,

c) number of files uploaded by users in a specific peri-
od of time, which shows their level of engagement in 
sharing project documents and knowledge,

d) list of project tasks with their due dates and percent-
age of completion.

Research findings

T he above presented research method has been applied 
in a case project Baltic Museums: Love IT!, which is 

an EU co-financed international project carried out by 
nine core partners and seven associated partners from 
eight different European countries: Poland, Germany, 
Lithuania, Denmark, Sweden, Estonia, Netherlands and 
Russia. The organizations engaged in the project represent 
tourist attractions of the South Baltic region (SBR), such as 
museums or science centres, scientific and educational in-
stitutions and entities dealing with new technologies. The 
aim of the project is to develop new IT-enabled tourism 
products for natural and cultural heritage tourist destina-
tions in the SBR in a form of multilingual BYOD-guided 
tours (BYOD – Bring Your Own Device), providing an en-
hanced visitor experience during and after the visit thanks 
to gamification, multimedia content, and augmented real-
ity techniques.

The questionnaire survey was conducted among pro-
ject team members, representatives of all project partner 
institutions, users of the communication management 
platform plus a few others who logged into the communi-
cation management platform at least 40 times during the 
time period from May 2017 till August 2018. Thirteen out 
of seventeen invited team members filled in the question-
naire, which gives about 76% return rate.

Most of the statements included in the questionnaire 
were evaluated positively by the project team members 

– all respondents rather agreed or strongly agreed with 18 
out of 44 statements. Another 8 statements had only one 
different rating and other 7 had two different ones. This 
leaves only 11 statements with a  higher number of less 
positive answers. These are the ones which are the most 
interesting as they indicate what needs more attention 
and should be improved. Figure 1 presents a list of state-
ments given several negative ratings (2 – rather disagree or 
1 – strongly disagree) and those which received 2 or more 
neutral ratings (3 – neither agree nor disagree). 

The communication performance aspects which could 
be assessed by analysing the communication management 
platform database used in the case project together with 
their values have been presented on Figures 2–5. The re-
sults were obtained by querying the database of the com-
munication management platform. 

Fifteen out of thirty-two active users, who logged into 
the communication management platform at least twice, 
in the period from May 2017 till August 2018, visited the 
platform more than 100 times. For 10 of them it was more 
than 200 visits (Fig. 2). The same set of users posted the 
highest number of messages, with a  record of over 400 
messages posted by one of them (Fig. 3).

In the considered period platform users uploaded 
nearly nine hundred files, with one user being extremely 
active with 226 uploaded files (Fig. 4). The figure presents 
only users who uploaded 10 or more files. 

The last measure aims at comparing planned project 
tasks for a given period to what has actually been achieved. 
The communication and documentation management 
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Table 2. Questionnaire statements with corresponding communication performance aspects

Communication 
performance aspect

Statement to be evaluated on a five-point Likert scale 
(1 – strongly disagree; 2 – rather disagree; 3 – neutral; 4 – rather agree; 5 – strongly agree)

accuracy/simplicity aspect 1. The messages/information I receive are precise, so that I know what is expected from me. 
2. I formulate the messages/texts in a precise manner to minimise possible misunderstandings. 

time aspect 3. I receive answers to my messages immediately (within 1 to 2 working days).
4. I answer to messages addressed to me as soon as possible (within 1 to 2 working days).
5. I inform other team members about any important project issues as soon as possible (within 1 to 2 working 

days).
6. I make sure that any information shared by me is up-to-date.

intelligibility aspect 7. The recipients of my messages do not ask for clarifications before answering them, which indicates that they 
understood them properly.

8. Messages received from other team members are formulated in such a way that I understand them perfectly 
(I do not need to ask for clarifications).

relevancy/ personalization 
aspect

9. I pay attention to whom I am sending my messages/sharing my files 
10. I pay attention to placing my messages/files in appropriate categories in the online communication system.
11. The messages/notifications I receive are meant for me.
12. I have no problems in finding information/files which are intended for me.
13. I have no problems in finding information/files which I need to perform project tasks.

accessibility aspect 14. The messages and files which I need are available (I have access to them or the access is granted to me within 
1 to 2 working days).

15. I receive help from other team members when I ask for it.
16. I find it easy to communicate through the online communication platform. 

clarity/ undisturbedness 
aspect 17. I make sure to eliminate any technical disturbances/disruptions hindering the process of communication. 

openness aspect 18. I feel that communication within the project team is open, not leaving anyone excluded. 

specificity aspect 19. I am familiar with the project communication plan (presented at the kick-off meeting).
20. I follow the communication methods and procedures agreed on in the project communication plan.
21. There is an agenda prepared for any meeting I participate in.
22. The meetings I organize/attend follow the prepared meeting agenda.

proper medium aspect 23. Communication methods and tools used in the project suit me. 
24. I do not miss any important messages or information. 

correctness aspect 25. I double-check messages to be sent/information to be shared regarding its logic and linguistic correctness 
(grammar and spelling).

26. The messages I receive/information provided via the communication platform are correct and clear.

purpose clarity aspect 27. I understand the purpose/goal of the messages/information I receive.
28. I formulate my messages/texts so that their purpose/goal is clear for the receiver.

goal-achieving aspect 29. I achieve the expected outcome of my communication.
30. It is clear to me what my responsibilities and tasks are.
31. It is clear to me what other team members are responsible for and what their tasks are.
32. It is understandable to me why certain project tasks are performed.

formal-informal balance 
aspect

33. I deliver all necessary formal documents.
34. I communicate with other team members on informal matters.

engagement aspect 35. I engage actively in project discussions.
36. I engage actively in project meetings.
37. I engage actively in online meetings.
38. I regularly check project mail and read all messages addressed to me.

personality aspect 39. I find it generally easy to communicate with others.
40. I find it generally easy to control my emotions.
41. I find it generally easy to make others do what I ask/tell them.

credibility aspect 42. I am honest in my communication.
43. The messages/project information are reliable.

past experience aspect 44. Your previous experiences positively influence the project. 

Source: own elaboration
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Figure 1. Questionnaire statements with negative or neutral ratings.
Source: own elaboration

platform enables to track project tasks and monitor their 
progress. At the beginning of the project all main tasks, 
listed in the application form, which constitutes an in-
tegral part of the subsidy contract for the project, were 
inserted together with their due dates into the commu-
nication management platform. Completion of tasks has 
been indicated in the tool. By the end of August 2018, 
there were only 7 overdue tasks out of a total of 67 which 
were supposed to be done by that time (10,4%). However, 
it is worth mentioning that delays in some of the project 
activities, especially those which do not cause the delay of 
the entire project, can be negotiated with the supervisory 
authority and do not negatively affect the project.

Discussion of results

T he proposed approach to measuring communication 
performance in dispersed project teams offers a dou-

ble-source evaluation of different project communication 
aspects and, if performed on a regular basis throughout 
the period in which the project is carried out, may be used 
to monitor communication performance and undertake 
corrective actions in case any communication problems 

are detected. Project team members are asked about their 
opinion regarding different communication and documen-
tation processes and their declared attitudes and behaviour 
are investigated. As in the described case, there may be some 
statements which were not evaluated positively by all team 
members and when there is a considerable number of such 
statements the given communication or documentation 
aspect should be analysed, discussed and brought to the at-
tention of the whole project team. While questionnaire re-
sults may not be quite objective, the data obtained through 
the project communication management platform reflects 
the real level of engagement and its influence on the project 
development progress. In the case project, it can be clearly 
seen that a  group of about 15 team members is actively 
engaged in communicating with each other and sharing 
project information. It is worth mentioning that this group 
comprises at least one representative of each of the nine 
core project partners carrying out the project. That proves 
that all project partners are active participants in the project. 
The overall positive results obtained in the presented case 
project are most likely owed to the following circumstances: 
the cultural background of the cooperating team members 
is similar, most of them can freely communicate in English, 
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Figure 2. Number of visits on the communication management 
platform
Source: own elaboration

Figure 4. Number of files uploaded to the communication man-
agement platform
Source: own elaboration

Figure 3. Number of messages posted on the communication 
management platform
Source: own elaboration

Figure 5. Number of months of delay in completion of project 
tasks
Source: own elaboration
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which is the project language, some team members have 
already collaborated with each other in previous projects 
and have developed more personal ties. On the other hand, 
some of the less positively assessed aspects regard mainly 
the use of the communication and documentation manage-
ment platform, which imposes some difficulties especially 
for the non-technical team members, but which at the same 
time facilitates and organises the project communication 
and documentation processes contributing to successful 
development of the project.

Conclusion

C ommunication management is undeniably one of the 
most important project management areas. In order 

to ensure proper implementation of the project and its 
success, communication and documentation processes 
should be adequately planned, executed, monitored and 
measured. The present paper concentrates on monitor-
ing and measuring communication performance, using 
a combined approach which blends two methods which 
together give a more objective and clear view of commu-
nication and documentation processes carried out with-
in a  project. The first method is a  questionnaire-based 
analysis of communication and documentation processes, 
which enables to reveal possible communication prob-
lems or improper habits of the project team. The second 
method includes an analysis of project records available 
from the database of the communication and documenta-
tion platform used in the project. The results obtained by 
applying the proposed method on a sample international 
project show that it delivers a comprehensive view of com-
munication and documentation processes, revealing in-
formation about possible problems or alarming situations. 
The presented approach enriches the project management 
body of knowledge by offering a method to monitor and 
measure communication performance, which enables 
the project manager to keep track of the communication 
and documentation processes and react when problems 
emerge. A limitation in this approach is that the database 
analysis, which constitutes an important part of the com-
munication monitoring process, can only be applied when 
a  database-based project communication management 
tool is being used by the team. 

In the scope of this research the proposed approach was 
applied only in one case project. Possible future research, 
where the combined method would be applied in several 
projects with different characteristics, could enrich the 
studied area of measuring communication performance. 
Another valuable extension of this research could be to de-
sign a response matrix to different communication prob-
lems which are revealed during the monitoring process. 
This would be a helpful tool for project managers. 

Karolina Muszyńska, PhD
University of Szczecin
Faculty of Economics and Management
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Monitorowanie i mierzenie wydajności 
komunikacji w rozproszonych 
zespołach projektowych

Streszczenie

Celem artykułu jest, po pierwsze, identyfikacja aspektów 
procesów komunikacji i dokumentacji w rozproszonych, 
międzynarodowych zespołach projektowych, które 
powinny być monitorowane w celu zapewnienia skutecznej 
komunikacji projektowej, a  po  drugie, zaproponowanie 
połączonego podejścia do pomiaru wydajności 
komunikacji projektowej. Identyfikacja aspektów, które 
powinny być monitorowane, opiera się na analizie 

literatury i  wcześniejszych badaniach. Zaproponowane 
podejście łączy dwie metody, które razem umożliwiają 
wszechstronny pomiar wydajności komunikacji 
w ramach projektu. Pierwsza z nich to kwestionariuszowa 
analiza wydajności komunikacji i  jej postrzegania 
przez członków zespołu. Druga polega na analizie 
bazy danych rekordów projektu. Połączone podejście 
do monitorowania i  pomiaru wydajności komunikacji 
projektowej zastosowano dla konkretnego przypadku 
międzynarodowego projektu. Uzyskane wyniki pokazują, 
że proponowane podejście zapewnia kompleksowy wgląd 
w procesy komunikacji i dokumentacji w projekcie, oparty 
zarówno na obiektywnych danych pozyskanych z  bazy 
danych, jak i na opiniach członków zespołu, dostarczając 
informacji o  ewentualnych problemach i  niepokojących 
sytuacjach.

Słowa kluczowe

wydajność komunikacji, monitorowanie komunikacji, 
zarządzanie komunikacją

Wprowadzenie

P rzedsiębiorstwa rodzinne stanowią niezwykle istot-
ny element gospodarki wpływający na stabilność 

rozwoju gospodarczego. Budzą one coraz większe zain-
teresowanie zarówno ze strony nauki, polityki gospodar-
czej, jak i organizacji pozarządowych. Biznesy rodzinne 
tak jak wszystkie inne podmioty gospodarcze stają rów-
nież przed wyzwaniami, jakie niosą zmiany zachodzące 
w otoczeniu, jak też w samym przedsiębiorstwie. Muszą 
również uwzględniać nakładanie się systemów rodziny 
i  przedsiębiorstwa, co powoduje, że jakość funkcjono-
wania rodziny wyraża się jej funkcjonalną integralnością, 
a biznesu poprzez osiągane wyniki finansowe. Domeną 
firm rodzinnych jest odniesienie sukcesu w  obu tych 
obszarach (Więcek-Janka, 2016, s.  167–181). Muszą za-
tem podejmować działania mające na celu zapewnienie 
ich długookresowego rozwoju i  efektywności. Rozwój 
należy uznać nie tylko za uniwersalny cel przedsiębior-
stwa, ale również jako określenie priorytetów w zakresie 
zapewnienia wzrostu efektywności gospodarowania. 
Możliwości funkcjonowania i  rozwoju przedsiębiorstw 

rodzinnych określa szereg czynników wewnętrznych 
i  zewnętrznych bezpośrednio lub pośrednio wpływają-
cych na ich pozycje rynkowe. 

W  badaniach przedsiębiorstw rodzinnych istotne 
wydaje się zrozumienie specyfiki tego rodzaju przed-
siębiorczości, dzięki czemu możliwe staje się uzyska-
nie dokładnego obrazu tych podmiotów. Badania nad 
przedsiębiorstwami rodzinnymi powinny prowadzić do 
określenia reguł ich funkcjonowania, jak również wyod-
rębnienia czynników wyróżniających je spośród innych 
przedsiębiorstw. Powinny pozwalać także na wskazanie 
prawidłowości i  dobrych praktyk mogących pomóc 
zarządzającym biznesami rodzinnymi na odniesienie 
długookresowego sukcesu w wymiarze zarówno sukcesu 
rynkowego, jak i sukcesu rodziny właścicielskiej. 

Jednym z kluczowych obszarów badawczych przed-
siębiorstw rodzinnych jest problematyka strategii roz-
woju, która stanowi kluczowy czynnik sukcesu współ-
czesnych podmiotów gospodarczych (Gudmundson 
i  in., 1999, s. 27–39). Niektórzy badacze wskazują, że 
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wiele czynników wyróżniających planowanie strate-
giczne, procesy i  wynikające z  nich strategie firm ro-
dzinnych jest związanych z  relacjami, jakie zachodzą 
pomiędzy systemem rodziny a systemem biznesowym 
(Harris i  in., 1994, s. 159–174). Znaczenie czynników 
związanych z  charakterem rodzinnym ma zasadnicze 
znaczenie w  kształtowaniu zasobów przedsiębiorstwa 
rodzinnego, które są: wartościowe, rzadkie, nieposia-
dające substytutów i  jednocześnie trudne do podro-
bienia (Barney, 1991, s. 99–120). Jako kluczowe zasoby 
można wskazać: kapitał ludzki, kapitał społeczny oraz 
kapitał rzeczowo-finansowy. Zgodnie z  podejściem 
zasobowym, budowa strategii oraz konkurowanie na 
rynku odbywa się na bazie zasobów przedsiębiorstwa. 
W  przedsiębiorstwach rodzinnych szczególną uwagę 
należy zwrócić na zasoby niematerialne, ponieważ 
mogą one być źródłem przewag konkurencyjnych 
(Sirmon, Hitt, 2003, s. 339–358), a  ich oddziaływanie 
może mieć charakter synergiczny. Z  familistycznym 
charakterem biznesu związane są również bardzo waż-
ne zasoby oparte na wiedzy oraz wynikające z reputacji 
przedsiębiorstwa (Hadryś, 2011, s. 243–257). 

Rozwój przedsiębiorstwa jest najbardziej oczekiwa-
nym efektem prowadzenia działalności gospodarczej 
i zaliczany jest do najwyższego poziomu aspiracji orga-
nizacji, co powoduje, że stanowi cel najwyższego rzędu 
(Szplit i  in., 2002, s.  12). Jest to jednak jeden z  naj-
bardziej złożonych procesów zachodzących w  trakcie 
funkcjonowania przedsiębiorstwa i  powinien być ro-
zumiany jako podnoszenie sprawności jego funkcjono-
wania w zmieniających się warunkach. Proces rozwoju 
przedsiębiorstwa ma wymiar holistyczny i długotrwały, 
którego podstawę stanowią zachodzące zmiany (Ma-
tejun, 2016, s.  26). Dla zarządzających umiejętność 
wprowadzania zmian w  systemie przedsiębiorstwa 
stanowi strategiczne wyzwanie. 

Coraz bardziej niestabilne i  nieprzewidywalne wa-
runki rozwoju oraz wpływ coraz szerszej grupy czynni-
ków warunkujących sukces powodują, że przedsiębior-
stwa nie mogą liczyć na osiągnięcie rynkowego sukcesu, 
opierając się jedynie na intuicji zarządzających i wierze 
w szczęście (Kaleta, 2013, s. 11). Pewne jest, że w zmien-
nym otoczeniu przedsiębiorstwo nie może się nie zmie-
niać (Obłój, 2002, s.  55). Podstawą rozwoju każdego 
podmiotu gospodarczego jest orientacja strategiczna, 
która wyraża się w planach i zamierzeniach kreowanych 
przez jej liderów przekładanych na praktyczne działanie 
przedsiębiorstwa. Istotną kwestią jest, aby to przełoże-
nie miało charakter uporządkowany prowadzący do 
zgodności celów osiągniętych w praktyce działania z ce-
lami nakreślonymi w  wizji przedsiębiorstwa. Właściwe 
przełożenie wizji, misji i celów przedsiębiorstwa rodzin-
nego na skonkretyzowaną strategię lub plan rozwoju 
umożliwia harmonijne dążenie do zamierzonych celów 
i  ewentualne dokonywanie ich korekt wynikających ze 
zdobywanego w trakcie procesu rozwoju doświadczenia. 

Celem artykułu jest identyfikacja specyfiki orientacji 
strategicznej w  przedsiębiorstwach rodzinnych oraz 
zasygnalizowanie możliwych kierunków badań empi-

rycznych, związanych z  rozwojem orientacji strategicz-
nej w  przedsiębiorstwach rodzinnych. W  opracowaniu 
zaprezentowano również wyniki pilotażowych badań 
empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach 
rodzinnych z regionu łódzkiego, które miały wskazać na 
uwarunkowania orientacji strategicznej przedsiębiorstw 
rodzinnych determinujące ich procesy rozwoju. 

Rola orientacji strategicznej w rozwoju 
przedsiębiorstwa rodzinnego 

W  naukach o zarządzaniu coraz częściej podnoszona 
jest problematyka tzw. orientacji w  zarządzaniu. 

Orientacja pojmowana jest jako pewien ogólny kieru-
nek rozwoju systemów zarządzania w  teorii i  praktyce. 
Współczesne orientacje obejmują m.in. orientację strate-
giczną, ale także prorynkową, projakościową, na wyniki, 
na wiedzę czy zmiany (Lichtarski, 2014, s. 91–98). M.P. 
Miles i D.R. Arnold wskazują, że orientacja przedsiębior-
stwa składa się z tych filozofii, które determinują naturę 
i  ukierunkowanie jego planów i  działalności. Przyjęcie 
orientacji prowadzi do zróżnicowanego postrzegania 
priorytetów i  definiowania działalności przedsiębior-
stwa (Miles, Arnold, 1991, s.  49–65). Orientacja jest 
zjawiskiem występującym na poziomie organizacyjnym 
i  swego rodzaju ukierunkowaniem działania przedsię-
biorstwa na pewien punkt odniesienia. Istotne jest, aby 
orientacja pozwalała na uzyskanie głębszego wglądu 
w  charakter takiego ukierunkowania (Bratnicki, Zbie-
rowski, 2012, s. 141–158). 

J. Lichtarski (2010, s. 167) określił orientację w zarzą-
dzaniu jako „teoretyczno-metodologiczny kierunek do-
ciekań i ich rezultaty w naukach o zarządzaniu, a także 
towarzyszące im kierunki działań w sferze konsultingu 
i zastosowań praktycznych, oparte na pewnej idei zawar-
tej w  wartościach, wiodących wytycznych (paradygma-
cie), zasadach tego kierunku. Owa idea oraz stanowiące 
pierwszy stopień jej operacjonalizacji wartości, zasady 
i  wytyczne konstytuują orientację w  zarządzaniu, two-
rząc dość powszechnie uznawane wyobrażenie o  tym, 
jakie podstawowe, wyróżniające cechy mieć powinien 
system zarządzania przedsiębiorstwem, na jakie warto-
ści i zasady być ukierunkowany, jakie powinien spełniać 
podstawowe warunki”. Pojęcie orientacji jest równoważ-
ne z określeniami „ukierunkowanie” lub „ogólne nasta-
wienie” (Niestrój, 2005, s. 7–15). 

Narastające zainteresowanie ideą myślenia strategicz-
nego w  zarządzaniu przedsiębiorstwami pozwoliło na 
wyodrębnienie orientacji strategicznej w  zarządzaniu, 
która jest silnie skorelowana z innymi rodzajami orienta-
cji, ponieważ wymiar strategiczny jest obecny w różnym 
stopniu we wszystkich innych orientacjach. Skupianie 
się na sprawach strategicznych obejmuje kształtowanie 
kluczowych celów przedsiębiorstwa, jego położenia kon-
kurencyjnego, domen działalności. Integrowanie strate-
gicznych rekomendacji płynących ze strony poszczegól-
nych orientacji wydaje się uzasadniać jej wyróżnienie 
(Lichtarski, 2008, s. 51–57). Orientacja strategiczna jest 
pojęciem bardziej ogólnym od strategii, informującym, 
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jakie kategorie opisu są  w  niej akcentowane (Krupski, 
2014, s.  11–25) i  odzwierciedla strategiczne kierunki 
realizowane przez firmę w celu zachowania jej ciągłości 
działania i lepszej efektywności (Gatignon, Xuereb, 1997, 
s. 77–90). Zadaniem orientacji strategicznej jest prezen-
towanie zasad wpływających na działalność podmiotu, 
generując jednocześnie zachowania mające na celu za-
chowanie jej żywotności i efektywności funkcjonowania 
(Hakala, 2011, s. 199–217). 

Dla przedsiębiorstw rodzinnych strategiczna orien-
tacja jest nie mniej ważna niż dla innych firm. Jednak 
rodzinny charakter biznesu, którego funkcjonowanie 
jest oparte na dualnym oddziaływaniu podsystemów 
rodziny i  przedsiębiorstwa może wpływać na sposób 
prowadzenia przedsiębiorstwa (Moss i  in., 2014, s.  51– 

–71). W firmach rodzinnych decyzje i działania odzwier-
ciedlają często nieujawniane formalnie założenie o  sta-
łości i  długim horyzoncie czasowym funkcjonowania 
(Lumpkin, Brigham, 2011, s.  1149–1169). Zachowanie 
spójności orientacji strategicznej ułatwia kreowanie 
przewagi konkurencyjnej poprzez długoterminowe 
rozwijanie podstawowych kompetencji, rozwój kultury 
organizacyjnej i  relacji z  interesariuszami (Miller, Le 
Breton-Miller, 2006, s.  215–240). W  przedsiębiorstwie 
rodzinnym silna orientacja strategiczna odzwierciedla 
również troskę rodziny właścicielskiej o  zachowanie 
międzypokoleniowej ciągłości działania podmiotu oraz 
opiera się także na czynnikach społeczno-emocjonal-
nych i  jest niewątpliwie jednym z  kluczowych czynni-
ków determinujących rozwój podmiotu (Gómez-Mejía 
i in., 2007, s. 106–137). 

J. Jeżak (2014, s.  61) wskazuje, że orientacja strate-
giczna stanowi umiejętność przewidywania przyszłości 
oraz budowania na tej podstawie realistycznych scena-
riuszy rozwoju przedsiębiorstwa. Nie może opierać się 
jednak na prostej ekstrapolacji trendów z  przeszłości 
i  teraźniejszości, a  musi być postawą wobec przyszło-
ści uwzględniającą zmiany w  otoczeniu oraz decyzje 
ich właścicieli. Posiadanie orientacji strategicznej sku-
piającej się na poszukiwaniu, podejmowaniu ryzyka 
i elastyczności ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
długoterminowej efektywności przedsiębiorstwa (Bierly, 
Daly, 2007, s. 493–516). 

Orientacja strategiczna staje się również istotna 
w  procesie skutecznego wykorzystywania szans rynko-
wych w  zapewnieniu rozwoju firmy, a  jej powodzenie 
w dużym stopniu zależy od umiejętności dynamicznego 
dostosowywania się do zmieniających warunków oto-
czenia. Przedsiębiorstwo nie może jedynie pasywnie 
reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu, ale musi 
aktywnie podejmować działania ukierunkowane na 
zmiany zachodzące w  warunkach otoczenia (Cyfert, 
Krzakiewicz, 2014, s. 13–14). 

Przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzują się silnym 
związkiem z  jedną lub kilkoma rodzinami, które deter-
minują funkcjonowanie i  kierunki rozwoju poszcze-
gólnych podmiotów. W  większości przypadków są  to 
najczęściej małe lub średnie firmy, co stanowi kolejną 
istotną determinantę wpływającą na kształt procesu 

ich rozwoju (Cristiano, 2017, s. 577). Ale istnieje coraz 
więcej dużych podmiotów rodzinnych, które w procesie 
swojego rozwoju zwiększyły swoje rozmiary. Sytuacja 
ta potwierdza również w  stosunku do podmiotów ro-
dzinnych opinie wielu badaczy, że nie ma w  zasadzie 
granic rozwoju przedsiębiorstwa (Jagoda, Haus, 1995, 
s.  44). Wspólną cechą biznesów rodzinnych jest wie-
loaspektowe powiązanie biznesu i  rodziny właściciel-
skiej. J. Astrachan (2003, s.  567–572) wskazuje wręcz, 
że rodzina stanowi krytyczną zmienną pozwalającą na 
zrozumienie istoty family business. W procesie rozwoju 
przedsiębiorstwa rodzinnego pojawia się wiele wyzwań 
wynikających z  ich rodzinnego charakteru, wielkości 
oraz działu gospodarki, w jakim działają. 

Orientacja strategiczna, która stanowi podstawę 
rozwoju przedsiębiorstwa, wyraża się w  planach i  za-
mierzeniach jej liderów, którymi w przypadku biznesu 
rodzinnego są członkowie rodziny zaangażowani w kie-
rowanie firmą. Wykreowane przez nich cele winny być 
przełożone na praktykę działania podmiotu oraz zro-
zumiałe i  akceptowane przez pracujących w  przedsię-
biorstwie. Istotne znaczenie ma zapewnienie zgodności 
realizowanych celów z  wizją i  misją przedsiębiorstwa, 
a  także zachowanie świadomości, że w  trakcie zdoby-
wania podczas realizacji planu rozwoju doświadczenia 
może zachodzić konieczność dokonywania jego korekty. 
Rodzinny charakter przedsiębiorstwa może być jednym 
z  ważnych elementów kreowania przez nie przewagi 
konkurencyjnej.

Na podstawie badań literaturowych można zdefinio-
wać następujące pytania badawcze: 

• w  jaki sposób orientacja strategiczna jest tworzona 
i rozwijana w przedsiębiorstwach rodzinnych?

• jaka jest rola familistycznych cech związanych z  ro-
dzinnym charakterem podmiotu? 

• czy są  one w  sposób świadomy wdrażane przez za-
rządzających przedsiębiorstwem, czy też rozwijają się 
w wyniku codziennych wewnętrznych działań przed-
siębiorstwa i  interakcji zachodzących w  relacjach 
z otoczeniem? 
Badania prowadzone przez wielu autorów wskazują, 

że orientacja strategiczna w firmach rodzinnych kształ-
towana jest w oparciu o inną logikę niż w podmiotach, 
w  których atrybut charakteru rodzinnego nie ma zna-
czenia (Moss i  in., 2014 s.  51–71; Lumpkin, Brigham, 
2011, s.  1149–1169). Kluczową rolę spełniają intere-
sariusze przedsiębiorstwa będący członkami rodziny 
właścicielskiej, jak też managementu. Kształt orientacji 
strategicznej przedsiębiorstwa rodzinnego stanowi 
wypadkową czynników biznesowych, rodzinnych oraz 
preferencji zarządzających i pracowników (Safin, 2014, 
s. 449–459). 

Metoda badawcza

D o przeprowadzenia badania wybrano podejście 
jakościowe, ponieważ umożliwia ono dotarcie do 

konkretnych przypadków i  daje możliwość poznania 
specyfiki badanych podmiotów (Toften, Hammervoll, 



ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 39

2010, s.  108–121), a  także pozwala na zrozumienie 
istoty relacji w  nich zachodzących (Eisenhardt, 1991, 
s.  620–627). Badania ilościowe w  podejmowanej pro-
blematyce nie pozwoliłyby na odpowiednie zgłębienie 
tematyki, co mogłoby spowodować, że zebrane w  ten 
sposób dane mogłyby być mało wiarygodne. Natomiast 
metody jakościowe dzięki ograniczeniu uprzedzeń in-
formacyjnych dostarczają bogatych danych pozwalają-
cych na zgłębienie tematu (Eisenhardt, Graebner, 2007, 
s. 25–32). Pozwalają także na skuteczniejsze pozyskiwa-
nie wiarygodnych danych na tematy „wrażliwe” w  po-
równaniu z metodami ilościowymi (Yin, 2018, s. 33–35). 
W  badaniach jakościowych dokonuje się celowego do-
boru badanych podmiotów, podejmuje badanie z pozycji 
interpretatywnej oraz nie unika się złożoności i  ujęcia 
dynamicznego skupionego na procesie zmian (Czakon, 
2009, s. 13–17). 

Analiza metod badawczych zastosowanych w szeregu 
badań prowadzonych na świecie, jak również własne 
doświadczenia badawcze wskazują, że najbardziej przy-
datne do badania problemów małych firm rodzinnych, 
w szczególności zaś problemów dotyczących sfery tożsa-
mości, strategii, kultury, wartości oraz relacji pomiędzy 
rodziną a  przedsiębiorstwem, są  metody jakościowe. 
Kluczową metodę stanowi wywiad pogłębiony, który 
może przybierać różne formy, w  tym np. wywiad nar-
racyjny lub biograficzny pozwalający na skłonienie 
respondenta do refleksji i komunikacji z badaczem (Suł-
kowski, Marjański, 2014, s. 222–235). Wywiady stwarza-
ją uczestnikom możliwość porozmawiania o  własnych 
doświadczeniach własnymi słowami i rozwinięcie obsza-
rów o szczególnym znaczeniu oraz na dotarcie do grup 
docelowych niechętnych do poddania się innym meto-
dom badawczym. Wywiad może być bardziej wnikliwy 
niż inne metody i  pozwolić na dostrzeżenie przyczyn 
z  punktu widzenia własnej perspektywy respondenta, 
a nie naukowca (Yin, 1994, s. 80). W wywiadach pogłę-
bionych poważnym wyzwaniem dla badacza jest dobór 
i selekcja respondentów (Lucas, 2014, s. 387–408). Zaletą 
badań jakościowych jest pogłębione zrozumienie bada-
nego procesu (Sułkowski, 2012, s. 114–115). Metodyka 
badań jakościowych nie jest jednak wolna od ograniczeń. 
Przede wszystkim problemów nastręcza uogólnianie, 
a  przez to również teoretyzowanie, a  rezultaty badań 
obciążone są  znacznym subiektywizmem oraz brakiem 
możliwości uogólniania rezultatów (Gerring, 2007, 
s. 231–253; Geddes, 1990, s. 131–150). 

Badanie zostało przeprowadzone w  okresie od lip-
ca 2017 do marca 2018  r. i miało charakter pilotażowy. 
Przeprowadzono je w indywidulanych spotkaniach z re-
spondentami 20 wywiadów pogłębionych opartych na 
powtarzalnym scenariuszu badawczym, który uwzględ-
niał możliwość zadawania rozmówcom dodatkowych 
pytań pozwalających w  razie potrzeby na uszczegóło-
wienie podjętej problematyki. Opracowany scenariusz 
wywiadu został skonsultowany z  trzema ekspertami 
zewnętrznymi zajmującymi się problematyką przedsię-
biorstw rodzinnych, z których dwie osoby były ze środo-
wiska naukowego, a jedna z organizacji przedsiębiorców 

rodzinnych. Wywiady zostały przeprowadzone w przed-
siębiorstwach rodzinnych funkcjonujących na terenie 
regionu łódzkiego na obszarach wiejskich. 

Dobór respondentów miał charakter celowy. Do ba-
dania zaproszono przedsiębiorstwa rodzinne związane 
z udziałem w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 i  2014–2020. Do próby badawczej 
dobrano podmioty gospodarcze deklarujące się jako 
przedsiębiorstwa rodzinne i  spełniające warunki wyni-
kające z przyjętej definicji przedsiębiorstwa rodzinnego 
rozumianego jako organizacja gospodarcza oparta na 
więziach i  zależnościach rodzinnych, która dąży do 
trwałego utrzymania w  przyszłości decydującego wpły-
wu na rodzinny biznes poprzez udział we własności, za-
rządzaniu i odpowiedzialności z zamiarem przekazania 
go następnemu pokoleniu. W  czasie realizacji badania 
wywiady za zgodą respondentów były nagrywane na 
dyktafonie. Następnie dokonano transkrypcji z przepro-
wadzonych wywiadów, aby umożliwić analizę jakościo-
wą uzyskanego materiału. Pozyskane materiały źródłowe 
zostały poddane analizie jakościowej. 

Jednym z  głównych zamierzeń badawczych była 
identyfikacja specyfiki orientacji strategicznej w  przed-
siębiorstwach rodzinnych. Badania miały dostarczyć 
odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań: czy badane 
przedsiębiorstwa rodzinne posiadają orientację strate-
giczną, a  jeżeli tak, czy jest ona nadrzędna w stosunku 
do strategii, czy i  jak cechy familistyczne wpływają na 
kształtowanie się orientacji strategicznej oraz jakie zna-
czenie w orientacji strategicznej ma możliwość wykorzy-
stania instrumentów wspierania rozwoju oferowanego 
przez instytucje otoczenia biznesu. 

Wyniki badań

B adania potwierdziły, że identyfikacja opcji stra-
tegicznej nie jest łatwa. W większości badanych 

przedsiębiorstw panowała niechęć do ujawniania 
kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa informacji. 
Pojawił się również problem wynikający z  rodzinnego 
charakteru biznesu, ponieważ ujawnienie czynników 
biznesowych było powiązane z  koniecznością udo-
stępnienia informacji związanych z życiem rodzinnym. 

„Mamy do siebie zaufanie. To, że firmę prowadzi rodzina, 
powoduje, że kluczowe informacje nie wypływają na 
zewnątrz. Najważniejsze stanowiska są obsadzone przez 
członków rodziny, co pozwala na lepszą wymianę infor-
macji z pracownikami”. 

Kolejny problem był związany ze zrozumieniem 
i  niejednoznacznością pojmowania terminologii pojęć: 
orientacja strategiczna, strategia, proces rozwoju. We 
wszystkich badanych podmiotach stwierdzono, że po-
siadają one orientację strategiczną, chociaż w większości 
z nich nie potrafiły one jej nazwać. „Przyznam, że przy-
dałaby się pomoc w  kwestiach związanych z  rozwojem 
firmy. Samemu jest trudno obiektywnie spoglądać na 
naszą firmę. Dobrze, że możemy w  rodzinie wspólnie 
określać kierunki jej rozwoju”. Ale wskazywano rów-
nież, „skoro dajemy sobie radę od 15 lat na przyzwoitym 
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poziomie, to potrafimy sami zaplanować rozwój firmy”. 
W  70% badanych firm orientacja strategiczna miała 
charakter nadrzędny w stosunku do wdrażanej strategii, 
natomiast w pozostałych badani nie potrafili zająć stano-
wiska w  tej sprawie. „Wiem, że muszę zadbać o rozwój 
naszej rodzinnej firmy. Jest to duża odpowiedzialność za 
los ludzi, którzy z  nami pracują, ale także całej naszej 
rodziny”. 

We wszystkich przedsiębiorstwach akcentowano 
istotny wpływ familizmu na kształt orientacji strate-
gicznej, a rodzinny charakter przedsiębiorstwa postrze-
gano jako główny czynnik strategiczny, zwiększający 
szansę na sukces przedsiębiorstwa i rodziny właściciel-
skiej. „W prowadzeniu firmy działamy na jednej płasz-
czyźnie, łącząc w jedno interes przedsiębiorstwa i cele 
rodziny”. Rodzinny charakter przedsiębiorstwa dostar-
cza wartościowych i rzadkich zasobów ludzkich, tworzy 
rodzinny kapitał społeczny oparty na zaufaniu oraz 
cennych zasobach rzeczowych i  finansowych. Wskazy-
wano również, że dzięki familizmowi łatwiej rozwijać 
zasoby wiedzy oraz dbać o reputację przedsiębiorstwa. 
Zauważano także, że większość cech związanych z  ro-
dzinnym charakterem przedsiębiorstwa rozwija się 
w  codziennym funkcjonowaniu firmy i  wzajemnym 
oddziaływaniu jej systemów i  rodziny oraz interakcji 
z otoczeniem. „W firmie rodzinnej nie musimy tworzyć 
zbędnych procedur, mamy do siebie zaufanie. Dzięki 
niemu oszczędzamy czas, ustalamy zadania pomiędzy 
sobą i działamy. Mamy również świadomość, że firma 
kojarzona jest naszym nazwiskiem, a 45 lat tradycji zo-
bowiązuje do dbania o reputację”. 

W procesie rozwoju dla wszystkich badanych przed-
siębiorstw zasoby wewnętrzne mają kluczowe znacze-
nie. Natomiast 65% podmiotów korzystało również 
z zewnętrznych zasobów, takich jak: pożyczki, dotacje 
lub poręczenia kredytowe. Wskazywano jednocześnie 
na występowanie licznych barier w  pozyskiwaniu 
pomocy ze źródeł zewnętrznych, np. rozbudowane 
wymogi formalne, zbiurokratyzowanie procesu skła-
dania i  rozliczania wniosków oraz brak wystarczają-
cych własnych środków niezbędnych do otrzymania 
wsparcia. Pozostałe firmy nie korzystały z  instrumen-
tów wspierania rozwoju oferowanych przez instytucje 
wsparcia. Większość badanych przedsiębiorstw (75%) 
prowadziła działalność na rynku regionalnym i  uwa-
żała, że ze względu na rodzaj ich działalności jest to 
docelowy obszar ich aktywności rynkowej i  nie ma 
potrzeby rozwijania się na rynkach zagranicznych. Na-
tomiast 25% przedsiębiorstw zakładało również rozwój 
na rynkach zagranicznych. W tej grupie były dwa pod-
mioty, które działalność taką prowadziły i zamierzały ją 
intensyfikować. 

Badane firmy rodzinne przewagę konkurencyjną 
opierają na funkcjonowaniu w  niszach rynkowych 
i  innowacyjności, a  wykorzystanie pojawiających się 
nowych możliwości rynkowych i  rozwijanie nowych 
pomysłów ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju 
i  osiągnięcia wysokiej efektywności funkcjonowania. 
Jednym z  ważnych aspektów orientacji strategicznej 

było wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań techno-
logicznych i organizacyjnych pozwalających na wyższą 
efektywność, zmniejszenie kosztów wytwarzania i wyż-
szą jakość oferowanych wyrobów i usług. Tylko 20% ba-
danych przedsiębiorstw wskazywało, że chcą pozostać 
przy tradycyjnych metodach wytwarzania. 

Orientacja strategiczna stanowi wytyczną do podej-
mowania działań przedsiębiorczych a także poszukiwa-
nia i  wykorzystywania pojawiających się szans. „Dzia-
łamy w  niszy rynkowej, był to świadomy wybór. Jako 
mała firma nie jesteśmy w stanie konkurować z gigan-
tami, ale stworzyliśmy wyjątkową ofertę dostosowaną 
do potrzeb wymagających klientów. Fakt, iż jesteśmy 
firmą rodzinną, ma dla nas duże znaczenie i  jesteśmy 
z  tego dumni”. Ograniczona wielkość badanych przed-
siębiorstw oraz ich dotychczasowe doświadczenia po-
wodują, że w  myśleniu strategicznym ukierunkowane 
są na współpracę z otoczeniem, w tym także z podmio-
tami z ich branży. Unikają natomiast wchodzenia w bez-
pośrednią rywalizację. Podkreślano, że w kształtowaniu 
orientacji strategicznej istotne znaczenie ma otoczenie 
przedsiębiorstwa oraz dostępne środki finansowe. 

Badani przedsiębiorcy mieli duży poziom wiedzy 
biznesowej oraz świadomość konieczności zapewnie-
nia rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie 
nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych 
prowadzących do podnoszenia konkurencyjności ich 
przedsiębiorstw. „Jako członkowie rodziny potrafimy 
się ograniczać w swoich wynagrodzeniach, jeżeli wyma-
ga tego dobro firmy, np. kiedy musimy zebrać pieniądze 
na zakup nowej maszyny. Ale poszukujemy również 
unijnych środków na rozwój biznesu”. W związku z tym 
podejmowali oni działania mające na celu pozyskanie 
zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania. 
Strategiczna orientacja ukierunkowana jest na rozwój 
przedsiębiorstwa mierzony takimi jakościowymi zmia-
nami, jak: wzrost rentowności, wzrost wartości sprze-
daży produktów oraz wprowadzanie innowacyjnych 
technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych.

Ważnym elementem jest także zapewnienie ciągłości 
działania i  przeprowadzenie procesu sukcesji. „Pracu-
jemy z dziećmi, które przejmą po nas firmę, mamy plan 
sukcesji, dlatego też poszukujemy bezzwrotnych źródeł 
finansowania pozwalających na zapewnienie szybszego 
jej rozwoju i dalszego działania”. W badanych firmach 
rodzinnych (85%) wskazywano, że sukcesja stanowi 
ważny element orientacji strategicznej i  deklarowano 
wolę jej przeprowadzenia. W  20% badanych podmio-
tów proces sukcesji jest w  trakcie realizacji, sukceso-
rzy pracują w  przedsiębiorstwie i  przejmują funkcje 
kierownicze. Sukcesja ma się dokonać w perspektywie 
do pięciu lat. Dla dalszych 30% badanych firm jest to 
perspektywa 6–10 lat, kiedy to przyszli sukcesorzy 
zdobywają doświadczenie biznesowe. W  35% przed-
siębiorstw sukcesja jest na wstępnym etapie, co wynika 
z faktu, iż dzieci właścicieli są jeszcze małe, a oni sami 
w perspektywie najbliższych 20–25 lat zamierzają pro-
wadzić biznes. Tylko w 15% badanych firm sukcesja nie 
była planowana. 
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Podkreślić należy, że w  próbie badawczej znalazły się 
wyłącznie przedsiębiorstwa rodzinne działające na obsza-
rach wiejskich. Z  tego powodu i  ograniczonej wielkości 
próby badawczej wyniki badań należy traktować jako 
wstępną propozycję wymagającą poszerzenia badań dla 
przyjęcia bardziej utylitarnej perspektywy. Planuje się 
kontynuację podjętych prac badawczych pozwalającą na 
poszerzenie próby badawczej, co pozwoli na uogólnienie 
i wyciąganie szerszych wniosków oraz bardziej dogłębną 
analizę i opis czynników determinujących orientację stra-
tegiczną przedsiębiorstw rodzinnych. 

Podsumowanie

W   zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi 
wzrasta znaczenie orientacji strategicznej zarówno 

z punktu widzenia rodziny właścicielskiej, jak i pracowni-
ków wiążących rozwój swojej kariery zawodowej z  osią-
gnięciem sukcesu przez firmę rodzinną. Rodzina może 
wpływać na orientację strategiczną przedsiębiorstwa 
poprzez kształtowanie celów rodziny, relacje rodzinne 
oraz posiadane zasoby i  majątek. Członkowie rodziny, 
do których należy podmiot, wiedzą, że od prawidłowego 
wyboru orientacji strategicznej zależy ich sukces jako 
inwestorów i  zapewnienie działania firmy w  wymiarze 
długookresowym. 

Specyfika orientacji strategicznej w przedsiębiorstwach 
rodzinnych wynika z  wielu uwarunkowań związanych 
z  ich rodzinnym charakterem. W  procesie rozwoju 
przedsiębiorstwa rodzinnego, aby doprowadzić do zrea- 
lizowania wyznaczonych celów, należy koncentrować się 
na kształtowaniu przyszłości poprzez stworzenie i  imple-
mentację strategii i  struktury oraz kształtowanie kultury 
organizacyjnej i wspólnych dla przedsiębiorstwa i rodziny 
właścicielskiej wartości. Stworzenie przez rodzinę właści-
cielską orientacji strategicznej akceptowanej przez zespół 
pracowniczy powinno umożliwić przewidywanie przy-
szłości oraz zbudowanie realistycznego scenariusza roz-
woju własnej sytuacji rynkowej i finansowej, jak również 
zachowania ciągłości działania przedsiębiorstwa pomimo 
dokonania zmiany pokoleniowej. Jak widać, problem suk-
cesji jest istotnym czynnikiem wynikającym z familizmu 
i odróżnia w zasadniczy sposób przedsiębiorstwa rodzin-
ne od ich nierodzinnych odpowiedników. 

Wyniki badań wskazują, że w  badanych przedsiębior-
stwach rodzinnych poziom orientacji strategicznej wpły-
wa na efektywność podmiotu. Wydaje się, że orientacje 
strategiczne są  komplementarne i  łączą w  sobie kwestie 
zarówno biznesowe, jak i rodziny właścicielskiej i wspól-
nie prowadzą do uzyskania przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa. Wykorzystanie instrumentów wsparcia 
oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu stanowi 
ważny element ułatwiający rozwój przedsiębiorstwa. 

Istnieje jednak luka badawcza w zakresie identyfikacji 
specyfiki orientacji strategicznej jako czynnika prowa-
dzącego do rozwoju przedsiębiorstwa i zapewnienia efek-
tywności funkcjonowania biznesów rodzinnych. Można 
rekomendować podejmowanie badań w  tym ważnym, 
a  jednocześnie mało eksplorowanym obszarze badań 

przedsiębiorstw rodzinnych, które pozwolą na określenie, 
w  jaki sposób mogą kreować przewagę konkurencyjną 
oraz przeprowadzić udaną sukcesję i  zachować wielopo-
koleniową perspektywę działania. 

dr Andrzej Marjański
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Wydział Zarządzania
e-mail: amarjanski@san.edu.pl
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Strategic Orientation in the Family 
Enterprise Development Process

Summary

Family enterprises operate in an increasingly complex 
environment, which means that it is necessary to have 
a  strategic orientation determining the opportunities 
and directions of their development as well as allowing to 
use the opportunities that appear in their environment. 
The article focuses on the issue of strategic orientation 
based on the use of familyist features of a  family 
enterprise, flexibility of operation, knowledge and 
development of inter-organisational relations. In family 
businesses knowing the strategic orientation is not easy 
because of overlapping factors, business and family. 
Familism has a  significant influence on the strategic 
orientation and provides valuable and rare human, 
material and financial resources. He also creates social 
capital based on trust.

Keywords

family business, strategic orientation, development
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Wprowadzenie

W spółczesny paradygmat realizacji usług publicz-
nych opiera się na podejściu sieciowym, zgodnie 

z którym wzajemność, współpraca i wspólne rozwiązywa-
nie problemów pozwalają zwiększyć możliwości działania. 
Tworzenie i wykorzystanie sieci w zarządzaniu publicznym 
umożliwia bowiem pozyskanie dodatkowych zasobów, 
zwiększenie potencjału innowacyjności i  międzyorgani-
zacyjnego uczenia się, a  w  rezultacie podniesienie jako-
ści usług publicznych (Provan, Lemaire, 2012; Isett i  in., 
2011). Jednakże w literaturze przedmiotu podkreśla się, że 
współpraca w sieciach jest trudna w realizacji, nie zawsze 
pozwala osiągnąć zakładane cele i  wiele przedsięwzięć 
opartych na współpracy kończy się niepowodzeniem 
(Gulati i in., 2012). Jedną z determinant takiej sytuacji jest 
ryzyko relacyjne. Wynika ono z  różnic pomiędzy pod-
miotami funkcjonującymi w sieci oraz z kompleksowości 
wspólnej realizacji działań. Prowadzenie działań w  ukła-
dach międzyorganizacyjnych w każdym przypadku wiąże 
się z ryzykiem relacyjnym, które wpływa na konstrukcję 
i  strukturę relacji w  sieciach (Das, Teng, 2001; Delerue, 
Simon, 2009). Jednakże problematyka ryzyka relacyjnego 
jest niedoceniana, rzadko podejmowana w  międzynaro-
dowej literaturze przedmiotu i brakuje zarówno teoretycz-
nych, jak i empirycznych badań w tym zakresie (Fischer, 
Reynolds, 2010; Delerue, Simon, 2009). W Polsce analizy 
w  tym zakresie prowadzone są  również przez niewielu 
badawczy. Niniejszy artykuł stanowi próbę wypełnienia 
części tej luki badawczej. Jego głównym celem jest opra-
cowanie koncepcji badania ryzyka relacyjnego w sieciach 
zarządzania publicznego. Kontekst badawczy stanowi sieć 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym, która dzięki 
swojej specyfice stwarza wiele możliwości zrozumienia 
złożoności badanej problematyki (Gazley, 2013). 

Metoda badawcza

A nalizy przedstawione w niniejszym artykule opierają 
się na: 

1) badaniach desk research, na podstawie których zostały 
scharakteryzowane sieci publiczne oraz opracowane 
perspektywy badawcze ryzyka relacyjnego;

2) obserwacji uczestniczącej, obejmującej działania reali-
zowane we współpracy w sieci zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym, przeprowadzonej w  czasie 16 du-
żych zdarzeń, czyli takich, w których uczestniczyły co 

najmniej trzy jednostki. W  każdym przypadku obser-
wacje prowadzono przez całą zmianę roboczą. Miały 
one miejsce od września do grudnia 2013 r. i przebie-
gały z  ramienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Katowicach. W  tym czasie odnoto-
wano 16 dużych zdarzeń. Przeprowadzone obserwacje 
pozwoliły zgłębić problematykę ryzyka relacyjnego 
w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym;

3) dyskusji w gronie 43 ekspertów zajmujących się proble-
matyką bezpieczeństwa publicznego przeprowadzonej 
15 czerwca 2016 r., która pozwoliła sprecyzować proble-
matyczne obszary w  relacjach międzyorganizacyjnych 
w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym.
W badaniach wzięli udział: 1) przedstawiciele jednostek 

interwencyjno-ratowniczych, a w tym policji, państwowej 
straży pożarnej oraz ratownictwa medycznego (36,1% 
badanej populacji), 2) urzędnicy zajmujący się problema-
tyką bezpieczeństwa z pozycji samorządów terytorialnych 
(34,9%) oraz 3) pracownicy naukowi (29%) zajmujący się 
również badanym zagadnieniem. Osoby biorące udział 
w  dyskusji były aktywne zawodowo i  miały co najmniej 
trzyletnie doświadczenie. 

Niniejszy artykuł ma charakter koncepcyjny, łączący 
teorię sieci publicznych z teorią ryzyka relacyjnego. Kon-
tekst zarządzania bezpieczeństwem publicznym pozwala 
natomiast na przykładową ilustrację koncepcji analizy 
i oceny ryzyka relacyjnego w sieciach publicznych.

Charakterystyka sieci 
zarządzania publicznego

S ieci obejmują układ zorientowanych na cel i  współ-
zależnych podmiotów, które angażują się w  różne 

rodzaje relacji (np. kolaborację, kooperację, koopetycję), 
aby wypracować wspólną wartość (materialną lub niema-
terialną), niemożliwą do uzyskania samodzielnie (Czakon, 
2012; Isett i  in., 2011). W  takich układach organizacje 
z różnych sektorów łączą relacje wielostronne, oparte na 
współpracy, zaufaniu i zbieżnych zasadach działania. Po-
szczególne organizacje świadomie zgadzają się współpra-
cować, rozwiązywać problemy, przekazywać informacje 
i  zdobywać potrzebne zasoby. Takie podejście pozwala 
usprawnić gospodarowanie zasobami, komunikację i ko-
ordynację, a  także procesy międzyorganizacyjnego ucze-
nia się i transferu wiedzy. 

RYZYKO RELACYJNE W SIECIACH 
ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO
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Podejście sieciowe w  zarządzaniu publicznym znajduje 
aktualnie szerokie zastosowanie i jest rozwijane od ponad 25 
lat (Isett i in., 2011; Provan, Lemaire, 2012). Sieci publiczne 
rozumiane są jako międzyorganizacyjne i międzysektorowe 
struktury uwzględniające wiele szczebli zarządzania i  ukie-
runkowane na rozwiązywanie określonych problemów zwią-
zanych z realizacją usług publicznych. Znajdują one szerokie 
zastosowanie m.in. w ochronie zdrowia, transporcie publicz-
nym czy też pomocy społecznej. Znaczenie sieci zarządzania 
publicznego wynika z wielostronnego podejścia do rozwią-
zywania złożonych i  zawiłych problemów, wykraczających 
poza możliwości jednej organizacji. Stwarzają one bowiem 
możliwości skutecznego zarządzania usługami publicznymi 
w ramach relacji międzysektorowych. 

W zależności od ukierunkowania sieci publicznych w li-
teraturze przedmiotu wyróżnia się ich następujące rodzaje 
(Mandell, Keast, 2007; Isett i in., 2011; Lecy i in., 2014): sieci 
polityczne (policy networks), sieci rządzenia (governance 
networks), sieci współdziałania (cooperative networks), sieci 
koordynacji (coordinative networks) oraz sieci współpracy 
(collaborative networks). Sieci polityczne obejmują organiza-
cje i instytucje, których funkcjonowanie zależy od określonej 
dziedziny polityki publicznej i które są zainteresowane usta-
leniem sprzyjających im regulacji prawnych. Z kolei sieci rzą-
dzenia łączą dobra publiczne, świadczenie usług publicznych 
oraz formułowanie zbiorowych polityk. Oba wymienione 
rodzaje sieci mają szeroki zakres zastosowania i  obejmu-
ją wszystkie poziomy zarządzania państwem. Natomiast 
trzy ostanie rodzaje sieci publicznych odnoszą się przede 
wszystkim do relacji horyzontalnych. Sieci współdziałania 
mają luźny, nietrwały charakter i ukierunkowane są jedynie 
na wymianę informacji i  doświadczeń. Sieci koordynacji 
koncentrują się na integracji działań wielu organizacji celem 
zwiększenia skuteczności dostarczania usług publicznych. 
Najsilniejsze relacje międzyorganizacyjne pojawiają się w sie-
ciach współpracy. Opierają się one na wspólnych normach, 
zaufaniu międzyorganizacyjnym oraz integracji zasobów. 
W takim ujęciu są prowadzone analizy w niniejszym artyku-
le. Odniesienie sieci zarządzania publicznego do współdzia-
łania, koordynacji i współpracy nie oznacza integracji tych 
pojęć (Isett i in., 2011, s. 162). Wymienione formy wspólnej 
realizacji działań mogą istnieć zarówno w sieciach, jak i poza 
nimi. Natomiast sieci zarządzania publicznego mogą służyć 
ułatwianiu współpracy lub koordynacji, ale mogą również 
jedynie sprzyjać wymianie zasobów między organizacjami. 

Relacje międzyorganizacyjne w  sieciach zarządzania 
publicznego cechują się okresami o mniejszej lub większej 
intensywności. Zależą od antecedencji generujących procesy 
wspólnej realizacji działań, które mogą być jednorazowe lub 
mogą się powtarzać w  różnych odstępach czasu. Ponadto 
sieci zarządzania publicznego mogą mieć formalny lub 
nieformalny charakter. Sieci formalne wynikają z  regulacji 
prawnych, istniejących polityk publicznych oraz podpi-
sanych i  usankcjonowanych prawnie porozumień, umów 
i kontraktów (Isett i in., 2011; Provan, Lemaire, 2012). Z kolei 
sieci nieformalne cechują się emergentnością i wnikają z po-
trzeby rozwiązywania bieżących problemów. Mogą one zani-
kać po realizacji określonego działania, ale również mają one 
tendencję do formalizowania się w czasie (Isett i in., 2011).

Charakterystyki oraz uwarunkowania funkcjonowania 
sieci zarządzania publicznego wpływają na skuteczność tych 
sieci, a w tym możliwości osiągnięcia wspólnych celów. Nie 
jest to proste i  nadal trwają badania i  analizy zmierzające 
do wyjaśnienia warunków, w  których sieci generują korzy-
ści uzasadniające koszty współpracy (Kenis, Provan, 2009, 
s.  440). Realizacja działań w  sieciach boryka się bowiem 
z wieloma problemami, wśród których najczęściej wyróżnia 
się oportunizm, niewywiązywanie się z  zobowiązań oraz 
konflikty. K.G. Provan i R.H. Lemaire (2012) do problemów 
tych zaliczją się również zróżnicowany poziom zaangażowa-
nia w realizację wspólnych celów, różnice w kulturach orga-
nizacyjnych, utratę autonomii przez pojedyncze organizacje, 
wysokie koszty związane z koordynacją wspólnych działań, 
złożoność zarządzania oraz zmniejszenie i rozproszenie od-
powiedzialności za wyniki wspólnych przedsięwzięć mogące 
prowadzić do pojawiania się „wolnych jeźdźców”. Wymienio-
ne problemy odnoszą się w głównej mierze do relacji łączą-
cych poszczególne organizacje. Mogą prowadzić do spadku 
zaufania i zaangażowania we wspólne działania, a w rezulta-
cie do nieskuteczności sieci publicznych. Mogą one jednakże 
wstępować z  różnym natężeniem, stale lub okresowo, ale 
mogą również w ogóle nie wystąpić. Z tego względu istotne 
jest, aby w badaniu sieci zarządzania publicznego uwzględnić 
i ocenić poziom ryzyka relacyjnego.

Perspektywy badawcze ryzyka relacyjnego

R yzyko relacyjne definiowane jest jako prawdopodobień-
stwo i konsekwencje braku satysfakcjonującej współpra-

cy oraz oportunistycznych zachowań partnerów (Das, Teng, 
1996; Nooteboom i  in., 1997). Odnosi się ono zatem do 
niepewności związanej z  przebiegiem procesów współpra-
cy oraz zachowaniem partnerów w sieciach, ograniczającej 
możliwości osiągnięcia ustalonych celów. Z natury stanowi 
konstrukt subiektywny i wraz z ryzykiem wydajności i ryzy-
kiem przywłaszczania wiedzy oddziałuje na kształtowanie 
relacji międzyorganizacyjnych (Das, Teng, 2001). 

Ryzyko relacyjne stanowi bardzo trudne i złożone zagad-
nienie badawcze, ponieważ zależy przede wszystkim od nie-
formalnych uwarunkowań wpływających na procesy współ-
pracy (Delerue, 2004; Fischer, Reynolds, 2010). Jednakże na 
jego kształt wpływa wiele innych czynników, które mogą być 
analizowane w dwóch ujęciach:
1) pozytywnym: z  perspektywy poziomu występowania 

relacyjnych czynników skutecznej współpracy między-
organizacyjnej;

2) negatywnym: z  perspektywy zagrożeń, negatywnych 
działań i postaw partnerów w sieci, które ograniczają 
wspólne przedsięwzięcia.
W  pierwszym ujęciu analizie poddawane są  czynniki 

relacyjne kształtujące wspólną realizację działań. Ich niski 
poziom świadczy o  możliwości pojawienia się ryzyka re-
lacyjnego. Natomiast druga perspektywa koncentruje się 
zarówno na przyczynach, jak i  przejawach ryzyka relacyj-
nego w kontekście organizacyjnym i społecznym. Czynniki 
uwzględniane w obu ujęciach przedstawiono w tabeli 1. 

Czynniki przedstawione w tabeli 1 wskazują na rozpiętość 
i złożoność problematyki ryzyka relacyjnego. Niektóre z nich 
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dotyczą tego samego problemu, inne uzupełniają się i kore-
spondują ze sobą wzajemnie. Z  perspektywy pozytywnej 
czynniki te odnoszą się przede wszystkim do antecedencji 
i procesów wspólnej realizacji działań. Natomiast negatywne 
ujęcie wskazuje na czynniki utrudniające przebieg procesów 
wspólnego działania oraz rezultaty niekorzystne dla rozwoju 
sieci. Brak odpowiednich przedsięwzięć ukierunkowanych 
na ograniczenie wymienionych czynników może powodo-
wać ich narastanie w  czasie współpracy sieciowej. Z  tego 
względu istotne jest ich badanie w całym procesie wspólnej 
realizacji działań, który opiera się na trzech głównych fa-
zach, a mianowicie antecedencjach, procesach i rezultatach 
współpracy (Thomson, Perry, 2006; Chen, 2010). Wśród an-
tecedencji współpracy w  układach międzyorganizacyjnych 
wymienia się najczęściej wysoki poziom współzależności, 
potrzebę pozyskania dodatkowych zasobów czy też zwięk-
szenie efektywności operacyjnej. Procesy współpracy obej-
mują między innymi zarządzanie, administrowanie oraz bu-
dowanie wspólnych norm społecznych. Ich rezultatem może 

być natomiast zwiększenie poziomu efektywności działania 
i międzyorganizacyjnego uczenia się. 

Czynniki ryzyka relacyjnego są powiązane, mogą kumulo-
wać się w czasie i każdy z nich może być źródłem wystąpienia 
innych zagrożeń o  charakterze relacyjnym utrudniających 
wspólne działania. Z  tego względu, badając poziom ryzyka, 
warto uwzględnić zarówno perspektywę pozytywną, jak 
i  negatywną oraz współoddziaływanie czynników ryzyka 
relacyjnego z  konstruktami poszczególnych faz współpracy 
sieciowej. Propozycję kompleksowego podejścia do badania 
ryzyka relacyjnego w sieciach zarządzania publicznego przed-
stawiono na rysunku 1. 

Propozycja badania ryzyka relacyjnego w  sieciach za-
rządzania publicznego opiera się na ogólnej metodyce za-
rządzania ryzykiem, a  mianowicie identyfikacji czynników 
ryzyka relacyjnego, ich analizie i ocenie oraz monitorowaniu 
(PN-ISO 31000). Jednakże analiza czynników ryzyka relacyj-
nego, obok badania ich prawdopodobieństwa i konsekwencji, 
obejmuje również rozpoznanie intensywności oraz poziomu 

Tabela 1. Perspektywy badawcze ryzyka relacyjnego

PERSPEKTYWA CZYNNIKI

Pozytywna 

bliskość powiązań międzyorganizacyjnych; konflikty między organizacjami; oczekiwania poszczególnych organizacji; ogra-
niczenia wspólnej realizacji działań; wspólna misja, wizja i cele; potencjalne korzyści; zdolność do kompromisu; równowaga 
między własnymi celami a celami sieci; współzależność poszczególnych organizacji; zaufanie międzyorganizacyjne; podział 
ról między organizacjami; poziom niepewności relacji; dojrzałość relacji międzyorganizacyjnych; powtarzalność wspólnych 
działań; równowaga między uzależnieniem a  autonomią; możliwości wejścia do sieci; wymagania związane z  realizacją 
wspólnych zadań; wzajemna pomoc; metody podejmowania wspólnych decyzji, style zarządzania siecią 

Negatywna 

asymetria informacyjna w sieci; celowe wprowadzanie partnera w błąd; nieprzestrzeganie zasad wspólnego działania; kon-
flikty międzyorganizacyjne; brak zaufania międzyorganizacyjnego, nierównomierne zaangażowanie we wspólne działania, 
asymetria władzy w sieci; brak zrozumienia partnerów; problemy z adekwatnością wkładów do zysków; problemy z kosztami 
transakcji i negocjacji; rezygnacja jednego z partnerów ze współpracy; zagrożenie utratą autonomii; zagrożenie utraty infor-
macji i wiedzy

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Delerue, Simon, 2009, s. 18–22; Delerue, 2004, s. 551–554; Nooteboom i in., 1997, s. 316; 
Kożuch, Sienkiewcz-Małyjurek, 2016, s. 107; Światowiec-Szczepańska, 2012, s. 152–153)

Rys. 1. Kompleksowe podejście do badania ryzyka relacyjnego w sieciach zarządzania publicznego
Źródło: opracowanie własne
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ich współoddziaływania z poszczególnymi etapami procesu 
współpracy. Ocena poziomu ryzyka relacyjnego zależy po-
nadto od kontekstu działania. Zakres, intensywność i konse-
kwencje ryzyka relacyjnego różnią się bowiem w zależności 
od ukierunkowania sieci zarządzania publicznego. Inny 
będzie jego poziom w sieciach zorientowanych na zarządza-
nie ochroną zdrowia, zarządzanie zaopatrzeniem w energię 
elektryczną, zarządzanie transportem drogowym czy też 
zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. Inne konstrukty 
będą również brane pod uwagę w  poszczególnych dziedzi-
nach funkcjonowania sieci zarządzania publicznego. Z tego 
względu w badaniu ryzyka relacyjnego ważny jest kontekst 
prowadzenia działań, który tworzy ramy współpracy, a wybór 
szczegółowych konstruktów zależy od cech charakterystycz-
nych określonej sieci zarządzania publicznego. Każda z tych 
sieci ma odmienne cele, zasady i kryteria działania i dlatego 
w każdym przypadku inne konstrukty będą wpływać na po-
wstawanie i rozwój ryzyka relacyjnego. 

Model teoretyczny badania ryzyka 
relacyjnego na przykładzie sieci 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym

Z arządzanie bezpieczeństwem publicznym jest zorgani-
zowanym działaniem realizowanym przy wykorzystaniu 

zasobów kadrowych, finansowych, technicznych oraz infor-
macyjnych wielu organizacji, podejmowane w celu zmniej-
szania potencjalnych zagrożeń, zapewnienia niezakłóconego 
przebiegu życia społecznego, a także ochrony zdrowia i życia 
ludzi oraz mienia i  środowiska, które obejmuje przestrze-
ganie prawa i ochronę ładu z nakierowaniem na realizację 
interesu publicznego (Sienkiewicz-Małyjurek, 2010, s. 124). 
Obejmuje działania podejmowane w  zakresie polityki spo-
łecznej, regionalnej, kryminalnej, a  także w obszarze zarzą-
dzania kryzysowego (Sienkiewicz-Małyjurek, Kożuch, 2015). 

W  aspekcie strukturalno-organizacyjnym sieci zarządza-
nia bezpieczeństwem publicznym tworzą autonomiczne 
podmioty, które współdziałają celem wytworzenia wartości 
dla społeczeństwa. Należą do nich (Sienkiewicz-Małyjurek, 
Kożuch, 2015, s.  38): jednostki rządowe i  samorządowe, 
jednostki interwencyjno-ratownicze, media, organizacje 
pozarządowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Wymie-
nione podmioty mają zróżnicowaną wewnętrznie strukturę, 
działają w określonym otoczeniu, są powiązane rozlicznymi 
związkami i wzajemnie na siebie oddziałują. Fundament sie-
ci zarządzania bezpieczeństwem publicznym stanowią jed-
nakże jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz jed-
nostki Ratownictwa Medycznego (Andrew, Hawkins, 2013; 
Blackstone i in., 2007). Ich działania obejmują reagowanie na 
codzienne, rutynowe zagrożenia, jak też założone przedsię-
wzięcia podejmowane w sytuacjach kryzysowych. Wspiera-
ne są one przez pozostałe podmioty w sieci. W przypadku 
wystąpienia zagrożenia wymagającego podjęcia wspólnych 
przedsięwzięć działaniami operacyjnymi dowodzi najwyższa 
rangą osoba z  jednej z wymienionych organizacji, zgodnie 
z obowiązującą siatką bezpieczeństwa. 

Konieczność współpracy w  sieciach zarządzania bez-
pieczeństwem publicznym wynika z  istniejących regulacji 
prawnych i potrzeb sytuacyjnych. Współpraca ta opiera się 

na sformalizowanych zasadach oraz formalnej kontroli efek-
tów. Regulacje prawne stwarzają ramy i zasady współpracy 
w  sieciach bezpieczeństwa publicznego. Nie gwarantują 
jednak, że wspólnie podejmowane działania zakończą się 
powodzeniem. W  literaturze przedmiotu trafnie podkreśla 
się, że wiele metod zarządzania należy zastosować, aby zmo-
bilizować organizacje do efektywnej współpracy, która jest 
narzucona prawnie (Rodríguez i  in., 2007). Ponadto dzia-
łania podejmowane w sieciach bezpieczeństwa publicznego 
w każdym przypadku mają odmienny, niepowtarzalny prze-
bieg i zmuszają do indywidualnej konfiguracji sił i środków. 
Z  jednej strony wymagają skrupulatnej organizacji i plano-
wania, ale z drugiej strony – spontaniczności, innowacyjno-
ści i  improwizacji, ponieważ opracowane plany nie zawsze 
są adekwatne do rzeczywistości (Waugh, Streib, 2006). Takie 
uwarunkowania wiążą się z ryzykiem zarówno w wymiarze 
operacyjnym, jak i relacyjnym. 

Przeprowadzone obserwacje umożliwiły zidentyfiko-
wanie cech charakterystycznych wspólnej realizacji działań 
w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Nale-
żą do nich: koncentracja na własnych zadaniach ustawowych, 
realizacja działań zgodnie z  procedurami obowiązującymi 
w  danej organizacji, złożoność i  dynamika procesu podej-
mowania decyzji, rozproszenie przywództwa, istnienie wielu 
źródeł informacji i  szybka dezaktualizacja tych informacji. 
Weryfikacja zidentyfikowanych cech w czasie dyskusji z eks-
pertami pozwoliła stwierdzić, że wszystkie z nich mogą być 
źródłem niepewności w odniesieniu do przebiegu współpra-
cy międzyorganizacyjnej, nieporozumień, asymetrii w  po-
ziomie zaangażowania w działania oraz konfliktów. Eksperci 
doszli do wspólnego wniosku, że tzw. „punkty styku”, czyli 
procesy, których realizacja zależy od wspólnych kompetencji 
i zasobów, wiążą się z ryzykiem relacyjnym. 

Ryzyko relacyjne w  sieciach zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym odzwierciedla rzeczywiste i postrzegane 
przez partnerów obawy i  przekonania w  zakresie sposobu 
postępowania pozostałych podmiotów w sieci. Posiada ono 
charakter wielowymiarowy i wynika zarówno z czynników 
zewnętrznych, jak i  wewnętrznych. Podczas dyskusji eks-
perci podkreślali, że czynniki ryzyka relacyjnego mogą wy-
stępować w różnych etapach procesu współpracy w sieciach 
zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Obserwacje oraz 
wywiady wskazują, że ich stan początkowy zależy w głównej 
mierze od uwarunkowań prawno-organizacyjnych obligu-
jących do współpracy, współzależności zasobowo-organiza-
cyjnych oraz dotychczasowego doświadczenia implikującego 
poziom orientacji na współpracę, a w tym zaufanie do innych 
jednostek i zaangażowanie we wspólne działania. Natomiast 
ze względu na cechy charakterystyczne prowadzenia działań 
w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym rozwój 
ryzyka relacyjnego determinowany jest przebiegiem zdarzeń 
wynikających z przyjętej taktyki działania opartej na strategii 
przywództwa oraz zdolności relacyjnych poszczególnych 
jednostek obejmujących kapitał i  kompetencje relacyjne. 
Dyskusja w gronie ekspertów pozwoliła także stwierdzić, że 
na występowanie czynników ryzyka relacyjnego w procesie 
realizacji wspólnych działań oraz ich wynikach wpływają 
również uwarunkowania sytuacyjne. Jest to zgodne z  do-
tychczasowymi ustaleniami naukowymi, zakładającym, że 
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niepewność, nieprzewidywalność, złożoność i  dynamika 
zmian w otoczeniu mają kluczowe znaczenie we współpra-
cy w  sieciach bezpieczeństwa publicznego (Kapucu, 2006). 
Mogą one być źródłem rozbieżności w ocenie uwarunkowań 
prowadzenia działań oraz konfliktów międzyorganizacyj-
nych. Powyższe konstatacje stanowią podstawę do opraco-
wania koncepcji badawczej ryzyka relacyjnego w sieciach za-
rządzania bezpieczeństwem publicznym, którą zilustrowano 
na rysunku 2.

Współpraca w  sieciach zarządzania bezpieczeństwem 
publicznym warunkowana jest istniejącymi przepisami 
prawnymi, współzależnościami oraz dotychczasowym do-
świadczeniem, co wynika z wniosków z przeprowadzonych 
obserwacji. Na tym etapie ryzyko relacyjne może pojawić 
się, gdy występują niezgodności związane z  odmienną 
percepcją sytuacji, istniejącymi różnicami kulturowymi 
i komunikowaniem się. Ustalenia te znalazły potwierdzenie 
w badaniach z ekspertami, zgodnie z którymi antecedencje 
współpracy wraz z przywództwem i zdolnościami relacyj-
nymi determinują taktykę wspólnych działań. Natomiast 
zdolności relacyjne dotyczą umiejętności budowania, roz-
wijania i  utrzymywania sieci celu osiągnięcia wspólnych 
wyników. Czynniki te mogą zarówno wpływać pozytywnie, 
jak i  negatywnie na relacje pomiędzy organizacjami. Po-
nadto podmioty działające w sieci zarządzania bezpieczeń-
stwem publicznym różnią się poziomem organizacji, dzia-
łają na podstawie innych standardów, metod zarządzania, 
a także charakteryzują się odmienną kulturą organizacyjną. 
Jeżeli przywództwo i  zdolności relacyjne będą na niskim 
poziomie, organizacje nie będą w  stanie przezwyciężyć 
barier wiążących się z różnicami pomiędzy nimi i cechy te 

będą sprzyjały rozwojowi ryzyka relacyjnego. Dodatkowo 
uwarunkowania sytuacyjne, a w tym niepewność, nieprze-
widywalność, złożoność i dynamika zmian w środowisku 
generują również problemy o charakterze relacyjnym, jak 
np. ograniczenia wspólnej realizacji działań, konflikty, brak 
zrozumienia partnerów. Mogą one wpływać na przebieg 
i  rezultaty wspólnych działań. W  rezultacie cały proces 
współpracy w  sieci zarządzania bezpieczeństwem publicz-
nym obarczony jest ryzykiem relacyjnym. 

Podsumowanie 

R yzyko relacyjne jest częstym zjawiskiem w  sieciach 
zarządzania publicznego. Może w  znacznym stopniu 

ograniczyć skuteczność realizowanych przedsięwzięć na-
wet w sieciach ustanowionych formalnie. Z  tego względu 
stanowi zarówno interesujące zagadnienie badawcze, jak 
i ważny problem do rozwiązania w praktyce działania or-
ganizacji publicznych. 

W niniejszym artykule została podjęta próba opracowa-
nia koncepcji badania ryzyka relacyjnego w sieciach zarzą-
dzania publicznego oraz jej zilustrowanie na przykładzie 
sieci zarządzania bezpieczeństwem publicznym. W  rezul-
tacie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że złożo-
ność problematyki ryzyka relacyjnego stwarza potrzebę 
wielostronnego podejścia do analizy i oceny jego poziomu. 
Stwierdzenie to oparto na współczesnym podejściu do ba-
dania skuteczności procesów współpracy, zgodnie z którym 
skuteczność ta wynika z antecedencji, kontekstu i uwarun-
kowań współpracy międzyorganizacyjnej i ewoluuje wraz 
z  rozwojem tego procesu (Thomson, Perry, 2006; Kenis, 

Rys. 2. Model teoretyczny badania ryzyka relacyjnego w sieciach zarządzania bezpieczeństwem publicznym
Źródło: opracowanie własne
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Provan, 2009; Provan, Lemaire, 2012). Ponadto w  litera-
turze przedmiotu wskazuje się, że skuteczność współpracy 
często ograniczona jest czynnikami społecznymi (Delerue, 
2004; Fischer, Reynolds, 2010). W  rezultacie opracowana 
na podstawie przeprowadzonych badań literatury, obser-
wacji i  dyskusji w  gronie ekspertów koncepcja obejmuje 
analizę ryzyka relacyjnego zarówno z  perspektywy pozio-
mu występowania czynników skutecznej współpracy, jak 
i  z  perspektywy zagrożeń, negatywnych działań i  postaw 
partnerów w sieci. Opiera się na:

• identyfikacji czynników ryzyka relacyjnego istotnych 
w określonym kontekście działania;

• badaniu intensywności występowania poszczególnych 
czynników ryzyka relacyjnego w określonym kontekście 
działania. 

• badaniu wzajemnych relacji czynników ryzyka relacyjne-
go oraz czynników zagrożeń z procesami wspólnej reali-
zacji działań w wybranej sieci publicznej;

• analizie wpływu czynników skutecznej współpracy, a tak-
że zagrożeń, negatywnych działań i  postaw partnerów 
w sieci na rezultaty wspólnych działań. 
Powyższe analizy stwarzają podstawy do jakościowej 

i  ilościowej oceny poziomu ryzyka relacyjnego. Natomiast 
opracowany model teoretyczny badania ryzyka relacyj-
nego w  sieciach bezpieczeństwa publicznego w  dalszym 
postępowaniu wymaga weryfikacji empirycznej oraz oceny 
przyjętych założeń. Wskazana jest również budowa modeli 
w  innych dziedzinach zarządzania publicznego celem ich 
porównania i generalizacji uzyskanych rezultatów. 
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Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
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Relational Risk in Public Management Networks

Summary

The aim of the article was to develop the concept of research 
of relational risk in public management networks and to illus-
trate it on the example of the public safety management net-
work. The analyses were based on the desk research method, 
participant observation and expert discussion. In the course 
of the analysis, the characteristics of the public management 
network and research perspectives of relational risk were pre-
sented. This provided the basis for the development of a com-
prehensive approach to the study of relational risk in network 

arrangements. This approach was adapted to the preparation 
of a model of relational risk analysis in public safety manage-
ment networks. As a result, it was found that a comprehensive 
approach to relational risk should be based on:

• identification of relational risk factors relevant to the spe-
cific context of the activity;

• examining the intensity of relational risk factors occur-
rence in a specific context of action;

• research on the mutual relations between relational risk 
factors, and also between risk factors in relation to the 
processes of joint implementation of activities in the 
analysed public management network;

• analysis of the impact of collaboration factors, as well as 
threats, negative actions and attitudes of partners in the 
network on the results of joint activities.

This approach creates the basis for a  qualitative and 
quantitative assessment of the level of relational risk in the 
public management network.

Keywords

relational risk, public management network, collaboration, 
public safety management

Wprowadzenie

A rtykuł jest swoistym podsumowaniem projektu 
„Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca 

planowanie cywilne i  ratownictwo w  administracji 
publicznej”, sfinansowanego przez NCBR w  ramach 
konkursu 7/2015 (beneficjentem jest Państwowa Straż 
Pożarna), zrealizowanego przez konsorcjum: Wydział 
Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Medcore 
sp. z o.o. (Kosieradzka i in., 2018). Był on kontynuacją 
projektu „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu 
zarządzania kryzysowego RP”, sfinansowanego przez 
NCBR w ramach konkursu 3/2012 (beneficjentem było 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa), a  opracowana 
w  tym projekcie krajowa metodyka stała się częścią 
Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Kosieradz-
ka, Zawiła-Niedźwiecki, 2016b). W  obu projektach 
zastosowano metodę poszukiwania analogii pomiędzy 
podejściem metodycznym stosowanym dotąd w  za-
rządzaniu i  ocenie ryzyka operacyjnego w  odniesie-

niu do działalności podmiotów biznesowych (Staniec, 
Zawiła-Niedźwiecki, 2015; Zawiła-Niedźwiecki, 2013) 
a  specyfiką wyzwań z  zakresu logistyki społecznej 
i  będącego jej częścią publicznego zarządzania kryzy-
sowego (Zawiła-Niedźwiecki, 2014; 2018). Analogie te 
dotyczą współcześnie znaczących koncepcji zarządza-
nia, a  najbardziej zarządzania ryzykiem operacyjnym, 
zarządzania wiedzą, foresightu regionalnego oraz 
technik: analizy interesariuszy, oceny kompetencji, 
budowania zespołów analityczno-projektowych, pobu-
dzania kreatywności (Kosieradzka, 2013; Kosieradzka, 
Zawiła-Niedźwiecki, 2016b, s. 358). Badania związane 
z  tymi projektami pomogły także doprecyzować zało-
żenia i definiowanie logistyki społecznej jako związanej 
ze świadczeniem usług publicznych (Kisilowski, Zawi-
ła-Niedźwiecki, 2016), czyli problematyki stanowiącej 
istotną część subdyscypliny – zarządzania publicznego 
(Cyfert i  in., 2014). Logistyka społeczna ma doniosłe 
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znaczenie w  Polsce, jako że wynika z  trendu stopnio-
wego upodmiotawiania społeczeństwa w  sferze, która 
dotąd obciążona była spuścizną okresu totalitaryzmu 
i  tradycją zwaną „obroną cywilną”, co obecnie zastę-
puje idea partycypacji społecznej (Kisilowski, Zawiła-

-Niedźwiecki, 2017). Stąd wiodąca teza obu projektów, 
że nowoczesną logistykę społeczną oraz publiczne 
zarządzanie kryzysowe cechuje prymat skuteczności 
działania wobec efektywności oraz, że owa skuteczność, 
jak i adekwatność usług publicznych tak wobec potrzeb 
społecznych, jak i oczekiwań komfortu cywilizacyjnego 
są zależne od stopnia partycypacji społecznej w zakre-
sie planowania cywilnego oraz zarządzania kryzysowe-
go (Kosieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, 2016a). 

Triada: ryzyko – bezpieczeństwo – ciągłość

U życie pojęcia triada ma podkreślać nierozłączność 
tych trzech kwestii, jako że logiczną konsekwencją 

uświadomienia, zidentyfikowania i  oceny ryzyka jest 
poszukiwanie rozwiązań zabezpieczających i  napraw-
czych. Triada ta ma niuansowo inny kształt w przypad-
ku odnoszonego do aktywności gospodarczej ryzyka 
operacyjnego, kiedy to chodzi o  zapewnienie ciągłości 
działania i kiedy to z takiej perspektywy wszelkie poczy-
nania na rzecz bezpieczeństwa mają charakter prewencji, 
a  rozwiązania ciągłości działania są  reakcją naprawczą 
wobec nieskutecznej ochrony. Proporcje nakładów na 
obie sfery działania są  moderowane w  kontekście efek-
tywności ekonomicznej całej działalności biznesowej. 
Z  kolei w  przypadku logistyki społecznej chodzi o  za-
pewnianie ciągłości usług publicznych w  kategoriach 
publicznego zarządzania kryzysowego, tak w kontekście 
bezpieczeństwa osobistego obywateli i zbiorowego danej 
społeczności lokalnej, jak również utrzymania komfortu 
społecznego uznawanego za uzasadniony w świetle stop-
nia rozwoju cywilizacyjnego. Zatem proporcje nakładów 
na rzecz zabezpieczania świadczenia usług (prewencja) 

oraz na rzecz reagowania na zdarzenia krytyczne różnej 
skali są  moderowane przede wszystkim skutecznością 
utrzymywania usług ocenianą zróżnicowanie w  za-
leżności od istotności tych usług dla życia i  zdrowia 
w pierwszej kolejności, a następnie dla stabilności życia 
publicznego, a  na koniec dla komfortu mieszkańców 
(Zawiła-Niedźwiecki, 2018).

Metodyka oceny ryzyka w publicznym 
zarządzaniu kryzysowym

W   zakresie pierwszego elementu ww. triady opra-
cowana została krajowa metodyka oceny ryzyka 

w  publicznym zarządzaniu kryzysowym (Kosieradzka, 
Zawiła-Niedźwiecki, 2016b), która proponuje tok po-
stępowania zaprezentowany na rysunku 1, wskazując 
także rekomendowane metody i techniki. 

Tabela 1 przedstawia listę modułów i kroków metodyki.
Ocena ryzyka jest jednym z kluczowych elementów 

planów zarządzania kryzysowego na wszystkich szcze-
blach administracyjnych

Metodyka opracowywania planów 
zarządzania kryzysowego

N a poziomie centralnym opracowywany jest Krajowy 
Plan Zarządzania Kryzysowego (KPZK). Zgodnie 

z zapisami w ustawie o zarządzaniu kryzysowym (Ustawa, 
2007), na poziomie centralnym opracowywane są  rów-
nież: Raport o Zagrożeniach Bezpieczeństwa Narodowego 
(RZBN), który stanowi podstawę do sporządzenia KPZK, 
oraz Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycz-
nej (NPOIK), w którym określane są główne cele i prio-
rytety z  zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek 
sporządzenia Raportu RZBN mają ministerstwa, urzędy 
centralne oraz wojewodowie. W procesie tym opcjonalnie 
mogą uczestniczyć powiaty oraz gminy. Koordynatorem 
procesu jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), 

informacji o ryzyku

Rys. 1. Schemat modułowy modelu oceny ryzyka bezpieczeństwa narodowego 
Źródło: (Kosieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, 2016b, s. 160)
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Tabela 1. Lista kroków metodyki

Moduł M1 ― organizacja zespołu oceny ryzyka

Krok 1 Utworzenie zespołu i określenie ról pełnionych w zespole 

Krok 2 Mianowanie przewodniczącego zespołu i doradcy zespołu

Krok 3 Wybór przedstawicieli poszczególnych interesariuszy

Krok 4 Weryfikacja kompetencji członków zespołu

Krok 5 Organizacja pracy zespołu

Moduł M2 ― ustalenie kontekstu i charakterystyka podmiotu chronionego

Krok 1 Identyfikacja podmiotu chronionego

Krok 2 Identyfikacja podmiotu sporządzającego analizę

Krok 3 Szczegółowy opis podmiotu chronionego

Moduł M3 ― wyznaczanie podsystemów i grup zasobów infrastruktury krytycznej

Krok 1 Identyfikacja systemów infrastruktury krytycznej

Krok 2 Identyfikacja podsystemów infrastruktury krytycznej

Krok 3 Identyfikacja grup zasobów infrastruktury krytycznej

Moduł M4 ― obliczanie zmiennych ryzyka

Krok 1 Identyfikacja i selekcja zmiennych składowej zagrożenia

Krok 2 Wyznaczanie wartości zmiennych składowej ryzyka

Krok 3 Pionowa i pozioma agregacja ryzyka

Krok 4 Ocena ryzyka

Moduł M5a ― identyfikacja zagrożeń w systemach i podsystemach IK

Krok 1 Dobór metod identyfikacji zagrożeń

Krok 2

Określenie zagrożeń według dobranej metody/ metod
• Identyfikacja zasobów krytycznych
• Identyfikacja interesariuszy
• Identyfikacja zagrożeń

Krok 3

Klasyfikowanie zagrożeń:
• Identyfikacja potrzeb jednostki organizacyjnej w zakresie klasyfikowania zagrożeń (krok obligatoryjny)
• Identyfikacja zagrożeń generalnych i specyficznych (krok obligatoryjny)
• Klasyfikowanie zagrożeń według przyjętych w kroku 1 kryteriów opcjonalnych (krok opcjonalny)

Krok 4 Ustalenie powiązań zagrożeń – efekt domina

Moduł M5b ― analiza i ocena ryzyka

Krok 1 Ustalenie kryteriów oceny ryzyka

Krok 2 Obliczenie wartości ryzyka

Krok 3 Ustalenie wartości umownych ryzyka

Krok 4 Ustalenie współczynników wagowych kryteriów

Krok 5 Wyznaczenie ważonych wskaźników cząstkowych

Krok 6 Wyznaczenie oceny zintegrowanej

Krok 7 Wyznaczenie poziomu ryzyka
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Moduł M6 ― określenie poziomu akceptowalności ryzyka

Krok 1 Zdefiniowanie kryteriów ryzyka

Krok 2 Zdefiniowanie i zatwierdzenie poziomów akceptowalności ryzyka dla poszczególnych szczebli zarządzania

Krok 3 Opracowanie map ryzyka dla poszczególnych systemów infrastruktury krytycznej oraz porównanie poziomu zidentyfikowanych 
rodzajów ryzyka z założonymi poziomami akceptacji

Krok 4 Propozycja działań i oceny kosztów redukcji ryzyka w przypadkach ryzyka na poziomie ostrzegawczym

Krok 5 Przekazanie informacji o ryzyku na poziomie nieakceptowalnym do wyższego szczebla zarządzania. Szczegółowa informacja do 
szczebla krajowego o ryzyku na poziomie kryzysowym

Moduł M7 ― określenie współzależności w ocenie ryzyka oraz prognozowanie rozprzestrzeniania się zagrożeń

Krok 1 Określenie luk dotyczących zidentyfikowanych zagrożeń

Krok 2 Identyfikacja powiązań między zagrożeniami

Krok 3 Opracowanie scenariuszy rozprzestrzeniania się zagrożeń

Moduł M8 ― kryteria przejścia zagrożenia w sytuację kryzysową

Krok 1 Identyfikacja zagrożeń wzorcowych

Krok 2 Ustalenie i opisanie kryteriów charakteryzujących wystąpienie sytuacji kryzysowej i zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

Krok 3 Ustalenie wartości progowych dla poszczególnych kryteriów w celu przygotowania warunków do podjęcia decyzji

Moduł M9 ― sprawozdawczość ― międzyszczeblowe przekazywanie informacji o ryzyku

Krok 1 Standaryzacja oceny ryzyka

Krok 2 Kontrola jakości oceny ryzyka

Krok 3 Agregowanie ryzyka

Krok 4 Przekazywanie raportów

Źródło: (Kosieradzka, Zawiła-Niedźwiecki, s. 165–167)

czych w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i  zdarzeń 
nadzwyczajnych są skorelowane z planami zarządzania 
kryzysowego, o których mowa w art. 5” (Ustawa, 2007)”. 
Działania KSRG w  terenie określają plany ratownicze 
opracowywane na poziomie województwa i  powiatu 
przez właściwych komendantów PSP. 

Zaproponowane w  projekcie podejście składa się 
z pięciu etapów, odpowiadających wymaganej struktu-
rze merytorycznej planów, tj.:

• Etap 1: Opracowanie analizy zagrożeń
• Etap 2: Opracowanie analizy zabezpieczeń operacyj-

nych (komendant wojewódzki, powiatowy lub miej-
ski PSP)

• Etap 3: Opracowanie oceny funkcjonowania KSRG 
na danym obszarze

• Etap 4: Opracowanie procedur i  wytycznych oraz 
siatki bezpieczeństwa (baz danych: podmiotów oraz 
ekspertów dziedzinowych)

• Etap 5: Zatwierdzenie planu
Proponowaną metodę przedstawia rysunku 4.
Oprócz przedstawionej metodyki proponuje się 

uwzględnienie dodatkowych elementów, które, z uwagi 
na korelację zarządzania kryzysowego i  ratownictwa, 

które na podstawie zabranych raportów cząstkowych spo-
rządza RZBN. W odpowiedzi na RZBN powstaje KPZK, 
również opracowywany przez RCB. Wnioski z RZBN oraz 
KPZK stanowią podstawę do opracowania planów zarzą-
dzania kryzysowego (PZK) na poziomach województw, 
powiatów i gmin. PZK są podstawowym narzędziem za-
rządzania kryzysowego (rys. 2).

Wersja tabelaryczna KPZK została przedstawiona w ta-
belach 2 i 3.

Powiązania między elementami części 1  i  2  –  „Planu 
głównego” i „Zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji 
kryzysowych” z  częścią 3  „Załączniki funkcjonalne pla-
nu głównego” przedstawiono na rysunku 3. Załączniki 
funkcjonalne planu głównego (Z-1  –  Z-9) oraz wykazy 
(W-1 – W-3) dotyczą w głównej mierze części 2 „Zespołu 
przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych”.

Metodyka opracowywania 
planów ratowniczych 

P lany ratownicze są  opracowywane w  ramach Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) 

i  zgodnie z  przepisami „w  zakresie działań ratowni-

Tabela 1. c.d.
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Tabela 2. Elementy KPZK, załączniki planu głównego (Z i W) oraz powiązane Standardowe Procedury Operacyjne (SPO)

Symbol Elementy KPZK Powiązane SPO

1 Plan główny

1.1 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej ---

1.2 Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa ---

1.3 Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych ---

1.4 Monitorowanie zagrożeń w fazie planowania

2 Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych

2.1 Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń ---

2.2 Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na 
wypadek sytuacji kryzysowej SPO-2

2.3 Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych SPO-3

2.4 Współdziałanie między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek 
sytuacji kryzysowej SPO-3, SPO-12

3 Załączniki funkcjonalne planu głównego

SPO Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – standardowe procedury operacyjne, w tym 
związane z ochroną infrastruktury krytycznej ---

Z-1 Organizacja łączności ---

Z-2 Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania SPO-3, SPO-12

Z-3 Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń SPO-3, SPO-13

Z-4 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych SPO-11

Rys. 2. Powiązania między dokumentami zarządzania kryzysowego oraz zadania związane z dokumentacją zarządzania kryzysowego na 
poziomie centralnym
Źródło: opracowanie własne na podstawie(Kąkol i in., 2017)
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programu obserwacji Ziemi (Copernicus), europej-
skiego programu ochrony infrastruktury krytycznej, 
wspólnego mechanizmu wymiany informacji (CISE 

–  Common Information Sharing Environment), two-
rzonego w  Polsce Informatycznego Systemu Osłony 
Kraju (ISOK), działającej od 2016  r. Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa.

• Upowszechnianie i  pogłębianie praktyki współdziała-
nia w  pracach analitycznych zespołów przygotowują-
cych plany ratownicze w KSRG z centrami zarządzania 
kryzysowego, jeszcze przed zatwierdzaniem opracowa-
nych dokumentów.

mogą być również stosowane w  publicznym zarządza-
niu kryzysowym i planowaniu cywilnym. Są to:

• Standardowe harmonogramy reagowania (uruchamia-
nia sił i  środków) w  przypadku materializacji danego 
zagrożenia. Harmonogramy przedstawiają czas powia-
domienia i podjęcia działań przez instytucje wskazane 
w siatce bezpieczeństwa z uwzględnieniem intensywno-
ści i dynamiki zdarzenia. 

• Upowszechnianie wykorzystywania w  ratownictwie, 
na potrzeby analizy zagrożeń i  tworzenia operacyj-
nych procedur –  ogólnopolskich i  międzynarodo-
wych systemów informatycznych, np. europejskiego 

Tabela 3. Wykaz procedur SPO wykorzystywanych przy sporządzaniu KPZK

SPO Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ― standardowe 
procedury operacyjne, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej

SPO-1 Zwołanie posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego

SPO-2 Uruchomienie dodatkowych środków finansowych 

SPO-3 Zasady informowania ludności o zagrożeniach – organizacja procesu komunikacji społecznej w sytuacji kryzysowej

SPO-4 Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach RP

SPO-5 Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

SPO-6 Wprowadzenie stanu wyjątkowego

SPO-7 Wprowadzenie stanu wojennego

SPO-8 Postępowanie w sytuacji uprowadzenia terrorystycznego obywatela polskiego poza obszarem RP

SPO-9 Działania w przypadku masowego napływu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SPO-10 Współpraca między administracją publiczną a właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub 
urządzeń infrastruktury krytycznej w zakresie jej ochrony

SPO-11 Organizacja ewakuacji obywateli polskich spoza granic kraju

SPO-12 Obieg informacji pomiędzy krajowymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego

SPO-13 Ostrzeganie i alarmowanie wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza

SPO-14 Przekraczanie granic RP przez wojska sojusznicze w celu pobytu lub tranzytu

SPO-15 Organizacja medycznego mostu powietrznego w przypadku wystąpienia zdarzenia masowego

Źródło: opracowanie własne

Symbol Elementy KPZK Powiązane SPO

Z-5 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej SPO-15

W-1 Wykaz aktów prawnych przywołanych w planie ---

W-2 Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w KPZK ---

Z-6 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód ---

Z-7 Procedury udostępniania rezerw strategicznych ---

Z-8 Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej ---

W-3 Skróty zawarte w KPZK ---

Z-9 Tryb aktualizacji KPZK --

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. c.d.
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Rys. 3. Powiązania między modułami metodyki zarządzania kryzysowego na poziomie centralnym
Źródło: opracowanie własne

Tematycznie model ATENA odnosi się do tych ob-
szarów, które są  szczególnie newralgiczne dla zarzą-
dzania wiedzą, czyli do: szkoleń, wiedzy, języka, relacji, 
innowacji, aplikacji, procedur i  technik, modeli teore-
tycznych oraz działań operacyjnych. Pryncypia modelu 
zwracają uwagę na rolę i  znaczenie wiedzy w  i  dla or-
ganizacji, wspomagając w ten sposób jej transformację 
w  kierunku organizacji uczącej się. Procesy modelu 
koncentrują się szczególnie na tym, co ma wpływ na 
transfer i przepływy wiedzy w organizacji i są to proce-
sy: komunikacji, zarządzania wiedzą, wdrażania, utrzy-
mywania i doskonalenia, zarządzania interesariuszami. 

Zarządzanie komunikacją i wiedzą

Z wrócenie uwagi na rosnącą rolę zarządzania wiedzą 
w  procesie realizacji i  doskonalenia zarządzania 

kryzysowego oraz planowania cywilnego było jednym 
z  zadań projektu. W  toku prowadzonych badań wyka-
zano, że celem powinno być nie tylko efektywne zarzą-
dzanie wiedzą, ale również prawidłowe zintegrowanie 
go z  procesem komunikacji. W  tym celu zapropono-
wano autorski model zarządzania komunikacją, dedy-
kowany wspomaganiu zarządzania wiedzą, pod nazwą 
ATENA (rys. 5).
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Rys. 5. Model zarządzania komunikacją
Źródło: (Kosieradzka, Rostek, Zawiła-Niedźwiecki, 2018)

Efektywne zarządzanie wiedzą wymaga sku-
tecznego i  uporządkowanego pozyskiwania i  gro-
madzenia danych. Same dane, wraz z  upływem 
czasu oraz możliwością zapewnienia ich wyso-
kiej jakości, w  odpowiedni sposób przetworzo-
ne i  przeanalizowane staną się źródłem wiedzy.  
Przy zastosowaniu technologii inteligentnej eksplora-
cji danych jest możliwe, że wiedza ta będzie wytwa-
rzana, a  co najmniej aktualizowana systemowo, bez 
konieczności weryfikowania jej przez człowieka. Żeby 
jednak uzyskać taką efektywność wykorzystania gro-
madzonych danych, trzeba sukcesywnie i  stopniowo 
nauczyć się je we właściwy sposób pozyskiwać, prze-
chowywać oraz przetwarzać. W tym obszarze również 
zaproponowano rozwiązanie metodyczne, wzorowane 
na użytkowanych metodykach producentów oprogra-
mowania data science oraz business intelligence (rys. 6).

Zastosowanie tej metodyki prowadzi do zwiększa-
nia zakresu oraz pogłębiania przekazu informacyjnego 
realizowanych analiz –  od zwykłych statystyk, przez 
analizy klasyfikacyjne i opisowe, aż po predykcję i pro-
gnozowanie przyszłych zdarzeń i zjawisk. Dodatkowo 
wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji i  ucze-
nia maszynowego pozwoli na identyfikację reguł oraz 
prawidłowości, które będą stanowiły elementy wiedzy, 
możliwe do włączenia i  uzupełnienia/aktualizacji do-
tychczasowego stanu bazy wiedzy (Wiśniewski i  in., 
2017). W ten sposób znacząco wzrośnie rola i znacze-
nie danych, które są gromadzone i muszą być przecho-
wywane na mocy przepisów prawnych regulujących 
zarządzanie kryzysowe oraz planowanie cywilne.

Warto zwrócić uwagę na proces utrzymania. Wska-
zuje on na konieczność przykładania należytej wagi do 
utrzymywania wymaganej sprawności i  niezbędnego 
poziomu użyteczności przez cały okres jego funkcjo-
nowania. Realizację tego zadania wspomagają mierniki 
efektywności modelu, które odnosząc się do poszczegól-
nych jego elementów, badają zmienność ich skuteczności 
i efektywności w czasie. Są to:

• M1 –  liczba/odsetek zdublowanych komunikatów 
docierających do danej grupy odbiorców,

• M2 – liczba/odsetek różnych komunikatów na ten sam 
temat (np. różnych odpowiedzi na to samo pytanie),

• M3 –  liczba/odsetek zapytań generowanych przez 
komunikaty,

• M4 – nakłady ponoszone na szkolenia,
• M5 –  liczba/odsetek analogicznych błędów pojawiają-

cych się w różnych lokalizacjach w miarę upływu czasu,
• M6 –  nakłady na powierzchnię dyskową konieczną 

dla zapewnienia ciągłej i sprawnej komunikacji,
• M7 – przeciętny czas potrzebny na dotarcie do infor-

macji/komunikatów udostępnionych ponad 6  mie-
sięcy wcześniej,

• M8 –  wskaźnik poleceń NPS (Net Promoter Sco-
re) – odzwierciedlający zadowolenie użytkowników 
z systemu komunikacji,

• M9 – liczba lokalnych baz wiedzy – inicjatyw oddol-
nych prowadzonych dla części struktury,

• M10 –  czas potrzebny na dystrybucję komunikatu 
oraz wdrożenie go do działań operacyjnych,

• M11 –  procentowa wartość jakości komunikacji 
w odniesieniu do pojedynczego członka personelu.
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Podsumowanie

O mówiony projekt, który właśnie został zakończony, 
zaowocował nie tylko konkretnymi produktami 

wdrożeniowymi –  metodykami w  zakresie planowania 
cywilnego, ratownictwa oraz zarządzania wiedzą z  tym 
związaną. Pokazał on też, wielkość luki badawczej w tym 
zakresie i  jej znaczenie. Dotyczy ona ryzyka, które jest 
zagadnieniem towarzyszącym wszelkim aktywnościom 
pojedynczych ludzi, społeczności ludzkich oraz organi-
zacji, a jego intensywność zwiększa się wraz z rosnącym 
wyrafinowaniem (w  sensie skuteczności, sprawności, ra-
cjonalności, oszczędności, efektywności) rozwiązań lub 
sposobów prowadzenia tych aktywności. Zajęcie się więc 
zagadnieniami, które rodzą wątpliwości czy nieusatysfak-
cjonowanie stopniem poznania jest ważne społecznie oraz 
interesujące naukowo. Specyfikacja wyzwań naukowych 
została opublikowana w monografii J. Zawiła-Niedźwiec-
kiego (2018).
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Rys. 6. Metodyka wykorzystania danych w raportowaniu i prognozowaniu
Źródło: (Kosieradzka, Rostek, Zawiła-Niedźwiecki, 2018)
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY 
WE WROCŁAWIU
W PRAKTYCE NAJLEPSI!

U niwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedną 
z wiodących uczelni akademickich w naszym kraju. 

Od ponad siedemdziesięciu lat kształcimy specjalistów 
w dziedzinie nauk ekonomicznych (w dyscyplinie ekono-
mii i  nauk o  zarządzaniu) oraz w  dziedzinie nauk rolni-
czych (w dyscyplinie technologii żywności i żywienia).

Nasi naukowcy prowadzą także badania w obszarach 
m.in. matematycznych, technicznych, chemicznych, bio-
logicznych (biotechnologia).

Oferujemy: 
• studia I  stopnia (licencjackie), II stopnia (magister-

skie) i  III stopnia (doktoranckie) w  trybie stacjonar-
nym i niestacjonarnym;

• 9  kierunków studiów prowadzonych w  języku pol-
skim oraz 5 w języku angielskim;

• liczną ofertę studiów podyplomowych, w  zakresie 
wszystkich zawodów i specjalności m.in. w obszarach: 
zarządzania, finansów, marketingu, zastosowania me-
tod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu; 

• studia doktoranckie w dziedzinie nauki ekonomiczne, 
w dyscyplinach: ekonomia, finanse, nauki o zarządza-
niu oraz w  dziedzinie nauki rolnicze, w  dyscyplinie 
technologia żywności i żywienia;

• studia MBA (Magisterskie Studia Menedżerskie) – opcja 
polsko- i anglojęzyczna (opracowana i prowadzona we 
współpracy z trzema uczelniami z Europy Zachodniej);

• sześciosemestralny program European Doctoral Pro-
gram in Economics, Management and Finance, skie-
rowany do kandydatów z zagranicy planujących napi-
sanie pracy doktorskiej w języku obcym.

O najwyższej jakości edukacji 
na UEW świadczą fakty:

• Polska Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wy-
różniającą dwóm kierunkom (finanse i  rachunko-
wość na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finan-
sów oraz zarządzanie na Wydziale EZiT w  Jeleniej 
Górze), a pozostałym ocenę pozytywną;
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Civil Planning and Rescue in Public 
Crisis Management

Summary

The article is a summary of the project “A highly specialised 
platform supporting civilian planning and rescue in public 
administration”, financed by NCBiR (the  National  Cen-
ter for Research and Development) within the competition 
7/2015. It was a  continuation of the project “Risk assess-
ment methodology for the needs of the crisis management 

system of the Republic of Poland”, financed by NCBiR 
within the competition 3/2012, and the national method-
ology developed in this project became part of the EU Civil 
Protection Mechanism. Both projects used the method of 
searching for analogies between the methodological ap-
proach applied so far in the management and assessment 
of operational risk in relation to business entities and the 
specificity of challenges in the field of social logistics and 
being a part of public crisis management. Research related 
to these projects has also helped to clarify the assumptions 
and definition of social logistics as a matter of a significant 
part of the subdiscipline – public management.
The project resulted in methodologies in the field of civil 
planning, rescue and knowledge management related to 
it. It also showed the extent of the potential of scientific 
research to be undertaken in this field. These are issues of 
great importance because they refer to risk as an issue that 
accompanies all the activities of individuals, human com-
munities and organisations, and its intensity increases with 
the increasing sophistication of solutions or ways in which 
these activities are conducted.

Keywords

social logistics, operational risk, public crisis management, 
civil planning
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Projekt digitalizacji publikacji naukowych czasopisma Przegląd Organizacji w celu zapewnienia i utrzymania otwartego 
dostępu do artykułów przez sieć Internet jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
w ramach działalności upowszechniania nauki – umowa nr 624/P-DUN/2018.

Zarząd Główny Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, na podstawie uchwały nr 24 z dnia 10 grudnia 2018 
roku, ogłasza pierwszy nabór kandydatów do tytułu „Ekspert TNOiK”.

Wymagane Regulaminem dokumenty należy przesyłać pocztą na adres Biura Zarządu Głównego TNOiK, 00–740 
Warszawa, ul. Górska 6/10 lok. 71 w terminie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku – dokumenty do pobrania 
na stronie Towarzystwa www.tnoik.org.

KOMUNIKAT

• w 2017  r. otrzymaliśmy międzynarodową akredytację 
instytucjonalną CEEMAN IQA (International Quality 
Accreditation), prestiżowe logo HR Excellence in Re-
search nadawane przez Komisję Europejską oraz wstą-
piliśmy do międzynarodowego stowarzyszenia AACSB 
(Association to Advance Collegiate Schools of Busi-
ness), rozpoczynając proces pozyskiwania akredytacji 
AACSB;

• wybrane kierunki otrzymały również akredytacje i cer-
tyfikaty prestiżowych instytucji międzynarodowych 

–  ACCA, CFA, EPAS, CIMA oraz EDAMBA dla stu-
diów doktoranckich oferowanych na UEW.

Według Raportów MNiSW – od 2009 r. nasz Uniwersy-
tet jest najchętniej wybieraną przez maturzystów uczelnią 
ekonomiczną w kraju!

Na uczelni działa ponad siedemdziesiąt kół naukowych 
i organizacji studenckich. Studenci realizują w nich swoje 
pasje naukowe i  zdobywają doświadczenie w  realizacji 
dużych projektów w  pracy zespołowej (Autostop Race, 
Ekonomalia, Forum Edukacji Biznesowej, Wielka Draka 
dla Dzieciaka). W 2018 r. nasi studenci zostali mistrzami 
świata w najbardziej prestiżowym konkursie finansowym 
CFA Research Challenge.

W  2017  r. uruchomiliśmy Biznesowy Indywidualny 
Projekt Studiów –  projekt dydaktyczny skierowany do 
studentów, chcących zdobyć wyjątkowe doświadczenie 
dzięki trzysemestralnej pracy pod opieką tutora akade-
mickiego i mentora biznesowego.

Nasz Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości 
(inQUBE) jest najnowocześniejszym ośrodkiem we 
Wrocławiu, którego celem jest sprzyjanie przedsię-
biorczości studenckiej. W  2019  r. roku otworzy się 
dla naszych studentów całkowicie nowa możliwość 
kompleksowego działania w  obrębie przedsiębiorczo-
ści, z  nowoczesnymi pomieszczeniami, technologiami 
IT, ze wsparciem zewnętrznych instytucji finansowych 
oraz profesjonalną obsługą naszych pracowników.

W  strukturze uczelni funkcjonuje także Centrum 
Współpracy z Biznesem, które poprzez działania Biura 
Karier wspomaga aktywność studentów i absolwentów 
w dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pra-
cy oraz koordynuje współpracę uczelni z  otoczeniem 
biznesowym.

Dziś na UEW kształci się ponad 11 tysięcy studentów, 
w tym blisko 800 w języku angielskim. Niemal trzystu 
studentów przyjechało do nas z zagranicy. Ponad trzy-
sta osób kontynuuje naukę na studiach doktoranckich, 
a ponad 2 tysiące korzysta z uniwersyteckiej oferty stu-
diów podyplomowych i szkoleń.

Opracowanie:
Centrum Marketingu Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu
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http://www.tnoik.org
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