


N owy budżet unijny to ogromna szansa i nowe wyzwania dla polskiej nauki i przedsiębiorców. Jednym z nich jest 
wzmocnienie badań naukowych i rozwój nowoczesnych technologii, mających szczególne znaczenie dla podniesie-

nia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. 
By zrealizować tak ambitny cel, musimy zachęcić naukowców do większego ukierunkowania prac badawczo-rozwo-

jowych na potrzeby rynku, a przedsiębiorców zmobilizować do poszukiwania i stosowania wyników tych prac w działal-
ności gospodarczej. Chodzi o to, aby w większym niż dotychczas stopniu przekształcać powstałą w ośrodkach akademic-
kich i badawczych wiedzę w konkretne produkty rynkowe, z których będziemy mogli wszyscy korzystać.

Istnieje duży potencjał i chęć do rozwijania partnerstwa nauki i biznesu, dlatego w najbliższych latach fundusze 
europejskie, dostępne w programie Inteligentny Rozwój, będą wspierać przedsięwzięcia, przyczyniające się do rozwoju 
trwałych powiązań i współpracy między nimi. Nastąpi przy tym przesunięcie środka ciężkości z nadrabiania zapóźnień 
w obszarze infrastruktury B+R na budowanie wewnętrznego potencjału do tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Oprócz programów badawczych oraz budowy infrastruktury bardzo ważne jest zwiększenie potencjału kadrowego 
sektora B+R. Będziemy wspierać projekty umożliwiające uczonym (w szczególności młodym) z całego świata tworze-
nie zespołów badawczych w jednostkach naukowych oraz firmach w Polsce. Przewidujemy też finansowanie projektów 
doktoranckich i pobytu doktorantów u zagranicznych partnerów czy programów podoktorskich dla młodych doktorów. 
Będą  one realizowane w wiodących ośrodkach zagranicą. 

Nie ma konkurencyjnej i  innowacyjnej gospodarki bez silnych ośrodków akademickich i  naukowych, będących 
kuźnią wysoko wykwalifikowanych kadr. Dlatego będziemy wspierać projekty umożliwiające podnoszenie kompetencji 
osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym. Będzie to możliwe poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej 
do potrzeb gospodarki i rynku pracy oraz realizację wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów nauczania. Te 
działania otrzymają dofinansowanie z programu  Wiedza Edukacja Rozwój. 

Środki na rozwój współpracy nauki i biznesu będą dostępne także w regionalnych programach, za których realizację 
odpowiadają poszczególne Urzędy Marszałkowskie.

Liczymy, że proponowane rozwiązania wprowadzą nową jakość we współpracy biznesu i nauki oraz dadzą impuls 
do rozwijania tego partnerstwa z korzyścią dla polskiej gospodarki. Efektywne zainwestowanie funduszy europejskich 
pozwoli w najbliższych latach na optymalne wykorzystanie potencjału polskiej nauki i podniesienie jej pozycji na arenie 
międzynarodowej. 

Iwona Wendel
Podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
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Finansowanie działalności badawczo- 
-rozwojowej z Funduszy europejskich

Podsekretarz Stanu w MIiR Iwona Wendel i prof. nadzw. dr hab. Stanisław Brzeziński

Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu Organizacji Stanisława brzezińskiego 
z Podsekretarz Stanu w ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwoną wendel

S tanisław Brzeziński – redaktor naczelny: Szanowna 
Pani Minister, z  ogólnej kwoty przyznanej Polsce 

przez Unię Europejską na lata 2014-2020 ponad 8 mld 
euro zostało przeznaczonych na Program Operacyjny 
Inteligentny Rozwój (PO IR). Proszę więc o przedsta-
wienie Czytelnikom Przeglądu Organizacji, kto będzie 
mógł z tych pieniędzy skorzystać?

Podsekretarz Stanu w  MIiR Iwona Wendel:  Bu-
dżet programu wynosi w sumie ponad 10,1 mld euro, 
z  czego ok. 8,6 mld euro to Fundusze Europejskie, 
a pozostała kwota to środki krajowe. Dedykowane są 
one przede wszystkim przedsiębiorstwom, szczególnie 
małym i  średnim firmom, jednostkom naukowym 
oraz instytucjom otoczenia biznesu, wspierającym 
działalność badawczo-rozwojową. Ponadto o wsparcie 

będą mogły starać się uczelnie wyższe, studenci i dok-
toranci, a  także podmioty integrujące sektor nauki 
i  biznesu, takie jak konsorcja, klastry oraz platformy 
technologiczne.

SB: Proszę nam zatem powiedzieć, jakie są główne 
cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój?

IW: PO IR ma umożliwić skuteczne przekształcanie 
pomysłów przedsiębiorców w  innowacyjne produk-
ty, usługi i  technologie. Nawiązuje do tego jego hasło 
przewodnie – wsparcie projektów od pomysłu do rynku. 
Oznacza to, że ze środków programu wspierany będzie 
cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane 
etapy –  od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez prace 
badawczo-rozwojowe, w tym przygotowanie prototypu,  
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aż po wdrożenie wyników prac B+R w działalności firm 
oraz oferowanie innowacyjnych produktów i usług na 
rynkach zagranicznych. 

Program kładzie duży nacisk na budowę nowych 
i  wzmacnianie istniejących powiązań między biz-
nesem a  nauką, co zwiększy stopień komercjalizacji 
wyników prac B+R i ich wykorzystanie w gospodarce. 
Tak jak w perspektywie 2007-2013 wsparcie (nie tylko 
z   PO IR, ale również z Programu Polska Wschodnia 
i  16 programów regionalnych) będą mogły uzyskać 
innowacyjne start-upy. Z  jego funduszy skorzystają 
także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działal-
ność poza granicami Polski. Część środków zostanie 
również skierowana na podniesienie pozycji polskiej 
nauki na arenie międzynarodowej. Zgodnie z  zale-
ceniami Komisji Europejskiej, priorytetowo zostaną 
potraktowane także ekoinnowacje –  innowacyjne 
technologie w dziedzinie ochrony środowiska.

SB: Czy wobec tego wszystkie projekty badawczo- 
-rozwojowe jednostek naukowo-badawczych i przemy-
słu uzyskają wsparcie w ramach Programu Operacyj-
nego Inteligentny Rozwój?

IW: Preferowane będą projekty wpisujące się w tzw. 
inteligentne specjalizacje, czyli wybrane dziedziny 
nauki i  gospodarki, stanowiące potencjał rozwojowy 
kraju i  regionów. Program Inteligentny Rozwój skupi 
się na obszarach wyłonionych na poziomie krajowym 
–  specjalizacji jest 18, pogrupowanych w  5 działów. 
Nie oznacza to jednak, że z  jego funduszy nie będą 
mogły być finansowane projekty wpisujące się w spe-
cjalizacje regionalne. Takie rozwiązania również 
zostały przewidziane w Programie i dotyczą finanso-
wania badań naukowych, zgodnych z  regionalnymi 
inteligentnymi specjalizacjami w ramach IV osi PO IR 
(regionalne agendy naukowo-badawcze).

Należy zaznaczyć, że lista inteligentnych specjaliza-
cji nie ma zamkniętego charakteru. Ich systematyczny 
monitoring umożliwi odkrywanie nowych obszarów, 
dzięki czemu nie zostanie utracony główny cel inno-
wacji – wzrost gospodarczy.

SB: Czy budżet Programu został  rozdzielony 
z  przyporządkowaniem alokacji do poszczególnych 
beneficjentów, np. jednostek badawczo-rozwojowych, 
przedsiębiorstw,  konsorcjów naukowo-przemysłowych 
i innych?

IW: Alokacja PO IR została podzielona zgodnie 
z wymogami Komisji Europejskiej – wyłącznie w ukła-
dzie osi priorytetowych oraz obejmujących je celów 
tematycznych i  priorytetów inwestycyjnych - wskaza-
nych przez Komisję obszarów, w które należy inwesto-
wać unijne środki. 

Program będzie wdrażany w ramach pięciu osi. Są 
nimi: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przed-
siębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, 
Wsparcie innowacji w  przedsiębiorstwach, Wsparcie 

otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, 
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego oraz Po-
moc techniczna. Projekt PO IR dostępny jest na stronie 
internetowej Ministerstwa.

SB: Dla polskich uczelni ważny jest również Pro-
gram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wiem, że 
w  ramach tego Programu przewidziano wsparcie i  to 
dość znaczne na rzecz podniesienia jakości dydaktyki 
w  szkolnictwie wyższym. Proszę przedstawić naszym 
Czytelnikom, jakie działania będą przedmiotem tego 
wsparcia?

IW: Rzeczywiście na ten cel przeznaczono dość 
dużo środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój (PO WER), finansowanego w odróżnie-
niu od PO IR z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Jest to ponad 1,3 mld euro, które  zostanie skierowane 
na działania zapewniające kształcenie odpowiadające  
potrzebom gospodarki i rynku pracy. Wszyscy dosko-
nale wiemy, jak niezwykle ważną rolę w rozwoju kon-
kurencyjności i  innowacyjności polskiej gospodarki 
odgrywa wykształcenie silnych, posiadających wyso-
kie kompetencje kadr. Fundusze PO WER wspomogą 
ten proces.

Współfinansowane z  programu działania będą 
obejmowały realizację programów kształcenia opra-
cowywanych wspólnie z  pracodawcami oraz ich mo-
dyfikację, uwzględniającą rozwój umiejętności prak-
tycznych i  postaw przedsiębiorczych. Istotne będą 
przedsięwzięcia podnoszące kompetencje studentów, 
pożądane z punktu widzenia pracodawców. Wsparcie 
uzyskają także programy skierowane do studentów 
uczelni wyższych oraz doktorantów. Zarówno tych, 
dzięki którym mogą oni nabyć nowe i wykorzystać już 
nabyte kompetencje (programy stażowe), jak i  tych 
zakładających rozwój studiów doktoranckich, klu-
czowych dla rodzimej gospodarki. Promowane będą 
także działania ukierunkowane na zwiększenie liczby 
wykładowców z  zagranicy oraz rozwój kompetencji 
kadr uczelni.

SB: Czy w  programach operacyjnych mogą jeszcze 
zajść jakieś zmiany? 

IW: Ostateczny kształt programów operacyjnych 
może ulec jeszcze zmianie w  toku odbywających się 
obecnie negocjacji z Komisją Europejską dotyczących 
ich treści. Będą one jednak dokonywane zgodnie z za-
kresem zaakceptowanej 23 maja 2014 r. przez Komisję 
Umowy Partnerstwa, najważniejszego dokumentu, 
określającego strategię wykorzystania Funduszy Euro-
pejskich w latach 2014-2020.

SB: Pani minister, serdecznie dziękuję za przeka-
zanie Czytelnikom Przeglądu Organizacji tylu nie-
zwykle cennych informacji z  dziedziny pozyskiwania 
środków unijnych  na działalność naukowo-badawczą 
i dydaktyczną.
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konkurs
złote pióro przeglądu 

organizacji

warunkami konkursu objęte zostaną wszystkie artykuły opublikowane 
w pierwszym i kolejnych numerach Przeglądu Organizacji w 2014 r. 

oraz nadesłane do redakcji do dnia 31 października 2014 r.

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

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 15 grudnia 2014 r. 
w siedzibie redakcji: warszawa, ul. Górska 6/10, lok. 71.

Nagrody:
I nagroda: 1500 zł – w formie bezpłatnej publikacji trzech artykułów w Przeglądzie 

Organizacji, dyplom uznania oraz „Złote pióro Przeglądu Organizacji”,
II nagroda: 1000 zł – w formie bezpłatnej publikacji dwóch 
artykułów w Przeglądzie Organizacji oraz dyplom uznania,
III nagroda: 500 zł – w formie bezpłatnej publikacji jednego 
artykułu w Przeglądzie Organizacji oraz dyplom uznania.

wyniki konkursu zostaną ogłoszone wraz ze zdjęciami laureatów w dwunastym 
numerze Przeglądu Organizacji oraz na stronie internetowej czasopisma.

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

artykuł opublikowany w Przeglądzie Organizacji w 2014 r.
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znaczenie innowacji społecznych 
w kształtowaniu wizerunku regionu 
jako źródła przewagi konkurencyjnej
Eulalia Skawińska
Ewa Sobolewska-Poniedziałek
Romuald I. Zalewski

wprowadzenie

W spółcześnie w  procesie wzrostu konkurowania 
o lepszą pozycję na rynku, w której biorą udział 

wszystkie podmioty gospodarcze, coraz większe zna-
czenie odgrywają wartości niematerialne. Wizerunek 
(image) produktów, organizacji i  regionu jest jednym 
z  tych instrumentów niematerialnych wykorzysty-
wanych w  walce konkurencyjnej. Jego kształtowanie 
w  świadomości społeczeństwa, poprzez działania pu-
blic relations i  reklamę, może tworzyć pozytywne do 
regionu nastawienie różnych inwestorów, turystów, 
producentów, konsumentów, organizacji i innych inte-
resariuszy.  

W gospodarce opartej na wiedzy jedną z miar iden-
tyfikacji wizerunku podmiotów stają się innowacje. 
Zauważmy, że zarządzanie innowacjami w  regionach 
Polski leży głównie w  kompetencjach samorządów te-
rytorialnych, a tym samym mają one wpływ na kształ-
towanie wizerunku, szczególnie w  oparciu o  bodźce 
zewnętrzne, np. potrzeby społeczne, życzenia, ocze-
kiwania obywateli. Organizacje samorządowe mają 
wpływ na kształtowanie wizerunku przez politykę in-
nowacyjną, społeczno-technologiczną i ekologiczną na 
poziomie mezo. Oczywiście należy pamiętać, że wize-
runek regionu pozostaje pod wpływem polityki makro-
ekonomicznej w aspekcie regulacyjnym, wspierającym 
i partycypacyjnym w odniesieniu do innowacji.

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji in-
nowacji społecznych i  możliwości ich wpływu na 
kształtowanie wizerunku regionu jako źródła przewagi 
konkurencyjnej. W  opracowaniu przyjęto założenie, 
że: ilość, rodzaj, unikatowość i  specyfika innowacji 
społecznych pozwala na odróżnienie określonego re-
gionu od innych, przez zespół wyobrażeń powstających 
w  umysłach ludzi reprezentujących podmioty otocze-
nia. Społeczna percepcja jest skutkiem nabytej wiedzy, 
informacji i  kreowanego obrazu o  danym regionie. 
W artykule przedstwiono wyniki oparte przede wszyst-
kim na krytycznej analizie literatury przedmiotu oraz 
opis i analizy studium przypadku.

wizerunek regionu i jego funkcje

W izerunek podmiotu jako pojęcie interdyscy-
plinarne [Rzemieniak, 2013, s.  159; Budzyń-

ski, 2013, s.  20-24] jest ściśle związane z  kategorią  

tożsamości i  reputacji. W  literaturze z  zakresu nauk 
ekonomicznych przeważa pogląd, że tożsamość od-
zwierciedla wewnętrzne cechy firm, organizacji, re-
gionu. Ich obraz postrzegany przez interesariuszy ze-
wnętrznych, w  wyniku świadomej lub podświadomej 
percepcji, stanowi wizerunek. Z kolei reputację budują 
wyróżniające atrybuty wizerunku podmiotu [Rzemie-
niak, 2013, s.  163]. Innymi słowy, tożsamość umożli-
wia budowę rzeczywistego i  pożądanego wizerunku, 
aczkolwiek go nie gwarantuje. Wymaga to bowiem od-
powiednich działań w zakresie komunikacji społecznej 
i marketingowej.

Konstruowany pozytywny wizerunek regionu może 
tworzyć jego przewagę konkurencyjną na rynku inwe-
stycyjnym, kapitałowym, turystycznym czy medycz-
nym. Istotnym źródłem tej przewagi są cechy zaspokaja-
jące oczekiwania społeczne, np. zgodne z najnowszymi 
trendami ogólnoświatowymi rozwoju rynków (energo-
oszczędność, ekologia) i  zmianami demograficznymi 
(starzenie się społeczeństwa).

Jakie wobec tego funkcje powinien pełnić wizerunek 
regionu? Otóż wydaje się, że w społeczeństwie opiera-
jącym się na wiedzy (SOW) i o rosnącej świadomości, 
szczególnie ważne są funkcje:
•	dostarczania korzyści niematerialnych ich odbiorcom,
•	gwarancji i elastyczności w zaspokajaniu indywidu-

alnych potrzeb różnych grup społecznych,
•	tworzenia zaufania podmiotów otoczenia do jakości 

usług i wyrobów regionu,
•	budowy przewagi konkurencyjnej na rynku krajo-

wym i  międzynarodowym [Pilarczyk, Mruk, 2007, 
s. 241-242].
Nie ulega wątpliwości, że sposób wykorzystania 

w  przestrzeni regionu wewnętrznych zasobów rzeczo-
wych i  społecznych, w  tym kapitału ludzkiego, może 
mieć na tyle charakter innowacyjny, aby móc go wyróż-
nić spośród innych obszarów geograficzno-administra-
cyjnych. Ważną przy tym rolę odgrywają jakościowe 
aspekty produktów. Pozycjonują one ten obszar np. 
jako bezpieczny, atrakcyjny turystycznie lub inteligent-
ny w rozwoju, oparty na innowacyjnych rozwiązaniach 
informacyjnych, usługowych dla osób w wieku 65+ lub 
nowych modelach biznesu itp.

Kształtowanie pożądanego wizerunku regionu po-
winno być zgodne z jego misją ex ante i odzwierciedlone  
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w  strategii rozwoju. Poszczególne gminy, powiaty, 
a  nawet województwa mają różną tożsamość, której 
podstawą są uwarunkowania kulturowe mieszkańców 
i  wyznawane przez nich wartości oraz normy. Wystę-
pują tam odmienne zachowania przedsiębiorcze ludno-
ści, wynikające z  zaufania, a  także innych desygnatów 
kapitału społecznego. Mimo uśpionych atrybutów 
kreatywności osób i ich ograniczonego otwarcia na no-
wości, z powodu małego zaufania, mogą one i powinny 
uczestniczyć w tworzeniu innowacji społecznych.

Innowacje społeczne – definicje i funkcje

E konomiczny aspekt kategorii innowacji po raz 
pierwszy poruszył J. Schumpeter. Była ona przed-

miotem szczególnie intensywnych badań w  drugiej 
połowie XX wieku. Dokonując analizy rozwoju pojęcia 
innowacji, A. Olejniczuk-Merta określa jego istotę jako 
każdą celową i świadomą zmianę na nowe, która:
•	„ma miejsce w  określonych warunkach przestrzen-

nych, czasowych,
•	wyraża się w formie materialnej lub nie,
•	jest osiągnięta dzięki działalności odbiegającej od 

rutynowej,
•	łączy się z dodatkowym wysiłkiem i ryzykiem,
•	z natury rzeczy i co najmniej pośrednio odnosi się do 

jednostki ludzkiej i  społeczeństwa jako ostatecznego 
adresata innowacji” [Olejniczuk-Merta, 2013, s. 23].
Pierwsze zaś wzmianki w  literaturze przedmiotu, 

dotyczące innowacji społecznych, pochodzą z  lat 60. 
i można je znaleźć w pracach P. Druckera [1992, s. 42], 
czy H.P. Younga [2009, s. 1899-1924]. Ostatnie 15-20 lat 
to odrodzenie zainteresowania tym problemem ze stro-
ny nauki i  praktyki społecznej. Powstają opracowania 
ujmujące różne aspekty tego zagadnienia, np. instytu-
cjonalne i  terytorialne [Mouleart, 2009, s.  11-24] czy 
związane z rewitalizacją najbliższego otoczenia [Rodri-
guez, 2009, s.  81-100]. Przypominają też historyczne 
ujęcie innowacji społecznych oraz liczne zastosowania 
praktyczne, ich wpływ na ekonomię, a także na rozwój 
lokalny. 

Pomimo iż pojmowanie terminu innowacje za-
sadniczo ewoluowało, to jednak innowacje stanowią 
fundament gospodarki rynkowej, której podstawą jest 
konkurencja [Okoń-Horodyńska, 2013; Wilczyński, 
2005, s. 46-47, 51]. Chodzi tu o różne typy innowacji, 
aczkolwiek, jak wynika z historii gospodarczej, na róż-
nych etapach rozwoju gospodarek rynkowych i  w  ich 
modelach przypisuje się odmienną rolę poszczególnym 
typom innowacji. Obecnie w dobie gospodarki, w któ-
rej kapitał społeczny odgrywa bardzo istotną rolę, właś- 
nie innowacje o charakterze społecznym mają ogromne 
znaczenie. Można przyjąć, że innowacje społeczne po-
szerzają pojęcie innowacji w ujęciu klasycznym.

Innowacje społeczne w  Polsce są dość nową formą 
klasyfikacyjną. Według H.P. Younga, rozprzestrzeniają 
się one według nowego mechanizmu, który pozwala na 
wzrost zadowolenia, dobrostanu, poziomu opieki osób 
w  porównaniu do stanu obecnego [The Dynamics …]. 

Warunkiem koniecznym jest koordynacja działań w sie-
ci, uwzględniająca zasoby kapitału społecznego i działa-
nia instytucji nieformalnych. Indywidualne podmioty 
doświadczają dobrodziejstw innowacji społecznych 
zwłaszcza wtedy, gdy są one również przejmowane przez 
bliższych i dalszych sąsiadów. Szybkość dyfuzji innowa-
cji społecznych według wspomnianego autora jest uza-
leżniona od trzech czynników:
•	rodzaju i  budowy sieci oraz istnienia małych lokal-

nych skupień,
•	wartości dodanej na skutek ich wprowadzenia, 
•	liczby i  intensywności procesów zakłócających ich 

wprowadzanie.
Z wcześniejszych badań H.P. Younga [2009, s. 1899]  

wynika, że większe prawdopodobieństwo i  szybkość 
dyfuzji oraz adaptacji innowacji społecznych w społe-
czeństwie występuje wtedy, gdy są one radykalne, a nie 
wówczas, gdy są przyrostowe. 

Zdefiniowanie innowacji społecznych jest trudne, 
zarówno ze względu na interdyscyplinarność, jak i wie-
lowymiarowość tego zjawiska. Pojęcie to bowiem wiąże 
się z  polityką społeczną i  jej służebnym charakterem 
względem społeczeństwa. Innowacje społeczne wyni-
kają ze zmian zachodzących w  strukturze społecznej, 
kulturze, obyczajach czy też wzorcach społecznych 
[Supińska, 2008, s.  85]. Stanowią one pewien sposób 
aktywizowania społeczeństwa w  dziedzinach, które są 
społecznie użyteczne, lecz budzą ograniczone zain-
teresowanie sektora publicznego czy biznesu [Panek- 
-Owsiańska, 2013, s. 38-42]. Na skutek głębokich zmian 
społeczno-gospodarczych zachodzących w  ostatnim 
okresie zarówno w  gospodarce Polski, jak i  na całym 
świecie istotnie zmienił się profil obywatela. Z bierne-
go, czekającego na pomoc i mało przedsiębiorczego, na 
znacznie bardziej aktywnego, podejmującego próbę po-
prawy sytuacji swojej oraz innych w oparciu o własne 
pomysły i  umiejętności. Można także upatrywać roz-
woju innowacji społecznych w  konieczności poszuki-
wania nowych sposobów i modeli prowadzenia działal-
ności biznesowej. Na przykład możliwość pozyskania 
środków unijnych, w szczególności w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego, wyzwoliła pomysłowość 
członków społeczeństwa, a niekiedy nawet zmusiła do 
wypracowywania nowych koncepcji działania. 

Kategoria innowacji społecznych była prezentowana 
przez wielu autorów. W  opracowaniach na ten temat 
podkreślano różne aspekty tego złożonego pojęcia. 
Niektórzy autorzy [Christensen i  in., 2006, s.  94-101; 
Mullgan, 2007, s. 8-12; Phills, 2008, s. 34-43; Pol, Vil-
le, 2009, s. 878-885] zwracali szczególną uwagę na to, 
że innowacje spełniają potrzeby społeczne albo przy-
czyniają się do rozwiązania nabrzmiałych problemów 
społeczeństw. Z  kolei A.D. Little [2006, s.  35-37] wy-
raża pogląd, że innowacje społeczne mają swoje źródło 
w  potrzebach nakierowanych na ochronę środowiska 
naturalnego i  zrównoważony rozwój. Te potrzeby 
motywują do poszukiwania nowych metod produkcji, 
innowacyjnych produktów, nowych metod pracy i no-
wych rynków. 
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Obszernego przeglądu literatury dotyczącej konceptu-
alizacji kategorii innowacji społecznych dokonał W. Kwa-
śnicki w odniesieniu do klasycznego rozumienia innowacji 
[Innowacje społeczne …]. Zagadnienie innowacji społecz-
nych znajduje się także w  obszarze zainteresowań wielu 
instytucji oraz organizacji zrówno międzynarodowych, jak 
i krajowych. W tabeli 1 zebrano kilka definicji stosowanych 
przez nie w  ich działalności wewnętrznej oraz w  ocenie 
subsydiowanych projektów. Jest już realizowanych kilka 
projektów badawczych, które rozpoczęto w programie ra-
mowym PR 7 [np. Caulier-Grice i in., 2012; Learning from 
Innovation ..., Innovative Social ...]. Pierwszy z  nich jest 
poświęcony aspektom teoretycznym, empirycznym i  sys-
temowym (politycznym) innowacji społecznych. Pozostałe 
dedykowane są zagadnieniom praktycznym. 

Analiza różnych definicji przeprowadzona przez wy-
konawców jednego z pierwszych projektów na ten temat, 
finansowanych z  programie PR 7 Unii Europejskiej, po-
zwoliła wyodrębnić atrybuty, które musi spełniać inno-
wacja społeczna [Caulier-Grice i  in., 2012, s. 18]. Są one 
przedstawione na rysunku 1. 

Model innowacji społecznych opracowany przez Caulier-
Grice i pozostałych autorów obejmuje pięć cech i osiem ele-
mentów. Wśród tych ostatnich dwa są związane z aktywami 
i  zasobami, podkreślając ich lepsze wykorzystanie i dalszy 
rozwój. W  ten sposób zwraca się szczególną uwagę na te 
elementy innowacji społecznych, które chronią środowisko 
przyrodnicze i  jego zasoby dla wykorzystania przez przy-
szłe pokolenia. Inne trzy elementy są ściśle związane z ka-
pitałem społecznym dostępnym w regionie. Są to budowa 
nowych relacji, nastawienie na współpracę oraz prosumpcja 
i współtworzenie. Powinny one doprowadzić do aktywnego 
udziału członków społeczności lokalnej, najpierw w kierun-
ku tworzenia pożądanych innowacji społecznych, a później 
do ich wykorzystania i  utrzymania w  dłuższym okresie. 
Ich wzmocnienie w  środowisku lokalnym może uspraw-
nić inicjatywy oddolne i wykazać współzależności między 
członkami lokalnego społeczeństwa. Ostatnim elementem 
jest międzysektorowość innowacji społecznych, wynikająca 
z ich złożoności i charakteru. Warto zauważyć, że wskaza-
ne w modelu przez cytowanych powyżej autorów niektóre 
cechy innowacji społecznych są wspólne z  innowacjami 
każdego typu (nowatorskie, prowadzące do wdrożeń i efek-
tywne). Dwie pozostałe cechy są niezbędne dla wyróżnienia 
innowacji społecznych spośród innych typów. 

Na podstawie dotychczasowych studiów literatury 
problemu proponuje się przyjęcie na potrzeby dalszych 
rozważań poniższą autorską definicję trójczłonową.

Innowacje społeczne:
•	są inicjowane oddolnie przez różne podmioty (np. sek-

tor nauki, przedsiębiorstwa, firmy non-profit, samorzą-
dy terytorialne itp.), a ich realizacja wymaga koordyna-
cji przez lidera,

•	zaspokajają w nowy sposób dla danej społeczności zi-
dentyfikowaną potrzebę ludności, dotychczas nierea- 
lizowaną, poprzez lepsze wykorzystanie czynników 
produkcji, tworząc nową wartość dla podmiotów, 

•	powodują wzrost kapitału społecznego (zaufa-
nia i  innych atrybutów) oraz rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego.
Można też przyjąć bardziej syntetyczne ujęcie tej kate-

gorii: innowacje społeczne są tą częścią innowacji, których 
celem jest lepsze zaspokojenie potrzeb regionu: społecz-
ności lokalnych, biznesu i  organizacji. 

Realizacja innowacji społecznych powoduje zazwyczaj 
poprawę jakości życia określonej grupy społecznej lub na-
wet całego społeczeństwa. Aby rozwiązać problemy, które 
wykraczają poza ramy jednego podmiotu czy osoby, nie-
zbędne są inicjatywy angażujące reprezentantów różnych 
środowisk i  podmiotów. W  powstawaniu idei innowacji 
społecznych ważną rolę odgrywa tzw. trzeci sektor gospo-
darki, zwłaszcza w  sytuacji, gdy zawodzi zarówno pań-
stwo, jak i rynek. Oczywiście nie oznacza to, że innowacje 
społeczne są domeną organizacji pozarządowych (NGO), 

Organizacja Definicja innowacji społecznej

OECD

Środek służący poprawie jakości życia spo-
łeczeństw (odnosi się do nowych strategii, 
koncepcji, idei i organizacji, które zaspokajają 
wszelkiego rodzaju potrzeby społeczne - od 
warunków pracy i kształcenia przez rozwój 
i zdrowie społeczności - by poszerzać i wzmac-
niać społeczeństwo obywatelskie [SMEs …].

Program badawczy 
UE HORIZON 

2020 na lata 
2014-2020

Nowe pomysły, idee, instytucje i sposoby 
działania, które spełniają potrzeby społeczne   
bardziej efektywnie niż obecne  [Financing 
Social …].

CII-ITC 2010

Zwiększa wartość dla biznesu, konsumentów, 
środowiska i społeczeństwa nie tyle bezpo-
średnio co poprzez zaspokojenie nowych po-
trzeb, które są ważne, a dotąd nierealizowane 
przez rynek [CII-ITC CESD].

Programy EFS Nowe i lepsze sposoby rozwiązywania proble-
mów społecznych [Sempruch, 2012, s. 33].  

Portal Innowacji

Eksperymentalne działania społeczne mające 
na celu polepszenie jakości życia osób, spo-
łeczności, narodów, firm, środowisk czy grup 
społecznych. Ich eksperymentalny charakter 
wynika z faktu wprowadzania bardzo unikal-
nych i jednorazowych rozwiązań na wielką 
skalę, których efekt końcowy często trudno 
w pełni przewidzieć. Chodzi o efekty dodatko-
we, jakie mogą pociągać za sobą wprowadzane 
innowacje społeczne [Portal innowacji …]. 

Poradnik POKL

Zmiany w zachowaniu poprzez wprowadzanie 
nowych wartości, pomysłów, projektów działa-
nia, które umożliwiają odmienne rozwiązywa-
nie problemów społecznych oraz przynoszą po-
zytywne rezultaty w funkcjonowaniu jednostek 
i grup społecznych” [Projekty innowacyjne ...]. 

NCBR ‘Innowacje 
społeczne’

Nowe rozwiązanie (produkt, proces) 
problemu społecznego, które jest bardziej 
efektywne niż te dotychczas stosowane 
oraz takie, które równocześnie odpowiada 
na zapotrzebowanie społeczne, jak też 
powoduje trwałą zmianę w danych grupach 
społecznych [Innowacje społeczne NCBR]. 

Tab. 1. Definicje innowacji społecznych stosowane przez organi-
zacje międzynarodowe i polskie

Źródło: opracowanie własne



ZARZĄDZANIE PubLICZNE | 9

lecz raczej to, że organizacje tego typu odgrywają istotną 
rolę w procesie ich generowania. Charakteryzują się one 
bowiem większą kreatywnością, pomysłowością i  odwa-
gą w rozwiązywaniu spraw, które coraz częściej dotykają 
współczesnych społeczeństw, jak np. starzenie się, wysokie 
saldo migracji oraz wysoki wskaźnik ubóstwa.

Pojęcie innowacji społecznych łączone jest najczęściej 
z pomysłami mieszczącymi się w sferze stricte społecznej, 
lecz może być ono z  powodzeniem stosowane w  odnie-
sieniu do innowacji technicznych, technologicznych czy 
organizacyjnych. Wynika to z faktu, że każda innowacja, 
nawet techniczna, w efekcie przekłada się na jakość życia 
ludzi (np. wynalezienie maszyny parowej czy telegrafu 
przyczyniło się nie tylko do przyspieszenia rozwoju gospo-
darczego, ale do podniesienia poziomu życia). Jak twierdzi 
A. Olejniczuk-Merta [2013, s. 27-29]: „sprzężenie i współ-
zależność wszystkich rodzajów innowacji jest następ-
stwem ścisłych powiązań ze sobą różnych dziedzin nauki 
i wiedzy wykorzystywanych w procesach innowacyjnych, 
np. nauk ekonomicznych, społecznych, technicznych, ma-
tematycznych, informatycznych i humanistycznych”.

W procesie tworzenia innowacji społecznych zasadni-
czą rolę odgrywa człowiek. Rola ta dotyczy opracowywa-
nia koncepcji innowacyjnych pomysłów, sposobów i środ-
ków ich praktycznej realizacji, a także ostatecznego celu, 
rozumianego jako poprawa efektywności zaspokajania 
potrzeb społecznych. Oznacza to, że innowacje społeczne 
biorą pozytywny udział w budowie kapitału społecznego, 
wspierając i wyzwalając kreatywność, dążenie do rozwoju 
i zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, budując pro-
społeczne postawy oparte na chęci współpracy i zaufaniu.

Istotna waga innowacji społecznych wynika pośred-
nio z koncepcji spójności opracowanej przez Komitet ds. 

Spójności w Radzie Europy. Ważną częścią tej koncepcji 
jest element społeczny, w którym kładzie się nacisk zarów-
no na wyrównywanie poziomu oraz jakości życia miesz-
kańców Europy, jak i na zapewnienie satysfakcjonującego 
standardu usług publicznych, sprzyjającego rozwojowi 
kapitału ludzkiego i jego mobilności [Golinowska, Kocot, 
2013, s. 17]. Taki cel można osiągnąć między innymi po-
przez inwestowanie w rozwój innowacji społecznych. 

Innowacje społeczne w budowie 
wizerunku regionu jako źródło 
przewagi konkurencyjnej w praktyce

N a podstawie większości formułowanych w literaturze 
definicji innowacji społecznych można wnioskować, 

że ich głównym celem są działania na rzecz poprawy jako-
ści życia społeczności, a także, że mają one przyczyniać się 
do rozwiązywania problemów społecznych w taki sposób, 
aby obywatele odnosili wymierne korzyści. W ocenie po-
wstaje wątpliwość, czy możliwe jest dokładne zmierzenie 
poziomu jego realizacji, a  jeśli tak, to w  jaki sposób na-
leży tego dokonać? Uzasadniona może być niepewność 
odnośnie do skali i horyzontu czasowego oddziaływania 
innowacji społecznych, co również wpływa na sposoby 
badania stopnia ich wykonania. W  pierwszej kolejności 
powstaje pytanie o  metody rozpoznawania problemów 
społecznych różnych grup ludzi w regionie. W jaki spo-
sób pobudzić inwencję osób zainteresowanych w  ich 
innowacyjnym rozwiązaniu? Podejmując próbę realizacji 
założonego celu pracy i  stosując analizę case study, po-
niżej zaprezentowano przykłady innowacji społecznych 
budujących wizerunek regionu jako źródło jego przewagi 
konkurencyjnej.

Rys. 1. Podstawowe składowe i właściwości innowacji społecznych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Caulier-Grice i in., 2012, s. 18]
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Regiony, których walory kulturowo-przyrodnicze lub 
ekonomiczno-technologiczne nie są wyjątkowe na tle innych, 
muszą tworzyć źródła przewagi konkurencyjnej. Ponieważ 
innowacje społeczne sprzyjają intensyfikacji interakcji spo-
łecznej i  budowie kapitału społecznego, ich rozwój można 
określić jako istotny w kształtowaniu przewagi regionalnej.

Myśl ta nie jest nowa, jak dowodzi projekt LaNaTour ze 
szwajcarskiego kantonu Oberwallis z lat 1994-1999. Projekt 
ten powołany został jako „warsztat innowacji”, a jego nazwa 
jest skrótem od słów Landwirtschaft (rolnictwo), Natur 
(przyroda) i  Tourismus (turystyka). Celem projektu było 
połączenie w innowacyjny sposób najważniejszych atutów 
regionu poprzez aktywizację innowacyjności mieszkańców 
regionu. Kooperacyjne formy poszukiwania innowacyjnych 
rozwiązań zaowocowały stworzeniem platformy promu-
jącej naturalne, rdzenne produkty żywnościowe kantonu, 
które do tej pory nie były szerzej dostępne ze względu na 
brak kooperacji między aktorami publicznymi, społeczny-
mi i naukowymi [Theler, 2001, s. 65]. Wpłynęło to na wize-
runek regionu, który jest postrzegany jako ekoturystyczny.

Kolejnym przykładem może być land Saksonii-Anhalt, 
który aby przyciągnąć inwestorów i przedsiębiorstwa, roz-
począł w 2005 roku kampanię medialną i  stworzył portal 
o  nazwie „Dlatego my wstajemy wcześniej” (Dafuer wir 
stehen früher auf) [Dafuer wir stehen ...; Adjouri, Buettner, 
2008, s. 231-265]. W tej ogólnoniemieckiej kampanii kształ-
tującej wizerunek regionu użyto atrybutu kapitału ludzkie-
go (pracowitość mieszkańców landu) jako źródła przewagi 
regionalnej. Od 2013 roku hasło kampanii zinterpretowano 
na nowo, stawiając w  centrum uwagi przykłady innowa-
cyjnego i społecznego zaangażowania mieszkańców landu 
[Dafuer wir stehen  ...]. Wśród nich znajdują się takie in-
nowacje społeczne, jak aplikacja mobilna dwojga uczniów, 
która pomogła zorganizować akcję dwóch tysięcy ochot-
ników ze społeczności landu w walce z powodzią w 2013 
r., warsztaty publiczne zorganizowane przez sportowca dla 
młodzieży, których rezultatem była adaptacja starej hali fa-
brycznej na miejsce treningów wspinaczkowych i działania 
architekta adaptującego opuszczone budynki na cele spo-
łeczności lokalnej. Kampania ta została dofinansowana ze 
środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i zdobyła 
w Niemczech duży rozgłos. Motywem przewodnim spina-
jącym te przykłady jest wzrost jakości życia.

Innym wzorem korzystania z  innowacji społecznych na 
rzecz budowy wizerunku regionu może być organizowany 
przez władze Nowego Jorku konkurs publiczny na mobilne 
aplikacje (tzw. app-y), które korzystają z danych dostarcza-
nych przez miasto i czynią miasto lepszym dla ludzi [NYCBI-
GAPP 3.0]. Nazwa konkursu „BigApp 3.0” w  nowatorski 
sposób interpretuje popularne określenie Nowego Jorku jako 
„Big Apple”, a uczestnicy zachęcani są do tworzenia zespołów 
i  rozwiązywania problemów społeczności miasta. BigApp 
jest corocznym konkursem organizowanym przez miasto 
Nowy Jork z myślą o nagradzaniu twórców oprogramowa-
nia dla aplikacji mobilnych, które są dedykowane lepszemu 
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i  turystów odwiedza-
jących to miasto. Uczestnikami mogą być mieszkańcy oraz 
małe przedsiębiorstwa i  organizacje działające w  mieście. 
W konkursie mogą brać udział także poszczególni urzędnicy. 

Celem tej rywalizacji jest lepsze i kreatywne wykorzystanie 
danych dostarczanych przez władze miasta oraz wyłonienie 
talentów w wykorzystaniu nowych technologii informatycz-
nych. Oprogramowanie ma umożliwić dostęp do tworzenia 
nowych aplikacji dla organizowania, rozprzestrzeniania, 
miksowania i wizualizacji danych. 

Miasto Nowy Jork udostępniło chętnym już ponad 750 
zbiorów danych do wykorzystania w tych konkursach. Zwy-
cięzcy otrzymują nagrody pieniężne, w  różnej wysokości, 
zależnie od jakości i  potencjału danego pomysłu. Są oni 
także beneficjentami innych dobrodziejstw, a także pomocy 
od wiodących inwestorów i liderów technologii w zakładaniu 
nowych firm, tzw. start-up. Nagradza się w pierwszym rzę-
dzie aplikacje związane z takimi dziedzinami, jak edukacja, 
mobilność, ekologia, zdrowie przeznaczone do wykorzy-
stania w  sieci, na komputerach stacjonarnych, laptopach, 
tabletach, smart fonach i innych nośnikach szeroko dostęp-
nych dla społeczeństwa. Propozycja zgłaszana do konkursu 
musi spełniać jednocześnie trzy warunki: 1) być oryginalna 
i własnością uczestnika, 2) wykorzystywać co najmniej jeden 
zbiór danych dostarczonych przez miasto i 3) być udostęp-
niona przez co najmniej jeden rok za darmo.

Konkurowanie jakością życia, poprzez kształtowanie 
w  ten sposób wizerunku, polega na budowie przewagi 
konkurencyjnej regionu na wartościach niematerialnych. 

Następnym przykładem może być stolica Niemiec Ber-
lin. To liczące 3,5 mln mieszkańców miasto charakteryzuje 
się dużymi różnicami społecznymi i kulturowymi pomię-
dzy dzielnicami, a  prawie jedna czwarta mieszkańców 
miasta pochodzi spoza Niemiec. W niektórych dzielnicach 
liczba migrantów z różnych krajów jest wyjątkowo wysoka, 
co powoduje ich odmienność na tle dzielnic zamieszkałych 
w większości przez ludność niemiecką. Stały się one na tyle 
ciekawym miejscem zderzenia kultur i  tożsamości (tzw. 
multi-kulti ), że zarząd dzielnic był w stanie wypromować 
tę inność jako przewagę lokalną. Jednak zanim było to 
możliwe, mieszkańcy sami zaczęli szukać innowacyjnych 
rozwiązań problemów społecznych związanych z margina-
lizacją migrantów, a tym samym obniżać poziom konflik-
tów społecznych i cementować spójność mieszkańców oraz 
zwiększać ich bezpieczeństwo. Szczególną rolę odegrali 
w tym procesie tzw. przedsiębiorczy migranci „ethnic entre-
preneurs” [Hillman, 2009] oraz studenci i artyści – grupy 
cechujące się dużą kreatywnością i aktywnością społeczną. 
Projekty marketingu regionalnego w dzielnicach Kreuzberg 
i  Neukölln, w  których liczba migrantów stanowi ponad 
40% mieszkańców, opierają się od kilku lat na walorach 
etnicznych i  artystycznych. Festiwale typu „48 godz. Ne-
ukölln”, projekty kulinarne jak Markthalle 9, przyciągające 
mieszkańców innych dzielnic oraz turystów, wywodzą się 
właśnie z inicjatyw migranckich. Władze miasta integrują 
dziś celowo ich organizacje w pracę na rzecz wyróżnienia 
miasta. Wizerunek regionu jest tutaj również tworzony po-
przez wzrost jakości życia, którego poprawa stanowi źródło 
przewagi konkurencyjnej.

Pewnym przykładem innowacji społecznej może być 
przygotowanie przez województwo małopolskie zbioru in-
nowacji, dla zmian społecznych w zakresie srebrnej gospo-
darki, w odpowiedzi tego regionu na narastający problem 
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demograficzny. Jest nim starzenie się społeczeństwa i wzrost 
populacji bezrobotnych wśród zasobów siły roboczej 
w grupie wiekowej 55+. Małopolskę można traktować jako 
pioniera w  budowie całościowego programu uwzględniają-
cego potencjał i zasoby regionu w procesie budowy srebrnej 
gospodarki. Jest ona rozumiana jako system ekonomiczny, 
ukierunkowany na wykorzystanie potencjału drzemiącego 
w  osobach starszych, rozpoznanie i  zaspokojenie ich po-
trzeb. Ma to być czynnikiem sprzyjającym podwyższeniu 
jakości ich życia, jak też całego społeczeństwa [Golinowska, 
2011]. W efekcie tego Małopolska przyjęła dwa dokumenty 
o charakterze strategicznym i wdrożeniowym: „Wyzwania 
Małopolski w  kontekście starzejącego się społeczeństwa. 
Podejście strategiczne” oraz „Srebrna gospodarka w Mało-
polsce. Strategia regionu wobec zmian demograficznych” 
[Srebrna gospodarka …]. W tym programie podano szereg 
przykładów innowacji społecznych. Fakt, że w  Małopolsce, 
jako pierwszym regionie w  kraju, zauważono szansę dla 
swojego województwa w implementowaniu zasad srebrnej 
gospodarki, z  pewnością przyczynił się do tego, że jego 
wizerunek poprawił się, a tym samym uzyskano przewagę 
konkurencyjną w  obszarze nowatorskiego podejścia do 
rozwiązywania problemów społecznych.

Zauważmy, że ponieważ innowacje społeczne mają cha-
rakter kulturowy, to koncepcje promocji i  rozwoju regio-
nalnego oraz strategie wspierania innowacji społecznych, 
powinny opierać się na specyficznych dla danego regionu 
walorach. Innymi słowy, innowacje społeczne są w  stanie 
wydobyć nowe (przykład miasta Berlin) lub wesprzeć już 
istniejące (kanton Oberwallis) oryginalne zalety regionu. 
Promocja innowacji społecznych może zostać zastosowana 
jako sposób na organizacyjne rozwiązanie problemów regio-
nalnych dla wyróżnienia regionu spośród innych (przykład 
Oberwallis), jako wewnętrzny motor na polepszenie wize-
runku regionu (przykład Nowego Jorku), a tym samym jako 
bezpośredni instrument budowy przewagi konkurencyjnej. 

Uwzględnianie aktywizacji innowacji społecznych w po-
lityce regionalnej jest jednak w  Polsce elementem zanie-
dbywanym. Analiza projektów na rzecz rozwoju regional-
nego [Inforegio] oraz strategii rozwoju regionalnego 2020 
województw w Polsce [Strategie rozwoju …] pokazuje, że 
innowacje społeczne rzadko są bezpośrednim przedmio-
tem strategii rozwoju regionalnego i  budowy wizerunku 
jako przewagi konkurencyjnej. Tymczasem, jak pokazują 
przedstawione przykłady, innowacje społeczne mają bardzo 
duże możliwości wpływu na kształtowanie wizerunku jako 
przewagi konkurencyjnej. 

Podsumowanie

W ychodząc naprzeciw potrzebie wnoszenia nowych 
idei do teorii zarządzania, w prezentowanej pracy 

wskazano na rolę innowacji społecznych w kształtowaniu 
wizerunku jako źródła przewagi konkurencyjnej regionu. 
Praca stanowi próbę teoretycznego rozwinięcia regional-
nej teorii innowacyjności, która znajduje się we wstępnej 
fazie rozwoju. Przyjmuje ona, że innowacje są odpowie-
dzialne za inteligentny wzrost regionów Polski. Z  kolei 
innowacje społeczne wnoszą wkład do tej teorii, gdyż za-

pewniają lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, wzrost 
spójności społecznej i poprawę jakości życia. Można więc 
postawić hipotezę, że innowacje społeczne wykorzystane 
w zarządzaniu wizerunkiem regionu stanowią nowe źró-
dło przewagi konkurencyjnej. Jej weryfikacja wymaga jed-
nakże szczegółowych badań empirycznych. W kraju bra-
kuje banku danych odnośnie do innowacji społecznych. 
W   realizacji badań regionalnych można zastosować np. 
metodę crowdsourcingu, wywiadu PAPI, CAWI czy CATI 
w zależności od wybranych grup respondentów.

Wcześniej wspomniano, że wizerunek jest wynikiem 
społecznej komunikacji tożsamości podmiotów. Wobec 
tego w katalogu kroków postępowania badawczego należy 
najpierw rozpoznać stopień posiadanej świadomości toż-
samości regionu wśród mieszkańców. Następnie istotne 
jest zdiagnozowanie występującej luki w  tym zakresie 
i szans jej zmniejszenia, poprzez pobudzenie generowania 
innowacji społecznych, dla spełnienia rozpoznanych ocze-
kiwań interesariuszy. Konieczność zaspokojenia potrzeb 
społecznych może być źródłem inspiracji do wprowadze-
nia zmian i  bodźcem dla przedsięwzięć innowacyjnych. 
Dopiero dalszym etapem badań jest identyfikacja dotych-
czasowych i  zaproponowanie przyszłych instrumentów 
komunikacji zewnętrznej, w  celu kształtowania silnego 
wizerunku regionu. Jest to proces długofalowy ze względu 
na utrwaloną tożsamość w mentalności społeczeństwa.
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The aim of this paper is to highlight the importance and role 
of social innovations, and possible impact in image creation 
of regions as source of competitive advantage. Quantity, type, 
uniqueness and specifics of these innovations make it possible 
to distinguish between different regions by analyzing the 
impression they make on their sub-organizations. The paper 

image of region, social innovation, source of competitive 
advantage
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Summary

Metody oceny projektów 
realizowanych przez jednostki 
saMorządu terytorialnego
Danuta Stawasz 

wprowadzenie

P odstawowym zadaniem jednostek samorządu tery-
torialnego (JST) jest podejmowanie różnorodnych 

przedsięwzięć, kształtujących warunki bytowe mieszkań-
ców samorządowej wspólnoty. Działają one w oparciu o pu-
bliczne środki finansowe na rzecz wspólnego dobra, zatem 
jest oczywiste, iż powinien charakteryzować je profesjona-
lizm w zakresie zarządzania. Idea sprawności zarządzania 
i  koncepcja społecznej odpowiedzialności jak najbardziej 
wpisują się w wymogi stawiane władzom JST. Powinny być 
ponadto zobowiązane do stosowania koncepcji marketyza-
cji, sprowadzającej się do spełnienia wymogów: efektywno-
ści (co zrobić, aby na realizację przeznaczyć jak najmniej 
środków), skuteczności (jakie stosować rozwiązania, aby 
osiągnąć wyznaczone cele i  sprostać oczekiwaniom spo-
łecznym), sprawiedliwości (jak zaspokoić potrzeby jednych 
grup bez wprowadzania konfliktów z  innymi grupami) 
[Kożuch, 2004, s. 68-69]. Sprawność zarządzania w admi-
nistracji samorządowej wymusza stosowanie odpowied-
nich metod zarządzania. Coraz częściej zalicza się do nich 
metody i techniki zarządzania projektami. To stosunkowo 
nowe podejście do rozwiązywania istotnych dla JST proble-
mów skupia się na właściwym przygotowaniu, a następnie 
odpowiedniej realizacji założonych przedsięwzięć. Sukces 
w przypadku realizacji projektu oznacza uzyskanie zakłada-
nego celu, przekładającego się na podniesienie warunków 
życia lokalnej lub regionalnej społeczności. Na etapie zdefi-
niowania problemu oraz zaplanowania odpowiednich eta-
pów związanych z  implementacją przyjętego rozwiązania 
w zasadzie nie występują szczególne trudności. Natomiast 
ocena skutków zastosowanego rozwiązania w odniesieniu 
do ponoszonych nakładów nie jest zadaniem prostym. 

Wynika to z wielu czynników, ale podstawowym jest incy-
dentalność projektu, niepowtarzalność działań związanych 
z  jego realizacją, niemożność zdefiniowania wszystkich 
nakładów i efektów. 

Projekt definiowany jest jako seria działań organizacyj-
nych i decyzji menedżerskich, które mają na celu wpro-
wadzenie zmian. Oczywiście proponowane zmiany mają 
przynieść organizacji pozytywne następstwa. Powołując 
się na B.J. Madaussa [2000, s.  516-529], można wskazać 
najbardziej istotne cechy określone dla projektu. Są to: 
ograniczenia czasowe, jasno określone początek i koniec 
przedsięwzięcia, jednoznaczne zdefiniowanie celu, zadań 
i  odpowiedzialności, jednoznaczność, niepowtarzalność, 
ograniczenie zasobowe i zasobowe, złożoność. Inne cechy 
to: charakter interdyscyplinarny, nowość, specyficzna 
organizacja projektowa, udział wielu osób, zespołów 
i  organizacji, wielkość, niepewność i  ryzyko, dynamika 
i odgraniczenia od innych przedsięwzięć. Uwzględniając 
powyższe cechy, M. Trocki  definiuje projekty w następu-
jący sposób: „są to niepowtarzalne przedsięwzięcia o wy-
sokiej złożoności, określone co do okresu ich wykonania 
–  z  wyróżnionym początkiem i  końcem, wymagające 
zaangażowania znacznych, lecz limitowanych środków 
(rzeczowych, ludzkich, finansowych, informacyjnych), 
realizowane przez zespół wysoko wykwalifikowanych 
wykonawców z  różnych dziedzin (zespół interdyscypli-
narny) w  sposób względnie niezależny od powtarzalnej 
działalności, związane z wysokim poziomem ryzyka tech-
nicznego, organizacyjnego i ekonomicznego i w związku 
z  tym wymagające zastosowania specjalnych metod ich 
przygotowania i wdrażania” [Trocki, 2012, s. 19-20].

is theoretical and reviews the key literature of the subject. The 
Authors begin with an analysis of the concepts of ‘image of 
the region’ and ‘social innovations’, which can be attributed 
to improvement of the image and of the competitive edge of 
a region. Finally they present their own definition of social 
innovations and some examples of applied cases.
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Każdy projekt powinien być poddany ocenie z punktu 
widzenia jego efektywności i długookresowych skutków. 
W tym celu stosuje się różne podejścia. Efektywność moż-
na określać w najogólniejszym ujęciu poprzez relację mię-
dzy efektami a nakładami, a skutki odnieść do efektów.

Pomiar efektywności wymaga określenia odpowiednich 
miar. Uzależnione jest to od przedmiotu oceny oraz potrzeb 
podjętej analizy. Miary mogą mieć charakter makroekono-
miczny lub mikroekonomiczny. Mogą dotyczyć wyróżnio-
nych sfer wchodzących w  zakres realizowanego projektu. 
Efektywność makroekonomiczna oznacza odniesienie 
wybranych charakterystyk projektu do innych miar ekono-
micznych i  społecznych, o  charakterze ogólnonarodowym. 
Efektywność mikroekonomiczna rozumiana jest jako w róż-
nych formach przejawiający się stosunek między wynikami 
i nakładami poniesionymi przez organizację przy realizacji 
zdefiniowanych celów, zadań [Kondratowicz, 2005, s. 145]. 
Takie ujęcie może dotyczyć oceny efektywności działań 
konkretnej organizacji, odnosić się do danego projektu lub 
przedsięwzięcia. W ogólnym ujęciu można przyjąć, iż projek-
ty realizowane w sferze publicznej są efektywne, jeśli przyczy-
niają się do podniesienia standardu usług publicznych oraz 
wzrostu konkurencyjności jednostki samorządowej.  

Celem artykułu jest wskazanie, że zarządzanie projektami 
realizowanymi przez JST powinno być poprzedzone analizą 
kosztów i korzyści. Jest ona zasadna, albowiem daje podstawę 
do podejmowania racjonalnych decyzji, realizacji projektów 
ważnych dla lokalnych albo regionalnych społeczności i uwal-
nia władze samorządowe od politycznych przesłanek wpływa-
jących na wybór. Celem jest także zaprezentowanie ogólnych 
założeń kilku wybranych metod oceny kosztów i  korzyści 
z określeniem ich przydatności w praktyce decyzyjnej JST.

Koszty i korzyści – ujęcie definicyjne

K oszty należą do podstawowych kryteriów podejmo-
wania decyzji. Ich cechą szczególną jest pierwotność 

względem korzyści, co oznacza, że organizacja musi naj-
pierw ponieść koszty, a efekty oddalone są w czasie. Koszty 
i korzyści są w zależności od przedmiotu i potrzeb prowa-
dzonej analizy definiowane w różny sposób. Koszt jako kate-
goria ekonomiczna oznacza wyrażoną w pieniądzu wartość 
pracy żywej oraz zasobów majątkowych, zużytych w danym 
okresie do zrealizowania przyjętego projektu i  może być 
przedstawiany jako suma iloczynu ceny oraz zużycia każ-
dego czynnika produkcji (pracy, majątku rzeczowego, war-
tości niematerialnych i prawnych, usług obcych). W przy-
padku JST analiza kosztów powinna obejmować również 
inne kategorie. Istotne znaczenie mają koszty społeczne, 
obejmujące wszystkie bezpośrednie i pośrednie straty po-
noszone przez osoby trzecie lub społeczeństwo w rezultacie 
implementacji konkretnego projektu. Mogą się wyrażać 
przykładowo w naruszeniu stanu zdrowia ludzi, równowagi 
środowiska naturalnego, konieczności rozwiązywania kon-
fliktów społecznych, naruszeniu ładu przestrzeni publicz-
nych, zmniejszeniu wartości majątku, wydłużeniu czasu 
dotarcia do miejsca pracy czy też świadczenia usług. I dalej 
należy zwrócić uwagę na koszty utraconych możliwości, 
koszty środowiskowe, koszty transakcyjne, koszty realizacji,  

alternatywne koszty wyboru [Kopaliński, 1970, s. 29], kosz-
ty utrzymania w ujęciu długookresowym.

Korzyści podobnie jak koszty mogą być określane w róż-
norodny sposób. Jednakże korzyści w  przeciwieństwie do 
kosztów można podzielić na korzyści wymierne i niewymier-
ne. Do wymiernych można zaliczyć np. wzrost dochodów do 
budżetu, nowe miejsca pracy, liczbę miejsc w  nowo wybu-
dowanym przedszkolu, liczbę miejsc parkingowych, roczną 
wartość produkcji i  usług w  nowo powstałych podmiotach 
gospodarczych, natomiast przykładowo korzyści niewymier-
ne to rozwój przedsiębiorczości, zmiana postaw społeczeń-
stwa, podniesienie poziomu edukacji lokalnego społeczeń-
stwa, wprowadzenie ładu przestrzennego, zagospodarowanie 
przestrzeni, podniesienie konkurencyjności gminy. Korzyści 
można także rozpatrywać z  punktu widzenia obszaru ich 
ujawnienia się (np. w  sferze społecznej, ekonomicznej, fi-
nansowej, środowiskowej), a także czasu ich wystąpienia (np. 
spadek zachorowalności w następnym pokoleniu, wydłużenie 
czasu życia, podniesienie poziomu wykształcenia). Mogą one 
dotyczyć jednej albo kilku sfer i ujawnić się już po zakończe-
niu projektu albo też być odległe w czasie. 

W przypadku konkretnego projektu prawidłowo osza-
cowane koszty i  korzyści, ich odpowiednie zestawienie, 
pozwalają stronie podejmującej decyzje na przejście z sy-
tuacji decyzyjnej określanej jako niepewności albo ryzyka 
do sytuacji pewności. To oczywiście pozwala menedże-
rom podejmować racjonalne decyzje, zgodne z przyjętymi 
celami i oczekiwanymi następstwami ich osiągania.

wyznaczniki oceny działań JSt

N adrzędnym celem funkcjonowania jednostek samo-
rządu terytorialnego jest zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb mieszkańców. Cel ten składa się z  kilku celów 
cząstkowych. Są nimi następujące cele:
•	gospodarczy –  tworzenie jak najlepszych warunków 

(generowanie „efektów zewnętrznych”) dla rozwoju 
sfery gospodarczej,

•	społeczny  – zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości 
usług społecznych,

•	przestrzenny – racjonalne kształtowanie i wykorzysty-
wanie przestrzeni,

•	ekologiczny – ochrona zasobów i walorów środowiska 
przyrodniczego,

•	kulturowy –  ochrona zasobów i  walorów dziedzictwa 
kulturowego [Ziółkowski, 2005, s. 76].
W praktyce działania oznacza to konieczność wyzwala-

nia procesu rozwoju społeczno-gospodarczego, albowiem 
jedynie wówczas jest realna szansa na zaspokajanie w tym 
względzie oczekiwań mieszkańców gminy.

Ten podstawowy cel aktywności jest ponadczasowy. Prze-
sądza o  tym, iż w  swoich wyborach władze samorządowe, 
decydując o  wykorzystywaniu zasobów, powinny mieć na 
względzie długookresowy rozwój. Nie jest w  tym miejscu 
zasadne dokonanie dogłębnej analizy zasobów, ale zwrócenie 
uwagi, iż to właśnie stosowne do uwarunkowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych oraz przy uwzględnieniu czynnika, ja-
kim jest czas, decyzje dotyczące gospodarki zasobami mogą 
przynieść korzyści lub też przyczynić się do względnych strat.
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Ocena działań podejmowanych przez władze samorzą-
dowe dokonywana jest przez różne organizacje i grupy spo-
łeczne. To co jedni akceptują i  uznają jako ze wszech miar 
pożądane, drudzy, mając odmienne oczekiwania i priorytety, 
po prostu skrytykują i  nie zaakceptują. Jest to zauważalne 
szczególnie w sytuacjach, gdy naruszane są indywidulne in-
teresy. Nie ma możliwości pozytywnego ustosunkowania się 
wszystkich użytkowników przestrzeni do przedsięwzięć (oraz 
ich skutków) realizowanych przez władze gminy. Uzyskanie 
kompromisu jest dla władz zarówno wyzwaniem, jak i sztuką. 
Tym bardziej, iż spektrum zadań realizowanych przez JST jest 
bardzo szerokie, przykładowo edukacja, pomoc społeczna, 
rozwój infrastruktury społecznej i technicznej czy zapewnie-
nie mieszkań najuboższym grupom społecznym. Projekty od-
powiadające tym sferom są w stosunku do siebie konkuren-
cyjne, co wynika zarówno z potrzeb i oczekiwań społeczności, 
jak i możliwości, będących pochodną dostępnych zasobów. 
Zatem odpowiednia ocena i selekcja projektów, dokonywana 
przy wykorzystaniu obiektywnych kryteriów, jest jednym 
z wymogów sprawności zarządzania w JST.

W sytuacji gdy decyzje mają dotyczyć wykorzystywania 
zasobów w  celu realizacji przedsięwzięcia skutkującego na-
stępstwami w ujęciu długookresowym, jak najbardziej pożą-
dane jest dokonanie analizy kosztów i korzyści. Pozwala ona 
na racjonalizację decyzji, której punktem odniesienia ma być 
rozwój społeczno-gospodarczy, czyli kształtowanie jak najko-
rzystniejszych warunków bytowych dla lokalnej społeczności.

Instrumenty analizy kosztów i korzyści 
projektów realizowanych przez JSt 

R ozstrzygnięcia dotyczące rozwiązywania wielu pro-
blemów w  jednostkach samorządu terytorialnego 

w  praktyce wymagają specjalnego podejścia. Złożoność 
tychże problemów wymusza konieczność realizacji dzia-
łań z uwzględnieniem wpływu wielu czynników o różnym 
charakterze. Czynniki te wzajemnie się warunkują i często 
ustalenie ich wagi albo hierarchii jest wielce problematycz-
ne. Równie trudnym zagadnieniem jest wskazanie metod, 
technik postępowania, mierników dających podstawę do 
oceny ex–ante co do opłacalności podejmowanego wyzwa-
nia. Wiele wzajemnie nakładających się kryteriów oceny 
może stanowić odpowiedni punkt odniesienia w procesie 
decyzyjnym, ale w  praktyce ich wykorzystanie jest nie-
zmiernie trudne, o ile w ogóle możliwe. Problemy decyzyj-
ne zawierają zarówno elementy ilościowe (np. maksymalna 
efektywność działania, minimalizacja kosztów utrzymania 
obiektu w długim okresie), które są w zasadzie proste do 
zmierzenia i analizy, jak i jakościowe. Znaczna część decyzji 
uwzględnia właśnie elementy jakościowe, odnoszące się 
do różnego rodzaju przewidywanych skutków podjętych 
decyzji, korzystnych dla poszczególnych grup lokalnego 
społeczeństwa. Z całą pewnością można przyjąć założenie, 
iż zarządzanie projektami realizowanymi w sferze publicz-
nej nie poddaje się powszechnie stosowanym regułom 
w sferze komercyjnej. Wymaga kompromisów, jest podatne 
na wpływy różnych grup lobbingowych, różne są przesłanki 
podejmowanych decyzji, korekty na etapie planowania i re-
alizacji pojawiają się szczególnie często. Jednakże menedże-

rowie działający w sferze samorządowej mogą posiłkować 
się sprawdzonymi metodami, pozwalającymi podjąć i uza-
sadnić wybór przy wykorzystaniu obiektywnych kryteriów. 
Są to następujące metody: 
•	analiza systemowa,
•	analiza kosztów i korzyści, 
•	analiza wpływu proponowanego projektu na jakość ży-

cia w mieście,
•	analiza ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia,
•	analiza wzrostu konkurencyjności,
•	analiza oddziaływania realizowanego wariantu na śro-

dowisko naturalne,
•	analiza oddziaływania realizowanego wariantu na sze-

roko rozumiane otoczenie,
•	metody heurystyczne (metoda delficka, burza mózgów, 

metoda scenariuszowa).
Analiza systemowa jest jednym z narzędzi wspomagają-

cych działanie osób odpowiedzialnych za decyzje lub wybór 
ścieżki postępowania w  określonej sytuacji odznaczającej 
się niepewnością. Ma ona w  założeniu określić pożądane 
działanie albo wskazać ścieżkę postępowania, a  także po-
zwolić na ewentualne porównanie proponowanych pro-
jektów [Bury, 1993, s. 151-155]. Pełna analiza systemowa 
jakiegoś problemu winna zawierać cztery etapy:
1.	 Zbadanie celów rozważanego projektu.
2.	 Zbadanie możliwych sposobów osiągnięcia tych celów 

z uwzględnieniem różnych propozycji i innowacyjnych 
projektów rozwiązań.

3.	 Ocenę pozytywnych i  negatywnych skutków każdego 
z proponowanych sposobów rozwiązań, uwzględniając 
czynnik niepewności przyszłości.

4.	 Porównanie wariantów rozwiązań według różnych kry-
teriów wyjściowych i przedstawienie wyników, pozwa-
lających na dokonanie wyboru.
W ogólnym sensie analiza systemowa to podejście ana-

lityczne, pozwalające na dokonanie wyboru w warunkach 
niepewności. Jest ona kombinacją następujących działań:
a)	 identyfikacji celów i możliwych przyszłych działań,
b)	 systematyczego zbadania prawdopodobnych następstw 

możliwych decyzji zmierzających do realizacji celów,
c)	 przedstawienia wyników analiz określonych w punk-

tach a) i b) w taki sposób, aby osoba podejmująca de-
cyzję była w stanie wyrobić sobie opinię o względnych 
wartościach możliwych rozwiązań,

d)	 stosowania metod interdyscyplinarnych. Stosowne 
analizy prowadzone są na gruncie ekonomii, spraw 
politycznych, rozważań technologicznych itp. [Massey, 
1985, s. 168]. Ponieważ osoby podejmujące decyzje mu-
szą uwzględniać „twarde ograniczenia”, tzn. możliwości 
finansowe i zasobowe, w analizie systemowej szczegól-
nego znaczenia nabiera aspekt kosztów. Zasoby zawsze 
są ograniczone, co generuje następujące pytania:
•	który z  proponowanych wariantów rozwiązania 

danego zagadnienia zapewni najmniejsze zużycie 
zasobów? 

•	który z  możliwych sposobów pozwoli najbardziej 
zbliżyć się do pożądanego celu, nie przekraczając 
zadanego poziomu zużycia zasobów (w tym finanso-
wych)? [Massey, 1985, s. 169].
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Analiza kosztów i korzyści (AKK) uwzględnia wszystkie 
pozytywne i negatywne skutki realizacji projektu nie tylko 
dla inwestora, ale dla całego lokalnego społeczeństwa. Jest 
to schemat analityczny, mający na celu ustalenie, czy lub 
w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z pu-
blicznego lub społecznego punktu widzenia. Szacowane 
efekty projektu są przedstawiane w  kategoriach finanso-
wych: zarówno koszty, jak i korzyści mają swoją określoną 
wartość finansową wraz z uwzględnieniem zmiany w cza-
sie (wartość bieżąca netto). Koszty należy sprowadzić do 
trzech zasadniczych kategorii, które odpowiadają trzem 
etapom życia opracowania nowego projektu:
•	koszty prac badawczo-rozwojowych – to koszty opra-

cowania nowego przedsięwzięcia,
•	koszty inwestycji – czyli koszty realizacji przedsięwzięcia,
•	koszty eksploatacji – czyli koszty niezbędne do utrzy-

mania w długim okresie [Massey, 1985, s. 175]. 
AKK pomaga przewidzieć, czy korzyści przewyższają 

koszty i jak bardzo w porównaniu z alternatywnymi rozwią-
zaniami. W przypadku projektów niezaliczanych do projek-
tów dużych analiza kosztów i korzyści może zostać przepro-
wadzona w sposób uproszczony i opierać się na oszacowaniu 
ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu.

Analiza wpływu proponowanego projektu na jakość 
życia w  mieście jest charakteryzowana za L.H. Klaasse-
nem [1988, s. 75; 82-84], a w zasadzie jest pewną jej mody-
fikacją. Pozwala na dokonanie porównań kilku wariantów 
proponowanych projektów  w odniesieniu ich wpływu na 
jakość życia. Elementami kształtującymi jakość życia są:
a)	 środowisko (jakość środowiska naturalnego),
b)	 gospodarka (poziom dochodów, jakość pracy, możli-

wość podjęcia pracy),
c)	 życie społeczne (obecność instytucji społecznych, „gę-

stość” z innymi grupami społecznymi, normy społeczne),
d)	 życie kulturalne (obecność instytucji kulturalnych, 

ogólny poziom kulturalny społeczności).
Można dla poszczególnych kategorii określić mak-

symalną liczbę punków i  metodą delficką przypisać od-
powiednią liczbę punktów dla każdego proponowanego 
wariantu projektu. Metoda ta odznacza się prostotą i po-
zwala porównać warianty projektów, ale przy uwzględnie-
niu jedynie ich ewentualnego wpływu na jakość życia.

Decyzje związane z gospodarowaniem majątkiem, w tym 
publicznym, obarczone są ryzykiem, co wynika z  faktu 
niepewności co do warunków działania występujących 
w przyszłości. „Ryzyko jest to niebezpieczeństwo niezreali-
zowania celu, założonego przy podejmowaniu określonej 
decyzji” [Manikowski, Tarapata, 2001, s. 30]. Ocena ryzyka 
może być ważną składową oceny kosztów i korzyści plano-
wanych projektów. Zarówno budynki, budowle, jak i obiek-
ty infrastrukturalne są zazwyczaj użytkowane dziesiątki lat. 
Zagospodarowane w  określony sposób grunty podlegają 
tym samym przesądzeniom lokalizacyjnym. Inny niż zreali-
zowany już sposób ich zagospodarowania może okazać się 
niemożliwy lub bardzo kosztochłonny. Podmioty publiczne 
ze względu na warunki brzegowe, określające możliwości 
ich aktywności, są w  trudniejszej sytuacji niż podmioty 
gospodarcze, jeśli chodzi o dokonanie trafnej oceny ryzyka 
inwestycyjnego. Analizując ryzyko podejmowanych decyzji  

inwestycyjnych, inwestorzy biorą pod uwagę wiele typów 
i  rodzajów ryzyka (systematyczne i  specyficzne; projektu 
inwestycyjnego, przedsiębiorstwa; finansowe i  operacyj-
ne, handlowe). Analiza ryzyka w odniesieniu do każdego 
z projektów powinna uwzględniać te rodzaje ryzyka, które 
mają dla danego wariantu najistotniejsze znaczenie.

Do podstawowych kategorii ryzyka zalicza się ryzyko 
[Zysnarski, 2003, s. 13]:
•	handlowe –  związane choćby z  przekroczeniem pla-

nowanych nakładów inwestycyjnych, planowanego 
poziomu kosztów operacyjnych, niedotrzymaniem 
umówionych parametrów lub standardów, a także wy-
padkami losowymi;

•	rynkowe i  eksploatacyjne – wynikające dla przykładu 
ze wzrostu cen składników kosztów (np. paliw, mate-
riałów budowlanych), zmniejszenia się popytu na usłu-
gi, a także postępu technicznego;

•	polityczne oraz związane z danym krajem: nieprzewi-
dywane okoliczności (katastrofy naturalne, strajki itp.), 
zmiany w  prawodawstwie, możliwość działań o  cha-
rakterze dyskryminacyjnym, wywłaszczenia, nieudzie-
lenie niezbędnych pozwoleń itd.;

•	finansowe – np. zmiany stóp procentowych czy ryzyko 
kursowe, utracenie zdolności kredytowej;

•	organizacyjne –  wynikające z  nieumiejętności pro-
wadzenia projektów przez urzędników (planowanie, 
przygotowywanie przetargów i umów, pozyskanie wia-
rygodnych partnerów, prowadzenia monitoringu, pro-
testy mieszkańców).
Oszacowanie ryzyka związanego z realizacją planowa-

nego przedsięwzięcia jest w pełni zasadne z racjonalnego 
punktu widzenia. Jest sposobem na odpowiedź na bardzo 
proste pytanie: czy przygotowywany projekt ma duże 
szanse na realizację w planowanym czasie przy wstępnie 
określonych nakładach, czy też lepiej wycofać się i ewen-
tualnie podjąć inne mniej ryzykowne przedsięwzięcie. 
Taki sposób podejścia zapobiega zamrażaniu środków 
finansowych na długi okres (marnotrawstwu).

Konkurencyjność terytorium to pewna cecha przestrzeni, 
w znaczeniu atrakcyjności konkurowania o nią i jej zasoby, 
ale także może być rozumiana jako cecha działania władz lo-
kalnych. Władze konkurencyjne to władze przedsiębiorcze, 
ukierunkowane na wychwytywanie okazji pojawiających się 
na zewnątrz, które można wykorzystać na rzecz trwałego 
i dynamicznego rozwoju. Konkurencyjność terytorium na-
leży łączyć z lokalizowaniem się na jego obszarze podmiotów 
gospodarczych, przedsiębiorczością i mobilnością mieszkań-
ców, możliwością odpowiedniego wykorzystywania endo-
genicznych zasobów. Na ocenę poziomu konkurencyjności 
przestrzeni istotny wpływ ma występujące w niej zagospo-
darowanie, przede wszystkim w centralnych i recepcyjnych 
miejscach. Dla podmiotów gospodarczych (także potencjal-
nych inwestorów) terytorium konkurencyjne to takie, które 
stwarza i oferuje korzystne warunki (korzystniejsze niż inne) 
dla maksymalizacji zysku w długim okresie. Dla mieszkań-
ców zaś tworzy odpowiednie warunki bytowe na tyle atrak-
cyjne, iż nie podejmują oni na dużą skalę decyzji o zmianie 
miejsca zamieszkania. Wykorzystując odpowiednie mierniki, 
można ex-ante przewidywać wzrost poziomu atrakcyjności, 
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po wprowadzeniu w  jego przestrzeń kompleksowych form 
zagospodarowania. 

W odpowiedzi na coraz większe zanieczyszczenie śro-
dowiska i wyczerpywanie zasobów naturalnych zrodziła się 
koncepcja zrównoważonego rozwoju. Jej powstanie było 
efektem poszukiwań rozwiązania dla harmonijnego współ-
istnienia gospodarki i przyrody. Podejście to znalazło swoje 
odzwierciedlenie w  szeregu dokumentów z  zakresu prawa 
międzynarodowego i  krajowego. Konstytucja RP zawiera 
sformułowanie, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę 
środowiska naturalnego, kierując się zasadą zrównoważone-
go rozwoju”. Artykuł 74 Konstytucji RP mówi natomiast, że 
„ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. władz publicz-
nych, które przez swoją politykę powinny zapewnić bezpie-
czeństwo współczesnemu i przyszłym pokoleniom”.

Każda inwestycja wpływa w jakiś sposób na otoczenie, 
w tym środowisko naturalne. Jej zasięg oddziaływania uwi-
dacznia się także poza granicami samej inwestycji. Skutki 
takiego oddziaływania mogą mieć charakter bezpośredni 
lub pośredni. 

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest jednym 
z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowi-
ska. Instrument ten regulowany jest tak na poziomie prawo-
dawstwa Unii Europejskiej1, jak i polskiego2. 

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środo-
wisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośred-
ni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie 
i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, dostępność 
do złóż kopalin; ponadto możliwości oraz sposoby zapobiega-
nia i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzię-
cia na środowisko; wymagany zakres monitoringu.

Teoria efektów zewnętrznych wyjaśnia wiele zjawisk 
gospodarczo-społecznych, a w szczególności wyjaśnia prze-
strzenne zachowania ludności i  jednostek gospodarczych 
[Jewtuchowicz, 1987, s.  7]. Zarówno człowiek, jak i  pod-
mioty gospodarcze czy organizacje są elementami szerszego 
systemu, czyli elementami zestawu „składników, między 
którymi zachodzą wzajemne stosunki i gdzie każdy składnik 
połączony jest z każdym innym bezpośrednio lub pośred-
nio” [Bielski, 1992, s. 56]. Na elementy systemu oddziałuje 
również jego otoczenie, czyli „te wszystkie elementy, które 
nie wchodzą w jego skład, ale są z nim związane, tzn. od-
działują na stan systemu lub system oddziałuje na nie” [Biel-
ski, 1992, s.  59]. Oddziaływanie to może przybierać cha-
rakter zarówno pozytywny, jak i negatywny, czyli stwarzać 
szanse dla rozwoju systemu lub stwarzać zagrożenia dla jego 
istnienia. Wpływ otoczenia, który warunkuje warunki by-
towe ludności, a także kształtuje okoliczności prowadzenia 
działalności gospodarczej, określany jest nazwą efektów ze-
wnętrznych. Przestrzeń ma zazwyczaj wielu użytkowników, 
którzy realizują w niej różne funkcje, korzystają z niej, ale 
również wchodzą w interakcje z innymi jej użytkownikami. 
Między różnymi działalnościami występują bowiem współ-
zależności, co można inaczej określić jako relacje zachodzą-
ce wewnątrz systemu, jak i między systemem a otoczeniem. 
Otoczenie może kształtować zależności funkcjonalne, in-
formacyjne, gospodarcze, społeczne itd. Efekty zewnętrzne 
są zatem wynikiem relacji między danym systemem a jego 
otoczeniem. „Efekty zewnętrzne są to materialne i niema-

terialne produkty, jakie otrzymuje wyróżniony podmiot 
(odbiorca) ze swego otoczenia, bez rekompensowania z jego 
strony kosztów ich wytwarzania, przy założeniu, że odbiorca 
nie jest w  stanie kontrolować i  oddziaływać na rozmiary 
działalności jednostek tworzących to otoczenie” [Bury i in., 
1993, s. 56]. Zdolność kreowania efektów zewnętrznych to 
instrument kształtowania zachowań przestrzennych lud-
ności i  warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 
Identyfikacja potencjalnych efektów zewnętrznych, ich ro-
dzaju, siły i kierunków oddziaływania, wywołanych realiza-
cją projektu, stanowić może jedną z metod wartościujących 
zasadność jego realizacji. 

Metody heurystyczne są kolejną propozycją metodo-
logicznego podejścia do oceny relacji korzyści –  koszty. 
Ich zaletą jest bazowanie na opinii ekspertów i  w  jakimś 
stopniu odejście od mechanicznego, miernikowego podej-
ścia do analizy zjawisk natury ekonomiczno-społecznej. 
W  metodzie delfickiej wykorzystuje się wiedzę, doświad-
czenie i opinie ekspertów z danej dziedziny. Pozwala ona 
na określenie prawdopodobieństwa lub czasu zajścia przy-
szłych zdarzeń. Metoda scenariuszowa opiera się na założe-
niu, że zdarzeń w przyszłości nie da się przewidzieć z całą 
pewnością, należy więc przewidzieć i  opracować różne 
„scenariusze” rozwoju obecnej sytuacji. O decyzji przesądza 
ocena wskazująca na najbardziej prawdopodobny przebieg 
zdarzeń. Burza mózgów to technika bazująca na dyskusji 
pewnej grupy osób i wypracowania przez nią stosownego 
stanowiska.  Może być przydatna do oceny sytuacji w za-
kresie kosztów i korzyści dla konkretnego przedsięwzięcia. 

Podsumowanie

O cena skutków zrealizowanego projektu w  odniesieniu 
do ponoszonych nakładów nie jest zadaniem prostym. 

Wynika to z wielu czynników, ale podstawowym jest incy-
dentalność projektu, niepowtarzalność działań związanych 
z  jego realizacją, niemożność zdefiniowania wszystkich 
nakładów i efektów, zarówno mierzalnych, jak i niemierzal-
nych, bezpośrednio występujących po zakończeniu projektu, 
jak również odłożonych w  czasie. W  praktyce zarządzania 
w JST równie ważne jest zdefiniowanie potrzeb, jakie łączą 
się z koniecznością podjęcia różnych przedsięwzięć. Czasami 
potrzeby grup lobbystycznych przesądzają o  podjęciu da-
nego projektu, jego zakresie i skali. Nie zwalnia to jednakże 
władz samorządowych od podejmowania wysiłku związane-
go z określeniem nadrzędnego celu, jaki chce się osiągnąć, 
realizując określony projekt, ani od określenia relacji koszty 
– korzyści. Użyteczność każdej z zaprezentowanych metod 
oceny jest inna, przystaje do odmiennej sytuacji decyzyjnej. 
Najkorzystniej byłoby oceniać konkretny projekt, wykorzy-
stując kilka z nich, bo tylko wówczas można zagwarantować 
obiektywizm przy podejmowaniu decyzji. Warto zwrócić 
uwagę na przydatność analizy kosztów i korzyści w proce-
sie podejmowania decyzji dotyczących realizacji projektów 
przez JST, aby uwolnić się od schematycznego myślenia i po-
stępowania. Są dostępne środki finansowe pochodzące z UE, 
realizujmy projekty bez refleksji, kto będzie odbiorcą korzy-
ści, czy w przyszłości będą środki finansowe na utrzymanie 
obiektów, jaka będzie skala ich wykorzystania itp. 
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1) W prawodawstwie Unii Europejskiej kwestie ocen oddziaływania 
na środowisko regulowane są przez następujące dyrektywy: Rady 
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywat-
ne na środowisko naturalne, Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko oraz Rady 92/43/
EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz dzikiej fauny i flory.

2) Ustawa z  dnia 3 października 2008 o  udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U. 
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.
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Rys. 1. Strony uczestniczące w dialogu
Źródło: opracowanie własne

wypracowywania uzgodnień końcowych. Poszczególne kraje 
tworzą i stosują własne wzorce i rozwiązania dialogu, które 
z ich punktu widzenia wydają się najbardziej skuteczne.

Różnorodność koncepcji i modeli dialogu, brak wyraź-
nych wskazań dotyczących jego kształtowania utrudnia 
prowadzenie badań według jednoznacznych i  istotnych 
kryteriów. Badacze rozpatrują problem dialogu z różnych 
perspektyw, dokonując odmiennej klasyfikacji,  uniemoż-
liwiającej całościową i wyrazistą ocenę dialogu. 

Celem artykułu jest próba ujęcia złożonych uwarunko-
wań dialogu występujących we współczesnej gospodarce 
świata, ich analiza oraz propozycje zmian uwzględniają-
cych aktualne potrzeby stosunków przemysłowych.

 Dialog społeczny a dialog obywatelski 
– teraźniejszość i przyszłość

W najszerszym zakresie prawo prowadzenia dialogu 
w określonej sprawie mogą mieć wszyscy obywatele 

danego kraju. We współczesnych demokratycznie zarzą-
dzanych społeczeństwach przedmiotem dialogu mogą być 
prawie wszystkie obszary funkcjonowania państwa i  go-
spodarki. Tak szeroki zakres przedmiotowy utrudnia defi-
niowanie dialogu. W obecnej terminologii często stosuje się 
dwa pojęcia: dialog obywatelski i dialog społeczny (rys. 1).

Dialog obywatelski może być realizowany nie tylko 
za pomocą formalnie zorganizowanych grup, ale także 
spontanicznie – przez dobrowolnie tworzone organizacje 
i  stowarzyszenia pozarządowe, pojedynczych ludzi lub 
pewne grupy interesu (np. przeciwdziałające prywatyzacji 
lasów). Europejski dialog obywatelski obejmuje różne for-
my konsultacji administracji brukselskiej z organizacjami 
społecznymi [Towalski, 2007, s. 15-16]. Dyskurs dotyczy 
ważnych problemów narodowych i obywatelskich.

Pojęcie dialogu społecznego przez większość auto-
rów zawężane jest do stosunków przemysłowych, przez 
co dialog ma zinstytucjonalizowaną formę, uwzględnia-
jącą odpowiednie dla przyjętej koncepcji procedury i po-
wiązania między partnerami, a jego skutki mogą być od-
czuwalne nie tylko wśród pracowników, ale także wśród 
szerszych grup obywateli, np. bezrobotnych, emerytów.

Problematyka dialogu społecznego może się częścio-
wo nakładać z  problematyką dialogu obywatelskiego, co 
utrudnia uzyskiwanie konsensusu, prowadzi do polaryza-
cji stanowisk i konfliktu interesów grupowych [Fałkowski 
i in., 2006, s. 48 i dalsze]. Na podstawie regulacji unijnych 
oraz rozwiązań praktykowanych w krajach Unii Europej-
skiej określić można katalog problemowy dialogu społecz-
nego, w skład którego wchodzą dwie grupy problemów:

a)	 ekonomiczne, takie jak: polityka gospodarcza, polityki 
sektorowe (np. energetyka, budownictwo, różne rodza-
je przemysłu, telekomunikacja, turystyka itp.), strategie 
rozwoju gospodarki i dostosowanie jej do wyzwań przy-
szłości, międzynarodowe stosunki gospodarcze, infra-
struktura, ochrona środowiska, kultura, bezpieczeństwo 
narodowe, wspomaganie małych i średnich firm, inno-
wacyjność i wprowadzanie nowych technologii i inne;

b)	 społeczne, takie jak: prawo pracy, problemy zatrudnie-
nia, rynek pracy, edukacja, przeciwdziałanie bezrobociu, 
ochrona zdrowia, polityka wynagradzania, emerytury, 
bezpieczeństwo i  higiena pracy, ubezpieczenia i  zabez-
pieczenie społeczne, poziom życia, aktywizacja zawodo-
wa niepełnosprawnych i osób w starszym wieku, kształ-
towanie społeczeństwa obywatelskiego, harmonizowanie 
pracy zawodowej z  życiem osobistym (por. [Zdybała, 
2009, s. 5 i dalsze] i inne).

Problemy, będące przedmiotem dialogu, różnią się w po-
szczególnych krajach i okresach. Zależą one od szeregu uwa-
runkowań: stopnia zaawansowania gospodarki rynkowej, 
poziomu gospodarczo-społecznego kraju, faz koniunktury, 
w  tym kryzysów i  innych form destabilizacji makrogospo-
darki, dobrobytu społeczeństwa korzystającego z   osiągnię-
tych przywilejów w zakresie dochodów i świadczeń, sytuacji 
demograficznej, żądań i konfliktów społecznych itd. W za-
leżności od przedmiotowego zakresu dialogu rozpatrywać 
można trzy modele interesów grupowych:
a)	 pluralistyczny –  uwzględniający postulaty ugrupowań 

tworzonych na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. 
Ugrupowania te mogą ze sobą rywalizować w prioryteto-
wym traktowaniu ich postulatów przez centra decyzyjne 
(rząd, parlament);

b)	 konsensualny – w którym rządzi szeroka koalicja. W ra-
mach koalicji każda grupa społeczna ma szeroką auto-
nomię, w tym prawo wzajemnego veta. W negocjacjach 
uczestniczą reprezentanci z uprzywilejowanych do dialo-
gu grup społecznych. Rezultatem ma być poparcie spo-
łeczne dla stosowanego programu i stylu rządzenia pań-
stwem [Liphart, 1995, s. 40-41];

c)	 korporacyjny – w którym ważna jest sprawiedliwa polity-
ka ekonomiczna. Wyróżnia się tu trzy grupy uczestników: 
pracodawców, pracowników oraz państwo mające mono-
pol na wybór form instytucjonalnych partnerów społecz-
nych i  limitowanie liczby partnerów, którzy mają prawo 
brać udział w dialogu [Gąciarz i in., 2001, s. 14-17].

Dobrze realizowany dialog społeczny uwzględnia pod-
miotowość pracodawców i  pracowników oraz możliwie 
największe w  danych warunkach korzyści przedmiotowe 
dla stron dialogu i  całej gospodarki [Gardawski, 2004, 
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s. 100]. Stara się realizować ideę sprawiedliwości w podziale 
dóbr. Celem dialogu społecznego (jak też obywatelskiego) 
jest realizowanie idei demokratycznego zarządzania na róż-
nych szczeblach funkcjonowania państwa i gospodarki. Ma 
on uspołeczniać podejmowanie decyzji i  uzyskiwać na nie 
społeczne przyzwolenie, rozpatrywać sugestie i  propozycje 
społeczne, przeciwdziałać marginalizacji interesów społecz-
nych, przygotowywać społeczeństwo i  partnerów dialogu 
do wdrażania reform oraz ich skutków. Dialog powinien być 
narzędziem do uwspólniania problemów, poszukiwania roz-
wiązań i kompromisów oraz działań zaradczych prowadzą-
cych do budowania konsensusu [Abramowicz, 2009, s. 231-
232]. Na szczeblu unijnym dialog powinien dostosowywać 
się do wyzwań gospodarczo-społecznych w  krajach człon-
kowskich oraz wymogów globalizacji gospodarki [Towalski, 
2007, s. 6], stanowić narzędzie do osiągania akceptowanych 
powszechnie celów ekonomicznych i  społecznych oraz siłę 
napędową do przeprowadzania udanych reform [The Eu-
ropean Social ..., 2002, s. 4]. 

Dialog społeczny stanowi przedmiot regulacji Między-
narodowej Organizacji Pracy (MOP), Unii Europejskiej 
i ustawodawstw krajowych. Międzynarodowa Organizacja 
Pracy wydała Konwencje: 87/48, 98/49, 144/76, 150/78, 
154/81, według których pracownicy i  pracodawcy mogą 
dobrowolnie tworzyć organizacje i ich struktury, prowadzić 
wzajemne lub wspólnie z  rządem konsultacje, negocjacje 
oraz rokowania zbiorowe dotyczące szeroko pojętych sto-
sunków pracy. Kwestie te, jak również prawa pracowników 
do informacji oraz możliwości tworzenia europejskich 
rad zakładowych zawarte są także w  takich regulacjach 
unijnych, jak: Europejska Karta Społeczna, Traktat o Unii 
Europejskiej, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
dyrektywy 1994/45, 2002/14,  2009/38.

Współcześnie stosowane są różne podejścia do klasy-
fikacji dialogu (zob. A. Hassell, P. Schmitter, F. Traxler, H. 
Perez-Diaza [Gilejko, 2005, s. 321]). Najbardziej praktyczny 
jest podział uwzględniający zakres uprawnień jego uczestni-
ków, czyli podział na dialog korporacyjny, neokorporacyjny 
i etatyzm. Dialog korporacyjny powstał po I wojnie świa-
towej z inspiracji encykliki Quadragesimo Anno. W dialogu 
tym powoływane są samorządy zakładowe oraz organizacje 

pracodawców i pracowników, które posiadają określony cel 
i  uprawnienia do wypracowania uzgodnień. Neokorpora-
tyzm powstał po II wojnie światowej na bazie doświadczeń 
wyniesionych z kryzysów ekonomiczno-politycznych i utra-
ty wiary, że wszystko rozwiąże wszechmocny mechanizm 
rynkowy. Klasyczny neokorporatyzm (P. Schmitter) zakłada 
dialog trójstronny, w którym stronami są rząd, organizacje 
pracodawców i  pracowników. Jego głównym celem jest 
wypracowanie rozwiązań w  zakresie polityk sektorowych 
i zawieranie stosownych paktów czy innych ważnych form 
porozumienia [Gilejko, 2008, s.  90-94]. Swoistą odmianą 
neokorporatyzmu jest etatyzm, który w prowadzeniu dialo-
gu zakłada dominującą rolę państwa, wychodząc z założenia, 
że nadrzędne znaczenie ma interes i dobro całego społeczeń-
stwa, a nie poszczególnych partnerów społecznych. Państwo 
przygotowuje projekty reform i działań makrogospodarczych 
i  jest inspiratorem prowadzenia negocjacji. Przedmiotowy 
wpływ partnerów społecznych zależy od tego, na ile państwo 
poprzez swoje regulacje, struktury i działania dopuszcza ich 
do udziału w dialogu  [Gardawski, 2009, s. 33-34].

Poziomy, przedmiot i instrumenty 
dialogu społecznego

N a gruncie ratyfikowanych konwencji i zaleceń MOP, 
regulacji unijnych oraz teorii i  praktyki kraje Unii 

Europejskiej zbudowały i  stosują własne wzorce dialogu 
społecznego. Mając na uwadze gospodarkę światową 
i  krajową, dialog społeczny prowadzić można na pozio-
mach ukazanych na rysunku 2.

Konwencje MOP (głównie: 87/48, 144/76, 150/78, 
154/81) oraz regulacje unijne, jak: Europejska Karta Spo-
łeczna, Traktat o Unii Europejskiej (art. 11), Karta Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej (art. 27, 28), dyrektywy 
unijne (1994/45/WE, 2002/14/WE, 2009/38/WE) umoż-
liwiają zrzeszanie się pracodawców oraz pracowników, 
tworzenie przez nich stosownych struktur na poziomie za-
kładowym, branżowym, krajowym, światowym oraz pro-
wadzenie przez nich konsultacji i rokowań zbiorowych 
[Konwencje i  zalecenia MOP, 1996, Tom 1; Michalska, 
2000;  Stelina, 2013]. Każdy kraj uchwala własne akty 

Rys. 2. Poziomy prowadzenia dialogu społecznego według regulacji prawnych
Źródło: opracowanie własne



ZARZĄDZANIE PubLICZNE | 21

prawne w zakresie dialogu społecznego, w których okre-
śla zakres przedmiotowy, obowiązujące procedury oraz 
partnerów społecznych na poziomie krajowym (w Polsce 
Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych), 
branżowym,  branżowo-regionalnym, zakładowym. 

Im wyższy jest poziom dialogu, tym trudniej organizować 
jest jego działalność i dochodzić do porozumienia stron. 
Europejski dialog społeczny prowadzony jest na szczeblu 
unijnym i sektorowym między reprezentantami pracodaw-
ców i pracowników. Obejmuje przede wszystkim tworzenie 
regulacji prawnych dotyczących głównych problemów ma-
kroekonomicznych, takich jak: zatrudnienie, zabezpieczenie 
socjalne, edukacja [Industrial Relations ..., 2004, s. 75], kształ-
cenie, równouprawnienie w zatrudnieniu. Na podstawie 
stosowanych w Unii Europejskiej praktyk można postawić 
tezę, że skuteczność dialogu zależy od czterech głównych 
czynników:
•	świadomości partnerów dotyczącej wagi i znaczenia roz-

patrywanego problemu (wymaga to odpowiedniej wiedzy 
merytorycznej);

•	powołania właściwych i dobrze zorganizowanych instytu-
cji dialogu społecznego w danym kraju (słabość nowych 
krajów członkowskich Unii);

•	wsparcia eksperckiego opartego na niezbędnych bada-
niach oraz szerokim dostępie partnerów społecznych do 
pożądanych informacji; 

•	kultury negocjacji uwzględniającej między innymi 
wzajemne zrozumienie i poszanowanie punktów wi-
dzenia i wyrażanych stanowisk oraz wolę konsensusu 
(właściwe partnerom w krajach o długoletniej tradycji 
dialogu, jak: Dania, Holandia, Niemcy, kraje skandy-
nawskie, Francja).
We współczesnym dialogu trudno jest rozdzielić przed-

miot dialogu społecznego od dialogu obywatelskiego przede 
wszystkim ze względu na skomplikowane stosunki przemy-
słowe oraz społeczną świadomość prawa. Stanowi to istotną 
przyczynę niejednolitości modeli w poszczególnych krajach 
i przejawia się w uprawnianiu do uczestnictwa w dialogu spo-
łecznym, na szczeblu krajowym oraz regionalnym, nie tylko 
przedstawicieli władzy, pracodawców i  związków zawodo-
wych, ale także innych, mniej lub bardziej zorganizowanych 
grup społecznych (zrzeszenia, stowarzyszenia, związki itp.) 
[Męcina, 2005, s. 14-15]. Dialog społeczny wymaga stosowa-
nia różnych instrumentów, których dobór zależy od wpływu 
partnerów społecznych na wypracowywanie rozwiązań 
i związanych z nimi decyzji (rys. 3).

Obowiązujące w  danym kraju regulacje prawne często 
umożliwiają stosowanie więcej niż jednego instrumentu: 
zwykłej wymiany informacji, wspólnych przeglądów, wyraża-
nia opinii, doradztwa, współpracy w ramach komisji stałych 
lub doraźnych, konsultacji, rokowań i negocjacji. Stosownie 
do uprawnień partnerów społecznych uczestniczących 
w  dialogu na szczeblu ponadzakładowym wyróżnić można 
osiem jego stopni: lobbing (wspieranie własnych interesów), 
briefing, debata, konsensus przeddecyzyjny, koordynacja 
przeddecyzyjna, partnerstwo operacyjne (współdecydowa-
nie), partnerstwo społeczne, stała delegacja uprawnień decy-
zyjnych [Sroka, 2003, s. 31 i dalsze]. Najrzadziej prowadzony, 
ale najbardziej pożądany jest dialog, uwzględniający pełne 
współdecydowanie partnerów społecznych i  stałą delegację 
uprawnień decyzyjnych, umożliwiający dochodzenie do po-
rozumienia, uzyskiwanie wspólnego konsensusu i wydawanie 
wspólnych porozumień w postaci paktów, układów zbioro-
wych pracy, dyrektyw i innych.

Kraje Unii Europejskiej prowadzą różne formy dialogu, 
przy czym wyróżnić można dwie główne grupy: dialog 
scentralizowany i  zdecentralizowany [Sajkiewicz, 1999, 
s. 327] (tab. 1).

Dialog zdecentralizowany to dialog prowadzony w  kor-
poracjach i  zakładach pracy. Na wyższych poziomach 
struktur gospodarki prowadzony jest dialog scentralizowany. 
W  starych krajach Unii Europejskiej dominuje dwustron-
ny dialog branżowy, rzadziej dialog branżowo-sektorowy 
i  branżowo-regionalny, w  nowych –  przeważa dialog na 
poziomie zakładowym, w mniejszym stopniu – krajowym. 
W większości krajów obowiązuje hierarchiczny system ne-
gocjowania układów zbiorowych według zasady, że układy 
czy inne porozumienia niższego rzędu nie mogą być mniej 
korzystne od układów wyższego rzędu (zasada ta nie obo-
wiązuje w Niemczech (por. [Zdybała, 2009, s. 5 i dalsze])). 
W dialogu dwustronnym państwo ogranicza swoją ingeren-
cję do minimum. W Unii dialog wspomagany jest na wszyst-
kich szczeblach przez rządowe organy prowadzące szerokie 
badania na rzecz dialogu: Rady Społeczno-Ekonomiczne, 
Instytuty ds. dialogu (czy ds. publicznych), fundacje, akade-
mickie instytuty badawcze oraz instytuty, ośrodki i zespoły 
tworzone i  finansowane przez partnerów społecznych lub 
z funduszu pracy (w różnych krajach występują pod różnymi 
nazwami). Eksperci opracowują analizy, raporty, ekspertyzy, 
sprawozdania, projekty, propozycje, opinie, biuletyny i publi-
kacje ogólnodostępne nie tylko dla partnerów społecznych, 
ale także wszystkich zainteresowanych osób.

Rys. 3. Uwarunkowania mające wpływ na przebieg i skutki dialogu społecznego
Źródło: opracowanie własne
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Studia nad przyszłością 
dialogu europejskiego

A naliza problematyki dialogu w  literaturze przedmiotu 
oraz doświadczenia eksperckie autorki wyniesione 

z  dialogu prowadzonego w  zakładach pracy pozwoliły na 
sformułowanie poniższych wniosków. 
1.	 We wszystkich krajach Unii wiele problemów ważnych 

w  stosunkach przemysłowych mieści się w  obszarze 
dialogu obywatelskiego, który cechuje się coraz więk-
szą aktywnością.

2.	 Regulacje prawne dotyczące dialogu społecznego i prawa 
pracowników do informacji na poziomie Unii Europej-
skiej oraz stosowne konwencje MOP pozwalają na two-
rzenie modeli i struktur instytucjonalnych dialogu dosto-
sowanych do  uwarunkowań społeczno-gospodarczych, 
kulturowych i  wielkości danego kraju. Wynikająca stąd 
różnorodność modeli, utrudnia ich analizę, optymaliza-
cję, ocenę efektywności oraz definiowanie koniecznych 
do spełnienia determinant. Wskazywać można wyłącznie 
uregulowania, procedury prawne i praktyki sprawdzające 
się w danych krajach (np. Danii, Holandii, Irlandii, Szwe-
cji). Nie ma pewności, czy wzorce stosowane w jednym 
kraju sprawdzą się w innym. Mankamentem obowiązują-
cego prawa jest brak uregulowań dotyczących funkcjono-
wania dialogu w korporacjach ponadnarodowych (istnie-
je jedyna dyrektywa unijna 2009/38/WE, umożliwiająca 
tworzenie w nich europejskich rad narodowych). 

3.	 W nowych krajach Unii Europejskiej (także w Polsce) nie 
wdrożono modeli i  wzorców sprawdzonych, wypraco-
wanych i stosowanych w starych krajach Unii. Przyczyny 
są złożone – główną wydają się być stosunki przemysło-
we i zdobycze socjalne pracobiorców w starej Unii, wy-
nikające z dialogu prowadzonego przez bardzo wiele lat. 
Ponadto nowe kraje Unii stanęły w obliczu prywatyzacji 
gospodarki oraz wprowadzania szerokich reform w wielu 
sektorach i  branżach. W  większości krajów problemem 
stały się masowe redukcje zatrudnienia, wzrost bezro-
bocia, niskie dochody z  pracy, duży zakres potrzeb do-
tyczących zabezpieczenia i  pomocy społecznej dla osób 
będących bez środków do życia, reforma zagrożonego 
niewypłacalnością systemu ubezpieczeń, reforma ochro-
ny zdrowia, ochrona środowiska, tworzenie społeczeństw 
obywatelskich i inne.

4.	 Dialog prowadzony w nowych krajach Unii w większości 
określić można jako różne formy etatyzmu chwiejno–kor-
poracyjnego [Sroka, 2007, s. 75-76], który jest mało efek-
tywny. Rząd oddziałuje na partnerów społecznych, tak by 
wspierali jego politykę [Męcina, 2005, s. 14], spieszy się 
z kolejnymi, nie zawsze przemyślanymi, będącymi przed-
miotem dialogu obywatelskiego koncepcjami reform 
gospodarczych, programów rozwojowych i społecznych. 
W rezultacie brak jest uzgodnień propozycji rządowych 
z reprezentacjami pracodawców i związków zawodowych 
oraz ogólnoobywatelskiej aprobaty, jak np. w Irlandii, Ho-
landii, Hiszpanii, krajach skandynawskich.

5.	 Postęp techniczno-organizacyjny w  procesach pracy 
zmniejsza zapotrzebowanie na pracę ludzką. Często po-
woduje to wzrost bezrobocia, oferowanie pracy tymczaso-
wej, samozatrudnienia i innych elastycznych form pracy, 
prowadząc do dywersyfikacji pracobiorców. Trwa świato-
wa ekspansja wielkich korporacji, co przy równoczesnym 
rozproszeniu części działalności w  małych i  średnich 
firmach osłabia  znaczenie, zakres i efektywność prowa-
dzenia dialogu społecznego, szczególnie w korporacjach 
ponadnarodowych [Gadoch, 2009, s. 25]. Powody te sta-
nowią jeden z czynników zmniejszania się liczby człon-
ków związków zawodowych. Ponadto działalność związ-
ków zwłaszcza w  dużych korporacjach staje się coraz 
bardziej skomplikowana i mało przejrzysta, rozbudowują 
się struktury związków, wydłużają się procedury negocja-
cyjne. Sceptycy wyrażają pogląd, że za sprawą korporacji 
ponadnarodowych następować będzie degradacja, a na-
wet śmierć krajowego prawa pracy [Boruta, 2005, s. 4-5].

6.	 Współczesne struktury i  uprawnienia związków zawo-
dowych w krajach uprzemysłowionych są zróżnicowane. 
W starych krajach Unii podstawowym szczeblem działal-
ności związków zawodowych są branże, sektory i regiony, 
w nowych – zakład pracy, co prowadzi do rozpraszania 
celów związków zawodowych i osłabia ich skuteczność na 
wyższych poziomach działania (branży, regionów).

7.	 Złożone uwarunkowania współczesnych stosunków prze-
mysłowych i globalizacja gospodarki wymagają tworzenia 
nowych koncepcji dialogu w zakresie pracy ludzkiej oraz 
możliwości zrzeszania się ogółu pracujących –  nie tylko 
pracowników najemnych, ale także samozatrudnionych, 
drobnych pracodawców –  pracobiorców i  innych. Praw-
dopodobnie przyszłość dialogu w coraz większym stopniu 

Dialog scentralizowany Dialog zdecentralizowany

Szczebel krajowy
Szczebel branżowy W korporacjach W zakładzie

Trójstronny Dwustronny

Estonia, Czechy, Litwa, 
Łotwa, Polska

Belgia, Hiszpania, 
Finlandia, Francja, 

Grecja, Słowacja

Austria, Dania, 
Francja, Grecja, 

Hiszpania, Holandia, 
Niemcy, Norwegia, 
Szwecja, Włochy

Powinny obowiązywać 
w przedsiębiorstwach 

ponadnarodowych, jeśli 
powołano Europejskie 

Rady Zakładowe

Bułgaria, Czechy, 
Polska, Węgry, Wielka 

Brytania, Irlandia, 
Luksemburg, Turcjaw pewnym zakresie 

nowe kraje Unii

Tab. 1. Formy dialogu społecznego w krajach Unii Europejskiej

Źródło: [Carls, Bridgford, 2012, s. 77-85]
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wymagać będzie zawierania ramowych porozumień świa-
towych i ponadnarodowych (branżowych). Stale wzrasta-
jąca złożoność pracy ludzkiej rodzi potrzebę uwzględniania 
–  we  współzarządzaniu oraz uzgadnianiu podstawowych 
standardów pracy i  świadczeń socjalnych –  ogółu pra-
cobiorców, zwłaszcza w przedsiębiorstwach ponadnarodo-
wych, poprzez reprezentujące ich wyraziste struktury.

8.	 W  zakładach pracy (poza korporacjami ponadnarodo-
wymi), ze względu na potrzebę uczestnictwa w  dialogu 
wszystkich pracowników, uzasadnione wydaje się stwo-
rzenie jednakowych, niewielopodmiotowych struktur 
samorządu załogi wybieranych spośród ogółu zatrudnio-
nych, w tym członków związków zawodowych i przypisa-
nie im uprawnień do zawierania z pracodawcą wszystkich 
porozumień zakładowych respektujących postanowienia 
obowiązujących ponadzakładowych układów zbioro-
wych. Taka harmonizacja działalności związków zawo-
dowych na szczeblach ponadzakładowych i samorządów 
pracowniczych w  zakładach powinna przyczyniać się 
do wzmocnienia siły i skuteczności dialogu.

Podsumowanie

M imo bogatej literatury dotyczącej dialogu społecz-
nego wciąż występują trudności w  jednoznacznym 

klasyfikowaniu, analizowaniu, ocenianiu koncepcji, modeli 
i  form dialogu oraz prowadzeniu badań porównawczych. 
Nie można wskazać ani najlepszego, ani najgorszego unij-
nego modelu dialogu, nie ma też wyraźnego rozróżnienia 
między dialogiem obywatelskim a społecznym, szczególnie 
w zakresie przedmiotowym.

Uzasadnione wydaje się zatem stworzenie propozycji 
katalogu przedmiotowego problemów ekonomicznych 
i społecznych, które powinny być rozpatrywane w ramach  
dialogu społecznego. Wobec postępującego umiędzyna-
rodowienia gospodarki i  ekspansywności korporacji mię-
dzynarodowych niezbędne jest dążenie do uproszczenia 
i zwiększenia przejrzystości struktur i modeli dialogu, wy-
raźne zdefiniowanie jego atrybutów i kompetencji tak, aby 
eliminować sprzeczność interesów i różnice stanowisk stron 
dialogu na poszczególnych szczeblach. Istnieje potrzeba 
opracowania nowych koncepcji dialogów obywatelskiego 
i  społecznego, poddania ich weryfikacji empirycznej oraz 
uchwalenia stosownych dla nich uregulowań prawnych.
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paradygMaty w Modelach 
zrównoważonego biznesu 
a kreowanie wartości 
przedsiębiorstwa
Adam Jabłoński

wprowadzenie

t eoretyczny i praktyczny aspekt funkcjonowania współ-
czesnych przedsiębiorstw wyznacza nowy wymiar 

rozwoju przestrzeni badawczych w naukach o zarządzaniu. 
Wieloparadygmatyczność często występująca w  naukach 
o zarządzaniu wpływa na prowadzenie burzliwych dyskusji 
na temat kluczowych paradygmatów zarządzania, kształtują-
cych obecnie nowe podejścia do rozwiązywania problemów 
naukowych. Taka sytuacja zachodzi w przypadku rozpatry-
wania modeli biznesu jako nowego bytu ontologicznego, 
wyraźnie determinującego kształt  współczesnych przed-
siębiorstw. Jeśli owe modele biznesu służą do budowy war-
tości przedsiębiorstw w  długim okresie czasu i  jednocześ- 
nie zapewniają ciągłość prowadzenia biznesu, to możemy 
mieć do czynienia z  zastosowaniem strategii pluralizmu 
epistemologicznego oraz eklektyzmu epistemologicznego. 
Jest to związane z podejściem związanym z łączeniem teorii 
i metod zaczerpniętych z różnych paradygmatów. Cytując za 
Ł. Sułkowskim [2012, s. 71-72], „to nie praktyka weryfikuje 
teorię, ale teoria z praktyką wchodzą w złożone relacje”. Stąd 
występuje mnogość paradygmatów i ich interpretacji, które 
kształtują obraz współczesnych nauk o zarządzaniu. Przykła-
dowo, w  odniesieniu do zasad równowagi i  nierównowagi 
w  zarządzaniu może istnieć wiele interpretacji i  poglądów 
adekwatnych do mechanizmów zachodzących w nowoczes- 
nym biznesie. Funkcjonują zwolennicy podejścia łączącego 
teorię nierównowagi z  teorią chaosu (model rewolucyjny) 
oraz zwolennicy teorii równowagi służącej do stabilizacji 
i zrównoważonego rozwoju w długim okresie czasu (model 
ewolucyjny). Celem wspólnym jest oczywiście przetrwanie 
przedsiębiorstwa (są także zwolennicy czasowego funkcjono-
wania przedsiębiorstw, gdzie przetrwanie nie jest konieczne). 
Przedsiębiorstwo może być przykładowo interpretowane 
jako system otwarty, który wchodzi w odpowiednie interak-
cje z otoczeniem i/lub może być także interpretowane jako 
sieć o rozmytych granicach, gdzie jego funkcjonowanie de-
terminuje suma kontraktów występujących w czasie. Wobec  

silnie oddziaływającego na gospodarki świata kryzysu go-
spodarczego i moralnego – według autora – teorią obecnie 
skutecznie wpływającą na przedsiębiorstwa może być teoria 
równowagi i zrównoważenia.

Autor w tym miejscu zadaje kluczowe pytanie: który obec-
nie paradygmat zarządzania i/lub paradygmaty zarządzania 
mogą być platformą do realizacji strategii spójnego wyko-
rzystania dotychczasowego dorobku teorii nauk o zarządza-
niu? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest potrzebna 
dla osiągania adekwatnych korzyści przez przedsiębiorstwa 
w obecnym kształcie rynku zarówno na poziomie lokalnym, 
jak i globalnym. Według autora artykułu, wszystko zaczyna 
się od paradygmatu systemowego, będącego obecnie w fazie 
„renesansu”, szczególnie w  związku z  występującym kryzy-
sem gospodarczym. Paradygmat ten może – zdaniem autora 
– pełnić funkcję megaparadygmatu, a na nim może istnieć 
możliwość osadzenia wspomagających go paradygmatów 
cząstkowych. Autor stawia tezę, iż interdyscyplinarność 
pojęcia modelu zrównoważonego biznesu skłania do wyko-
rzystania wieloparadygmatycznego podejścia do jego teorii. 
Ze względu na zagadnienie wyceny i zarządzania wartością 
przedsiębiorstw ważne jest uchwycenie granic przedsiębior-
stwa, dlatego istotną rolę może tu odgrywać paradygmat 
systemowy. Zastosowanie paradygmatu systemowego uza-
sadnia między innymi kwestia, że podstawowym założeniem 
modelu zrównoważonego biznesu może być dążenie do 
równowagi w długim okresie czasu, efektywne wykorzysty-
wanie potencjału tkwiącego w  zasobach przedsiębiorstwa 
i wykorzystanie siły relacji międzyorganizacyjnych. Jednocze-
śnie autor nie wyklucza także innych założeń i  interpretacji 
poprzez zastosowanie zasad ekwifinalności. Autor ma także 
świadomość istniejących odmiennych podejść do powyż-
szych zagadnień. Wskazuje więc na subiektywizm prezento-
wanych przez siebie poglądów, mogących być elementem sze-
rokich dyskusji naukowych. Celem artykułu jest omówienie 
autorskiego podejścia do wykorzystywania paradygmatów  

regulations regarding their use were discussed. The possible 
levels of social dialogue, the participating parties and the 
instruments of dialogue were shown. It was found that the 
varied dialogue solutions hinder their comparison and 
evaluation, and that there is a need to simplify the forms 
of dialogue and to clearly identify the subject and the 

competences of social and civil dialogue, and the changes in 
the creation the employee representation at the enterprise.
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nauk o zarządzaniu, służących do budowy modeli zrównowa-
żonego biznesu, opartych na zasadach zrównoważenia i kon-
struktywnej konfrontacji zasobów i czynników strategicznych 
przedsiębiorstwa. Realizowane jest to w kierunku uzyskania 
przez przedsiębiorstwa możliwości kreacji wartości w długim 
okresie czasu i zdolności do jego przetrwania.

Jeden paradygmat  
czy wieloparadygmatyczność 
w modelach biznesu?

R ozpoczynając rozważania dotyczące pojęcia mode-
li biznesu w  naukach o  zarządzaniu, kluczowymi 

pytaniami są: jak interpretować paradygmat w  naukach 
o  zarządzaniu oraz na którym paradygmacie może być 
osadzona koncepcja modeli biznesu? Istnieją zwolennicy 
podejścia, w którym „stary” paradygmat jest zastępowany 
„nowym” paradygmatem oraz zwolennicy wielopara-
dygmatyczności służącej do wykorzystywania wielu para-
dygmatów jednocześnie. Odpowiedź zatem na to pytanie 
może być niejednoznaczna. Według G.J. Hofstede’a, teoria 
organizacji wychodzi z  przyjętych paradygmatów, które 
wynikają ze sposobu postrzegania konkretnej gospodar-
ki i  jej potrzeb [Hofstede, 2009]. Paradygmat – zdaniem 
T. Kuhna [1968] – to „zbiór pojęć i twierdzeń tworzących 
podstawy danej nauki”. Głównym założeniem teorii – we-
dług T. Kuhna – jest „uwypuklenie rewolucyjnego charak-
teru postępu naukowego, w którym następuje porzucanie 
jednej struktury teoretycznej i zastępowanie jej inną, nie 
dającą się pogodzić z poprzednią”. T. Kuhn pisze także, że 
„świadomość zawodności istniejących reguł stanowi pre-
ludium do poszukiwania nowych”. Jednakże, jak zauważa 
S. Amsterdamski, „definicja paradygmatu jest nieostra”, 
a sam T. Kuhn używa go w przynajmniej 17 różnych zna-
czeniach. Współcześnie, na gruncie nauk o  zarządzaniu 
odpowiada mu koncepcja wspólnoty praktyki, która od-
zwierciedla zbiór poglądów podzielanych przez badaczy. 
Paradygmat spełnia w  rozwoju nauki rolę szczególną. 
W  okresach rozwoju kumulatywnego, narastającego pa-
radygmat tworzy ramy do przyrostu wiedzy i doskonale-
nia teorii. Jednakże występują też rewolucyjne, nieciągłe 
zmiany w  nauce, powodowane niedopasowaniem teorii 
do badanej rzeczywistości. Według T. Kuhna: „przejawem 
rewolucji jest zmiana paradygmatyczna, zastąpienie stare-
go paradygmatu nowym” [Czakon, 2011]. Można jednak 
spojrzeć na obszar nauk o zarządzaniu przez pryzmat wie-
loparadygmatyczności. Przykładowo, dla potrzeb analizy 
na obszarze nauk o zarządzaniu Ł. Sułkowski proponuje 
wykorzystanie 4 paradygmatów:
1.	 Paradygmat neopozytywistyczno-funkcjonalistyczno- 

-systemowy, łączący obiektywizm z regulacją.
2.	 Paradygmat interpretatywno-symboliczny, stanowiący 

połączenie subiektywizmu z regulacją.
3.	 Paradygmat radykalnego strukturalizmu (nurt krytycz-

ny), tworzący się na styku obiektywizmu z  radykalną 
zmianą.

4.	 Podejście radykalnego humanizmu (postmodernizm), 
łączące subiektywizm z radykalną zmianą [Sułkowski, 
2013, s. 20].

Ważne jest także podejście autorstwa B. Douglassa 
i  M.  Kohna. Podział zaproponowany przez B. Douglassa 
i  M. Kohna za J. Niemczykiem, który jest według niego 
wyjątkowo atrakcyjny badawczo, wyraźnie  konstytuuje 
dwa typy systemów zorganizowanych i dwie postawy me-
nedżerskie. Pierwszy z nich (paradygmat wartości) zakłada 
postrzeganie organizacji jako określonego bytu realnego 
i  definiuje zarządzanie jako zbiór funkcji pozwalających 
menedżerom organizacyjnym oddziaływać na zasoby or-
ganizacji. A  wszystko to po to, by zwiększyć jej wartość. 
Drugi z paradygmatów (paradygmat wymiany) podkreśla 
dynamikę procesów organizacyjnych i zarządczych. Orga-
nizacja jest tutaj dalej pewnym systemem zorganizowanym. 
Nie tworzą jej jednak określone zasoby, ale jest ona efektem 
określonego zespolenia kontraktów wokół definiowanych 
dynamicznie celów. Źródłem wartości nie jest tutaj rzad-
kość zasobów pozostających w dyspozycji organizacji, ale 
optymalizacja kosztów transakcyjnych i  zakres redukcji 
oportunizmu graczy rynkowych zawierających kontrakty 
[Niemczyk, 2014, s.  170]. Oba zaprezentowane podejścia 
wyraźnie odnoszą się do zasad wieloparadygmatyczności, 
mogącej mieć zastosowanie w naukach o zarządzaniu.

Przy tak określonych rozważaniach nie można po-
minąć zasad strukturalizmu prezentowanych przez 
W. Czakona. „Strukturalizm przejawia cechy, szczególnie 
widoczne w  ostatnich trzech dekadach, które znacznie 
ułatwiają oznaczenie jego walorów, także przez wskaza-
nie ich granic. Sytuuje się on bowiem w  ewolucji teorii 
w naukach społecznych, a nawet – jak twierdzą niektórzy 
– humanistycznych. Nie jest przy tym ostatnim ogniwem 
tej ewolucji, bowiem na krytyce założeń strukturalizmu 
wyrosła cała wiązka nurtów myślowych, łącznie zwana 
poststrukturalizmem” [Czakon, 2014, s. 30].

Paradygmaty w koncepcji modeli 
zrównoważonego biznesu 

W odniesieniu do modeli biznesu i  nie tylko ważny 
staje się przede wszystkim problem aktualności 

danego paradygmatu i  jego przeznaczenia (funkcji celu) 
oraz odpowiedzi na pytanie, do czego się najbardziej na-
daje, w  jakim kontekście jest wykorzystywany i  dlaczego 
jest tak ważny oraz jakie mogą być pozytywne i negatywne 
konsekwencje stosowania innych paradygmatów. Według 
autora, do budowy modeli biznesu opartych na zasadach 
zrównoważenia i konstruktywnej konfrontacji paradygmat 
systemowy jest tym paradygmatem, który może stanowić 
obecnie funkcję megaparadygmatu, na którym mogą być 
osadzone inne paradygmaty cząstkowe z wykorzystaniem 
strategii pluralizmu epistemologicznego oraz eklektyzmu 
epistemologicznego. Przedstawiając paradygmat systemo-
wy w naukach o zarządzaniu, należy odnieść się do teorii 
systemów. „Teoria systemów koncentruje się na systemach 
otwartych –  objaśnia procesy wzrostu systemu, jego do-
stosowania do warunków otoczenia. Otwartość systemu 
należy interpretować jako wzajemne zależności między 
otoczeniem a  wewnętrznym funkcjonowaniem systemu. 
Wymiana zachodząca między systemem  a  otoczeniem 
jest podstawowym warunkiem egzystencji systemu” 
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[Piekarczyk, Zimniewicz, 2010, s.  40]. Jak przedstawia 
T. Gospodarek [2012]: „ujęcie systemowe zawiera w sobie 
bardzo istotną cechę, często pomijaną w  rozważaniach. 
Jest to dążność do zachowania równowagi w długim okre-
sie czasu. Definiując system, powołujemy się często na 
zasadę Le Chateliera (regułę przekory, będącą najbardziej 
powszechnym przykładem sprzężenia zwrotnego, ujem-
nego) w rozważaniach na temat jego oddziaływań z oto-
czeniem. Funkcje wewnętrzne systemu podlegają zasadom 
optymalizacji, prowadzących do jego wysokiej stabilności 
i  funkcjonalności. To, że system generujący wartość dąży 
do zawłaszczenia jak największego obszaru oddziaływań, 
nie oznacza, że tym samym rezygnuje on z  utrzymania 
równowagi mikro-makro. Może on co najwyżej naruszyć 
równowagę systemów konkurencyjnych z  otoczeniem 
i  w  sprzyjających okolicznościach przejęcie ich funkcjo-
nalności. Stąd też ujęcia systemowe wspierają koncepcje 
stabilizujące równowagę mikro-makro, tłumacząc również 
poprawnie zachowania katastroficzne” [Gospodarek, 2012, 
s. 89]. Odnosząc się do paradygmatu systemowego w sto-
sunku do modnego ostatnio, powstającego dopiero i jeszcze 
w  pełni nieusankcjonowanego paradygmatu sieciowego, 
należy zadać pytanie: czy w dzisiejszej gospodarce (często 
przeregulowanej) przedsiębiorstwo jest systemem czy sie-
cią? A idąc dalej, należy zadać pytanie: czy model biznesu 
także jest systemem czy siecią? Według autora, jest syste-
mem umiejscowionym w ekosystemie, który czasami ma 
charakter sieci. Przedsiębiorstwo może być także  aktorem 
w sieci lub w kilku formalnych lub nieformalnych sieciach. 
Cytując za E. Stańczyk-Hugiet [2012]: „sieci międzyorga-
nizacyjne” – według Thorelli – „są najczęściej opisywane 
jako układy dwóch lub więcej organizacji zaangażowanych 
w długoterminową relację” [Thorelli, 1986, s. 37; Stańczyk- 
-Hugiet, 2012, s.  163]. T. Pszczołowski [1978, s. 237] 
zauważa, że „system składa się z  przynajmniej dwóch 
elementów, które są powiązane relacjami”. Można zatem 
przyjąć założenie, że sieć może być specyficznym rodzajem 
systemu lub system może być specyficzną odmianą sieci. 
Charakter tego systemu wyznaczają w ujęciu systemowym 
granice systemu otwartego, a  w sieci nieostrość owych 
granic. Warto zatem szukać przede wszystkim części 
wspólnych między systemem a siecią, a nie traktować ich 
w ujęciu dychotomicznym. 

W tym kontekście J. Rokita [2009, s. 232] zwraca uwagę, 
że obecnie przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na 
systemowym kreowaniu wartości i  konfigurowaniu sieci. 
Analizując dalej pojęcie sieci w modelach biznesu, warto 
przytoczyć w  tym miejscu także podejście J. Niemczyka, 
który twierdzi, że „zarządzanie sieciami organizacyjnymi 
i  międzyorganizacyjnymi w  aktualnym stadium rozwoju 
jest jeszcze na etapie przedparadygmatycznym”. „Przyję-
cie paradygmatu sieciowego wymagałoby zanegowania 
podstawowego założenia ekonomii neoklasycznej o equili-
brium [Weitzel, 2003, s. 194] i przyjęcia za podstawę anali-
zy zdarzeń gospodarczych założeń podejść dedukcyjnych” 
[Niemczyk, 2013, s.  141]. Ponadto „obecnie mamy do 
czynienia dopiero z  tworzeniem się pierwszych zrębów 
podejścia sieciowego. Bazuje ono w dużej mierze na kla-
sycznych teoriach zarządzania i  ekonomii, odwołujących 

się do determinizmu, często redukcjonizmu i  empirycz-
nego podejścia w  badaniach naukowych. W  badaniach 
sieci i konstruowanych na ich podstawie teoriach wciąż się 
więc pojawia wiele hipostaz i wiele nietrafionych hipotez. 
Jest to jednak proces naturalny dla fazy tworzenia nowych 
koncepcji” [Niemczyk, 2013, s.  156]. Cytując za W. Cza-
konem [2008, s. 9]: „koordynacja sieci może być zarówno 
źródłem renty ekonomicznej, jak i przyczyną niepowodzeń 
przedsiębiorstwa. Pluralizm teoretyczny powoduje, że nurt 
badań nad koordynacją sieci dysponuje bogatym mate-
riałem empirycznym przy jednoczesnym braku spoistego 
fundamentu teoretycznego”. Ponadto istotną cechą sieci  
i jej paradygmatu jest  okresowość, zatem trudno przyjąć, 
że jest to jedyny czynnik mogący zapewnić ciągłość funk-
cjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu. Nie 
można także jednoznacznie stwierdzić na etapie obecnych 
badań naukowych, że sieć jest zdolna do dążenia do równo-
wagi w długim okresie czasu. Jednocześnie przedsiębiorcy 
muszą podjąć trudną decyzję, czy dążyć do nierównowagi, 
poszukując i  wywołując chaos, czy dążyć do równowagi, 
poszukując krótkotrwałych stanów równowagi dających 
stabilizację pozwalającą na uzyskiwanie renty ekonomicz-
nej i  jej materializację w  kierunku dalszego, permanent-
nego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. „Zasadnym jest 
zastanowić się, czy sieć i  jej cechy w kontekście specyfiki 
modeli biznesu i ich wzajemnego dopasowania może być 
nośnikiem kreacji wartości przedsiębiorstw. Nie chodzi 
tu jednak o  udział przedsiębiorstwa w  sieci, lecz wpływ 
sieci na atrybuty i  charakterystykę modelu biznesu oraz 
modelu biznesu na sieć, determinując w  obu obszarach 
zmiany. Dokonując dalszych rozważań, należy odnieść się 
do interpretacji modelu zrównoważonego biznesu. Wtedy 
to łatwiejsze staje się rozważanie nad zastosowaniem od-
powiednich paradygmatów, co niewątpliwie związane jest 
z kontekstowością występującą w naukach o zarządzaniu. 
W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk [2011, s.  23] opracowali 
„zintegrowany model sustainable enterprises, który we-
dług nich składa się z dwóch grup elementów:
1)	 o charakterze obligatoryjnym – stałe elementy modelu, 

zawsze obecne i o kluczowym znaczeniu:
•	ciągła czujność uwagi na najwyższym poziomie;
•	gotowość do wprowadzania natychmiastowych zmian 

(czyli zdolność do odnawiania się przedsiębiorstwa);
2)	 o charakterze fakultatywnym – elementy, które mogą 

się pojawić w  modelu, ale nie muszą. Ich znaczenie 
ulega zmianie w  zależności od otoczenia, w  jakim 
funkcjonuje konkretne przedsiębiorstwo, czyli konfi-
guracja elementów o charakterze fakultatywnym ule-
ga ciągłym przeobrażeniom”. 

M.J. Epstein, A. Rejc-Buhovac mówią, że lepiej 
można pojąć model zrównoważonego biznesu przez 
zrozumienie [2010, s. 307]:
•	roli różnych nośników (wejścia i  procesy) 

w równoważeniu,
•	przyczynowych relacji w  odniesieniu do różnych 

działań, które należy podjąć,
•	wpływu tych działań na zrównoważone wyniki,
•	potencjalnego i  aktualnego wpływu na wyniki 

finansowe.
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T. Dyllick i  K. Hockerts [2002] prezentują model 
oparty na koncepcji corporate sustainability (równo-
ważenia i  integrowania obszarów działalności przed-
siębiorstwa), odwzorowywanej w  postaci trójkąta. 
W  trzech rogach trójkąta znajdują się: nastawienie na 
działania biznesowe (ang. business case), warunki na-
turalne (ang. natural case) i uwarunkowania społeczne 
(ang. societal case). Model ten uwzględnia nie tylko 
aspekty efektywności ekonomicznej, ale także społecz-
nej i ekonomicznej [Chodyński, 2011, s. 231]. W. Mc-
Donough i  M. Braungart [2011, s.  232] prezentują 
z kolei model corporate sustainability w postaci trójkąta 
fraktalnego, na którego narożach występują: ekologia  
(ang. ecology), sprawiedliwość (ang. equity) oraz eko-
nomia (ang. economy).

W modelu zrównoważonego biznesu można wykorzy-
stać zasady harmonii. B. Nogalski [2008, s. 123] zwraca 
uwagę, że „dla implementacji nowego modelu (a zatem 
zmian) niezbędna jest harmonia między strukturami 
organizacyjnymi, systemami wsparcia, procesami, umie-
jętnościami pracowników, zasobami i  systemem mo-
tywacyjnym i  horyzontem czasu. Wszystkie (w  tym 
i  kultura organizacji winna być także dopasowana do 
modelu biznesu) te elementy oraz procesy wspierające 
powinny w  sposób spójny wspierać wdrażanie zmian 
w modelu i strategii”. Harmonia i dopasowanie to czyn-
niki sprzyjające stosowaniu zasad zrównoważenia. Autor 
rozumie „model zrównoważonego biznesu jako model 
budujący długoterminową wartość przedsiębiorstwa, 
zbudowany poprzez łączne wykorzystanie koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania 
wartością przedsiębiorstwa, gwarantujący spełnienie po-
trzeb akcjonariuszy oraz innych grup interesariuszy, za 
pośrednictwem umiejętnego równoważenia potencjałów 
przedsiębiorstwa, w kierunku generowania wartości roz-
dysponowanej w  sposób zrównoważony, zapewniający 
ciągłość zarządzania przedsiębiorstwem. Model zrów-
noważonego biznesu jest modelem hybrydowym, tzn. 
modelem zbudowanym w układzie podmiotowo-przed-
miotowym. Komponentami tego modelu są podmioty 
skupione wokół przedsiębiorstwa, tworzące wzajemne 
relacje, wpływające na nośniki wartości przedsię-
biorstwa oraz czynniki strategiczne związane z  teorią 
społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania 
wartością przedsiębiorstwa, teorią interesariuszy, teorią 
akcjonariuszy funkcjonujących we wzajemnym związku 
relacyjnym opartym na zasadach zrównoważenia. Mo-
del ten jest modelem holistycznym, mającym charakter 
zredukowany, który może być zastosowany w  różnych 
sektorach gospodarki traktowanej jako podsystem ca-
łego ekosystemu. Oznacza to, że model ten i  jego kon-
struowanie ulokowane jest w  teorii średniego zasięgu” 
[Jabłoński, 2013, s. 402-403].

Model zrównoważonego biznesu konstruowany jest 
zatem poprzez wykorzystanie zasad zrównoważenia 
i  konstruktywnej konfrontacji zasobów i  czynników 
strategicznych przedsiębiorstwa. Zasobami tymi są za-
soby wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz zasoby tkwiące 
w otoczeniu przedsiębiorstwa, w tym także interesariu-

sze przedsiębiorstwa, mierzone ich wartością. Czynni-
kami strategicznymi są czynniki wynikające z  łącznego 
zastosowania przez przedsiębiorstwo zasad zarządzania 
wartością przedsiębiorstw i  społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Przyjmując, że model zrównoważonego 
biznesu jest systemem otwartym, teza, iż model ten jest 
oparty na paradygmacie systemowym, który wspierany 
jest paradygmatami cząstkowymi, wydaje się być jak 
najbardziej słuszna. Rozpatrując model biznesu w ujęciu 
kategorii służącej do objaśniania jego podstawowego 
celu, należy zadać pytanie, co jest podstawowym celem 
projektowania i  wdrażania systemu, jakim jest model 
zrównoważonego biznesu. Według autora artykułu, jest 
to kreowanie wartości przedsiębiorstwa w długim okre-
sie czasu. Wówczas atrybuty modelu zrównoważonego 
biznesu zdefiniowane zostają w  oparciu o  występującą 
dla tego bytu ontologicznego wieloparadygmatyczność 
paradygmatów zarządzania. W  tak postrzeganej teorii 
paradygmat systemowy będzie silnie wsparty przez 
paradygmat prowartościowy. Model zrównoważonego 
biznesu osadzony będzie zatem na paradygmacie syste-
mowym, wykorzystującym założenia paradygmatu pro-
wartościowego w funkcji celu systemu, jakim jest model 
biznesu. Prowartościowy paradygmat będzie determi-
nował wykorzystanie także paradygmatu finansowego. 
A. Jaki [2012, s. 118] definiuje składniki systemu zarzą-
dzania wartością przedsiębiorstwa, do których zalicza: 
„system planowania strategicznego, system budżetowa-
nia, system motywacyjny, system sprawozdawczości fi-
nansowej, system pomiaru i oceny efektywności, system 
zarządzania zmianami”. Składniki te są spójne z koncep-
cją projektowania i wdrażania modeli zrównoważonego 
biznesu kreujących wartość przedsiębiorstwa w długim 
okresie czasu. W takim ujęciu cel przedsiębiorstwa, któ-
rym jest jego istnienie, może być realizowany poprzez 
założenia paradygmatu prowartościowego, szczególnie 
w fazach  przechodzenia od równowagi do nierównowa-
gi i od nierównowagi do równowagi, w pewnej dynamice 
zapewniającej ciągły, permanentny, ale zrównoważony  
rozwój przedsiębiorstwa. 

Rysunek 1 przedstawia wieloparadygmatyczność 
w modelach zrównoważonego, trwałego biznesu, gdzie 
zdefiniowano system paradygmatów, których zastoso-
wanie generuje obraz i kształt modeli zrównoważonego, 
trwałego biznesu, kreujących wartość przedsiębiorstwa 
w  długim okresie czasu. Interesujący kontekst wystę-
puje na rysunku 1 w  odniesieniu do paradygmatów 
opisujących otoczenie przedsiębiorstwa. Otoczenie 
przedsiębiorstwa może być osadzone na paradygmacie 
systemowym i/lub sieciowym, a w ujęciu podmiotowym 
może koncentrować się na paradygmacie akcjonariuszy 
i/lub interesariuszy. 

Zarządzanie wartością 
przedsiębiorstw w długim okresie 
czasu a ich  model biznesu

S tałe zagrożenie przejęciami przedsiębiorstw na świe-
cie i  w  Europie w  ostatnich 20 latach spowodowało  
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intensywne zainteresowanie koncepcją zarządzania 
wartością przedsiębiorstw. W  ten sposób menedżerowie 
chronią organizacje przed przejęciami, dążąc do maksy-
malizacji wartości przedsiębiorstwa, aby próba przejęcia 
spółki stała się ekonomicznie nieopłacalna. 

Według W. Pluty [2009, s. 32]: „wyraźne wzmocnienie 
więzi między finansami a strategią doprowadziło do po-
wstania nowej dziedziny badawczej, jaką jest zarządzanie 
przez wartość (zarządzanie wartością, ang. Value Based 
Management – VBM).

Zarządzanie przez wartość zmienia istotę zarządza-
nia przedsiębiorstwami. Odchodzi się od wyraźnego 
podziału na podejmujący decyzję zarząd i  resztę pra-
cowników, realizujących wypracowane decyzje, oraz 
odchodzi się od związku strategii z  rachunkowością. 
W to miejsce wchodzi powiązanie strategii z nowymi fi-
nansami, a właściwie strategii z wartością przedsiębior-
stwa”. Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstw 
jest różnie nazywana: Managing the Value, Value Based 
Management, Value–Based Strategic Management, 
Shareholder Value Approach. Szczególnie ważne jest 
zwrócenie uwagi, że w  teorii i  praktyce zarządzania 
istnieją dwie często mylone ze sobą koncepcje, zarzą-
dzanie przez wartości (ang. Management by Value) i za-
rządzanie wartością przedsiębiorstwa. Analizując wcze-
śniejsze definicje, należy przyjąć, że zarządzanie przez 
wartość dotyczy koncepcji Value Based Management, 
a  zarządzanie przez wartości dotyczy Management by 
Value. Dotyczy to zarówno teoretycznego dorobku 
literaturowego, jak i  rozwiązań implementacyjnych 
w  praktyce biznesu. Zarządzanie przez wartości jest 

oparte na paradygmacie zasobów ludzkich, zachowań 
organizacyjnych i  przywództwa, a  zarządzanie warto-
ścią przedsiębiorstw wywodzi się z  finansowej teorii 
przedsiębiorstwa i oparte jest na paradygmacie prowar-
tościowym [Noga, 2009, s. 181].

A. Stachowicz-Stanusch [2007, s.  38] definiuje za-
rządzanie przez wartości, „jako proces przekazywania 
głównych wartości organizacji z pokolenia zarządzają-
cych na kolejne ich pokolenie poprzez przejmowanie 
obowiązków wynikających z  głównych wartości oraz 
ochrony ich w imieniu oraz dla korzyści organizacji i jej 
uczestników poprzez ich instytucjonalizację. Zarządza-
nie przez wartości to proces, który jest skumulowanym 
produktem działalności ludzi w dłuższym okresie oraz 
istnieje i rozwija się w teraźniejszości”. Według A. Sta-
chowicz-Stanusch [2001, s. 113]: „w aspekcie struktury 
organizacyjnej przedsiębiorstwa stosujące koncepcję 
zarządzania przez wartości bazują na sieci, strukturach 
zespołów przydzielonych do projektów”.

Całkowicie inną i  odmiennie interpretowaną kon-
cepcją od zarządzania przez wartości jest koncepcją 
zarządzania wartością przedsiębiorstw, osadzona na 
paradygmacie prowartościowym i  finansowym. „Kon-
cepcja zarządzania wartością przedsiębiorstw zapo-
wiada istotną reorientację całego systemu zarządzania 
przedsiębiorstwem i wytycza nowy etap rozwoju nauki 
o  zarządzaniu. Technokratyczne podejście ukształto-
wane przez twórców naukowego zarządzania ewoluuje 
w  tym wypadku w  kierunku ścisłej integracji strategii 
przedsiębiorstwa ze sferą jego finansów (…). Powstanie 
i  rozwój prowartościowego paradygmatu zarządzania 

Rys. 1. Wieloparadygmatyczność w modelach zrównoważonego, trwałego biznesu 
Źródło: opracowanie własne
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wywarły istotny wpływ na ewolucję różnych obszarów 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz –  zaadaptowany 
do nowych potrzeb –  rozwój i  doskonalenie narzędzi 
wykorzystywanych w  toku tego procesu” [Jaki, 2012, 
s.  11-12]. W  innej definicji „koncepcja zarządzania 
nazywana zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa 
– VBM – to koncepcja  polegająca na maksymalizowa-
niu wartości dla akcjonariuszy. Opiera się ona na zało-
żeniu, że akcjonariusze są jedyną stroną, która, mak-
symalizując własne korzyści, maksymalizuje roszczenia 
innych podmiotów związanych z  przedsiębiorstwem, 
gdyż maksymalizując wartość roszczeń innych stron, 
akcjonariusze korzystają na jej przyroście” [Dudycz, 
2005, s. 9]. 

„W istocie maksymalizacja wartości dla akcjonariu-
szy oznacza maksymalizację zysków, ale nie w  sensie 
bieżącego okresu, lecz w  sensie dzisiejszej wartości 
strumienia zysków oczekiwanych w przyszłości. Jedną 
z  trzech determinant wartości przedsiębiorstwa jest 
też eksponowany przez teorie menedżerskie wzrost. 
Koncepcja zakładająca maksymalizowanie wartości ak-
cjonariuszy formułuje jednak warunek, który musi być 
spełniony, by wzrost był siłą napędową tej wartości: eks-
pansja musi zapewnić osiąganie stopy zwrotu z kapitału 
wyższej od stopy kosztu tego kapitału. Na tej podstawie 
dokonuje się rozróżnienia wzrostu konstruktywnego 
(zwiększającego wartość) i destruktywnego (zmniejsza-
jącego wartość)” [Cwynar, 2010, s. 22].

Według T. Copelanda, T. Kollera i J. Murrina [1997, 
s.  91]: „przedsiębiorstwo musi przyjąć dwa rodzaje 
celów –  finansowe, którymi w  swoich działaniach 
kieruje zarząd, oraz niefinansowe zadania motywu-
jące, które są bodźcem dla całej organizacji”. Według 
D. Zarzeckiego [2013, s. 126-127]: „jeśli rozpatrujemy 
zapewnienie utrzymania lub wzrostu wartości przed-
siębiorstwa w długiej perspektywie wówczas niezbędne 
jest skoncentrowanie uwagi nie tylko na korzyściach 
dla udziałowców, lecz także na pozostałych interesariu-
szach”. Punkt ciężkości procesów zarządzania w takim 
rozumieniu dla zapewnienia kreacji długoterminowej 
wartości w gruncie rzeczy skłania do koncentracji nie 
tyle na strategii lub zarządzaniu operacyjnym, lecz na 
stałym monitorowaniu wypełniania zaproponowanych 
cech modelu biznesu. Podsumowując, warto zwrócić 
uwagę, że mimo iż zagadnienie zarządzania wartością 
przedsiębiorstw jest już stosunkowo szeroko opisane 
w literaturze przedmiotu, to słabo wyeksponowane jest 
miejsce i  rola modelu biznesu w  procesie kreowania 
długoterminowej wartości przedsiębiorstwa i  zapew-
nienia przedsiębiorstwu trwałości.

modele biznesu, kreujące wartość 
przedsiębiorstwa, oparte na 
koncepcji równowagi strategicznej

K oncepcja modelu biznesu jako bytu ontologicz-
nego osadzona jest w  założeniach podejścia sys-

temowego. Przykładowo, w  literaturze przedmiotu 
potwierdzają to badania takich autorów, jak: Ch. Zott, 

R.  Amit [2010, s.  216-226], D.J. Teece [2010, s.  172-
194] i  Osterwalder [2004], którzy jasno i  precyzyjnie 
wskazują, że model biznesu jest ulokowany w  para-
dygmacie systemowym. Konstrukcja modelu biznesu 
zapewniającego długoterminowe kreowanie warto-
ści nie może być prosta, dominuje tutaj racjonalizm 
i  zdolność do konsensusu w  aspekcie wielu istotnych 
kwestii, które z  założenia podlegają ciągłemu drga-
niu tzw. „systemu stale pracującego”. Model biznesu 
dedykowany przedsiębiorstwom zorientowanym na 
długotrwałe podnoszenie wartości musi być oparty na 
czytelnych atrybutach.

Uwzględniając wątpliwość, który paradygmat, czy 
systemowy czy sieciowy, lepiej mógłby się sprawdzić 
w  procesie badań i  analizy modeli biznesu, można to 
rozpatrzyć z  punktu widzenia celu i  kontekstu prze-
prowadzanych badań. W  ocenie zarządzania wartością 
przedsiębiorstw wycenianych na rynku kapitałowym 
podmiotem jest obiekt wyceniany, który posiada mo-
del biznesu charakteryzujący się pewnymi atrybutami. 
Punkt ciężkości zatem stawiany jest na obiekcie, który 
jest systemem rozpatrywanym z  punktu widzenia jego 
cech i  relacji z otoczeniem. Nie stanowi to jednak sie-
ci. Rynek kapitałowy bowiem nie wycenia sieci, lecz 
raczej konkretne przedsiębiorstwo, ewentualnie bardzo 
sformalizowaną sieć, jaką może być grupa kapitałowa 
lub holding (wycena mająca charakter scentralizowa-
ny). Sieć może stanowić środowisko, w  którym działa 
przedsiębiorstwo, lecz tylko w niektórych przypadkach 
może być przedmiotem wyceny. Wtedy  należy zadać 
pytanie, gdzie są granice sieci oraz jak je wyznaczyć. 
Wokół przedsiębiorstwa może istnieć ponadto kilka 
sieci (formalnych i  nieformalnych), w  które uwikłane 
jest  przedsiębiorstwo. Zatem w przypadku zastosowa-
nia finansowej teorii przedsiębiorstwa i  paradygmatu 
prowartościowego, w procesie kreacji wartości – według 
autora artykułu – lepiej sprawdzi się paradygmat syste-
mowy. Należy osadzić model biznesu w realiach atmos-
fery współpracy i szacunku wobec różnych grup intere-
sariuszy. Istotne jest zintegrowanie we wspólną całość 
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. 
Corporate Social Responsibility –  CSR) i  zarządzania 
wartością przedsiębiorstw, gdzie mianownikiem moż-
liwości skutecznej realizacji tego założenia jest zbudo-
wanie modelu biznesu opartego na równoważeniu, czyli 
modelu zrównoważonego biznesu. Należy zabudować to 
podejście nie w strategii działania, lecz „głębiej”, a mia-
nowicie w  strukturze modelu biznesu. Aby utrzymać 
niniejszy system w  stanie zapewniającym długotrwałą 
wartość przedsiębiorstwa, należy go utrzymywać w sta-
nie względnej równowagi (równowagi systemu – inaczej 
równowagi modelu biznesu –  inaczej modelu zrówno-
ważonego biznesu). W  ten sposób kształtowana jest 
tzw. równowaga strategiczna. „Równowaga strategicz-
na może być rozumiana jako stan, w  którym znajduje 
się przedsiębiorstwo między zachodzącymi stanami 
chaosu. Im dłuższy stan równowagi strategicznej, tym 
dłuższy okres osiągania wyższych stóp zwrotu z zaanga-
żowanego kapitału. Wtedy to następuje stan względnie 
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idealnego dopasowania modelu biznesu do potrzeb ryn-
ku” [Jabłoński, Jabłoński, 2013, s. 20]. W okresie trwa-
nia równowagi następuje kumulacja kapitałów niezbęd-
nych do odnowy strategicznej, a w stanie nierównowagi 
następuje faza odnowy strategicznej generującej nowe 
przestrzenie rozwojowe przedsiębiorstwa. Należy dążyć 
do skracania stanów nierównowagi i wydłużania stanów 
równowagi (szybsza odnowa strategiczna, dłuższy okres 
kumulacji kapitałów). Konstruktywna konfrontacja 
wielu czynników w drodze do zaprojektowania modelu 
zrównoważonego biznesu jest jedną z  dróg do znale-
zienia trudnych do zdefiniowania charakterystycznych 
cech niniejszego modelu biznesu. Wydaje się zasadne 
poszukiwanie zdolności do budowy długotrwałej war-
tości przedsiębiorstw nie tyle w strategii CSR lub innych 
założeniach opartych na etyce i  moralności biznesu, 
lecz zdolności do kreacji wartości odzwierciedlonych 
w   cechach modelu biznesu. Taki oczekiwany zbiór 
atrybutów owego modelu biznesu może być osadzony 
w założeniach równoważenia wielu obszarów aktywno-
ści przedsiębiorstwa. W ujęciu metodologicznym należy 
najpierw zdefiniować pojęcie modelu biznesu jako bytu 
ontologicznego wyraźnie odróżniającego się od cech 
przedsiębiorstwa. Następnie należy skupić uwagę na za-
pewnieniu długoterminowej wartości przedsiębiorstwa 
i konsekwencji takiego wyboru w procesach zarządzania 
przedsiębiorstwem. Do badania i opisu atrybutów mo-
delu biznesu należy zastosować podejście holistyczne.

„Holistyczny model zrównoważonego biznesu może 
być skonstruowany w oparciu o siły napędowe nadające 
mu właściwą dynamikę, a są to:
1.	 Siła świadomego stosowania zasad społecznej odpo-

wiedzialności przedsiębiorstwa. 
2.	 Siła zrównoważenia ekonomicznego przedsiębior-

stwa. 
3.	 Siła świadomego stosowania zasad ładu korporacyj-

nego.
4.	 Siła wartości interesariuszy i dynamiki ich procesów 

migracyjnych.
5.	 Siła konsensualnej relacji zarząd przedsiębiorstwa 

– udziałowcy – interesariusze.
6.	 Siła wdrożenia zrównoważonej strategii opartej na za-

sadach zrównoważonej karty wyników.
7.	 Siła zrównoważenia kapitału intelektualnego przed-

siębiorstwa.
8.	Siła zrównoważenia aktywów trwałych przedsię-

biorstwa.
9.	 Siła zrównoważenia procesów wewnętrznych przed-

siębiorstwa.
10.	 Siła stylu zarządzania opartego na logice świadomego 

podejmowania decyzji” [Jabłoński, 2013, s. 249].
Wskazane siły napędowe tworzą ostateczny układ 

cech charakterystycznych opisujących ten model. W po-
dejściu systemowym do modelu zrównoważonego bizne-
su można wykorzystywać warstwy zaprezentowane przez 
S. Cyferta [2012, s.  125]: „U podstaw procesu odnowy 
organizacyjnej leży założenie o  celowości przebudowa-
nia modelu biznesu organizacji. Jeżeli jednak organiza-
cja zakończy proces odnowy wyłącznie na przekształce-

niu dotychczasowego modelu biznesu, to takie działanie 
nie pozwoli organizacji na osiągnięcie nowego poziomu 
równowagi, lecz doprowadzi do sytuacji, w której orga-
nizacja, angażując posiadany potencjał, obniży swój po-
ziom efektywności. Skuteczność odnowy organizacyjnej 
wymaga systemowego podejścia do zmiany funkcjono-
wania organizacji, przy czym owa systemowość odnosi 
się do trzech warstw:
•	warstwy definicyjnej, określającej pożądany wzorzec 

rozwoju organizacji, opisywanej przy wykorzysta-
niu koncepcji modelu biznesu i  strategicznej karty 
wyników;

•	warstwy regulacyjnej, określającej obowiązujące w or-
ganizacji standardy i wzorce działań, opisywanej przy 
wykorzystaniu mechanizmów systemu zarządzania;

•	warstwy realizacyjnej, określającej sposoby realizacji 
działań operacyjnych, opisywanej przy wykorzystaniu 
procesów i projektów”. 
W tej prezentowanej interpretacji model zrówno-

ważonego biznesu spełnia wszystkie ww. warstwy, 
potwierdzając w  pełni zasadność osadzenia koncepcji 
modelu zrównoważonego biznesu w megaparadygmacie 
systemowym.

Podsumowanie

P odsumowując rozważania, można przyjąć, że obec-
nie w sytuacji kryzysu gospodarczego  optymalnym 

mechanizmem wykorzystania koncepcji modeli bizne-
su opartych na równowadze strategicznej w  kierunku 
wzrostu długoterminowej wartości przedsiębiorstw jest 
zastosowanie paradygmatu systemowego wspartego pa-
radygmatem prowartościowym. Zastosowanie innych 
paradygmatów cząstkowych może stanowić uzupełnie-
nie teorii nauk o zarządzaniu w kontekście modeli biz-
nesu. Ponadto należy zwrócić uwagę na osadzenie tego 
podejścia w  finansowej teorii przedsiębiorstwa i  para-
dygmacie prowartościowym związanych z budową jego 
wartości i systematyczną wyceną w długim okresie cza-
su. W przypadku oceny systemu zarządzania wartością 
przedsiębiorstw wycenianych na rynku kapitałowym 
podmiotem jest obiekt wyceniany, którym jest przedsię-
biorstwo posiadające model biznesu charakteryzujący 
się pewnymi atrybutami, w  tym przypadku zdolnością 
do osiągania równowagi strategicznej. Punkt ciężkości 
zatem stawiany może być na obiekcie, który jest syste-
mem rozpatrywanym z punktu widzenia jego cech i re-
lacji z otoczeniem.
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In the article the author presents his own, original 
approach to the use of management science paradigms to 
build business models based on the strategic balance in the 
direction of growth of enterprises in the long term. Also 
critical of the attempt to use the network paradigm for 
building business models based on the strategic balance, 

paradigms, business model, enterprises value, strategic 
sustainability

Keywords

Paradigms of Sustainable business 
models and Enterprises Value

Summary

putting the thesis that the most adequate paradigm used 
for the construction of these models is the paradigm of 
the system, whose basic premise is to strive for balance in 
the long term, which for based on current research and 
observation cannot be said in relation to the network and 
the network paradigm associated with it.

Finansowanie ryzykownych 
przedsięwzięć gospodarczych 
z sektora Msp — źródła 
i potencjał rozwoju
Sławomir Ignatiuk

wprowadzenie

D ostęp do kapitału służącemu finansowaniu 
działalności rozwojowej szczególnie obarczo-

nej większym ryzykiem niż przeciętne (dotyczy to 
zwłaszcza firm we wczesnej fazie rozwoju lub nowo 
powstających) jest jednym z podstawowych warunków 
funkcjonowania tego typu przedsiębiorstw na rynku. 
Dostęp do środków finansowych i warunki, na jakich 
przedsiębiorcy mogą z  nich korzystać, są czynnikami 
determinującymi: wprowadzanie nowych rozwiązań 
technologicznych, nowych produktów i  usług, rozbu-
dowę i  poszerzanie kanałów dystrybucji, zakup no-
woczesnych narzędzi służących sterowaniu procesów 
produkcji i zarządzania oraz wdrażaniu zmian prowa-
dzących do wzrostu nowoczesności, konkurencyjności 
i innowacyjności przedsiębiorstwa. Szczególnie istotny 
jest aspekt wdrażania innowacyjności na poziomie 
produktowej, procesowej czy też systemowej, ponie-
waż działania takie przyczyniają się do wzrostu warto-
ści przedsiębiorstwa. Może to zachęcić inwestorów do 
powierzenia kapitału, który sfinansuje ryzykowne in-
westycje w zamian za oczekiwaną wyższą stopę zwrotu 
z  kapitału niż przy finansowaniu mniej ryzykownych 
przedsięwzięć.

W niniejszym artykule pod pojęciem kapitału in-
westycyjnego rozumie się zasoby, które wykorzystuje 
się jako inwestycja finansowa w podmiot gospodarczy, 
dokonywana przez fundusze typu private equity/ven-
ture capital bądź aniołów biznesu. Ryzykowny rozwój 
przedsiębiorstwa, ryzykowne inwestycje czy też ryzy-
kowne przedsięwzięcia związane są z  niepewnością 
osiągnięcia zysków w  przyszłości przez inwestorów 

kapitałowych lub niezrealizowania satysfakcjonującej 
stopy zwrotu z danej inwestycji. Ryzyko tkwi w nie do 
końca mierzalnych i  przewidywalnych scenariuszach 
funkcjonowania biznesu, w  szczególności dotyczy to 
przedsiębiorstw będących we wczesnych fazach roz-
woju bądź oferujących nowe, innowacyjne produkty, 
które mogą nie przyjąć się na rynku. 

Celami artykułu są omówienie dostępnych na 
polskim rynku finansowym możliwości pozyskania 
kapitału służącego finansowaniu ryzykownych przed-
sięwzięć gospodarczych, szczególnie w firmy z sektora 
MSP, a także zaprezentowanie potencjału rynku private 
equity/venture capital w Polsce oraz w wybranych kra-
jach europejskich. W badaniach wykorzystano przede 
wszystkim krytyczną analizę literatury przedmiotu 
oraz jakościową analizę danych statystycznych, które 
zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem rozwoju 
gospodarczego współczesnych państw. Poprzez kie-
rowanie swojej oferty do konkretnego odbiorcy mogą 
działać w niszach nieopłacalnych dla dużych przedsię-
biorstw. Są w  stanie szybko i  efektywnie reagować na 
zmiany otoczenia zewnętrznego. W  przypadku Polski 
w roku 2011 odpowiadały za 47,3% PKB rozumianego 
jako część generowanego przez wszystkie działają-
ce w  Polsce przedsiębiorstwa, które łącznie generują 
71,8% produktu krajowego brutto i  zatrudniają 70,2% 
ogółu pracujących w  kraju oraz stanowią 99,8% (ok. 
1,8 mln przedsiębiorstw zarejestrowanych w  Polsce) 
działających w Polsce przedsiębiorstw [Tarnawa, Zadu-
ra-Lichota, 2013, s. 14]. 
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Mimo swej niepodważalnej roli dla gospodarki pań-
stwa sektor MSP napotyka na szereg barier ogranicza-
jących możliwości jego rozwoju. Są to między innymi 
zatory płatnicze, kłopoty ze zdobyciem kredytu oraz 
rosnące opłaty i prowizje stosowane przez banki. Szcze-
gólnie istotne dla przedsiębiorstwa są bariery finanso-
we. Bez zapewnienia środków finansowych przedsię-
biorstwo nie może rozwinąć działalności na szeroką 
skalę ani wdrażać kosztownych badań nad nowymi 
produktami i  technologiami. Do przyczyn słabego an-
gażowania się instytucji finansowych w  finansowanie 
należy zaliczyć między innymi: 
•	wysokie ryzyko inwestycyjne w  przypadku nowych 

i małych projektów, których szanse rynkowe są trud-
ne do oszacowania, 

•	relatywnie wysokie koszty analizy kondycji finanso-
wej przedsiębiorstwa i  sporządzenia dokumentacji 
niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji w porównaniu 
z wartością przedsięwzięcia.
Jednak przedsiębiorstwa te, aby sfinansować swoje 

pomysły, mogą zwrócić się do funduszy venture capital 
(VC), private equity (PE), business angels lub sięgnąć 
po kapitał typu mezzanine.

mechanizm finansowania 
przedsięwzięć przez private 
equity oraz venture capital

V enture capital jest jedną z  form kapitału służącemu 
finansowaniu ryzykownych przedsięwzięć gospo-

darczych. Na wielkość tego segmentu rynku finansowego 
wpływa sposób, w jaki definiuje się pojęcie venture capital. 
W wielu krajach, w tym w Europie, nie jest ono definiowa-
ne jednolicie. P.A. Gompers i  J. Lerner [1999, s. 349] pod 
pojęciem venture capital rozumieją niezależnie zarządza-
ny, celowy fundusz kapitałowy, nastawiony na inwestycje 
w kapitał własny (lub z nim związanymi) przedsiębiorstw 
prywatnych o  wysokim potencjale wzrostu. Autorzy 
wskazują jednak dalej, że tego rodzaju fundusze dokonują 
czasami inwestycji w  przedsiębiorstwa o  mniejszym po-
tencjale wzrostu (inwestycje typu private equity), a poza 
Stanami Zjednoczonymi działalność venture capital 
i  private equity jest często utożsamiana. Polskie Stowa-
rzyszenie Inwestorów Kapitałowych traktuje działalność 
typu venture capital i  private equity jako inwestycje na 
niepublicznym rynku kapitałowym w  celu osiągnięcia 
średnio- i  długoterminowych zysków z  przyrostu war-
tości kapitału. Private equity/venture capital może być 
wykorzystane na rozwój nowych produktów i technologii, 
zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek 
lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki. Venture 
capital jest w tym ujęciu jedną z odmian private equity. Są 
to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwo-
ju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub 
jej ekspansji [Dlaczego fundusze ...].

Terminy private equity oraz venture capital są często 
stosowane zamiennie, jednak pojęcia, jakie opisują, nie 
są tożsame. Według EVCA (European Private Equity and 
Venture Capital Association), private equity to „inwe-

stycje średnio- i  długoterminowe, polegające na zakupie 
udziałów/akcji spółek nienotowanych na giełdzie, służące 
osiąganiu zysku poprzez przyrost wartości kapitału, przy 
czym inwestor włącza się w  zarządzanie przedsiębior-
stwem, będącym przedmiotem inwestycji; inwestycje pri-
vate equity pozyskuje się w celu rozwoju nowego produktu 
lub technologii, zwiększenia kapitału obrotowego, popra-
wy bilansu lub innych większych wydatków, private equity 
jest też pomocny w  rozwiązywaniu kwestii związanych 
z dziedziczeniem i innymi zmianami właścicieli albo przy 
wykupie udziałów przez grupę zarządzającą”[What is pri-
vate ...]. Venture capital zaś „jest kapitałem współudzia-
łowym inwestowanym w  przedsięwzięcia na wczesnych 
etapach rozwoju (zasiew lub start) oraz w fazie ekspansji; 
rekompensatą za wysokie ryzyko, jakiego podejmuje się 
inwestor, jest wyższa niż przeciętna oczekiwana stopa 
zwrotu” [What is private ...]. Venture capital jest więc jed-
ną z odmian private equity.

Z  punktu widzenia miejsca, jakie pośród inwestycji 
kapitałowych zajmują inwestycje kapitałowe podwyższo-
nego ryzyka (venture capital, w tym seed capital), istotne 
jest określenie etapów rozwojowych firmy, na których 
potencjalni pomysłodawcy mogą liczyć na wsparcie 
inwestorów venture capital. Wyróżnić można trzy takie 
fazy (rys. 1), tj. fazę zalążkową (ang. seed), fazę rozruchu 
(ang. start-up) oraz fazę początkowego rozwoju (ang. 
early stage).

Fundusze venture capital inwestują w  spółki o  wy-
sokim potencjale rozwoju. Jest to następstwem tego, że 
większość wysoko ryzykownych inwestycji nie przynie-
sie zakładanych, wysokich stóp procentowych. Jedno-
cześnie do sukcesu działalności inwestycyjnej przyczynia 
się niewielka ich część, przynosząca kilkudziesięciopro-
centową wewnętrzną stopę zwrotu, a więc przynajmniej 
kilkukrotność pierwotnej inwestycji. Można określić 
taką strategię mianem inwestycyjnego „złotego strzału” 
[Wrzesiński, 2008, s.  112]. W  przypadku nieudanych 
inwestycji rola funduszu ogranicza się jedynie do mi-
nimalizowania strat. Kierują się one odmienną filozofią 
w odniesieniu do inwestorów strategicznych, którzy byli-
by skłonni dokonać zasilenia kapitałowego, mającego na 
celu ratowanie upadającego przedsiębiorstwa. Wszelkie 
działania restrukturyzacyjne nieudanych inwestycji są 
w  tym przypadku podporządkowane najbardziej ko-
rzystnemu wyjściu z inwestycji, czyli ograniczeniu strat. 

Fundusz venture capital inwestuje we wczesnych eta-
pach przedsiębiorstwa, czyli obejmuje fazy:
•	seed (faza zasiewów) –  faza bardzo wczesnego etapu 

rozwoju przedsięwzięcia. Najczęściej jest to finan-
sowanie budowy prototypu bazującego na pomyśle 
innowacyjnym lub finansowanie ograniczonego ba-
dania marketingowego. Na tym etapie pomysłodaw-
ca dopracowuje biznesplan, przygotowuje prototyp 
produktu, realizuje wstępne badania marketingowe 
oraz gromadzi zespół osób, które docelowo będą re-
alizować przedsięwzięcie. Faza ta uchodzi za obar-
czoną największym ryzykiem niepowodzenia i z tego 
też względu cieszy się najmniejszym zainteresowa-
niem wśród potencjalnych inwestorów.
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•	start-up (rozruch) – dotyczy przedsiębiorstw, które 
już istnieją na rynku, ale nie dłużej niż rok. Dostar-
czone środki finansowe są przeznaczone na rozwi-
nięcie produktu, testowanie prototypu, sprawdzenie 
rynku czy rozpoczęcie kampanii marketingowej. 
Obejmują przygotowania przedsiębiorstwa do szer-
szego pojawienia się na rynku oraz pierwsze komer-
cyjne działania firmy. Produkty przedsiębiorstwa po 
raz pierwszy mają styczność z rynkiem, który wery-
fikuje ich przydatność – w tym momencie przedsię-
biorstwo dowiaduje się o  faktycznym zainteresowa-
niu potencjalnych klientów swoją ofertą. 

•	Early stage (faza wstępnego rozwoju) – faza ekspan-
sji już działającego przedsiębiorstwa, które osiąga 
zysk lub próg rentowności. Są to początki normal-
nego funkcjonowania firmy. Przedsiębiorstwo od-
najduje swoje miejsce na rynku, testuje rozwiązania 
marketingowe, organizacyjne i  techniczne. Struktu-
ry firmy na tym etapie nie są jeszcze zazwyczaj okre-
ślone, a jej produkty nie posiadają stałych odbiorców 
i  z tego względu inwestowanie w  przedsięwzięcia 
w tej fazie wciąż jest dla inwestorów ryzykowne, acz-
kolwiek w stopniu dużo mniejszym niż w przypadku 
firm będących w fazie seed czy start-up.
Strategia inwestycyjna funduszy venture capital nie 

obejmuje finansowania późniejszych etapów rozwoju 
przedsiębiorstwa. Faza dojrzała przedsiębiorstwa jest 
przedmiotem zainteresowania inwestycyjnego fun-
duszy private equity. Private equity oprócz inwestycji 
w  małe i  średnie przedsiębiorstwa obejmuje również 
angażowanie się w różnego typu inne operacje kapita-
łowe, w  tym: finansowanie wykupów menedżerskich 
(buyouts), finansowanie pomostowe, fuzje i  przejęcia 
(mergers and acquisitions, M&A), restrukturyzacje 
finansowe przedsiębiorstw (turn-arounds), prywatyza-
cje, wprowadzanie firm na giełdę papierów wartościo-
wych, mezzanine, venture management oraz odpublicz-
nienie firm.

Fundusze private equity są zainteresowane średnimi 
i  większymi inwestycjami w  dojrzałe przedsiębiorstwa 

o  wysokim potencjale zysków i  przepływów pienięż-
nych. Źródła zyskownej działalności inwestycyjnej nie 
opierają się w  pierwszej kolejności na perspektywach 
wzrostu przedsiębiorstwa w  określonym czasie, jak 
to czynią fundusze venture capital. W  znacznie więk-
szym stopniu opierają się na długu (tzw. finansowanie 
długiem), podczas gdy w przypadku funduszy venture 
capital kapitał do przedsiębiorstwa wprowadzany jest 
w  formie właścicielskiej (kapitał akcyjny, udziałowy) 
[Piotrowski, 2011, s.  182]. Fundusze venture capital 
oraz fundusze private equity mają wiele wspólnych 
cech. Przedmiotem obydwu rodzajów inwestycji są 
nienotowane na giełdowym rynku publicznym przed-
siębiorstwa. Strategia inwestycyjna zakłada znaczną 
dywersyfikację ryzyka poprzez jego rozproszenie 
w wielu różnych przedsięwzięciach. Do zarządzania po-
szczególnymi funduszami jest powoływany własny wy-
specjalizowany podmiot zarządzający jako niezależny 
zespół zarządzający. Zarówno fundusze private equity, 
jak i  fundusze venture capital wykorzystują podobne 
formy prawne prowadzenia działalności inwestycyjnej. 
Proces inwestycyjny składa się z  tych samych etapów 
i przebiega w bardzo podobnym schemacie. Fundusze 
private equity są zainteresowane średnimi i  większy-
mi inwestycjami w  dojrzałe przedsiębiorstwa. Źródła 
zyskownej działalności inwestycyjnej nie opierają się 
w  pierwszej kolejności na perspektywach wzrostu 
przedsiębiorstwa w  określonym czasie, jak to czynią 
fundusze venture capital. W  znacznie większym stop-
niu opierają się na długu, a źródłem zysku jest przede 
wszystkim potencjał usprawnień pozwalający na wzrost 
wartości przedsiębiorstwa. 

Venture capital uważa się za alternatywny instru-
ment finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. 
J. Węcławski definiuje venture capital jako „kapitał 
własny wnoszony na ograniczony okres przez inwe-
storów zewnętrznych do małych i  średnich przedsię-
biorstw dysponujących innowacyjnym produktem, 
metodą produkcji bądź usługą, które nie zostały jeszcze 
zweryfikowane przez rynek, a  więc stwarzają wysokie 

Rys. 1. Etapy rozwojowe firmy i zaangażowanie poszczególnych inwestorów
Źródło: [Bembenek, 2011, s. 24]
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ryzyko niepowodzenia inwestycji, ale jednocześnie 
w przypadku sukcesu przedsięwzięcia, wspomaganego 
w  zarządzaniu przez inwestorów, zapewniają znaczą-
cy przyrost wartości zainwestowanego kapitału, który 
jest realizowany przez sprzedaż udziałów” [Węcławski, 
1997, s. 17]. Niemniej jego charakterystyki sprawiają, że 
odpowiada on specyfice finansowania innowacyjnych 
przedsiębiorstw o  dużym potencjale wzrostu. Venture 
capital był źródłem konkurencyjności i  sukcesu go-
spodarki amerykańskiej w  drugiej połowie XX wieku. 
Z  tego m.in. względu rządy innych państw wspierały 
i  dążyły do upowszechnienia się tej formy finansowa-
nia innowacyjnych przedsięwzięć w  swoich krajach 
[Piotrowski, 2010, s.  189-190]. Rozwój rynku venture 
capital wymaga istnienia i dostępności właściwej formy 
prawnej, odpowiadającej potrzebom tego segmentu 
rynku kapitałowego.

Aniołowie biznesu a kapitał ryzyka

K apitał ryzyka (venture capital) uznawany jest po-
wszechnie za jeden z czynników mających znaczny 

wpływ na rozwój gospodarczy państwa, gdyż zapewnia 
on możliwości pozyskania finansowania młodym i am-
bitnym firmom, które nie są w stanie zdobyć pieniędzy 
z konwencjonalnych źródeł. Jest to źródło kapitałów dla 
przedsiębiorstw, które akceptuje wysoki poziom ryzyka, 
ale jednocześnie oczekuje adekwatnie wysokich stóp 
zwrotu z  powierzonego kapitału. Fundusze venture ca-
pital często utożsamiane są z  kapitałem ryzyka, które, 
dokonując inwestycji kapitałowych w  przedsiębiorstwa, 
kupują zarazem niepewność inwestycyjną, ponieważ 
podejmujący decyzje wie, że wszystkie zdarzenia są 
dopuszczalne, ale nie zna prawdopodobieństwa, które 
z jego poszczególnymi elementami są związane. W fazie 
inwestycyjnej nie jest możliwe określenie prawdopodo-
bieństwa wystąpienia czynników mikro- i makroekono-
micznych w przyszłości.

Aniołowie biznesu pełnią bardzo ważną rolę na rynku 
kapitału ryzyka. Przede wszystkim wraz z  funduszami 
venture capital aktywnie oddziałują na źródła finan-
sowania zewnętrznego innowacyjnych przedsięwzięć, 

w  tym jego koszty i  dostępność, szczególnie dla firm 
będących we wczesnych fazach rozwoju. Tym samym 
zapewniają kapitał dla firm, które dopiero rozpoczy-
nają swoją działalność i  nie mają możliwości zdobycia 
finansowania z  konwencjonalnych źródeł, chociażby ze 
względu na brak historii kredytowej i zabezpieczeń. Jest 
to bardzo istotne w  szczególności dla firm innowacyj-
nych, opartych na nowoczesnych technologiach, które 
bez kapitału z  tego źródła nie miałyby szans na start 
i przetrwanie, nie mówiąc już o zdobyciu stabilnej pozy-
cji rynkowej w danej branży. Nie bez znaczenia jest tutaj 
również pozafinansowe wsparcie projektu przez anio-
łów biznesu, którzy dzięki swoim kontaktom otwierają 
wiele możliwości pozyskania wartościowych partnerów 
i  klientów, a  ze względu na wieloletnie doświadczenia 
w  prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa pomagają 
uniknąć błędów w zarządzaniu operacyjnym i strategicz-
nym, a także będą lepiej radzić sobie w sytuacjach kry-
zysowych. Aniołowie biznesu znacząco przyczyniają się 
do pobudzania aktywności sektora MSP. Dzięki wspiera-
nym przez nich projektom powstają nowe miejsca pracy, 
spada bezrobocie, rosną wpływy z podatków, do skutku 
dochodzi komercjalizacja technologii i  wprowadzanie 
nowych rozwiązań technicznych, które w  innym przy-
padku mogłyby mieć duże trudności ze znalezieniem 
kapitałodawcy, chcącego zaangażować się finansowo 
oraz merytorycznie w bardzo ryzykowne firmy, dopiero 
rozpoczynające swoją działalność. 

Business angels to przedsiębiorcy o dużym doświad-
czeniu zawodowym, posiadający dzięki swojej pracy 
znaczny majątek osobisty, skłonni zainwestować samo-
dzielnie zgromadzone oszczędności w małe i  średnie 
przedsiębiorstw, będące we wczesnej fazie rozwoju 
i  wykazujące się dużym potencjałem wzrostu swojej 
wartości. Aniołowie biznesu w  większości przypadków 
są lokalnymi inwestorami, co oznacza, że przedmiotem 
inwestycji są firmy położone blisko ich miejsca zamiesz-
kania, tak aby umożliwić częste wzajemne kontakty, co 
usprawnia proces zarządzania poprzez wsparcie meryto-
ryczne, doświadczenie i kontakty anioła biznesu. Podsta-
wowe różnice między venture capital a aniołami biznesu 
pokazano w tabeli 1. 

VENtuRE CAPItAL ANIOŁ bIZNESu

Kim są? • Zawodowi inwestorzy • Osoby prywatne byli/lub obecni przedsiębiorcy
• Aktywni menedżerowie 

wartość inwestycji 
i źródło pochodzenia 

kapitału

• Kapitał zebrany od innych osób krajowych 
i zagranicznych

• Wartość inwestycji 2-10 mln EUR
• Okres inwestycyjny zamknięty 5-10 lat

• Prywatne osobiste kapitały
• Wartość od 50 tys do 10 mln PLN
• Okres inwestycji otwarty

w co inwestują? • Koncentracja na technologii • Usługi, technologia

Cel • Zyski kapitałowe
• Mentoring
• Zyski kapitałowe
• Zadowolenie z udziału w projekcie

Tab. 1. Aniołowie biznesu a venture capital

Źródło: opracowanie własne
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Aniołowie biznesu inwestują w  nowe przedsięwzięcia 
w  bardzo wczesnych etapach rozwoju. Ich podstawowy 
profil inwestycyjny w dużej mierze odpowiada preferen-
cjom funduszy venture capital, jednakże oprócz kapitału 
dzielą się jako osoby fizyczne własnym doświadczeniem, 
wiedzą, kontaktami, co jest ważne szczególnie dla po-
czątkujących przedsiębiorców. Ich nakłady inwestycyjne 
są mniejsze kapitałowo niż funduszy venture capital, 
a  inwestycje są bardziej ryzykowne i  mniej sformalizo-
wane. K.  Brzozowska wskazuje, że aniołowie biznesu 
przyczyniają się do rozwoju gospodarczego poprzez 
wspieranie innowacyjnych projektów. Wspierają mniej-
sze przedsięwzięcia, które w  dalszych etapach mogą być 
finansowane przez fundusze venture capital. Współpraca 
z aniołem biznesu zwiększa szanse na pozyskanie środków 
finansowych z  innych źródeł, np. banku, oraz zwiększa 
zainteresowanie ze strony funduszu venture capital, gdyż 
anioł uwiarygodnia przedsiębiorcę, a  to z  kolei warun-
kuje dalszy rozwój przedsięwzięcia. Aniołowie, działając 
w środowisku lokalnym, tworzą klimat przedsiębiorczości 
[Brzozowska, 2008, s. 33-37], zachęcają do podejmowania 
działalności własnym przykładem i gotowością wsparcia 
nowego projektu.

Ostatecznie aniołowie biznesu nie stanowią bezpośred-
niej konkurencji dla funduszy venture capital, choć często 
utożsamia się działalność aniołów biznesu z instytucjonal-
nymi funduszami venture capital [Brzozowska, 2008, s. 93].

Znacznie większe fundusze zgromadzone przez ven-
ture capital oraz nieco inny mechanizm i  proces inwe-
stycyjny powodują, że inwestują one w  średnie i  duże 
przedsięwzięcia inwestycyjne, znajdujące się z  reguły na 
późniejszych etapach rozwoju, co ma przełożenie na wy-
sokość zainwestowanego kapitału. W większości funduszy 
venture capital wynosi kilka milionów euro. Duża skala 
wymaganej inwestycji wynika z wysokich kosztów pono-
szonych przez venture capital w procesie oceny projektów 
inwestycyjnych oraz zawierania umowy inwestycyjnej. 
Dalej sformalizowany system monitoringu i  sprawoz-
dawczości do funduszy venture capital generuje wysokie 
koszty zarządzania inwestycjami. Takich problemów nie 
posiadają aniołowie biznesu, których relacja z  przed-
siębiorcą opiera się na wzajemnym zaufaniu. Ich ryzyko 
ogranicza się poprzez duże zaangażowanie aniołów w rea- 
lizowane przedsięwzięcia, często występujących w  cha-
rakterze pełnoetatowego pracownika przedsiębiorstwa, 
będącego przedmiotem inwestycji. Również odmienny 
jest system ewaluacji projektów inwestycyjnych. Anioło-
wie biznesu przede wszystkim zwracają uwagę na ciekawy 
pomysł, potencjał wzrostu, niszowość produktu i  mają 
bardzo osobiste podejście do biznesu. Natomiast fundusze 
venture capital szczególne znaczenie przywiązują do pro-
jekcji finansowych, mierzą ryzyko rynkowe i  finansowe, 
określają wewnętrzną stopę zwrotu z inwestycji oraz NPV. 
Istotne jest również określenie momentu wyjścia z inwe-
stycji, czego aniołowie biznesu nie czynią. Również nie 
bez znaczenia jest tu strona formalna zawieranych umów 
pomiędzy partnerami. W przypadku funduszy ventute ca-
pital zawierane umowy są sformalizowane i szczegółowe, 
w przypadku aniołów biznesu – są jasne i proste. Również 

aniołowie biznesu dokonują inwestycji znacznie mniej-
szych kapitałowo.

W połowie 2010 roku w Polsce istniało 8 sieci aniołów 
biznesu. Z przeprowadzonej w połowie 2010 roku analizy 
wynika, że polscy aniołowie biznesu najchętniej angażują 
się w  firmy, których zapotrzebowanie kapitałowe mieści 
się w przedziale 150 000 – 3 000 000 zł, jednak zgodnie 
z deklaracjami zarządzających sieciami, inwestorzy indy-
widualni są zainteresowani również mniejszymi transak-
cjami (nawet od 50 tys.) oraz dużo większymi (do 10 mln 
zł) [Wieczyński i in., 2011, s. 21].

Należy oczekiwać, że polski rynek aniołów biznesu 
będzie się rozwijać, mimo pewnego opóźnienia, zgodnie 
z tendencjami światowymi. Dla tego rozwoju fundamen-
talne znaczenie posiada ciągła współpraca i  wymiana 
doświadczeń między poszczególnymi uczestnikami tego 
segmentu rynku kapitałowego. Jedną z  podstawowych 
cech charakteryzujących działania aniołów biznesu jest 
działanie w  sposób mniej sformalizowany niż w  przy-
padku venture capital, oparty w dużej mierze na intuicji 
czerpanej z  lat biznesowych doświadczeń. Aniołowie 
biznesu są w stanie dostarczać kapitał szybciej i taniej niż 
sformalizowane instytucje.

Rynek venture capital/private equity 
w Polsce oraz krajach europejskich

P olski rynek venture capital powstał na początku lat 
90. XX wieku. Impuls do jego rozwoju dały procesy 

prywatyzacyjne. Na tego rodzaju działalności skupia-
ły się zresztą pierwsze działające w  Polsce fundusze. 
Oznacza to również, że klasyczna działalność venture 
capital, polegająca na wspieraniu innowacyjnych małych 
i  średnich przedsiębiorstw, nie miała większego znacze-
nia w  pierwszej dekadzie funkcjonowania tego rynku 
w  Polsce. W  Polsce odnotowano dotychczas ponad 70 
różnych funduszy venture capital. Obecnie status członka 
zwyczajnego w  branżowym Polskim Stowarzyszeniu In-
westorów Kapitałowych posiada 48 funduszy. Fundusze te 
zainwestowały dotychczas przeszło 8 mld zł w ponad 1000 
przedsiębiorstw [Dlaczego fundusze ...].

Poziom rozwoju rynku finansowania venture capital jest 
zróżnicowany w krajach europejskich, zwłaszcza w odniesie-
niu do MSP. Podczas gdy MSP w niektórych państwach mogą 
korzystać z  szerokiej gamy różnych produktów, inne kraje 
mają w tej dziedzinie jeszcze wiele do nadrobienia. Również 
ze względu na duże ryzyko związane z tą formą finansowania 
oraz z powodu kryzysu finansowego w 2008 r. działalność 
dostawców kapitału venture capital została ograniczona.

Każdego roku European Private Equity and Venture Ca-
pital Association (EVCA) przygotowuje raport dotyczący 
działalności funduszy obracających kapitałem private equity 
w  Europie. W  tym celu EVCA opracowało ankietę, która 
była przekazana firmom zajmującym się kapitałem private 
equity. Wszystkie informacje statystyczne zostały zebrane 
na podstawie ankiety online oraz uzupełnione o informacje 
znajdujące się na stronach internetowych poszczególnych 
wyspecjalizowanych funduszy private equity. Badanie z roku 
2012 było przeprowadzone w 30 krajach europejskich.
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Rozwój europejskiego rynku venture capital/private 
equity w latach 2000-2012 przedstawia rysunek 2. Z za-
mieszczonych na nim danych wynika, że największą 
aktywność w  tym przedziale czasowym fundusze wy-
kazały w latach 2005-2008. Był to okres poprzedzający 
kryzys ekonomiczny z  roku 2008, który charaktery-
zował się dużą euforią rynkową. Zebrano wówczas 
rekordowe środki od inwestorów, które między innymi 
przeznaczono na odpublicznienia spółek giełdowych. 
Dobra koniunktura na europejskim rynku private 
equity skończyła się jednak bardzo szybko. W  2008 r. 
nastroje były już skrajnie odmienne. Na proces wycho-
dzenia z  inwestycji istotnie wpływała koniunktura na 
rynkach kapitałowych, a  zwłaszcza znaczne spadki na 
rynkach giełdowych. Polepszenie się sytuacji na gieł-
dach w  2010 r. umożliwiło istotne zwiększenie liczby 

i wartości wejść inwestycyjnych po trudnym roku 2009. 
Najlepszym rokiem dla akwizycji kapitału oraz działal-
ności inwestycyjnej był rok 2006. Pobił on poprzedni 
rekord z 2005 r.

Podstawowy miernik wielkości rynku venture capital/
private equity stanowi relacja inwestycji dokonywanych 
na tym rynku w  danym roku do produktu krajowego 
brutto (PKB). Zmiany udziału inwestycji venture capi-
tal/private equity w  PKB dla Europy zawiera rysunek 
3. Udział ten podlegał wyraźnym fluktuacjom. Najwyż-
szy swój poziom osiągnął w 2006 r., a następnie malał. 
W  2010 r. poprawiła się sytuacja na rynkach finanso-
wych. Wpłynęło to na zwiększenie się udziału inwestycji 
do poziomu nieco niższego niż średnia z ostatnich 10 lat. 
Nie było to jednak zasługą bieżącej akwizycji kapitału, 
ale jego akumulacji we wcześniejszych latach.

Rys. 2. Łączna wartość środków zgromadzonych na inwestycje, zainwestowanych oraz wyjść z in-
westycji w Europie w latach 2000–2012 przez fundusze venture capital/private equity
Źródło: opracowanie własne na podstawie [EVCA, 2013,  s. 6]

Rys. 3. Udział inwestycji private equity w PKB (średnia europejska) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [EVCA,  2013,  s. 43]
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Rys. 4.  Udział inwestycji private equity w PKB w 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [EVCA, 2013,  s. 44]

Rys. 5.  Udział inwestycji venture capital w PKB w 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [EVCA, 2013,  s. 45]

Rysunek 5 przedstawia udział inwestycji w PKB ogółem 
w krajach europejskich w 2012 r. Udział inwestycji private 
equity Polski w PKB był zbliżony do niemieckiego i znaj-
dował się poniżej średniej europejskiej. Należy jednak 
podkreślić, że w  poprzednich kilku latach wartość tego 
wskaźnika była znacznie mniejsza, a Polska znajdowała się 
na dalszych miejscach opisywanego rankingu. Ostatecz-
nie sytuacja Polski w zakresie inwestycji private equity nie 
odbiegała istotnie od średniego poziomu dla wszystkich 
krajów europejskich. 

Rysunek 4 odnosi się wyłącznie do finansowania typu 
venture capital. Poziom inwestycji venture capital w Pol-

sce w roku 2012 był na bardzo niskim poziomie, o czym 
świadczy pozycja w  rankingu państw. Polska znalazła 
się –  obok Czech, Ukrainy, Rumunii, Bułgarii i  Grecji 
–  na końcu rankingu europejskiego w  2012 r. Wspo-
mniane inwestycje były wielokrotnie niższe niż wynosiła 
średnia europejska. Stan ten jest o  tyle niepokojący, że 
w  ostatnich latach wystąpiła silna tendencja spadkowa 
w  zakresie inwestycji venture capital w  Polsce. Świad-
czy to o niedostatecznej alokacji zasobów na inwestycje 
venture capital i  uzasadnia interwencję w  ramach tego 
segmentu rynku kapitałowego. Natomiast rynek private 
equity radzi sobie znacznie lepiej.
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Rynki venture capital nie są w Europie w jednakowy spo-
sób rozwinięte, również w ramach Unii Europejskiej. Z jed-
nej strony bardzo wiele funduszy kapitału ryzyka posiada 
swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony sektor 
venture capital nie istnieje praktycznie w  Grecji. Nie jest 
to wcale zasługa obecnego kryzysu zadłużeniowego tego 
kraju. Słabość venture capital obserwuje się w tym kraju od 
wielu lat. Rysunek 6 prezentuje sześć regionów europejskich 
oraz wartość dokonanych inwestycji w  Europie w  2012 r. 
Liderem tego rankingu od początku jego prowadzenia jest 
Wielka Brytania. Należy jednak zwrócić uwagę, że duża 
część funduszy mających swoją siedzibę w Wielkiej Bryta-
nii dokonuje inwestycji poza jej granicami. Francja i kraje 
Beneluksu są atrakcyjnym miejscem inwestycji i  siedziby 
funduszy venture capital. 

Podsumowanie

F undusze venture capital i private equity dokonują in-
westycji na niepublicznym rynku kapitałowym w celu 

osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków wynikają-
cych z przyrostu wartości przedsiębiorstwa, w które wcześ- 
niej zainwestowały. Najpopularniejszą formą dłużnego fi-
nansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw 
jest kredyt bankowy. Często jest on niedostępny dla małych, 
będących we wczesnych fazach rozwoju i szczególnie inno-
wacyjnych przedsiębiorstw, ponieważ nie posiadają one 
historii, zabezpieczeń oraz zdolności kredytowej. Finan-
sowanie venture capital lub aniołowie biznesu w znacznie 
większym stopniu odpowiadają specyfice finansowania tej 
grupy podmiotów gospodarczych. Ważny w ich przypadku 
jest przemyślany dobór kryteriów i  strategii inwestycyj-
nej. Nie mogą oni posługiwać się wystandaryzowanymi 
narzędziami inwestycyjnymi. Sektor venture capital nie 
koncentruje się wyłącznie na jednej branży. Preferuje rynki 
o dużej liczbie nisz rynkowych i dużym potencjale rozwoju. 
Działalność tego rodzaju jest bardzo cykliczna Można spo-
dziewać się dużego spadku jej intensywności w  okresach 

trudnej sytuacji gospodarczej. Anioły biznesu, czyli osoby 
o dużym majątku osobistym, które inwestują własne pienią-
dze, są częścią rynku venture capital. 

Rynek aniołów biznesu jest w Polsce bardzo słabo roz-
winięty, a  liczba potencjalnych, pasywnych i  aktywnych 
aniołów biznesu nie przekracza 3 tys. osób. Dopiero od kilku 
lat powstają profesjonalne sieci aniołów biznesu, ułatwiające 
im inwestowanie. Choć wiele charakterystyk łączy aniołów 
biznesu oraz venture capital, opisywane formy inwestowa-
nia różnią się od siebie istotnie. Należy tu zwrócić zwłaszcza 
uwagę na skalę inwestycji oraz proces jej przeprowadzania. 
Wielu aniołów biznesu współpracuje z funduszami venture 
capital lub dokonuje wspólnych inwestycji. Fundusze ventu-
re capital nie są obecnie w większym stopniu zainteresowane 
finansowaniem etapów zasiewu i  startu przedsiębiorstwa. 
Udział takich inwestycji w ich portfelu inwestycyjnym jest 
znikomy. Wynika to nie tylko z wysokiego ryzyka produk-
tu oraz rynku, występującego na tych etapach. Znaczenie 
posiada również niepewność co do potrzeb finansowych 
przedsiębiorstwa w momencie wyjścia kapitałowego oraz jej 
bardzo długi horyzont czasowy inwestycji. Europejski rynek 
venture capital jest młodszy i mniejszy niż w Stanach Zjed-
noczonych. Zaczął on się szybciej rozwijać dopiero w dru-
giej połowie lat 80. XX wieku na fali liberalizacji w ramach 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Kolejny impuls do 
rozwoju stanowiła gorączka internetowa końca lat 90. XX 
wieku. W  pierwszej dekadzie europejski rynek venture 
capital/private equity osiągnął dojrzałość. Od 2009 roku 
obserwowany jest spadek udziału inwestycji venture capital 
w całości inwestycji funduszy. Najwyższy udział inwestycji 
venture capital/private equity osiągnięto w 2006 r. Wzrost 
zawdzięcza się jednak prawie wyłącznie inwestycjom private 
equity. W czasie kryzysu inwestycje tego typu (venture ca-
pital) znacznie spadły. Jeszcze bardziej zmniejszyła się wiel-
kość pozyskanych przez fundusze kapitałów. Największym 
rynkiem venture capital/private equity jest rynek brytyjski. 
Polska znajduje się daleko od czołówki europejskiej, zwłasz-
cza w zakresie finansowania venture finance.

Rys. 6.  Wartość inwestycji venture capital oraz private equity w poszczególnych rejonach Europy 
w 2012 r. (w mld euro)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [EVCA, 2013,  s. 19]
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Należy podkreślić, że fundusze wysokiego ryzyka do-
starczają przedsiębiorstwom nie tylko środki finansowe, 
ale także wspierają wiedzą z zakresu zarządzania, marke-
tingu, a  także kontaktami, rozeznaniem rynkowym oraz 
doświadczeniem branżowym. Do zalet tego typu inwestycji 
należą między innymi możliwości pozyskania kapitału bez 
zabezpieczeń, bez kosztów finansowych (fundusze wcho-
dzą na kapitał własny), mogą być zrealizowane nawet małe 
inwestycje, w które banki by nie weszły, szczególnie inno-
wacyjne, które mogą być postrzegane przez nie jako źródło 
niepewności i  zagrożenia, a dla funduszy mogą stanowić 
łakomy kąsek i  źródło wysokiej stopy zwrotu. Procedury 
wejścia funduszy mogą być prostsze i mniej skomplikowa-
ne niż przygotowanie dokumentacji dla banku. 

Spośród wad można wymienić: możliwość utraty kon-
troli nad firmą przez pierwotnych właścicieli, dzielenie 
się zyskami wynikające z  rozwodnienia kapitału (część 
pracuje dla przedsiębiorcy, część dla funduszu propor-
cjonalnie do udziałów), niższą wycenę przez fundusze 
kapitału udziałowego dokonywaną z  dużym dyskontem 
rynkowym. Venture capital jako kapitał wysokiego ryzyka, 
angażowany jest przez inwestorów w  przedsięwzięcia in-
westycyjne o wysokiej ekspozycji na ryzyko w oczekiwaniu 
ponadprzeciętnych zysków, ale może to być jednym z naj-
droższych źródeł finansowania rozwoju.

Podsumowując, venture capital finansują nietypowe 
projekty obarczone wysokim ryzykiem, mogą być dobrym 
źródłem finansowania firm z sektora MSP, szczególnie in-
nowacyjnych dysponujących produktem lub usługą, które 
nie zostały jeszcze zweryfikowane przez rynek. Skłonne są 
finansować wybrane przedsięwzięcia już na etapie pomy-
słu, stając się wówczas jednym z założycieli firmy, ingeru-
jącym w jej zarządzanie. Oprócz kapitału oferują również 
swoją wiedzę z  zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, 
zarządzania finansami, marketingu, co może przyczynić 
się do poprawy wiarygodności przedsiębiorstwa na rynku. 
Kapitał wysokiego ryzyka jest to stabilne, średniotermino-
we źródło finansowania przedsiębiorstw z sektora małych 
i  średnich przedsiębiorstw, natomiast fundusze realizują 
swój zysk przez korzystną odsprzedaż posiadanych udzia-
łów lub akcji przedsiębiorstwa, zatem nie są zainteresowa-
ne realizacją bieżącego zysku, a przyczyniają się do wzrostu 
rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Jest to jednak drogie 
źródło zasilania w  kapitał, jeżeli bowiem firma osiągnie 
sukces, to efektami musi w bardzo dużej mierze podzielić 
się z funduszem, ale należy pamiętać, że bez wejścia fundu-
szy mogłaby nie osiągnąć wzrostu lub mogłoby to zabrać 
o wiele więcej czasu. 

[1]	 BEMBENEK D. (red), Kapitał na rozwój – perspektywa in-
westora i  przedsiębiorcy, Krakowski Park Technologiczny, 
Kraków 2011.

Sources of capital to finance SME is one of the basic conditions 
for the functioning and development of enterprises, 
especially in the early phase of their development. More 
and more popular is the use of capital market instruments 
such as Private Equity, Venture Capital, Business Angels, 
Mezzanine. The funds of this kind can finance risky 
investments, in exchange for a higher expected rate of return 
on capital.  Access to financial resources and the conditions 
on which entrepreneurs can benefit from them are the 
determining factors for the introduction of new technology, 
new products and services, expanding distribution channels, 
implementation of changes leading to the growth of 
modernity, competitiveness, and above all –  innovation, and 
hence growth of the company. The objectives of the article 
are to discuss the Polish financial market opportunities to 
raise capital to finance risky business ventures and show the 
potential of the market Private Equity/Venture Capital in 
Poland and selected European countries.
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zobowiązania inwestycyjne 
spółek pracowniczych
Agnieszka matuszewska-Pierzynka

wprowadzenie

P rywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jest 
strategicznym procesem przekształceń stosunków 

własnościowych, zmierzającym do wzrostu roli i znacze-
nia przedsiębiorstw prywatnych w życiu gospodarczym 
i społecznym, co czyni ją integralną częścią transforma-
cji ustrojowej państwa. Jest to złożony proces, zmienia-
jący warunki, formy i  sposoby nie tylko prowadzenia 
działalności gospodarczej, ale również kształtowania 
i umacniania w społeczeństwie postaw, które mają sprzy-
jać inicjowaniu i  rozwijaniu przedsiębiorczości gospo-
darczej i społecznej. Za szczególną metodę przekształceń 
własnościowych można uznać prywatyzację bezpośred-
nią przez oddanie przedsiębiorstwa państwowego do 
odpłatnego korzystania na rzecz spółki z  kapitałowym 
udziałem jego pracowników, która najpełniej wpisuje się 
w realizację zarówno ekonomicznych, jak i społecznych 
celów tego procesu. 

Podstawę oddania przedsiębiorstwa państwowego do 
odpłatnego korzystania spółce, utworzonej przez jego 
pracowników, stanowi umowa zawarta ze Skarbem Pań-
stwa. Powodzenie tej ścieżki prywatyzacji bezpośredniej 
zależy zatem od wypełnienia przez spółki pracownicze1 
[Baehr, 1993, s. 52; Górka, 1991, s. 91; Jawłowski, 2001, 
s.  55; Kozarzewski, 1998, s.  25–26; Leksykon …, 1998, 
s.  195; Nadratowska, 1990, s.  54; Surdykowska, 1996, 
s. 128; Włodyka, 1996, s. 657] postanowień wynikających 
z umowy zawartej ze Skarbem Państwa, które określają 
warunki spłaty wartości przedsiębiorstwa państwowego 
oddanego do korzystania w formie rat kapitałowych i re-
gulowania opłat dodatkowych, tj. odsetek od niespłaco-
nej jej części oraz realizacji zobowiązań inwestycyjnych. 
Jednoczesne wypełnianie przez spółki pracownicze 
zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa za ko-
rzystanie z przedsiębiorstwa państwowego i zobowiązań 
inwestycyjnych determinuje funkcjonowanie i  rozwój 
tych przedsiębiorstw, stanowiąc o  formalnoprawnym 
zakończeniu procesu prywatyzacji. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie 
specyfiki zobowiązań inwestycyjnych spółek pracowni-
czych i  stopnia ich realizacji. Zobowiązanie finansowe 
wobec Skarbu Państwa mogło – ze względu na znaczącą 
wielkość i  priorytetowy charakter –  w  istotnym stopniu 
ograniczać możliwości wywiązywania się przez spółki 
pracownicze z  zobowiązań inwestycyjnych, których wy-
pełnienie miało zapobiec procesowi postępującej dekapi-

talizacji majątku przedsiębiorstwa państwowego przejęte-
go w odpłatne użytkowanie. Problem ten był podnoszony 
w pierwszych badaniach empirycznych nad spółkami pra-
cowniczymi [Kozak, Jarosz, 1995, s. 118–125].

Charakterystyka próby badawczej 
i uwagi metodyczne

b adania empiryczne nad specyfiką zobowiązań inwe-
stycyjnych spółek pracowniczych i stopniem ich rea- 

lizacji zostały przeprowadzone wśród podmiotów, które 
zawarły umowy ze Skarbem Państwa w latach 2000–2004 
i  kontynuowały działalność gospodarczą do końca 2011 
roku. Określenie wskazanego okresu dla zawieranych ze 
Skarbem Państwa umów wynikało z dwóch następujących 
przesłanek:
•	dotychczas przeprowadzone badania empiryczne, kon-

centrujące się wokół problemów funkcjonowania i roz-
woju spółek pracowniczych, nie obejmowały okresu po 
roku 2000 [Bojar i in., 2003; Kozarzewski, Woodward, 
2001; Wrońska, 2004],

•	z dniem 14 grudnia 2004 r., w  wyniku przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, warunki przekazywania 
przedsiębiorstw państwowych w odpłatne użytkowanie 
uległy istotnym zmianom (por. [Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. …; Rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. …]).
Analizy zobowiązań inwestycyjnych dokonano w spół-

kach pracowniczych z  województwa mazowieckiego, na 
terenie którego w  latach 2000–2004 powstało najwięcej 
tego typu jednostek [Prywatyzacja …, 2000, s. 54; Prywa-
tyzacja …, 2005, s. 39]. 

Zgodnie z danymi Ministerstwa Skarbu Państwa, w la-
tach 2000–2004 w  województwie mazowieckim umowy 
o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego 
korzystania zawarło 27 spółek pracowniczych. Z 27 przed-
siębiorstw wytypowanych do próby badawczej wykluczo-
no spółki pracownicze:
•	utworzone przed wejściem w życie nowej ustawy pry-

watyzacyjnej2 (3 przedsiębiorstwa),
•	znajdujące się na dzień 31 grudnia 2011 roku w stanie 

likwidacji lub upadłości (2 jednostki),
•	poddane przekształceniom organizacyjno-prawnym3 

w  okresie od dnia zawarcia umowy ze Skarbem Pań-
stwa do końca 2011 roku (3 podmioty).
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Ostatecznie do próby badawczej zakwalifikowano 
dziewiętnaście spółek pracowniczych z województwa ma-
zowieckiego, które zawarły umowy ze Skarbem Państwa 
w latach 2000–2004 i w niezmienionej formie prowadziły 
działalność gospodarczą do końca 2011 roku. 

Większość badanych spółek pracowniczych (15 przed-
siębiorstw) funkcjonowało w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

Wśród spółek pracowniczych należących do próby ba-
dawczej dominowały (tab. 1):
•	jednostki działające w sektorze budownictwo (6 jednostek),
•	podmioty zatrudniające od 50 do 250 pracowników6 

[zob. SME – definiton], czyli przedsiębiorstwa średnie 
(8 podmiotów).
Wszystkie spółki pracownicze z wyjątkiem jednej – Geo- 

kart Sp. z o.o. – zawarły umowy ze Skarbem Państwa na 

Spółka pracownicza Rodzaj działalności gospodarczej 
(wg sekcji PKD 2007)4 

Zatrudnienie 
(os.)5 

Okres 
obowiązywania 

umowy 
(lata)

wartość 
przedmiotu 

umowy 
(mld zł)

PRD Sp. z o.o.  
Zaskórski i Wspólnicy Budownictwo 51–100 10 450 

PRD Sp. z o.o. 
w Zwoleniu Budownictwo 101–250 10 1 800 

PRI-D Sp. z o.o. 
w Grójcu Budownictwo 51–100 10 2 600 

PRDI S.A. w Mławie Budownictwo 101–250 10/15 3 000 

WCMB Sp. z o.o. Handel hurtowy i detaliczny do 20 10 1 310 

Elektroprojekt S.A. 
w Warszawie Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna pow. 250 10/15 4 100 

PKS Sp. z o.o. w  Grójcu Transport i gospodarka magazynowa pow. 250 10 5 100 

Morspol S.A. 
w Warszawie Transport i gospodarka magazynowa 21–50 10 6 100 

PRD-M Sp. z o.o. 
w Płońsku Budownictwo pow. 250 10 3 300 

ZTE RADOM Sp. z o.o. Transport i gospodarka magazynowa pow. 250 10 9 250 

BSiPB MSW Sp. z o.o.  
w Warszawie Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna do 20 10 75,5

PKS Sp. z o.o.  
w Grodzisku 

Mazowieckim
Transport i gospodarka magazynowa 101–250 10 3 700 

Tarczyn Sp. z o.o. Przetwórstwo przemysłowe 21–50 10/15 1 100 

Ostrada Sp. z o.o. 
w Ostrołęce Budownictwo 101–250 10 2 600 

Elmet Sp. z o.o. 
w Warszawie Handel hurtowy i detaliczny 21–50 10 7 000 

ZTiSZE Sp. z o.o. 
w Warszawie Transport i gospodarka magazynowa 51–100 10 5 500 

Geokart Sp. z o.o. 
w Warszawie Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna do 20 5 650 

Polmos S.A. 
w Warszawie Przetwórstwo przemysłowe 51–100 10 3 000 

Polsport Sp. z o.o. 
w Górze Kalwarii Przetwórstwo przemysłowe do 20 15 2 070 

Tab. 1. Charakterystyka próby badawczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Info Veriti i danych Ministerstwa Skarbu Państwa 
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maksymalny, dopuszczalny przepisami prawa w  danym 
czasie okres. Trzy podmioty –  Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Inżynieryjnych S.A., Elektorprojekt S.A. i Tarczyn 
Sp. z o.o. – po zmianie regulacji prawnych w tym zakresie, 
wydłużyły okres obowiązywania umowy o oddanie przed-
siębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania z 10 
do 15 lat [Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. …, art. 2 pkt 
15, art. 25]. Dla większości spółek pracowniczych (16 jed-
nostek) wartość przedmiotu umowy zawartej ze Skarbem 
Państwa, czyli przedsiębiorstwa państwowego przeka-
zanego w odpłatne użytkowanie, a  tym samym wielkość 
części zobowiązań finansowych z tego tytułu przekraczała 
1 mln zł (tab. 1).

Rozpoznanie specyfiki zobowiązań inwestycyjnych 
spółek pracowniczych i  ocena stopnia ich realizacji 
zostały przeprowadzone z  wykorzystaniem danych 
z  umów zawartych ze Skarbem Państwa i  raportów 
z wykonania zobowiązań pozacenowych oraz sprawoz-
dań finansowych tych podmiotów za okres od momen-
tu prywatyzacji do roku 2011. Za moment prywatyzacji 
przyjęto dzień zawarcia umowy ze Skarbem Państwa, 
będącej podstawą wystąpienia z wnioskiem o wykreśle-
nie z  rejestru przedsiębiorców przedsiębiorstwa pań-
stwowego oddanego do odpłatnego korzystania [Usta-
wa z dnia 30 sierpnia 1996 r. …, art. 43 ust. 2]. Okres 
od momentu prywatyzacji do końca roku, w którym on 
wystąpił, traktuje się jako rok t = 0.

Zobowiązania inwestycyjne 
spółek pracowniczych

Z obowiązanie inwestycyjne spółki pracowniczej, zwa-
ne pozacenowym ujmowane było w  umowie zawar-

tej ze Skarbem Państwa w formie pakietu, który określał 
przedmiot, okres realizacji i  wartość nakładów. Umowa 
o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego 
korzystania mogła obejmować szczegółowy harmono-
gram wykonania pakietu inwestycyjnego, który ustalał 
wartość nakładów, jakie mają być poniesione na określony 
przedmiot w danym roku całego okresu jego realizacji.

Spośród dziewiętnastu spółek pracowniczych zakwa-
lifikowanych do próby badawczej w  ośmiu przedsię-
biorstwach umowy zawarte ze Skarbem Państwa obej-
mowały szczegółowy harmonogram wykonania pakietu 
inwestycyjnego.

Zaznaczyć jednak należy, iż w przypadku wydatkowa-
nia w danym roku większych kwot od wartości nakładów 
inwestycyjnych, określonych harmonogramem, kwota 
owej nadwyżki była zaliczana do wydatków przyszłego 
roku. 

We wszystkich spółkach pracowniczych przedmiotem 
inwestycji były rzeczowe aktywa trwałe, przy czym w jed-
nej –  Polsport Sp. z  o.o. –  z  czterech, w  których pakiety 
inwestycyjne nie przewidywały poniesienia nakładów na 
wartości niematerialne i prawne, miały być one poniesio-
ne przede wszystkim na remont i modernizację budynków 
oraz budowli (tab. 2).

Wśród dziewiętnastu spółek pracowniczych objętych 
badaniami empirycznymi dla większości podmiotów (10 

przedsiębiorstw) ustalona w  pakietach inwestycyjnych 
ujętych w umowach zawartych ze Skarbem Państwa war-
tość nakładów kształtowała się powyżej 1 mln zł, a okres 
ich poniesienia przekraczał 3 lata (tab. 2). W dwóch spół-
kach pracowniczych – Elmet Sp. z o.o. i Geokart Sp. z o.o. 
–  wskazany w  pakiecie inwestycyjnym okres wykonania 
nakładów pokrywał się z okresem obowiązywania umowy 
o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego 
korzystania (por. tab. 1, 2).

W  sytuacji niewykonania pakietu inwestycyjnego 
w  umowach zawartych ze Skarbem Państwa dla wszyst-
kich jednostek określono kary umowne, które w większo-
ści z nich (10 przedsiębiorstw) stanowiły 100% wartości 
niezrealizowanych nakładów. W  jednej spółce pracow-
niczej –  Zakład Transportu Energetyki Radom Sp. z  o.o. 
– z ośmiu o kwotowo określonej karze umownej przewyż-
szała ona planowane nakłady inwestycyjne, podczas gdy 
w innej – Zakład Transportu Energetyki ZTiSZE Sp. z o.o. 
– była niższa od 15% ich wartości (tab. 2).

W większości analizowanych spółek pracowniczych 
udział planowanych nakładów inwestycyjnych w wartości 
przedmiotu umowy o oddanie przedsiębiorstwa państwo-
wego do odpłatnego korzystania, która wyznacza wielkość 
zobowiązania wobec Skarbu Państwa (12 podmiotów), nie 
przekraczał 50%.  Udział planowanych nakładów inwe-
stycyjnych w wartości aktywów trwałych na koniec roku  
t = 0, będących ich przedmiotem, w większości badanych 
spółek pracowniczych (10 jednostek) był mniejszy niż 
50% (tab. 3). W jednym spółce pracowniczej – Tarczyn Sp. 
z o.o. – udziały planowanych nakładów w wartości przed-
miotu umowy zawartej ze Skarbem Państwa i w wartości 
aktywów trwałych w  roku t = 0 były najwyższe na tle 
pozostałych przedsiębiorstw, co uzasadnia przyjęcie w pa-
kiecie inwestycyjnym jednego z najdłuższych okresu ich 
realizacji (por. tab. 2, 3). 

Realizacja nakładów inwestycyjnych 
przez spółki pracownicze

W szystkie spółki pracownicze należące do próby 
badawczej, z wyjątkiem jednej – Tarczyn Sp. z o.o. 

– wydatkowały całość nakładów inwestycyjnych przed za-
kończeniem planowanego okresu ich realizacji, przy czym 
większość z nich (14 przedsiębiorstw) zrealizowało te wy-
datki przed upływem roku t = 2 (tab. 4). Przedsiębiorstwo 
Tarczyn Sp. z o.o. zrealizowało całość planowanych nakła-
dów dopiero w ostatnim roku okresu realizacji pakietu in-
westycyjnego, co wynikało z wielkości kwoty obligatoryj-
nych wydatków, która przewyższała wartość przedmiotu 
umowy zawartej ze Skarbem Państwa i wartość aktywów 
trwałych na koniec roku t = 0. Spółka pracownicza Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z  o.o. całość 
nakładów inwestycyjnych wykonała już w roku, w którym 
zawarła umowę o oddanie przedsiębiorstwa państwowego 
do odpłatnego korzystania (por. tab. 2, 4).

Spośród dziewiętnastu analizowanych spółek pra-
cowniczych w większości z nich (12 podmiotów) w roku 
całkowitej realizacji nakładów inwestycyjnych przekro-
czenie planu nie było wyższe od 30%. W jednej – Zakład 
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Tab. 2. Zobowiązania inwestycyjne spółek pracowniczych

Oznaczenia:
występowanie harmonogramu i obowiązku poniesienia nakładów na dany przedmiot inwestycji: „T” – tak, „N” – nie;
„NN” – niezrealizowane nakłady inwestycyjne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Skarbu Państwa

Spółka pracownicza Harmo-
nogram

Inwestycje 
w wartości 
niemate-

rialne  
i prawne

Inwestycje 
w rzeczowe 

aktywa 
trwałe

Planowany 
okres inwesty-

cyjny (lata)

wartość 
planowanych 

nakładów 
inwestycyjnych 

(tys. zł)

Kary umowne 
za niezrealizo-
wanie zobowią-

zań inwesty-
cyjnych (zł)

PRD Sp. z o.o.  
Zaskórski i Wspólnicy T T T 3 200 100% NN

PRD Sp. z o.o. 
w Zwoleniu T T T 4 1 500 80% NN

PRI-D Sp. z o.o. 
w Grójcu T T T 9 1 000 100% NN

PRDI S.A. w Mławie N T T 5 1 000 100% NN

WCMB Sp. z o.o. T N T 6 450 134 500,00

Elektroprojekt S.A. 
w Warszawie T T T 3 500 100% NN

PKS Sp. z o.o. w  Grójcu N N T 3 3 000 1 000 000,00

Morspol S.A. 
w Warszawie N T T 3 3 000 100% NN

PRD-M Sp. z o.o. 
w Płońsku N T T 3 1 000 250 000,00

ZTE RADOM Sp. z o.o. N T T 4 800 2 000 000,00

BSiPB MSW Sp. z o.o.  
w Warszawie T T T 3 30 10 000,00

PKS Sp. z o.o.  
w Grodzisku 

Mazowieckim
N T T 3 4 000 2 500 000,00

Tarczyn Sp. z o.o. T T T 9 1 500 100% NN

Ostrada Sp. z o.o. 
w Ostrołęce T T T 3 3 000 1 200 000,00

Elmet Sp. z o.o. 
w Warszawie N T T 10 4 000 100% NN

ZTiSZE Sp. z o.o. 
w Warszawie N T T 2 1 500 200 000,00

Geokart Sp. z o.o. 
w Warszawie N N T 5 150 100% NN

Polmos S.A. 
w Warszawie N T T 5 1 500 100% NN

Polsport Sp. z o.o. 
w Górze Kalwarii N N T 8 1 100 100% NN

Transportu Energetyki Radom Sp. z o.o. – z pięciu jedno-
stek, w których udział zrealizowanych nakładów inwesty-
cyjnych w ich wartości planowanej był większy niż 150%, 
przekroczył on 1200% (tab. 4).

Wśród dziewiętnastu badanych spółek pracowni-
czych większość (17 jednostek) stanowiły te, w których 
udział amortyzacji w wartości zrealizowanych nakła-
dów inwestycyjnych był mniejszy niż 100%. Z dwóch 
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Spółka pracownicza
udział planowanych nakładów 

inwestycyjnych w wartości 
przedmiotu umowy (%)

udział planowanych nakładów 
inwestycyjnych w wartości 

aktywów trwałych (%)

wartość aktywów trwałych 
na koniec roku t = 0 

(zł)

PRD Sp. z o.o.  
Zaskórski i Wspólnicy 44,44 98,57 202 909,87

PRD Sp. z o.o. 
w Zwoleniu 83,33 74,98 2 000 587,24

PRI-D Sp. z o.o. 
w Grójcu 38,46 83,68 1 195 047,25

PRDI S.A. w Mławie 33,33 54,03 1 850 836,02

WCMB Sp. z o.o. 34,35 19,55 2 302 012,55

Elektroprojekt S.A. 
w Warszawie 12,20 21,47 2 329 362,17

PKS Sp. z o.o. w  Grójcu 58,82 62,57 4 794 615,23

Morspol S.A. 
w Warszawie 49,18 38,11 7 872 034,36

PRD-M Sp. z o.o. 
w Płońsku 30,30 17,47 5 724 183,76

ZTE RADOM Sp. z o.o. 8,65 3,88 20 635 599,48

BSiPB MSW Sp. z o.o.  
w Warszawie 39,74 19,00 157 856,62

PKS Sp. z o.o.  
w Grodzisku 

Mazowieckim
108,11 103,38 3 869 264,19

Tarczyn Sp. z o.o. 136,36 290,36 516 602,93

Ostrada Sp. z o.o. 
w Ostrołęce 115,38 69,47 4 318 489,61

Elmet Sp. z o.o. 
w Warszawie 57,14 67,69 5 909 068,32

ZTiSZE Sp. z o.o. 
w Warszawie 27,27 18,84 7 961 673,26

Geokart Sp. z o.o. 
w Warszawie 23,08 22,76 658 913,93

Polmos S.A. 
w Warszawie 50,00 17,52 8 559 891,80

Polsport Sp. z o.o. 
w Górze Kalwarii 53,14 33,60 3 273 864,01

Tab. 3. Udział planowanych nakładów inwestycyjnych w wartości przedmiotu umowy i w wartości aktywów trwałych w spółkach pra-
cowniczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych Info Veriti oraz tabel 1 i 2

podmiotów, w których udział amortyzacji w wartości 
zrealizowanych nakładów inwestycyjnych był wyższy 
od 100%, w jednym – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- 
-Inżynieryjnych S.A. – relacja ta była większa niż 200% 
(tab. 4).

Podsumowanie

W szystkie spółki pracownicze objęte badania-
mi empirycznymi zrealizowały całość zapla-

nowanych nakładów na majątek trwały, przy czym 
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Tab. 4. Udział zrealizowanych nakładów inwestycyjnych w wartości zaplanowanych nakładów inwestycyjnych i amortyzacji w wartości 
zrealizowanych nakładów inwestycyjnych w spółkach pracowniczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie i Ministerstwa Skarbu Państwa oraz 
tabeli 2

Spółka pracownicza

Rok wykonania 
planowanych na-
kładów inwesty-
cyjnych (rok t)

wartość zre-
alizowanych 

nakładów 
inwestycyj-

nych (zł)

udział zrealizowanych 
nakładów inwesty-
cyjnych w wartości 

planowanych nakładów 
inwestycyjnych (%)

udział amorty-
zacji w wartości 
zrealizowanych 
nakładów inwe-
stycyjnych (%)

Amortyzacja (zł)

PRD Sp. z o.o.  
Zaskórski i Wspólnicy 2 242 346,23 121,17 52,06 126 158,14

PRD Sp. z o.o. 
w Zwoleniu 2 2 183 819,00 145,59 85,99 1 877 874,33

PRI-D Sp. z o.o. 
w Grójcu 5 1 087 509,51 108,75 98,22 1 068 141,78

PRDI S.A. w Mławie 5 1 000 000,00 100,00 245,16 2 451 629,62

WCMB Sp. z o.o. 1 530 862,79 117,97 6,97 37 006,26

Elektroprojekt S.A. 
w Warszawie 1 845 196,12 169,04 32,23 272 369,94

PKS Sp. z o.o. w  Grójcu 1 3 881 247,86 129,37 39,32 1 525 954,22

Morspol S.A. 
w Warszawie 2 3 507 249,08 116,91 66,82 2 343 558,50

PRD-M Sp. z o.o. 
w Płońsku 0 3 358 221,16 335,82 6,84 229 657,90

ZTE RADOM Sp. z o.o. 1 9 733 430,19 1 216,68 57,24 5 570 954,10

BSiPB MSW Sp. z o.o.  
w Warszawie 2 53 011,73 176,71 87,46 46 362,25

PKS Sp. z o.o.  
w Grodzisku 

Mazowieckim
1 4 927 320,44 123,18 41,29 2 034 391,05

Tarczyn Sp. z o.o. 9 2 400 086,20 160,01 57,49 1 379 903,39

Ostrada Sp. z o.o. 
w Ostrołęce 1 3 881 247,86 129,37 33,95 1 317 601,10

Elmet Sp. z o.o. 
w Warszawie 6 4 355 381,45 108,88 74,12 3 228 012,36

ZTiSZE Sp. z o.o. 
w Warszawie 1 2 233 709,82 148,91 89,38 1 996 589,80

Geokart Sp. z o.o. 
w Warszawie 3 159 706,36 106,47 73,16 116 842,73

Polmos S.A. 
w Warszawie 1 1 736 252,14 115,75 139,07 2 414 632,82

Polsport Sp. z o.o. 
w Górze Kalwarii 2 1 355 531,64 123,23 57,63 781 229,18

większość z  nich wykonała zobowiązanie w  okresie 
krótszym od określonego w  pakiecie inwestycyjnym 
ujętym w umowie zawartej ze Skarbem Państwa. Ko-
nieczność wywiązywania się przez spółki pracownicze 
ze zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa 
za korzystanie z  przedsiębiorstwa państwowego nie 

uniemożliwiła im zatem wykonania zobowiązań 
inwestycyjnych.

Udział planowanych nakładów inwestycyjnych 
w wartości przedsiębiorstwa państwowego oddanego 
do odpłatnego korzystania i w wartości aktywów trwa-
łych na koniec roku, będącego rokiem zawarcia umowy  



FINANSE | 47

ze Skarbem Państwa w większości analizowanych 
spółek pracowniczych nie przekraczał 50%, co wska-
zywać może na ich niewielką skalę. 

Amortyzacja za okres, w którym wykonano całość 
zaplanowanych nakładów inwestycyjnych w większo-
ści badanych spółek pracowniczych stanowiła mniej 
niż 50%. Zużyty majątek trwały przedsiębiorstwa pań-
stwowego oddanego do odpłatnego korzystania nie 
został w pełni odtworzony w dwóch spółkach pracow-
niczych. W okresie realizacji pakietów inwestycyjnych 
ujętych w  umowach zawartych ze Skarbem Państwa 
przez spółki pracownicze nie można zatem mówić 
o procesie postępującej dekapitalizacji majątku przed-
siębiorstwa państwowego oddanego do odpłatnego 
korzystania. Przedstawione wyniki badań empirycz-
nych wskazują na satysfakcjonujący stopień realizacji 
zobowiązań inwestycyjnych przez spółki pracownicze, 
co wydaje się mieć związek z możliwością odraczania 
płatności opłat dodatkowych od niespłaconej części 
wartości przedsiębiorstwa państwowego oddanego do 
odpłatnego korzystania w  pierwszych ośmiu kwarta-
łach okresu obowiązywania umowy zawartej ze Skar-
bem Państwa.
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The objectives of the paper are to present the 
specificity of investment commitments in employee–
owned enterprises and the rate of their realization. 
The empirical research on investment liabilities of 
employee–owned companies have been conducted 
among enterprises from the Mazovian province which 
entered into agreements with the State Treasury 
in years 2000–2004 and continued their business 
activities to the end of 2011. Privatization agreements 

direct privatization, giving a  state-owned enterprises to 
the use against payment, employee-owned companies, 
investment commitments

Keywords

Investment Commitments 
of Employee-owned Companies

Summary

and execution reports of non–price obligations and 
financial statements of employee–owned companies 
qualified for the research attempt have been analyzed. 
Results of conducted empirical examinations show 
that all employee–owned companies incurred the 
whole of planned expenditures on fixed assets, and 
the depreciated fixed assets were fully renewed in the 
majority of enterprises.

the iMpact oF teaM MeMber 
behaviours on project eFFectiveness
Katarzyna Piwowar-Sulej

Introduction

I t is very common nowadays to introduce organisa-
tional changes, improve products, and create and 

implement innovations in the form of projects. The 
project is defined as “an endeavour planned for a cer-
tain period of time that aims at achieving certain results 
within a  specified time scope” [Young, 2006, p.  21]. 
With an increasing number of projects carried out in 
organisations on an everyday basis a  need for finding 
new ways of boosting project effectiveness has arisen. 
In such organisations project management methodolo-
gy is being implemented in order to arrange and stand-
ardise processes involved in the project life-cycle.

 In scientific literature one can find a  number of 
publications on the problems of defining project ef-
fectiveness and efficiency  [Baccarini, 1999, p.  25; 
Wąsowicz 2009, p.  359; Piwowar-Sulej, 2011, pp.  38-
44; Mierzwińska, 2013, pp. 219-221; Lichtarski, 2013, 
pp.  262-273]. It is assumed that an effective project 
is one that, above all, meets established expectations 
(cost, deadline and the quality of the final product).

Not only is project management treated as a science, 
but also as an art. The scientific aspect of project man-
agement is quite easy to master, as it mostly requires 
learning the aforementioned methodologies. The art 
is to create a  model of effective communication and 
atmosphere of cooperation based on trust, integration 
and honesty. In other words the art is to manage  the 

project team (See [Walker, Peterson, 2001, p.  17]).  
F. O’Connell [2009, p. 77] puts managing people at the 
top of the list of project manager’s activities.

The word „group” is a  more accurate term than 
“team” when referring to a  certain number of people 
directly involved in an project. Thus, E. Schein defines 
the group as the number of people who are psycholog-
ically aware of each other and connected by mutual in-
teractions. Additionally, they also perceive themselves 
as a group (As cited in: [Kożusznik, 2005, p. 15]). Nev-
ertheless, for stylistic reasons, and due to the practice 
of using the word “team” in publications in the field of 
project management, the terms “team” and “group” are 
considered synonymously.

A project team consists of experts from various 
fields, often employed on the basis of different forms 
of contracts, who carry out their work either as part-
time or full-time employees. In literature on project 
management the competencies of project management 
team members are described widely (See e.g. [Trocki, 
Grucza, Ogonek, 2003, p. 96; Lock, 2009, p. 74; Melnic, 
Puiu, 2011, p.  477]). Special attention is paid to their 
knowledge, skills and experience. Nevertheless, it is 
worth mentioning that each project involves a certain 
dose of uniqueness and uncertainty. Therefore, it is dif-
ficult to determine a  universal list of competencies of 
project team members.
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Undoubtedly, particular behaviours in human be-
ings can be related to types of personality and shaped 
by experience and the process of socialization. Human 
behaviour is defined as a  coordinated action taken in 
a  particular environment at a  specific point in time. 
Behaviour can be reactive or intentional [Porta, 2008, 
p. 157]. Freud’s theory assumes that human behaviour 
is the result of a  conflict between the id, ego and su-
perego, where the ego represents the rational mind, id 
–  self-centred mind (striving for pleasure) and super-
ego – an internalized set of cultural rules (As cited in: 
[Baran, Davis, 2007, pp. 94-95]). 

In literature describing teamwork various types of 
team member behaviours are presented, which was 
found worth being referred to while conducting re-
search on the work in projects. Managing a  project 
team lies within the responsibilities of a project man-
ager. Nowadays, due to the increasing popularity and 
diversity of projects, anybody can become a  project 
manager, e.g. product manager, product engineer, mar-
keting specialist, HR specialist. The aforementioned 
people should be aware that apart from knowledge, 
skills and experience, there are other features of pro-
ject team members that do influence the overall effec-
tiveness of a project.

This article aims at presenting the issue of possible rela-
tions between behavioural types and project effectiveness 
by answering the research questions specified below:
1.	What are types of team member behaviours?
2.	How do particular types of team member behaviours 

influence the overall type of team behaviour? 
3.	What type of team behaviour ensures achieving pro-

ject objectives? 
For the purpose of this paper literature studies were 

conducted in fields of psychology and team man-
agement (including management of project teams). 
Moreover, the secondary and primary research results 
which involve teamwork effectiveness were utilised. 
Since behaviour can be regarded as a cultural artefact, 
the author has also referred to results of empirical re-
search conducted on types of organisational culture fa-
vourable to project management. The research project 
was financed by the National Science Centre Poland 
(DEC-2013/09/D/HS4/00566).

types of human behaviours in a team 

b ehaviour is said to be “the link between what we 
want to achieve and what we get” [Gillen, 2002, 

p.  7]. Most often people behave instinctively in accord-
ance with habit, and when it ceases to be effective, they 
rarely think about changing it [Gillen, 2002, p. 8]. Accord-
ing to R.M. Belbin [2003, p.  48] behaviour of people in 
a group is affected by:
a)	 personality,
b)	 mental capacity,
c)	 current values and motivations,
d)	 external limitations,

e)	 experience,
f)	 learning a role.

In the group process there are three types of human 
behaviour, i.e. self-oriented, interaction-oriented and 
task-oriented. The characteristics of the behaviours 
mentioned above are shown in Table 1. Typically, one 
of these types of behaviour is dominant within an in-
dividual. None of the trends in the behaviour is either 
positive or negative in its nature. Nevertheless, de-
pending on the situation, a specific type of behaviour 
may have a positive, negative or neutral influence.

Firstly, work in a  project team for a  self-orient-
ed person can be an important step in personal de-
velopment, which should be followed by starting 
to perceive the team as a  reference point. Secondly, 
interaction-oriented people can learn that conflicts 
do not have to lead to team disintegration. What is 
more, they discover that expressing one’s anger and 
defending one’s own rights can be more successful in 
solving a problem than a prematurely offered compro-
mise. Thirdly, task-oriented people while involved in 
teamwork can get familiarised with the group process-
es and the importance of interpersonal relationships, 
communication and feedback.

A team balanced properly in terms of skills, experi-
ence, personality and behaviour is the basis for effec-
tive teamwork. Nevertheless, in practice it is difficult 
to provide a  multi-dimensional equilibrium in each 
team. The predominant types of individual behaviour 
are turned into the dominant type of behaviour in 
a team (called by the author, the type of team behav-
iour). For example, if task-oriented behaviours are 
dominant within the individuals of a particular group 
then the team behaviour is also classified as task-ori-
ented. In the following part of this article a  relation-
ship between a  type of team behaviour and achieved 
results will be described.

the impact of predominant 
behavioural types of individuals 
on achieved teamwork results 

t raditionally a team, in which one of the aforemen-
tioned types of behaviour is predominant, would 

not be successful. The team leader’s job was to restore 
the balance between these tendencies, both in the 
team as a  whole and within its individual members. 
”Behaviour Management” in the traditional approach 
would require the following actions from the project 
manager [Bożek, 2010]: 
•	In the case of strong self-orientation an interven-

tion should focus on showing that involvement 
of a  particular person in the project is important. 
The other team members are equally competent 
and they also greatly contribute to the project. To 
prevent the domination of the discussion by one or 
several persons, the leader may, for example, limit 
the duration of their contribution in advance.
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Self-oriented behaviour Interaction-oriented behaviour task-oriented behaviour

• healthy selfishness;
• willingness to take risks;
• courage to express beliefs, even ones 

that are unpopular and inconsistent 
with the opinion of the majority;

• self-confidence;
• motto: if my ideas are implemented, 

we will achieve optimal results;
• dominating discussions;
• high willingness to represent the 

team and its performance outside the 
team;

• a strong need for recognition.

• ensuring that all members are 
involved;

• facilitating cooperation and 
emphasising common issues;

• paying attention to the atmospherical 
changes in the team;

• eagerness to look for compromise;
• restoring harmony in a team is more 

important than achieving a good 
result;

• underestimation of the importance of 
productive conflicts;

• not paying attention to needs and 
negative feelings.

• a strong focus on completing tasks;
• organisation of work processes;
• taking care of flow of the professional 

information;
• accurate description and 

summarization of substantive issues;
• ignoring relationships, dynamic 

group processes and displaying 
affection.

Table 1. Characteristics of behaviour of individuals in a project team

Source: own study based on [Sikorski, 1999, p. 41; Bożek, 2010; Hallriegel, Slocum, 2008,  p. 367]

•	People with strong interaction-orientation should 
be encouraged by the leader to express their views 
and needs, and to confront them with the views of 
others. When the group is too focused on relation-
ships it is the leader’s role to remind them the ob-
jective of their gathering.

•	In a team dominated by the strong task-orientation 
the team leader’s role is to emphasise that good re-
lationships and smooth cooperation are necessary 
to achieve the goals. Thus, the team leader should 
encourage team members to give feedback and ask 
others about their needs and feelings. 
Taking all the above into consideration one should 

remember that negative reinforcement is much less 
effective than positive reinforcement. It is easier to 
modify a  particular behaviour with a  reward than 
a punishment [Kozielecki, 1998, p. 45].

As previously indicated team behaviours as well as 
individual behaviour of individuals can be interaction-, 
self- or task- oriented. Moreover, in the literature the two 
dimensions and the four basic styles of team functioning 
are distinguished (see Figure 1). The dimensions are as 

follows: “Results/Goals orientation” vs. “People orienta-
tion” and “Processes orientation” vs. “Tasks orientation”, 
where [Report, 2010, p. 21; Łobocki, 2010, p. 32]: 
a)	 Results orientation means focusing in particular 

on individual goals and monitoring their imple-
mentation. Competitiveness between the group 
members can be observed here.

b)	 People orientation is about paying attention to re-
lationships within the team and the motivation of 
its members.

c)	 Processes orientation means organising the team-
work on the basis of clearly defined roles, struc-
tures and processes.

d)	 Tasks orientation involves an individual approach 
to the majority of tasks including the creation of 
new practices and allocating resources in accord-
ance with current needs.

In addition to the four basic styles of team func-
tioning mentioned above there are also mixed styles 
[Report, 2010, p. 21; Łobocki, 2010, p. 33]:
•	the team of organised producers – goals- and pro-

cesses-oriented team,

Figure 1. The dimensions and basic styles of team functioning
Source: own study based on [Report, 2010, p. 21; Łobocki, 2010, 
p. 33]
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•	the team of independent hunters – goals- and 
tasks-oriented team,

•	the corporate family — processes- and people-ori-
ented team,

•	the flexible team — people- and tasks-oriented 
team.
Finally, there are teams whose style of operation 

can be described as balanced as they preserve the 
equilibrium between the four poles of the specified 
dimensions. But is it really a recipe for the success of 
a project team?

Unfortunately, in English language publications 
on the subject of team and project management, the 
issue of the influence of behavioural types on team 
effectiveness is not taken into consideration, although 
many authors created lists of effective team character-
istics. S.G. Cohen and D.E. Bailey [1997, p. 244] cre-
ated a  holistic model of factors of team effectiveness 
such as: task design, group composition, organisa-
tional context, psychological traits (e.g. cohesiveness), 
internal and external processes. E. McFadzean [2002, 
p.  465] believed that the appearance of a  number of 
models of team effectiveness was indicative of a vari-
ety of variables such as personality, group size, work 
norms, status relationships, group structure etc. that 
can impact on team effectiveness and its measurement. 

There are authors who focus on particular factors of 
team effectiveness (including project team) or its ab-
sence. For example R.M. Belbin ([1981, pp. 132-133] 
as cited in: [Senior, 1991, p.  245]) claims that each 
team needs an optimum balance in both functional 
roles and team roles. Team roles should be relevant 
to different stages of a  team’s project or other team’s 
activities ([Belbin, 1993, pp.  100-101] as cited in:  
[Senior, 1997, p. 247]). According to J.R. Katzenbach 
and K.D. Smith [2001, p. 71] the main factor of team 
effectiveness is the focus on results. On the other hand, 
D. Miller [2010, p. 24] claims that team effectiveness is 
determined mainly by personal contribution to team 
potential. The contribution concerns personal attitude 
to teamwork and positive personal energy. 

P. Lencioni [2002, pp. 188-189] describes five dys-
functions of teamwork which are: absence of trust, 
fear of conflict, lack of commitment, avoidance of ac-
countability and inattention to results. Finally, C. Bur-
ton [1999, p.  46], K. Kendra and L.J. Taplin [2004, 
pp.  30-45] stress that project effectiveness (which is 
a  result of project team’s work) is mainly based on 
project manager’s potential (including competencies 
and behavioural types). There are many character-
istics of desirable project manager’s competencies in 
the literature (For more see [Gehring, 2007, pp.  48-
53; Geoghegan, Dulewicz, 2008, pp.  65-66]). Moreo-
ver, C.Sh.  Burke et al. [2006, p.  299] shows that per-
son-focused leadership correlates with perceived team 
effectiveness higher than task-focused leadership. 
Overall, it is important that project managers create 
a  positive-emotional environment for effective team 
working [West, 2012, p. 61].   

The results of the study “Your Team” conducted in 
Poland at the turn of 2009 and 2010 by AchieveGlobal  
[Report, 2010, pp. 21-22; Łobocki, 2010, p. 35] clear-
ly shows that the teams judged as more effective are 
those that are people-oriented. Furthermore, the 
processes and tasks-orientation is not reflected in the 
team effectiveness according to the respondents’ opin-
ion. The survey was conducted among 300 members 
of different teams. A project team is a special kind of 
team, because projects can vary in terms of the aim, 
degree of complexity and time requirements. Projects 
are often implemented in different organisational 
(including cultural) conditions. Does it mean that an 
effective project team is always the one in which peo-
ple-oriented behaviours are dominant? 

The above question was addressed in structured 
direct interviews to 22 project managers working in 
different companies in Poland in 2012. This was a pi-
lot research focused on identifying the mechanism of 
people management in project-oriented organisations 
as well as verifying the research tool (questionnaire). 
Other conclusions drawn from this research were 
presented by the author in previous publications (e.g. 
[Piwowar-Sulej, 2013, pp. 165-174]).  The respondents 
were called upon to manage a variety of projects. Some 
of them were employed in project-based organisations 
(e.g. construction companies), while others in repet-
itive actions-oriented organisations (e.g. banks). The 
results of this research concur with previous results 
obtained by AchieveGlobal. All respondents (22 pro-
ject managers) chose people orientation as the main 
factor contributing to the effectiveness of different 
types of project.

One hundred project managers were asked the 
same question in structured direct interviews within 
the main author’s research project titled “Personnel 
function in project-oriented organisation” (DEC-
2013/09/D/HS4/00566) in 2014. Half of the respond-
ents worked in project-based organisations and the 
half in other business sectors in Poland. The author 
used a  purposive sample which was selected based 
on the knowledge of a population and the aim of the 
study. The number of organisations which are based 
on repetitive actions but also use tools of project man-
agement is not determined. Therefore, it is difficult to 
determine the number of subjects in the research pop-
ulation. The main goal of the research was to diagnose 
differences in HRM in both types of organisations. 
76% of project manager’s chose people orientation and 
24% task orientation as dominant behavioural factors 
which influenced a project effectiveness. The answers 
were not correlated with the type of organisation (pro-
ject-based vs. not project-based). The author realises 
that the findings of this study should be considered 
carefully. They are a  subject to the limitations of the 
method. 

The above mentioned results correspond with the 
outcomes of the empirical research on the impact of 
organisational culture on the effectiveness of project 
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management. Patterns of behaviour accepted within 
a  group as binding are at the same time one of the 
components of cultural artefacts [Roehm, 2006, 
pp. 24-30]. According to C. Sikorski [2005, p. 12] pat-
terns of behaviour, as a third type of cultural patterns, 
are formed due to popularisation of certain attitudes 
of group members towards particular objects and 
situations.

The empirical research held by H.J. Yazici [2011, 
p. 27] presents that the clan culture that is character-
ised by high coherence, collegiality in decision-mak-
ing and a special sense of organisational identity, sig-
nificantly increases the effectiveness of projects. The 
author used the culture typology by K.S. Cameron and 
R.E. Quinn (For more see [Cameron, Quinn, 2006]). 
The survey was distributed to 400 project profession-
als from chapter of Project Management Institute 
and chapter of American Society for Quality Control. 
Respondents were asked to divide 100 points among 
four types of organisational culture, depending on 
the extent to which each culture was similar to their 
own organisation and what they would prefer to see in 
five years (a desired culture for project and business 
performance).  

Such an opinion was also concluded during the au-
thor’s research (used case study method) conducted 
in one of the financial services companies in Wrocław 
in 2013. The author also used the culture typology by 
K.S. Cameron and R.E. Quinn. The data was collected 
by using structured as well as informal direct inter-
views with 7 people involved in projects (project man-
agers and significant line managers). Most of them 
acknowledged the existence of a relationship between 
organisational culture and the method of project com-
pletion. The cultural influence is visible in:
a)	 Project team structure, role distribution, time al-

location,
b)	 The prerogatives of project manager, project man-

agement methodologies, the way of accommodat-
ing changing customer needs

c)	 Topics and goals of a project.
The interviewed respondents clearly stated that 

the clan culture is the best positive stimulus, not only 
when it comes to the project work but all the activities 
undertaken in the organisation as well (For more see 
[Piwowar-Sulej, 2014, pp. 143-148]). 

Conclusions

I t is common knowledge that approaching various 
challenges as projects has been steadily gaining pop-

ularity. Using even the most basic techniques to facil-
itate planning and monitoring of projects contributes 
to boosting work efficacy. Therefore, project managers 
should be familiar with basic rules of project manage-
ment in order to handle the task at hand in a more ef-
fective way.

Project managers are directly involved in the process 
of project management. They coordinate tasks, keep the 
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przedsiębiorstwa państwowe) cechują się większą energią 
i zwinnością niż większość zachodnich korporacji. Chińscy 
menedżerowie prezentują także odmienne podejście do 
zarządzania personelem. Wynika to zasadniczo z  kultu-
rowego podejścia do zarządzania, w  którym pracownicy 
traktowani są jako członkowie rodziny przy jednoczesnym 
stawianiu przed nimi wysokich wymagań. Dyrektorzy ge-
neralni zwykle rozpoczynają karierę od najniższego szcze-
bla w hierarchii organizacji. Przykładowo, trzej legendarni 
założyciele chińskich firm: Haier –  Zhang Ruimin, ZTE 
– Hou Weigui, Wanxiang – Lu Guanqiu zaczynali od pra-
cy przy produkcji oraz brali udział w walce o uwolnienie 
swoich firm spod kontroli państwa. Założycielami dużych 
obecnie przedsiębiorstw często byli także handlowcy, na-
uczyciele czy urzędnicy. Firmy te stopniowo pozyskiwały 
sojuszników, sprawnie wprowadzały nowe produkty oraz 
przez cały czas dokonywały ekspansji na nowe rynki. Takie 
przedsiębiorstwa dążą do utrzymania  wysokich wskaźni-
ków rozwoju i wzrostu, a także są świetnie przystosowane 
do dynamicznych zmian w otoczeniu. 

Chińscy menedżerowie wyznają dwa zasadnicze poglą-
dy. Po pierwsze uznają, że muszą tworzyć swoje własne eko-
systemy, po drugie muszą radzić sobie z makrootoczeniem 
w  takim samym stopniu jak otoczeniem wewnętrznym. 
Chiński przedsiębiorca musi od podstaw zbudować przed-
siębiorstwo, kreując jednocześnie kompetencje podmiotów, 
z którymi współpracuje, w tym pracowników, dostawców. 
Musi wykreować relacje z  rządem, pozyskać zasoby kapi-
tałowe, a  nawet stworzyć szkoły dla dzieci pracowników. 
Ten sposób budowania biznesu reprezentuje właśnie Zhang 
Yong, twórca szybko rozwijającej się sieci restauracji serwu-
jących kociołki Hai Di Lao. Jednym z kluczowych dla osią-
gnięcia sukcesu czynników jest umiejętność dostrzegania, 
rekrutowania i utrzymania w organizacji młodzieży, która 
w wieku dwudziestu jeden lat będzie mogła przejąć zadania 
kierownika sklepu czy restauracji.

Zhang Yong weryfikuje kandydatów, powierzając im 
zadania wykraczające poza ich kompetencje, na przykład 
negocjacje z  przejmowaną, konkurencyjną siecią. Dzięki 
temu w  łatwy sposób może zidentyfikować wybitne jed-
nostki, którym można delegować odpowiedzialne zadania.

chińskie podejście do zarządzania

Thomas Hout jest byłym partnerem Boston Consulting 
Group, wykłada gościnnie w Monterey Institute of Inter-
national Studies. Jest adiunktem we Fletcher School przy 
Tufts University. 

David Michael jest starszym partnerem i dyrektorem 
wykonawczym w Boston Consulting Group, w San Fran-
cisco. Wcześniej prowadził jej chiński oddział.

THOMAS HOUT, DAVID MICHAEL, A Chinese 
Approach to Management, „Harvard Business Review”, 
September 2014.

wprowadzenie 

c hiny oraz działające na tamtejszym rynku przed-
siębiorstwa wydają się niewyczerpanym źródłem 

nowych pomysłów w  zakresie zarządzania. Tamtejsze 
państwowe przedsiębiorstwa to w  zdecydowanej więk-
szości duże firmy, poddane stałej kontroli i  rządowym 
regulacjom, jednakże eksperymentujące z  zachodnimi 
stylami zarządzania. Chiny dążą do wykreowania przed-
siębiorstwa na miarę GE czy Samsunga. Natomiast poza 
granicami kraju chińscy biznesmeni są bardziej kojarzeni 
z  posiadaniem pokaźnego majątku aniżeli wykorzysty-
waniem innowacyjnych stylów zarządzania. Co ciekawe, 
Chińczycy w dziedzinie zarządzania mogą nauczyć rozwi-
nięte kraje więcej niż większość pozostałych nacji.

Najlepsze prywatne chińskie przedsiębiorstwa nie 
są jeszcze na etapie wykorzystywania pionierskich i  ra-
dykalnych sposobów zarządzania, jak miało to miejsce 
w  przypadku Toyoty czy innych japońskich firm, które 
50 lat temu wprowadzały TQM czy systemy just in time. 
Zamiast tego chińskie firmy wskazują kierunek, w którym 
aktualnie zarządzanie powinno zmierzać: reagowanie, im-
prowizacja, elastyczność i szybkość. 

W ostatnich kilku dekadach w  chińskich firmach na-
stąpiły duże zmiany w podejściu do zarządzania. Ewolucja 
w  kierunku gospodarki przypominającej kapitalizm spra-
wiła istotną zmianę ekosystemu, w którym to organizacje 
szybko musiały podążać za coraz to nowszymi trendami. 
Chcąc utrzymać przewagę konkurencyjną, były zmuszone 
do błyskawicznego dopasowania się do masowej urbaniza-
cji, ostrej konkurencji, a nawet wszechobecnej korupcji.

Zdaniem Paula Lawrenca i Jaya Lorscha z Harvard Bu-
siness School, sposób zarządzania firmą jest bezwzględnie 
powiązany z  jej macierzystą gospodarką. Twierdzą, że na 
stabilnych i  złożonych rynkach funkcjonują przedsiębior-
stwa cechujące się rozbudowaną strukturą, a ich menedże-
rowie posiadają zdolności zarządzania różnorodnością, tak 
w  zakresie funkcji organizacji, jak i  jej klientów. Szybko 
zmieniające się rynki sprzyjają natomiast spłaszczaniu 
struktury organizacyjnej oraz upraszczaniu systemu za-
rządzania. Dzięki temu następuje szybki transfer nowych 
informacji, a menedżerowie wykazują się dużą samodziel-
nością i  autonomią działania. Firmy chińskie (pomijając 
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Jako że nic tak nie ogranicza wzrostu firmy jak niewy-
korzystywanie możliwości zarządzających, Zhang Yong 
stara się pogłębić zaangażowanie swoich menedżerów 
poprzez oferowanie im wysokich premii, sponsorowanie 
zagranicznych wyjazdów, zapewnianie mieszkań czy 
edukacji dla dzieci. Ponadto nakłania osoby planujące 
założenie własnej działalności do podpisania umów 
współpracy, na mocy których staną się jego dostawcami. 
W końcu skupia się na relacjach z państwem, dzięki któ-
rym uzyskał liczne ulgi finansowe, dotacje czy fundusze 
inwestycyjne z  poszczególnych prowincji. Sukces osią-
gany poprzez tego rodzaju działania jest możliwy dzięki 
umiejętności kreowania relacji personalnych, a  także 
wskazywania urzędnikom, iż działanie przedsiębiorstwa 
może wspomóc realizację ich celów. 

Thomas Hout i David Michael zwracają uwagę także na 
drugi aspekt, czyli relacje przedsiębiorstwa z państwem. 
Przez dziesięciolecia Chińska Partia Komunistyczna 
z  ledwością tolerowała istnienie prywatnych przedsię-
biorstw. Pozycja nowo powstałych przedsiębiorstw była 
bardzo trudna, zatem konwencjonalne metody zdoby-
wania surowców, talentów czy funduszy były dla nich 
niedostępne. Chińscy biznesmeni nadal posiadają zdol-
ność wpływu na określonych urzędników na przykład  
w  celu wynajmu przestrzeni, pozyskania pracowników, 
importu materiałów czy zwiększenia kapitału.

Wyniki tego procesu byłyby fascynujące dla Karola 
Darwina z punktu widzenia jego badań skupiających się 
na tym, w  jaki sposób gatunki rozwijają się  w wyniku 
panujących w środowisku nacisków. Jeśli okres kambru 
wraz z  eksplozją i  wyginięciem gatunków miałby swój 
odpowiednik w ekonomii, to byłyby nim Chiny w okresie 
od roku 1991 do chwili obecnej. Wielu chińskich przed-
siębiorców poniosło porażkę, jednak ci, którzy przetrwa-
li, stali się sprytnymi, elastycznymi i  bezwzględnymi 
konkurentami. Może stanowić to wstęp do ery, w której 
przewagę nad konkurencją  na poziomie globalnym za-
pewni umiejętność szybkiej adaptacji, poruszania się 
w  trudnym otoczeniu i  korzystania z  niesprawdzonych 
jeszcze talentów.

Chińskie praktyki zarządzania

W ciągu ostatnich pięciu lat Thomas Hout i  David 
Michael przebadali przeszło 30 dużych chińskich, 

prywatnych przedsiębiorstw. Odkryli, że w  większości 
z nich dominuje myślenie charakteryzujące się dbałością 
i  dążeniem do perfekcji, które są istotniejsze od troski 
o czas czy finanse. Dostrzec można także obawę o przy-
szłość. Ponadto występuje uproszczona struktura orga-
nizacyjna, a pracownicy posiadają zdolność wchodzenia 
w relacje z państwem, niezależnie od zajmowanej w niej 
pozycji. Skuteczne firmy wyróżniają się także wysokimi 
aspiracjami oraz eksperymentowaniem z radykalnie od-
miennymi technikami i praktykami w zarządzaniu.

Kluczowym elementem chińskiej praktyki zarzą-
dzania jest uproszczona struktura organizacji. Chińscy 
menedżerowie znani są z przewodzenia firmie z samego 
szczytu, jednak rzadziej mówi się o znaczącej decentra-

lizacji, jaką przeprowadzają. Pozwala im to reagować 
szybko na zmiany na rynku oraz błyskawicznie nadawać 
przedsiębiorstwom nowy kierunek. W Chinach koniecz-
ność adaptacji występuje stale oraz wymaga utrzymy-
wania tempa nie tylko względem rynku, ale również 
w kwestii różnic występującymi pomiędzy prowincjami. 
Dotyczą one zazwyczaj stopnia rozwoju regionu oraz 
specyfiki lokalnych władz. W związku z tym firmy chiń-
skie zmuszone są do tworzenia struktur pozwalających 
na bardzo dużą niezależność pracowników. W tym miej-
scu warto przytoczyć przykład drugiej co do wielkości 
firmy produkującej sprzęt gospodarstwa domowego, 
Midea, położonej w  Shunde –  mieście znajdującym się 
przy granicy z  Hongkongiem. Firma produkuje wszel-
kiego rodzaju sprzęt, począwszy od odkurzaczy, poprzez 
czajniki, aż po kuchenki mikrofalowe i aparaturę do kli-
matyzacji. Najważniejsze linie produkcyjne działają jako 
niezależne przedsiębiorstwa. Każda działalność posiada 
odrębność finansową oraz ma niezależnego menedżera, 
pozyskującego własny personel, ustalającego oddzielną 
listę dostawców i odbiorców, mającego możliwość wybu-
dowania fabryki tam, gdzie jest to finansowo najkorzyst-
niejsze. W  2013 roku Midea zatrudniała 126 000 osób 
oraz osiągnęła obrót na poziomie 18,7 mln dolarów; dla 
porównania Whirpool zatrudniał wtedy 69 000 osób, 
a sprzedaż sięgnęła 19 mln dolarów. Tym samym Midea 
zatrudniała prawie dwa razy więcej pracowników przy 
takiej samej sprzedaży, co pokazuje, że w  przypadku 
takiego rodzaju organizacji potrzebne są zdwojone za-
soby osobowe. Oczywiście należy wziąć pod uwagę,  że 
chińskie firmy produkują więcej wewnątrz firmy oraz 
płacą pracownikom mniej niż ich zachodni konkurenci, 
tym samym mogą pozwolić sobie na zatrudnienie więk-
szej liczby osób. Dodatkowo, działając w kraju o niezbyt 
rozbudowanej infrastrukturze biznesowej, gdzie brakuje 
przewoźników, dystrybutorów i sieci detalicznych, firmy 
potrzebują znacznego kapitału ludzkiego, aby sprawnie 
funkcjonować.

Badani przez Thomasa Houta i  Davida Michaela 
chińscy przedsiębiorcy starali się mieć jak największą 
liczbę bezpośrednich podwładnych, osiągając krytycz-
ną decentralizację i  płaską strukturę firmy. Największy 
producent sprzętu gospodarstwa domowego w Chinach, 
firma Haier, składa się z  tysięcy małych firm, a wszyst-
kie odpowiadają bezpośrednio jednemu przełożonemu. 
Nie posiada ona typowych centrów kosztów, nawet dział 
finansowy funkcjonuje niezależnie, dostarczając odpłat-
nych usług finansowych i doradczych.

W zachodnich firmach uważa się, iż rozbudowana 
sieć zależności na linii przełożony –  podwładny chro-
ni przed ryzykiem, eliminuje zróżnicowane standardy 
jakości dotyczące danych produktów lub niejednakowe 
procedury zatrudnienia, a  jednocześnie pozwala na 
wzrost wydajności oraz daje możliwość wymiany wiedzy. 
Jednakże Chiny nie utożsamiają się z tym sposobem my-
ślenia. Chińscy przedsiębiorcy dążą przede wszystkim 
do jak najwyższego wzrostu efektywności przedsiębior-
stwa, wierząc w  funkcjonowanie takich struktur orga-
nizacyjnych, które pozwalają na błyskawiczny rozwój. 
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Należy dodać, iż zdolność do improwizacji oraz szybkość 
połączona z  niskimi kosztami zawdzięczanymi korzy-
ściom skali, faktycznie potrafi zmienić sytuację zarówno 
w Chinach, jak i poza ich granicami.

Kolejnym istotnym czynnikiem w podejściu do zarzą-
dzania jest fakt, iż firmy w  Chinach działają w  ramach 
dwóch wymiarów czasowych: z  jednej strony prowadzą 
bieżącą działalność, a z drugiej przygotowują się do po-
dwojenia swoich rozmiarów w ciągu trzech do pięciu lat. 
Wymaga to nie tylko pozyskiwania dodatkowych zaso-
bów, ale również wdrażania nowych modeli biznesowych 
oraz wprowadzania na rynek nowych marek. W Stanach 
Zjednoczonych czy w Europie zazwyczaj centrala przed-
siębiorstwa funkcjonowałaby równolegle w obydwu tych 
wymiarach, jednakże w  Chinach wyznacza się dwóch 
niezależnych menedżerów odpowiedzialnych za jeden 
w  wybranych wymiarów. Przywódcy chińscy preferują 
kontakty bezpośrednie. W  większości decydują się oni 
raczej na zatrudnienie większej liczby osób niż tworzenie 
nowych stanowisk w organizacji.

Uznani dyrektorzy w  Chinach podejmują decyzje 
ad hoc oraz zarządzają na poziomie mikro. Najbardziej 
pożądanymi pracownikami zatem są osoby przedsiębior-
cze, gotowe do funkcjonowania w trudnych warunkach, 
przy czym z reguły nie są specjalistami w swej dziedzinie. 
Niestety, wiążę się to też z dużą rotacją pracowników (co 
roku wskaźnik wzrasta o 20%). Co więcej, większość firm 
nie inwestuje w retencję najzdolniejszych pracowników, 
jak również ich rozwój.

Priorytety chińskich przedsiębiorstw

D ominująca część Chin nadal jest w  fazie rozwoju, 
a  rynek cechuje się niedoświadczonymi klientami, 

niedokapitalizowanymi firmami, nieznanymi markami 
i  specyficznymi dla danej lokalizacji zwyczajami i  tra-
dycjami. Na przykład sposób, w  jaki definiowana jest 
jakość, odpowiada lokalnym potrzebom. Firmy budow-
lane skłonne są zapłacić więcej za beton, który wysycha 
szybko lub może być wylewany w temperaturach poniżej 
zera, jako że zależy im przede wszystkim, by budować 
jak najszybciej oraz móc pracować przez siedem dni 
w tygodniu. Nie zapłacą natomiast wyższej ceny za beton 
o  pięćdziesięcioletniej trwałości w  porównaniu z  beto-
nem o trwałości trzydziestoletniej. Idąc tym samym try-
bem rozumowania, chińskie sieci sprzedaży detalicznej 
nie zdecydują się na inwestowanie w bardziej trwałe wy-
posażenie sklepów, będą preferować raczej permanentną 
zmianę lokalizacji, która daje możliwość generowania 
większych zysków i  staje się tym samym podstawową 
wartością i priorytetem dla organizacji.

Przykład firmy Sany i jej ekspansji na rynku budowla-
nym w Chinach pokazuje, w jak odmienny sposób doko-
nuje się tam adaptacji działalności do potrzeb lokalnych 
klientów oraz władz. Firma głównie produkuje betoniar-
ki do betonu towarowego oraz koparki, które w krajach 
rozwiniętych sprzedaje się wykonawcom, oczekując, że 
będą działać przez dziesięciolecia. W Chinach sprzedaje 
się je przede wszystkim lokalnym firmom leasingowym, 

wypożyczającym sprzęt lokalnym wykonawcom do poje-
dynczych zleceń. Takie firmy leasingowe są nieduże, ale 
mają rozbudowaną sieć kontaktów. Konkurują na rynku 
dostępnością sprzętu, a nie jego trwałością.

Sany produkuje maszyny niskiej jakości, posiada 
bardzo skoncentrowany lokalnie systemem dystrybucji, 
pobiera bardzo niewielkie zaliczki lub nie pobiera ich 
wcale. Posiada także bardzo rozbudowaną sieć kontak-
tów na rynku, dzięki którym może realizować sprzedaż 
dla bardzo dużej liczby klientów. Natomiast ich między-
narodowi rywale, jak Komatsu czy Caterpillar, sprzedają 
maszyny znacznie lepszej jakości do kilku firm budowla-
nych, dysponujących dużym kapitałem. Model bizneso-
wy Sany pozwolił na skorzystanie z ogromnych korzyści 
skali, co dało firmie możliwość nabycia niemieckiej mar-
ki Putzmeister i ekspansji na zamorskie rynki.

Kolejnym priorytetem jest szybki rozwój nowych 
produktów. Tempo, z jakim chińskie firmy wypuszczają 
nowe produkty, bazując na istniejących technologiach, 
a  także sprawność późniejszego ich produkowania na 
masową skalę są imponujące. Takie podejście pozwalało 
Chinom na zdobycie przewagi na światowym rynku po-
likrystalicznych paneli słonecznych oraz doprowadziło 
do zmuszenia amerykańskich i japońskich producentów 
do produkowania jeszcze tańszych paneli amorficznych 
typu “cienka warstwa”. Firma Goodbaby International 
Holdings, lider na chińskim rynku wózków i  fotelików 
samochodowych dla dzieci, zwycięża ze swoimi konku-
rentami dzięki wprowadzaniu co kwartał na rynek prze-
ciętnie 100 nowych produktów. Nawet sieci fast-foodowe, 
w tym KFC China, wprowadzają co roku więcej nowych 
produktów, aniżeli ma to miejsce w Stanach Zjednoczo-
nych. Determinantem ponownie jest tu kwestia gustów 
i smaków lokalnych.

Zdolność do tworzenia nowej oferty to produkt ubocz-
ny dziedziczenia. Firmy, takie jak Midea, Wanxiang czy 
Goodbaby, zaczęły od produkcji dóbr, których same nie 
projektowały. Tym samym rozwinęły metody sprawnego 
tworzenia prototypów zgodnie z potrzebami kupujących 
tak, aby jak najszybciej rozwijać działalność. Nauczyły 
się dostosowywać projekty w  sposób, pozwalający na 
wykorzystanie  dostępnych materiałów, jeśli te oryginal-
ne okazały się zbyt drogie lub trudno dostępne. Posiadły 
wiedzę, jak modyfikować swoje wyposażenie tak, aby 
pozwalało na produkowanie innych towarów. Ponadto 
wykształciły zdolność znaczącego obniżania kosztów. 
Taka elastyczność okazała się pomocna przykładowo 
dla firmy Waxiang przy przejściu od produkcji części do 
rowerów z odpadków metalowych do wytwarzania czę-
ści dla Wielkiej Trójki z Detroit (Ford, General Motors, 
Chrysler). Dyrektor naczelny firmy Wanxiang Lu zasto-
sował znaną tylko sobie taktykę, wykorzystującą jego 
własny instynkt handlowca oraz niskie koszty produkcji 
w chińskich fabrykach. Lu wysłał do Stanów Zjednoczo-
nych swojego zięcia, aby nadzorował tamtejsze operacje. 
Przewaga Wanxiang nie leżała w  wyższej technologii 
produkcji czy lepszych projektach, skoncentrował się za-
tem na trzech innych poziomach. Po pierwsze, sprowa-
dzał z chińskich fabryk do USA tańsze części, które były 
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wykorzystywane w procesie produkcji oraz późniejszego 
wykończenia produktów. Po drugie, inwestował w firmy, 
które nie są bezpośrednio przez Wanxiang kontrolowane, 
aczkolwiek przebiega między nimi wymiana informacji. 
Wreszcie, po trzecie, Wanxiang zbudował najmocniejsze 
w  historii firmy relacje z  amerykańskimi menedżerami 
i pracownikami.

Inną firmą wykorzystującą elastyczne podejście do 
zarządzania jest Broad Group, działająca w  mieście 
Changsha. W  przyjazny dla środowiska sposób, w  bły-
skawicznym tempie buduje nowe nieruchomości. Wyko-
rzystuje do tego gotowe komponenty i moduły budow-
lane powstające w  fabryce. Ponadto stworzyła system 
logistyczny pozwalający na  szybkie przenoszenie modu-
łów i łatwe dodawanie ich do siebie. Powstałe moduły są 
kompletne, można je łatwo połączyć oraz przetranspor-
tować na konkretny plac budowy.

Powyższe przykłady ukazują, że chińskie firmy kon-
certują się bardziej na kompetencjach przemysłowych 
aniżeli na wytwarzaniu nowych technologii, oryginal-
nych projektach, doborze materiału, projektowaniu wy-
posażenia czy zdobywaniu wiedzy na temat klientów lub 
rynku. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na różnice 
w orientacji firm chińskich i międzynarodowych, które 
obrazuje poniższa tabela.

Podejście firm 
chińskich

Podejście firm 
międzynarodowych

Funkcje 
produkcyjne 
i inżynieryjne

Zbliżone lub połączone Dystans między 
funkcjami

Zasoby

Nabywanie technologii 
dzięki formalnym 

umowom licencyjnym, 
produkcja i testowanie 
technologii na miejscu

Kreowanie własnej 
technologii, 

outsourcing procesów 
produkcyjnych poza 

granice kraju

Zatrudnienie

Większa liczba 
menedżerów średniego 
szczebla i pracowników 

operacyjnych

Ograniczanie 
zatrudnienia na 

korzyść większego 
zmechanizowania 

procesów

Kluczowe różnice w podejściu firm chińskich i międzynarodo-
wych do zarządzania

Kolejnym priorytetem jest budowanie relacji z ośrod-
kami władzy. Skuteczne firmy starają się rozpracować 
partyjne sposoby działania oraz schematy organizacyjne 
agencji państwowych, a także podlegających im struktur 
władzy w każdej prowincji i mieście. Niezwykle ważne jest 
pozyskanie informacji na temat tego, który urzędnik za 
jaką decyzję odpowiada.

Z punktu widzenia osób na kierowniczych stanowi-
skach w  Chinach budowanie relacji z  przedstawicielami 
partii jest kluczem do zarządzania kosztami oraz zobo-
wiązaniami podatkowymi, a  także sposobem na dostęp 
do rynku. Z kolei partia potrzebuje przedsiębiorców, aby 
budować produktywne Chiny i wypracowywać podstawę 
podatkową. Przedsiębiorcy są również ważnym elemen-
tem powstającego ładu politycznego. Należy podkreślić, 

że relacje między założycielami-dyrektorami oraz urzęd-
nikami częściej koncentrują się wokół rozwiązywania 
problemów niż korupcji. 

Przykładowo, w czasie recesji w latach 2008-2009 sekre-
tarze partyjni i burmistrzowie szukali sposobów na zmini-
malizowanie jej negatywnych skutków, w tym przestojów 
w pracy. W jednym z chińskich miast poborca podatków 
nękał dużego prywatnego pracodawcę sprawą sądową 
dotyczącą spornej umowy. Tego typu problem mógł z ła-
twością zostać rozwiązany przez miejskiego sekretarza 
partii. Dyrektor naczelny umówił się z lokalną jednostką 
partii, że nie będzie przestojów, a w zamian za to sprawnie 
i uczciwie rozwiązano jego problemy podatkowe.

Podobne zjawisko można zaobserwować na przykła-
dzie największej chińskiej firmy usługowej IT –  Neuro-
soft, założonej w  1991 roku w  Shenyangu przez trzech 
wykładowców uniwersyteckich. Firma przeznaczyła 
połowę swego kapitału na oprogramowanie, które bardzo 
szybko zostało nielegalnie skopiowane. Współzałożyciel 
i dyrektor naczelny Liu Liren zmuszony był stworzyć wła-
sne oprogramowanie dla klientów business-to-business, 
którzy przez cały czas potrzebowaliby usług Neurosoftu. 
Wreszcie firma wzięła udział w modernizacji systemów IT 
lokalnych i centralnych władz, co spowodowało, że stała 
się nieodzownym elementem chińskiego postępu. Rozbu-
dowując się na tej bazie, Neurosoft rozwinął umiejętność 
obsługiwania wymagającej klienteli zza morza oraz zbu-
dował relacje partnerskie z międzynarodowymi giganta-
mi, takimi jak Harman, Intel, SAP czy Toshiba, tworząc 
zarazem silne systemy wewnętrzne.

Podsumowując, osobliwa mieszanka silnego państwa 
i  słabej infrastruktury pozwala przedsiębiorcom, takim 
jak Lu z  firmy Wanxiang czy Liu z  Neurosoftu, którzy 
posiadają umiejętność budowania relacji z państwem, na 
szybki rozwój, dostęp do nowych rynków.

Podsumowanie

c hińskie podejście do zarządzania jest determinowane 
układami kulturowymi i politycznymi. Wymaga per-

manentnego dopasowania się do  kontekstu. Sposób za-
rządzania wynikający z panujących w kraju pionierskich 
warunków jest bardziej lokalny i zorientowany wertykal-
nie. Pod wieloma względami chiński model zarządzania 
jest powrotem do sytuacji z czasów Henry’ego Forda, RCA 
i Standard Oil, kiedy to w Stanach Zjednocznonych kształ-
towały się rynki narodowe, a  także metody zarządzania. 
Można sądzić, że przyszłość zarządzania znajduje się więc 
gdzieś pomiędzy zreformowaniem zachodnich korpora-
cji pod kątem zwiększenia władzy odgórnej i osiągnięcia 
przez firmy chińskie większej dojrzałości oddolnie. Wza-
jemna nauka jest tu zatem nieodzowna.

Opracowanie:
dr Joanna Żukowska
Szkoła Główna Handlowa w warszawie
Instytut międzynarodowego Zarządzania  
i marketingu
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wdrożenie zarządzania Flotą 
w serwisie turbin parowych

wprowadzenie

c elem tego artykułu jest przedstawienie praktycznego 
przykładu wdrożenia koncepcji zarządzania wiedzą 

z elementami benchmarkingu w postaci zarządzania flotą 
w zakresie serwisu turbin parowych w oddziale firmy AL-
STOM Power sp. z o.o. w Elblągu. Poruszany w niniejszej 
publikacji temat nie jest nowy w odniesieniu do teorii zarzą-
dzania. Szereg przykładów wdrożeń kooncepcji zarządzania 
flotą można znaleźć  w innych branżach usługowych.  Spe-
cjaliści z zakresu zarządzania z pewnością znacznie trafniej 
zdefiniowaliby cytowane zagadnienia teoretyczne. Mam 
jednak nadzieję, że opisana problematyka będzie przydatna 
do dalszych studiów teoretycznych lub pomoże przy wdro-
żeniach tego typu działalności w innych firmach. 

Rola informacji w serwisie turbin

W poniższym opisie przedstawiono ogólną charak-
terystykę rodzajów i  miejsc powstawania infor-

macji w ramach działań remontowych oraz eksploatacji, 
które potrzebne są do  prawidłowego utrzymania stanu 
technicznego turbin zarówno od strony elektrowni, jak 
i firmy serwisującej.

Serwis turbin parowych to grupy monterskie i nad-
zoru, wykonujące prace remontowe lub modernizacyj-
ne w elektrowni oraz remonty fabryczne w warsztacie 
serwisowym. Grupy pracujące na budowie wspiera Pro-
ject Manager, Inżynier Projektu, Biuro Konstrukcyjne, 
Dział Zakupów, Dział Jakości, Dział Diagnostyki, Dział 
Handlowy, jak też w sprawach najważniejszych Dyrek-
cja i  kierownictwo Zakładu. Podobnie jak w  innych 
branżach realizacja kontraktu jest ukoronowaniem 
trudnego etapu pozyskania projektu. Duża część po-
wstałych informacji odnosi się wyłącznie do realizacji 
danego zadania i  ma znaczenie w  danej chwili, nato-
miast około 10-30% informacji może mieć ogromne 
znaczenie w dalszej współpracy z klientami. 

Między remontami kapitalnymi turbina pracuje i prze-
chodzi planowe i  nieplanowe przeglądy. W  trakcie tego 
okresu może dochodzić do usterek wpływających na za-
kres przyszłego remontu. Turbiny są eksploatowane przez 
długi okres czasu, sięgający w skrajnych przypadkach 50- 
-60 lat. W tym czasie powstaje szereg nowych technologii 
pozwalających na podwyższenie sprawności, usprawnie-
nie pracy układów pomocniczych czy też podwyższenie 

dyspozycyjności. W  zależności od stanu technicznego 
konieczna może być wymiana lub retrofit kluczowych 
elementów turbiny jak łopatki, wirnik lub kadłuby. 
W  ostatnich latach nasila się również trend do zmiany 
sposobu pracy bloku energetycznego. Większość turbin 
była przewidziana do pracy w okolicy mocy nominalnej. 
Dzisiaj wraz z  rosnącym udziałem energetyki wiatrowej 
oraz zmieniającymi się wymaganiami sieci moc turbin 
gwałtownie się zmienia w  ciągu doby i  są one znacznie 
częściej odstawiane. Na to wszystko nakłada się zmie-
niające się dynamicznie prawodawstwo w  zakresie wy-
magań środowiskowych, rozliczeń energii produkowanej 
w skojarzeniu lub z biomasy. Podstawą do realizacji prac, 
dostaw, obliczeń i ekspertyz jest posiadanie dokumentacji 
turbiny, odpowiednich dedykowanych narzędzi obli-
czeniowych czy walidowanych metod diagnostycznych. 
Należy też wspomnieć o rozwijających się technologiach 
remontowych oraz doświadczeniach innych oddziałów 
firmy z remontów lub nowych usług pojawiających się na 
rynku. Sytuację komplikuje fakt, że nie ma praktycznie 
dwóch identycznych turbin. Nawet w konstrukcji turbiny 
tego samego typu występują drobne, ale istotne różnice, 
np. w łożyskach, automatyce, układach pomocniczych i są 
to często sprawy bardzo istotne dla bezpieczeństwa pracy. 

Zarządzanie flotą w zakresie 
turbin parowych

Z arządzaniem flotą w  zakresie samochodów firmo-
wych stało się standardem na świecie i  w  Polsce. 

Branża ta posiada swoje stowarzyszenia i  czasopisma. 
Dlaczego podobnej filozofii nie zastosować w energety-
ce? Zamiast przejechanych kilometrów mamy godziny 
pracy, odstawienia i  rozruchy. Zamiast przeglądów 
mamy remonty. Czy producent turbin, jak np. ALSTOM, 
nie jest właściwym podmiotem, aby taki proces zaimple-
mentować? Do takich wniosków doszło kierownictwo 
koncernu ALSTOM, w którym kilkanaście lat temu roz-
poczęto wdrażanie tego podejścia w Centrach Produkto-
wych w Anglii i Niemczech. 

Zarządzanie flotą w  firmie ALSTOM, w  swojej defi-
nicji, polega na zarządzaniu wiedzą techniczną każdej 
z  turbin, biorąc pod uwagę doświadczenia floty. Ze 
wsparciem działań zarządzania flotą, obejmujących 

„Mam proste, lecz silne przekonanie, że najbardziej znaczącym sposobem wyróżnienia waszej firmy od jej konkurencji, 
najlepszym sposobem waszego zdystansowania się od tłumu, jest wykonanie znaczącej pracy w odniesieniu do informacji. 
To, w jaki sposób pozyskujecie, zarządzacie i używacie informacji, będzie determinowało waszą wygraną lub porażkę”. 

Bill Gates
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zbieranie, analizy i dzielenie się wiedzą, ALSTOM chce 
oferować klientom najlepsze usługi serwisowe. 

Wśród kadry kierowniczej globalnie zarządzającej 
serwisem ALSTOM baza zarządzania flotą ST Event, 
obok narzędzia typu CRM, wspomagającego działalność 
handlową, stała się kluczowym narzędziem ustalania 
strategii i prowadzenia biznesu. Zarządzanie flotą zosta-
ło tak wkomponowane w organizację, aby bardzo blisko 
współpracować z  klientami wewnątrz organizacji oraz 
z klientami zewnętrznymi (rys. 1). 

Od stycznia 2013 r. rozpoczęto implementację tej 
funkcji w  polskim oddziale firmy ALSTOM w  Elblą-
gu. Transformacja teorii zarządzania oraz wzorców 
z  Zachodu w  sprawnie działające narzędzie budujące 
przewagę konkurencyjną jest dużym wyzwaniem. 
W przypadku  informacji istotne jest prowadzenie dia-
logu wewnątrz organizacji poprzez budowanie świado-
mości korzyści i zaufania. Występuje wiele naturalnych 
barier przepływu informacji związanych ze strukturą 
organizacyjną (np. tak zwane silosy), specjalizacją 
poszczególnych działów, ograniczeniem dostępu do 
pewnych informacji czy też po prostu wynikających 
z braku czasu. Często też ludzie mający bardzo ważne 
informacje nie wiedzą, komu mogliby ją przekazać oraz 
że wiedza ta później może być bardzo istotna. Wystę-
puje również naturalna utrata wiedzy, która nie jest 
spisana i  umieszczona w  odpowiednim miejscu, np. 
związana z  odejściem pracowników. Aby zmniejszyć 
te negatywne zjawiska, rozpoczęto nową działalność 
od opisania w narzędziu ST Event 150 najważniejszych 
turbin pracujących w  Polsce oraz zainicjowano prace 
usprawniające użytkowanie systemu odpowiadające-
go za dokumentację techniczną turbin APC RPDM. 
Obecnie dostęp do bazy zarządzania flotą w organiza-
cjach zajmujących się serwisem i retrofitami turbin ma  
w Elblągu prawie 200 osób.

Baza ST Event (rys. 2) zawiera dedykowane każdej tur-
binie zakładki:
•	Turbine Sheet –  główne dane techniczne oraz 

konstrukcyjne,
•	Events – zdarzenia i usterki,
•	Lifecycles – historia pracy i remontów, 
•	Operating data –  ilość przepracowanych godzin oraz 

odstawień,

•	Cross sections – przekrój turbiny, rysunek dyspozycyjny, 
•	Usefull information – materiały ze światowych konfe-

rencji zarządzania flotą, instrukcje
Budowa bazy wiedzy w  narzędziu ST Event od 

podstaw wymagała odnalezienia i  przeglądu tysięcy 
dokumentów nawet z ostatnich kilkudziesięciu lat: ra-
portów liczących nieraz kilkaset stron, dokumentacji 
technicznej, obliczeń, notatek handlowych, dokumen-
tów przetargowych, informacji od klientów, w tym po-
zyskania godzin pracy oraz startów turbin. Kluczowe 
przy takim zadaniu jest wsparcie ludzi posiadających 
wiedzę w organizacji oraz zaangażowanie zespołu wy-
konującego żmudną pracę zbierania i analizy danych. 
Zadanie to zakończyło się sukcesem i  jest kontynu-
owane dla kolejnych turbin. Obecnie wykonuje się ak-
tualizację już uzupełnionych danych o nowe zdarzenia 
i zmiany. 

Rys. 2. Baza ST Event 

Usystematyzowana wiedza pozwala na przepro-
wadzanie analiz problemów i  usterek dla różnych 
komponentów turbin, które wcześniej były bardzo 
trudne do wykonania. Można je wykonywać lokalnie 
w  danym kraju lub w  szerszej perspektywie, biorąc 
pod uwagę doświadczenia floty światowej. Posiadanie 
historii eksploatacji pozwala łatwo przygotować się do 

Rys. 1. Powiązanie zarządzania flotą wewnątrz i na zewnątrz organizacji
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kolejnego spotkania z klientem lub zbliżającego się re-
montu. Dodatkowo wiedza o tym, co jest zabudowane 
aktualnie na turbinie, pozwala rekomendować moder-
nizację danego układu lub komponentu. 

Drugim fundamentem działalności jest nadzór nad 
dokumentacją techniczną każdej z  turbin, która w fir-
mie ALSTOM jest umieszczona w  dedykowanym na-
rzędziu APC RPDM. Jest to jeden z największych skład-
ników niematerialnych wartości firmy. Sam system jest 
filarem procesu projektowania i  realizacji projektu. 
W nim jest umieszczana i zatwierdzana dokumentacja 
oraz przekazywana na produkcję. Cała dokumentacja 
turbin powinna być w jednolity sposób zarchiwizowana 
za pomocą tego narzędzia. Na danym projekcie pracuje 
wiele różnych sekcji, departamentów z różnych organi-
zacji, a  bardzo często również krajów. Każda jednost-
ka generuje swoją dokumentację, która powinna być 
umieszczona w  odpowiednim miejscu, właściwie opi-
sana oraz kompletna. Dodatkowo wszelkie poprawki, 
które występują na budowie lub przy montażu, również 
powinny zostać opisane w systemie. 

Ponieważ część dokumentacji była opracowana 
kilkadziesiąt lat temu, od tego czasu mogło odbyć się 
kilka modernizacji turbiny oraz wprowadzono kom-
puterowy system zarządzania dokumentacją, który 
również ewaluował do APC RPDM. Sam system cały 
czas też jest unowocześniany i  zmienia się uporząd-
kowanie dokumentacji dla danego urządzenia. Można 
jednocześnie nadmienić, że najczęściej prowadzone 
prace modernizacyjne lub remontowe dotyczą frag-
mentu turbiny i  grupa, która wykonuje zadanie, nie 
ma czasu, aby aktualizować całą strukturę, a  szybki 
dostęp do aktualnej dokumentacji jest krytyczny dla 
serwisu. 

Bardzo istotną częścią działań zarządzania flotą 
są spotkania podsumowujące projekt po jego zakoń-
czeniu oraz przed rozpoczęciem działań handlowych. 
W  trakcie omówienia zakończonego remontu anali-
zuje się przyczyny wystąpienia nieplanowanych prac, 
znalezione problemy techniczne, doświadczenia warte 
zastosowania na innych projektach, rekomendacje 
na przyszłość, stan dokumentacji i  raportów czy też 
wnioski usprawniające działanie organizacji. Na bazie 
aktualizowanej kwartalnie listy przyszłych remontów 
dla najważniejszych projektów do pozyskania orga-
nizowane są spotkania, na których zespół techniczny 
omawia i analizuje doświadczenia z ostatniego remon-
tu, z  remontów podobnych turbin, produkty, które 
można zastosować, posiadane informacje z eksploata-
cji turbiny. 

Kolejny istotny temat to wymiana wiedzy, doświad-
czeń remontowych i  informacji w  zakresie produktu 
pomiędzy różnymi oddziałami firmy i  centrami pro-
duktu w ramach globalnego zarządzania flotą. Odby-
wa się to w ramach codziennej pracy oraz podczas np. 
kwartalnych międzynarodowych konferencji, gdzie 
prezentuje się najciekawsze zdarzenia z  ostatnich 

remontów i  modernizacji. Wszystko to pozwala na 
benchmarking i  ułatwia przenoszenie dobrych prak-
tyk między organizacjami. W  trakcie spotkań wery-
fikuje się, czy nie pojawiły się tzw. problemy flotowe, 
dotyczące wielu turbin i  wymagające działań firmy 
i poinformowania klientów. Zarządzanie biuletynami 
informacyjnymi zawierającymi tego typu informacje 
stanowi istotną część obowiązków tej funkcji.  

Podsumowanie

E fektywne wykorzystanie wiedzy dzięki zarządza-
niu flotą przynosi obopólne korzyści, zarówno dla 

klienta, jak i  firmy serwisowej, zmniejszając ryzyko 
awarii lub niebezpiecznych wypadków. Każdy niepla-
nowany dzień przestoju turbiny w  elektrowni wyni-
kający z wydłużenia prac remontowych lub przestoju 
awaryjnego to straty liczone w setkach tysięcy, a nawet 
milionach złotych. Przy poważnych awariach mogą 
to być dziesiątki i  setki milionów, a  skutki mogą być 
katastrofalne. 

Kluczowe zasoby wiedzy przedsiębiorstwa powin-
ny być w  systemowy sposób zbierane, analizowane 
i przechowywane. Powinno się przechodzić od syste-
mów opartych na wiedzy poszczególnych specjalistów, 
umieszczonej na komputerach osobistych czy w wersji 
papierowej, lokalnych bazach danych na rzecz global-
nie zarządzanych systemów, gdzie w cyfrowej postaci 
wiedza ta jest łatwo dostępna. Nie można zapominać, 
że priorytetem tej działalności zawsze powinien być 
klient, jego problemy, potrzeby i  plany. Przy zacho-
waniu tej perspektywy staje się ona jednym z czynni-
ków trwale budujących przewagę konkurencyjną na 
poziomie operacyjnym i  strategicznym oraz zaufanie 
klientów, pozwalających na udoskonalanie produktu 
czy procesów, wspieranie innowacyjności i poprawia-
jących komunikację wewnętrzną. 
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The article describes implementation of fleet management 
process into the service of steam turbines in ALSTOM 
Company. Provides information about tools and areas 
covered by that function. It also presents added value for 
company itself and customers. 
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