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KONKURS
ZŁOTE PIÓRO PRZEGLĄDU 

ORGANIZACJI

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

oraz nadesłane do redakcji do dnia 31 października 2016 r.

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

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

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

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

artykułu w Przeglądzie Organizacji oraz dyplom uznania.

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

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

artykuł opublikowany w Przeglądzie Organizacji w 2016 r.
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INNOWACJE W GLOBALIZUJĄCEJ SIĘ 
GOSPODARCE
Jerzy Różański

Wprowadzenie

P roces globalizacji występujący w  gospodarce świa-
towej, internacjonalizacja przedsiębiorstw, swoboda 

przepływu informacji, nieznacznie zahamowane w  wy-
niku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i  finan-
sowego w latach 2008–2012, odżywają w ostatnich latach 
z nową siłą. Wpływają na wiele dziedzin życia gospodar-
czego i  społecznego, między innymi można zauważyć 
związki między innowacjami a procesami globalizacyjny-
mi światowej gospodarki. 

Celem opracowania jest pokazanie związków występu-
jących między procesami innowacyjnymi w przedsiębior-
stwach a globalizacją gospodarki światowej, chodzi zwłasz-
cza o  to, czy w  warunkach polskiej gospodarki mamy 
przesłanki do stwierdzenia, że takie związki występują.

Współczesne innowacje: partnerzy, 
uwarunkowania, mierzenie efektów

J . Tidd i J. Bessant (2012, s. 3–5) wskazują, że rola inno-
wacji jest we współczesnej gospodarce wielokierunko-

wa: otwierają nowe rynki, umacniają pozycję na rynkach, 
na których do tej pory operuje przedsiębiorstwo, wprowa-
dzają nowe technologie lub dają możliwość wykorzystania 
dotychczasowych technologii w nowy sposób, wzmacnia-
ją gospodarkę narodową, stając się najważniejszym punk-
tem w prowadzonej przez państwo polityce gospodarczej.

Kto jednak jest odpowiedzialny za poziom innowacyj-
ności danego kraju, regionu czy danego sektora gospo-
darki, a w końcu również i pojedynczych przedsiębiorstw. 
Czy mogą to być wyższe uczelnie?

L. Branscomb, F. Kodama, R. Florida (1999, s.  4–5) 
wskazują na wielką rolę, jaką odgrywają wyższe uczelnie 
w  rozwijaniu wiedzy i  innowacji, wymieniając jednak 
liczne ograniczenia, jakim podlegają te instytucje, biorąc 
pod uwagę trudności z pełnieniem funkcji przywództwa 
w  procesie transferu wiedzy i  innowacji do biznesu, co 
związane jest między innymi z wieloma funkcjami, jakie 
pełnią one we współczesnym świecie.

Czy więc właściwą drogą jest tworzenie jednostek 
otoczenia biznesu, które mogłyby wziąć na siebie rolę 
pośredniczącą w transferze wiedzy (nie tylko technologii) 
do biznesu. W wielu krajach, również i w Polsce, powstały 
Centra Transferu Technologii, Inkubatory Przedsiębiorczo-
ści, Parki Technologiczne i Przemysłowe, Centra Innowacji 
itp. Jak wynika jednak z badań, przeprowadzonych w latach 

2011–2013 przez zespół badawczy z Wydziału Zarządzania 
UŁ1, udział tych jednostek w  kontaktach z  biznesem był 
relatywnie niewielki. Okazało się, że biorąc pod uwagę czę-
stotliwość kontaktów, biznes w:

• 23,7% często kontaktował się z uczelniami wyższymi,
• 15,6% często z przemysłowymi instytucjami badawczymi,
• 14,4% z jednostkami badawczo-rozwojowymi,
• 1,1% z centrami transferu technologii,
• 1,1% z parkami technologicznymi,
• 1,1% z parkami przemysłowymi,

na ogólną liczbę 500 przebadanych przedsiębiorstw prze-
mysłowych i usługowych regionu łódzkiego.

Ze względu na to, że w  większości gospodarek naro-
dowych duże przedsiębiorstwa, które mogłyby sobie 
pozwolić na stworzenie własnych jednostek zaplecza 
badawczego, stanowią zdecydowaną mniejszość, pytanie 
o  to, jakie jednostki powinny mieć charakter wiodący 
w  rozpowszechnianiu osiągnięć naukowych pozostaje 
cały czas otwarte.

Być może, potrzebne jest współdziałanie wielu insty-
tucji. M. Golińska-Pieszyńska (2009, s. 167–170), zwraca 
uwagę na fakt, że wiele współczesnych modeli innowacji 
zakłada bierną rolę innowacji. Natomiast system inno-
wacji jest coraz częściej utożsamiany z  siecią instytucji 
w sektorach prywatnym i publicznym, których działania 
i  wzajemna współzależność usprawniają system innowa-
cyjny (Freeman, 1991). Może więc tworzenie powiązań 
sieciowych między zainteresowanymi współdziałaniem 
w  obszarze innowacji jednostkami jest tym, czego bra-
kuje, aby przyspieszyć inicjowanie i wdrażanie innowacji 
w gospodarce.

W tym kontekście istotne znaczenie mogą mieć próby 
tworzenia regionalnych systemów innowacyjnych, łączą-
cych podmioty działające w  sferze innowacji i  transferu 
technologii w danym regionie2.

W dużym stopniu bowiem na innowacyjność przedsię-
biorstw wpływa otoczenie, jego zmienność i nieprzewidy-
walność (Pichlak, 2012, s. 143–146). Tak więc innowacje 
będą w  części uwarunkowane specyfiką kraju, regionu 
i  oczywiście zależne od sektora, w  którym działa dany 
podmiot gospodarczy.

Cały szereg uwarunkowań o  charakterze makroeko-
nomicznym, mezoekonomiczym i mikroekonomicznym 
ma wpływ na rozmiary i  efekty procesów innowacyj-
nych zachodzących w przedsiębiorstwach. A więc to, co 
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dzieje się w jego otoczeniu, i  to, co dzieje się w samym 
przedsiębiorstwie.

Ta różnorodność czynników wpływających na innowa-
cje w istotny sposób utrudnia rozpoznanie, co w konkret-
nym przypadku zadecydowało o tym, czy podjęto, czy nie 
podjęto działania o charakterze innowacyjnym i jakie były 
skutki tych działań.

Podejmowanie innowacji musi wiązać się z  szacowa-
niem jej efektów. Mierzenie efektów innowacji jest zada-
niem trudnym. W  sposób bardzo przekonujący pułapki 
związane z  pomiarem efektów innowacji zostały przed-
stawione w  literaturze (Anthony i  in., 2010, s. 263–270). 
Zwraca się tam uwagę na trzy podstawowe błędy popeł-
niane przy ocenie efektów innowacji:

• zbyt krótka lista mierników, służących do oceny 
innowacji,

• użycie mierników kierujących aktywność w sferę małe-
go ryzyka (i małych korzyści),

• zwracanie większej uwagi na nakłady niż na wyniki.
Doświadczenia gospodarki polskiej zdają się potwier-

dzać obawy związane z  nieumiejętnym stosowaniem 
mierników oceny efektów innowacji lub niebezpieczeń-
stwem złej interpretacji otrzymanych wyników. Dowo-
dzą tego badania prowadzone przez zespół badawczy 
Wydziału Zarządzania UŁ (Różański, Kaźmierczak, 
2013).

Z  analizy danych statystycznych wynikało bowiem, 
że województwo łódzkie wyróżnia się na tle całkowitej 
wartości nakładów poniesionych przez podmioty gospo-
darcze na działalność innowacyjną (3 miejsce w Polsce 
w grupie przedsiębiorstw produkcyjnych). Jednocześnie, 
biorąc pod uwagę inne mierniki, np. „przedsiębiorstwa 
aktywnie innowacyjnego”, przedsiębiorstwa działające 
w  województwie łódzkim zaliczono do najmniej inno-
wacyjnych w  Polsce. Okazało się, że w  województwie 
łódzkim do najbardziej innowacyjnych należą przedsię-
biorstwa duże, które w porównaniu do średniej krajowej 
zainwestowały relatywnie dużo. Stąd wysokie nakłady 
na innowacje w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo, 
mimo że jest to relatywnie wąska grupa przedsiębiorstw.

W  porównaniu jednak do innych mierników, a  więc 
przede wszystkim udziału przychodów przedsiębiorstw 
przemysłowych ze sprzedaży produktów nowych lub 
istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem, 
przedsiębiorstwa zlokalizowane w  regionie łódzkim zaj-
mują ogółem odległe 14 miejsce (na 16 województw).

Tak więc struktura wielkościowa przedsiębiorstw 
działających w regionie łódzkim zadecydowała w dużym 
stopniu o tym, że mimo wysokich nakładów na innowacje 
w sektorze przetwórstwa przemysłowego wskaźnik udzia-
łu przychodów z  innowacji w  przychodach ogółem nie 
był relatywnie wysoki. Należy też pamiętać, że nakłady na 
innowacje dają efekt odroczony, w zależności od rodzaju 
innowacji to odroczenie może być bardzo różne. Badając 
nakłady na innowacje i efekty „przychodowe” innowacji 
w  tym samym czasie, możemy popełniać błąd. To tylko 
jeden przykład, na praktyczne pułapki, które mogą spra-
wiać, że mierzenie efektów innowacji jest tak trudne i nie-
pozbawione błędów.

Międzynarodowy kontekst innowacji

P rocesy globalizacyjne, zachodzące w gospodarce świa-
towej, odbierane są bądź jako zagrożenie, bądź szansa 

dla przedsiębiorstw dotychczas działających w skali jedne-
go kraju. R. Lowe i S. Marriott (2006, s. 270–271) zwracają 
uwagę na to, że globalizacja generuje nowe, trudne wyzwa-
nia dla małych przedsiębiorstw. Jednakże sukcesy wielu 
małych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które przyjęły 
strategię „born global”, mogą utwierdzić nas w  przekona-
niu, że również i małe przedsiębiorstwa są w stanie sprostać 
wyzwaniom, jakie wynikają z procesów globalizacyjnych.

Procesy globalizacyjne w  działalności innowacyj-
nej zachodzą w czterech grupach (Weresa, Poznańska, 
2012, s. 173):

„1) międzynarodowe wykorzystanie technologii wy-
tworzonej w poszczególnych krajach w obrębie narodo-
wych systemów innowacji,

2) globalizacja tworzenia i  wykorzystania nowych 
technologii,

3) globalna współpraca w  działalności badawczej 
i innowacyjnej,

4) globalna ochrona praw własności intelektualnej”.
W  pierwszej grupie mieszczą się działania związane 

z  międzynarodowym handlem towarami zaawansowany-
mi technologicznie, ze sprzedażą patentów, licencji i wy-
ników prac naukowo-badawczych.

Globalizacja tworzenia i  wykorzystania nowych tech-
nologii wiąże się ze wzrostem współpracy między jed-
nostkami badawczo-rozwojowymi i  przedsiębiorstwami, 
współpracy, która rozwija się nie tylko w jednym kraju, ale 
przyjmuje postać współpracy międzynarodowej. Efekt tej 
współpracy polega na wzroście innowacyjnej produkcji 
i  innowacyjnych usług, przenoszeniu wielu procesów do 
innych krajów w celu obniżki kosztów. Również i działal-
ność badawcza może być przenoszona do innych krajów, 
w wielu przypadkach poprzez dokonywanie międzynaro-
dowych fuzji i przejęć w tej sferze.

Globalna współpraca w  działalności badawczej i  in-
nowacyjnej przyjmuje najczęściej postać powiązań sie-
ciowych występujących między przedsiębiorstwami kra-
jowymi, jednostkami badawczymi, szkołami wyższymi. 
W  wyniku tej współpracy przyspieszeniu ulega dyfuzja 
innowacji i zwiększenie jej zasięgu terytorialnego.

Na koniec rozwijają się w związku z tymi działaniami 
również regulacje łączące się z  ochroną praw własności 
intelektualnej (Weresa, Poznańska, 2012, s. 174–178).

Kierunek i skala internacjonalizacji procesów innowa-
cyjnych zależą nie tylko od decyzji podejmowanych na 
szczeblu krajowym, ale również od decyzji podejmowa-
nych na szczeblu regionalnym, od własnej polityki inno-
wacyjnej sektorów gospodarki i  pojedynczych przedsię-
biorstw, na koniec zaś, i to w znacznym stopniu, od decyzji 
podejmowanych przez przedsiębiorstwa działające w skali 
międzynarodowej, przez zakres i  kierunki przepływów 
kapitałowych w  ramach bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych, przez nasilenie procesów związanych z tworze-
niem międzynarodowych aliansów strategicznych, przez 
fuzje i przejęcia dokonywane w skali międzynarodowej.
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Polityka innowacyjna przedsiębiorstw, które poważnie 
umiędzynarodowiły swoją działalność, posiadają liczne 
spółki-córki w  wielu krajach świata, może przyjmować 
różne formy. Są więc przedsiębiorstwa, które do spółek-

-córek ulokowanych w  krajach goszczących transferują 
tylko taką technologię, i  szerzej – taką wiedzę, która 
spowoduje, że spółka-córka (wraz z kooperującymi z nią 
przedsiębiorstwami lokalnymi) nie stanie się konkuren-
tem spółki-matki w oferowaniu tych samych produktów 
lub usług, niekiedy o  lepszej jakości, wypierając spółkę-

-matkę z  rynków krajów trzecich, a nawet z  rynku kraju 
macierzystego.

W innej sytuacji kłopoty spółki-matki związane z nie-
dopasowaniem nowoczesnej technologii, wdrożonej 
w  przedsiębiorstwie macierzystym do technologii wciąż 
akceptowanej w kooperującej z nią spółce-córce, mogą być 
również powodem istotnych problemów technicznych.

Niekiedy innowacyjny produkt, już po  pierwszym 
wprowadzeniu na rynek, jest w niedługim czasie ulepsza-
ny, co może mieć duże znaczenie ekonomiczne dla przed-
siębiorstwa, które go wprowadziło (Kline, Rosenberg, 
1986, s. 283).

Jeśli więc mamy do czynienia z  wielofazowym pro-
cesem produkcyjnym, w  którym spółki-córki realizują 
kolejne etapy procesu wytwórczego, wykorzystując specy-
ficzne przewagi występujące w krajach goszczących (tanie 
surowce, tania energia, tania siła robocza, wysoka kultura 
przemysłowa), to występowanie takich ulepszeń może 
prowadzić do komplikacji związanych z realizacją całego 
procesu, mającego wybitnie charakter międzynarodowy.

Międzynarodowa współpraca w  dziedzinie innowacji 
uległa poważnemu załamaniu w  związku z  kryzysem 
gospodarczym i  finansowym, którego początek umow-
nie wiązano z upadkiem banku inwestycyjnego Lehman 
Brothers, ale którego pierwsze oznaki obserwowano już 
w 2007 roku.

M. Weresa i  K. Poznańska (2012, s.  308–309) stwier-
dzają, że „zjawiska kryzysowe znajdują odzwierciedlenie 
najpierw w nakładowej stronie działalności innowacyjnej 
(firmy ograniczają swoje budżety badawcze lub przeciw-
nie intensyfikują prace B+R, aby przezwyciężyć kryzys), 
co dopiero po  pewnym czasie wpływa na uzyskane wy-
niki (…). Wybuch globalnego kryzysu gospodarczego nie 
zahamował wzrostu tych wydatków, ale osłabił dynamikę 
ich wzrostu”.

Generalnie, nie można mówić o  jednoznacznej, typo-
wej reakcji na kryzys w  sferze inicjowania i  wdrażania 
innowacji. Jak podaje M. Weresa i K. Poznańska (2012), 
część przedsiębiorstw ograniczyła nakłady na innowa-
cyjność, część nie dokonała żadnych zmian, część przed-
siębiorstw zdecydowała się zwiększyć wydatki na ten cel. 
Tak więc wiele czynników, często działających wielokie-
runkowo, decyduje o tym, jak przedsiębiorstwa, w warun-
kach kryzysu, będą postrzegać potrzebę wprowadzenia 
innowacji. Decydowały o  tym zarówno kraj, w  którym 
zlokalizowane było przedsiębiorstwo, sektor i branża dzia-
łania, specyfika produktu (lub świadczonej usługi), szereg 
uwarunkowań występujących wewnątrz przedsiębiorstwa. 
Generalnie, gospodarki krajów wschodzących (emerging 

markets), z punktu widzenia dokonywanych innowacji, le-
piej zniosły kryzys niż wysokorozwinięte kraje gospodarki 
rynkowej.

Analiza wyników badań empirycznych 
dotyczących innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw – wątek 
międzynarodowy badań

J ak już wcześniej wspomniano, badania dotyczące 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw produk-

cyjnych i  usługowych prowadzono w  latach 2011–2013 
w projekcie badawczym o charakterze ponadnarodowym 
(8.2.1), pod kierunkiem autora niniejszego artykułu, w re-
gionie łódzkim.

Badaniom o charakterze socjologicznym (ankiety, wy-
wiady) poddano 500 przedsiębiorstw, w tym 343 (68,5%) 
przedsiębiorstwa produkcyjne i  157  (31,5%) przedsię-
biorstw usługowych.

Wyniki badań mają znaczenie dla prowadzonych tu 
rozważań z kilku powodów:

• pewną część badanych przedsiębiorstw stanowiły 
przedsiębiorstwa z  udziałem kapitału zagraniczne-
go (ogółem 6,1% przedsiębiorstw, w  tym 3% przed-
siębiorstw ze 100% udziałem kapitału zagranicznego, 
1,3% z dominującym udziałem kapitału zagranicznego 
i 2,8% z dominującym udziałem kapitału polskiego),

• zakres działalności przedsiębiorstw był w dużym stop-
niu bądź europejski, bądź światowy.
Europejski zakres działania wykazało:

• 28,3% mikroprzedsiębiorstw,
• 41,8% małych przedsiębiorstw,
• 58,7% średnich przedsiębiorstw,
• 50,0% dużych przedsiębiorstw.

Światowy zakres działalności wykazało:
• 5,8% mikroprzedsiębiorstw,
• 9,3% małych przedsiębiorstw,
• 28,0% średnich przedsiębiorstw,
• 41,7% dużych przedsiębiorstw,
• pewna część innowacji miała znaczenie dla rynku mię-

dzynarodowego, o czym poniżej.
Jak wiadomo, najczęściej innowacje dzielimy na:

• produktowe,
• procesowe,
• organizacyjne,
• marketingowe.

W grupie innowacji produktowych – innowacje nowe 
skierowane na rynek międzynarodowy stanowiły:

• w grupie mikroprzedsiębiorstw 4,3% innowacji ogółem,
• w  grupie małych przedsiębiorstw 12,5% innowacji 

ogółem,
• w  grupie średnich przedsiębiorstw 25% innowacji 

ogółem,
• w  grupie dużych przedsiębiorstw 33% innowacji 

ogółem,
stanowiąc średnio 14,5% ogółu innowacji produktowych 
podejmowanych przez badane przedsiębiorstwa.

W  grupie innowacji procesowych – innowacje nowe 
skierowane na rynek międzynarodowy stanowiły:
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• w grupie małych przedsiębiorstw 5,5%,
• w grupie średnich przedsiębiorstw 15,2%,
• w grupie dużych przedsiębiorstw 15,4%,

stanowiąc średnio 6,9% ogółu innowacji procesowych 
podejmowanych przez badane przedsiębiorstwa.

W  grupie innowacji organizacyjnych – innowacje 
nowe, skierowane na rynek międzynarodowy, stanowiły:

• w grupie małych przedsiębiorstw 3,7%,
• w grupie dużych przedsiębiorstw 6,7%,

stanowiąc średnio 2,5% ogółu innowacji organizacyjnych 
podejmowanych przez badane przedsiębiorstwa. 

I  w  ostatniej grupie innowacji marketingowych in-
nowacje nowe, skierowane na rynek międzynarodowy, 
stanowiły:

• w grupie mikroprzedsiębiorstw 6,1%,
• w grupie małych przedsiębiorstw 7,1%,
• w grupie średnich przedsiębiorstw 23,8%,
• w grupie dużych przedsiębiorstw 11,1%,

stanowiąc średnio 9,5% ogółu innowacji marketingowych 
podejmowanych przez badane przedsiębiorstwa.

Jak widać, największy stopień umiędzynarodowienia 
innowacji występował w grupie innowacji produktowych 

– im większe przedsiębiorstwo, tym zakres innowacji pro-
duktowych skierowanych na rynek międzynarodowy był 
większy.

W  grupie innowacji procesowych odsetek innowacji 
skierowanych na rynek międzynarodowy był już mniejszy 

– tu również największy odsetek dotyczył przedsiębiorstw 
średnich i dużych.

Relatywnie, najmniejszy udział miały innowacje orga-
nizacyjne, skierowane na rynek międzynarodowy – wystę-
powały one jedynie w małych i dużych przedsiębiorstwach.

Nieco większy był udział innowacji marketingowych, 
tu z kolei największy był odsetek innowacji skierowanych 
na rynek międzynarodowy w  grupie przedsiębiorstw 
średnich (Różański, 2013, s. 65–69).

Biorąc pod uwagę fakt, że badania prowadzone były 
w  latach 2011–2013, a  więc w  okresie, gdy już kryzys 
gospodarczy nieco wygasł, ale jeszcze miał miejsce, za-
kres innowacji skierowanych na rynki międzynarodowe, 
zwłaszcza najważniejszych innowacji produktowych, na-
leży uznać za znaczny.

Wyniki badań prowadzonych na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego można porównać z  badaniami, 
na które powołują się J. Wiśniewska i  K. Janasz (2012, 
s. 210–224).

Ogólny procent przedsiębiorstw, które prowadziły 
działalność innowacyjną w 2006 roku, wynosił:

W Unii Europejskiej:
• dla przemysłu – 41,2%,
• dla usług – 36%.

Te same wielkości dla Polski to:
• dla przemysłu – 23,9%,
• dla usług – 21,5%.

Odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły w Polsce 
innowacje w latach 2009–2011 (GUS, 2012, s. 37–45), to:

• innowacje produktowe i procesowe – 16,9%,
• innowacje organizacyjne – 8,3%,
• innowacje marketingowe – 7,9%.

Region łódzki na tym tle zajmuje niską pozycję. Udział 
przedsiębiorstw przemysłowych o  charakterze innowacyj-
nym w  ogólnej liczbie tych przedsiębiorstw w  wojewódz-
twie łódzkim to 11,1%, przedsiębiorstw usługowych – 8,5%.

W  grupie innowacji produktowych i  procesowych 
udział ten wynosi 11,5%, w grupie innowacji organizacyj-
nych – 6,0%, w grupie innowacji marketingowych – 9,9%.

Analiza wykazuje, że Polska pogorszyła analizowane 
wyniki w latach 2009–2011 w porównaniu z 2006 rokiem, 
przy czym region łódzki pod względem innowacyjności 
lokuje się nisko (ostatnia pozycja w  grupie przedsię-
biorstw przemysłowych i trzeci od końca – usługowych) 
(GUS, 2012, s. 52).

Podsumowanie

P rzedstawione w opracowaniu wyniki badań empirycz-
nych wskazują, że spośród 500 badanych w regionie 

łódzkim w latach 2011–2013 jednostek znaczna ich część 
wykazywała zakres działalności obejmujący ofertę na euro- 
pejskie lub światowe rynki, mimo że w  badanej grupie 
udział przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego 
był jedynie kilkuprocentowy.

W  zależności od wielkości przedsiębiorstwa innowa-
cje produktowe nowe skierowane na rynek międzyna-
rodowy stanowiły od kilku do kilkudziesięciu procent 

– najmniejszy udział w  innowacjach tego typu miały 
mikroprzedsiębiorstwa, największy udział – duże przed-
siębiorstwa. Jest to ważne, ponieważ wciąż innowacje 
produktowe stanowią najważniejszy rodzaj innowacji 
wprowadzanych przez przedsiębiorstwa.

Skala innowacji skierowanych w  przypadku inno-
wacji procesowych na rynek międzynarodowy jest już 
mniejsza i waha się od kilku procent w małych przedsię-
biorstwach do kilkunastu w średnich i dużych.

Najmniejszy jest udział innowacji organizacyjnych, 
jeśli chodzi o możliwość ich „umiędzynarodowienia”, co 
jest zrozumiałe.

W przypadku innowacji marketingowych stopień ich 
„umiędzynarodowienia” waha się od kilku (mikro- i małe 
przedsiębiorstwa) do kilkunastu (duże) i  ponad dwu-
dziestu procent (średnie).

Generalnie, można mówić o relatywnie dużym udzia-
le innowacji skierowanych na rynki międzynarodowe 
w ilości innowacji ogółem.

Niestety, znacznie gorzej można ocenić udział 
przedsiębiorstw prowadzących działalność innowa-
cyjną w Polsce na tle ogółu krajów należących do Unii 
Europejskiej. Tutaj, w latach 2011–2013, w porównaniu 
z rokiem 2006, udział przedsiębiorstw wprowadzających 
innowacje się zmniejszył. Należy więc chyba uznać, że 
Polska należała do tych krajów, w których w warunkach 
kryzysu zakres wprowadzania innowacji w przedsiębior-
stwach uległ zmniejszeniu.

Na tle Polski jako całości region łódzki pod względem 
ilości przedsiębiorstw innowacyjnych lokuje się nisko. 

Badania potwierdziły, że w  grupie przedsiębiorstw, 
w  których przeprowadzono badania dotyczące ich in-
nowacyjności, pewną część stanowiły przedsiębiorstwa 
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zagraniczne (6,1% ogółu badanych przedsiębiorstw). 
W  grupie tej, również występowały działania mające 
na celu zwiększenie ich innowacyjności. Istotniejsze 
jest jednak to, że procesy globalizacji doprowadziły do 
znacznego umiędzynarodowienia działalności badanych 
przedsiębiorstw (europejski lub światowy zakres dzia-
łań). Wiąże się to również z  faktem, że znaczna część 
efektów innowacji wypracowanych przez te przedsię-
biorstwa została przeznaczona na rynek międzynaro-
dowy i w mniejszym lub większym zakresie dotyczy to 
wszystkich rodzajów innowacji. Dowodzi to istotnego 
związku między globalizacją gospodarki światowej 
a  internacjonalizacją innowacji podejmowanych przez 
polskie przedsiębiorstwa.

Ponieważ badania prowadzono w  województwie 
łódzkim, tak więc propozycje mające na celu zwiększe-
nie zakresu innowacyjności przedsiębiorstw odnoszą 
się do regionu łódzkiego, jakkolwiek mogą być również 
przydatne w innych regionach, ponieważ, jak wykazano, 
innowacyjność całej gospodarki jest słaba i globalizacja 
w zbyt małym stopniu przyczyniła się do poprawy inno-
wacyjności przedsiębiorstw w całej Polsce.

Do istotnych działań w  sferze nauki należałoby 
zaliczyć:

• zwrócenie większej uwagi na konieczność prowadze-
nia w  jednostkach naukowych badań skierowanych 
na konkretne zlecenie sfery biznesu,

• promowanie wyników badań w  środowisku 
biznesowym,

• uwzględnienie w  systemie oceny pracowników na-
ukowych ich współpracy z biznesem,

• tworzenie baz danych wyników badań naukowych, 
przydatnych dla sfery biznesu.
Przedsiębiorstwa w  celu zwiększania swojej innowa-

cyjności powinny:
• zwiększyć zatrudnienie pracowników o  wysokich 

kwalifikacjach,
• aktywniej poszukiwać środków finansowych na ba-

dania i rozwój, w większym stopniu korzystać z alter-
natywnych źródeł finansowania, takich jak fundusze 
venture capital i aniołowie biznesu,

• tworzyć sieci powiązań z innymi podmiotami na ryn-
ku, w tym również placówkami naukowymi,

• kłaść większy nacisk na wewnętrzną przedsiębior-
czość i pracę zespołową.
Ze strony władz regionu w  celu wsparcia procesów 

innowacyjnych celowe jest:
• odejście od przydzielania grantów pojedynczym 

podmiotom na korzyść jednostek tworzących sieci 
współpracy,

• wsparcie rozwoju struktur klastrowych i przemysłów 
kreatywnych,

• tworzenie zachęt dla przedsiębiorstw – do współpracy 
ze sferą nauki.
Na szczeblu wojewódzkim (Urząd Marszałkowski) 

powinna być stworzona Platforma Wiedzy, zawierająca 
dane o  pracach badawczych tworzonych w  uczelniach 
wyższych i  jednostkach otoczenia biznesu oraz dane 
o zapotrzebowaniu przedsiębiorstw na innowacje.

prof. dr hab. Jerzy Różański
Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
e-mail: almera@uni.lodz.pl

Przypisy

1) Zespół badawczy realizujący projekt badawczy w  programie 
POKL 8.2.1. Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmac-
niający innowacyjność regionu łódzkiego we współpracy z Uni-
wersytetem w Manchesterze, pod kierunkiem J. Różańskiego; 
zespół w  składzie: D. Starzyńska, R. Lisowska, M.  Jasiniak, 
J.  Marszałek, A. Kuna-Marszałek, E. Gwarda-Gruszczyńska, 
D. Kaźmierczak, J. Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, J. Trippner-

-Hrabi, R. Walasek.
2) Powołując się na innych autorów, pisze o  tym A. Jasiński, 

(2006, s. 88), przedstawiając region podlaski jako miejsce rea- 
lizacji regionalnej strategii innowacyjnej.
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Innovation in Globalizated Economy

Summary

This article concentrates on research of correlation 
between innovations and globalization process in world 
and domestic economy. International cooperation in 
creating innovative products and services can take varied 
forms: trade of innovations and licenses, joint research, 
creation of international cooperation networks, merger 

and acquisition processes in this sphere. Findings of the 
research conducted in the Łódź region confirmed, that an 
important part of product and process innovation has its 
direction on international market, although Poland (and 
the Łódź region especially) occupies a low position in the 
innovativeness level in Europe.

Keywords

innovation, global economy, Łódź region

ZASOBY RELACYJNE INSTYTUCJI 
OTOCZENIA BIZNESU W KONTEKŚCIE 
ROZWOJU INNOWACYJNEGO MAŁYCH 
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Robert Stanisławski

Wprowadzenie

I nnowacja ma pozytywny wpływ na działalność i rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (Rosenbusch 

i in., 2011, s. 441–457). Rozwój innowacyjny (RI) (inaczej: 
rozwój poprzez innowację) (Stabryła, 1996, s. 17–19) staje 
się kluczowym elementem podnoszącym ich konkuren-
cyjność na rynkach zarówno krajowych, jak i  zagranicz-
nych. Realizacja celów w  zakresie RI możliwa jest tylko 
w  przypadku otwartego systemu związanego z  budowa-
niem relacji z podmiotami w otoczeniu. Relacje te mają na 
celu m.in. nawiązanie współpracy zarówno o charakterze 
wertykalnym, jak i horyzontalnym, przy czym te ostatnie 
są znacznie bardziej „popularne” wśród MSP. Szczególnie 
cenne dla tych podmiotów może być nawiązywanie relacji 
z różnymi jednostkami badawczymi czy też instytucjami 
otoczenia biznesu, stając się podstawą ich wsparcia w zakre- 
sie RI (Dorożyński, 2013, s.  135–150). Przejawem tych 
relacji jest tworzenie zasobów umożliwiających powsta-
wanie więzi międzyorganizacyjnych.

Celem niniejszej publikacji jest dokonanie oceny za-
sobów relacyjnych instytucji otoczenia biznesu (IOB) na 
rzecz rozwoju innowacyjnego MSP i  podejmowanych 
w ich ramach działań innowacyjnych. Badania teoretycz-
ne polegały na gromadzeniu wiedzy teoretycznej zwią-
zanej z problematyką dotyczącą rozwoju innowacyjnego 
MSP i  roli, jaką pełnią IOB w  tym procesie. Wiedza ta 
podlegała następnie klasyfikacji i  systematyzacji, umożli-
wiając dokonanie niezbędnych w tym zakresie uogólnień. 
Ich efektem była konceptualizacja pewnych pojęć związa-
nych z  rozwojem innowacyjnym oraz określenie wystę-

pującego pomiędzy nimi związku. Dotyczyło to zakresu 
znaczeniowego, obejmującego m.in. „rozwój innowacyj-
ny”, „innowacyjność” czy też „zasoby relacyjne”. Badania 
teoretyczne przeprowadzono w  oparciu o  przegląd lite-
ratury (zarówno krajowej, jak i  zagranicznej) związanej 
z omawianą problematyką. Natomiast badania empirycz-
ne miały dostarczyć odpowiedzi na postawione pytania 
badawcze w zakresie znaczenia zasobów relacyjnych IOB 
w  kontekście rozwoju innowacyjnego MSP. Zostały one 
przeprowadzone za pomocą wywiadu kwestionariuszo-
wego (bezpośredniego) za pomocą specjalnie opracowa-
nego w tym celu narzędzia badawczego w postaci ankiety. 
Zasadniczym założeniem tych badań było pozyskanie da-
nych potrzebnych do przeprowadzenia analizy dotyczącej 
ocen relacji (z punktu widzenia IOB), pozwalających na 
sformułowanie właściwych wniosków.

Zasoby relacyjne jako źródło 
rozwoju innowacyjnego MSP

R ozwój innowacyjny jest procesem zmian innowa-
cyjnych rozpatrywanym w  określonym przedziale 

czasu (najczęściej 3–5  lat). Pojęcie to różni się znacznie 
od „innowacyjności”, która oznacza „stan” lub „cechę” 
przypisaną do danej organizacji. W  pierwszym przy-
padku innowacyjność opisuje poziom jej zaangażowania 
w  działania innowacyjne (mierzonego np. liczbą nowo-
ści), w  drugim zaś rozpatrywana jest jako „skłonność 
i  zdolność przedsiębiorstw do rozwijania i  przyswajania 
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nowych i udoskonalonych produktów lub świadczonych 
usług oraz stosowanych technologii” (Pasternak, 2005, 
s.  219). Rozwój innowacyjny oznacza więc ujęcie dy-
namiczne i  w  odróżnieniu od „innowacyjności” służy 
zaprezentowaniu wzrostu liczby dokonanych wdrożeń 
innowacyjnych (tzn. porównania „stanów” w wybranym 
okresie). Niewątpliwie rozwój ten jest czynnikiem silnie 
kształtującym konkurencyjność, stąd też jego ogromne 
znaczenie dla MSP. Wynika to z  kilku istotnych przesła-
nek, wśród których można m.in. wskazać jego „oddzia-
ływanie na ogólną efektywność działań firmy”, kreowanie 
popytu rynkowego czy też jego charakter synergiczny 
(Janasz, Wiśniewska, 2013, s.  21), dotyczący współpracy 
z  otoczeniem. To właśnie otoczenie odgrywa znaczącą 
rolę w  rozwoju innowacyjnym konkretnych organizacji 
gospodarczych. Pojęcie to obejmuje zespół czynników, 
uwarunkowań oraz liczne funkcjonujące podmioty wokół 
przedsiębiorstw, które to kształtują charakter podejmowa-
nych przez nie działań. Z  jednej strony otoczenie może 
wpływać stymulująco na rozwój MSP (zmuszając do po-
dejmowania wysiłków na rzecz wdrożeń innowacyjnych), 
z  drugiej zaś destruktywnie, gdy w  przypadku braku 
posiadanych zasobów i jednocześnie zbyt silnej presji oto-
czenia zniechęcają się one do podejmowania kolejnych 
działań innowacyjnych, co w konsekwencji prowadzi do 
zmniejszenia motywacji dalszego rozwoju. W takiej sytua- 
cji wzrasta znaczenie funkcjonujących w  tym otoczeniu 
różnych podmiotów (instytucji, fundacji, stowarzyszeń 
bądź innych form organizacyjnych), które, posiadając 
charakter „wsparciowy”, zachęcają do budowania z nimi 
relacji. Wśród tych podmiotów kluczowe miejsce zaj-
mują m.in. instytucje otoczenia biznesu (IOB), których 
zadaniem jest świadczenie określonych usług na zasadach 
odpłatnych bądź nieodpłatnych, służących wzmacnia-
niu rozwoju innowacyjnego MSP. Powstające natomiast 
relacje pomiędzy MSP a tymi instytucjami w przypadku 
zapewnienia ich stabilności (częstotliwości i  celowości) 
oraz względnie „dużej” liczby kontaktów mogą przybierać 
formę zasobów relacyjnych. 

Zasoby relacyjne nie posiadają granic organizacyjnych 
– powstają one na styku przedsiębiorstw i otoczenia. Ich 
podstawę stanowi potencjał zgromadzony wewnątrz orga-
nizacji (możliwości: organizacyjne, techniczne, finansowe 
i  umiejętności: głównie komunikacyjne jej członków) 
oraz stosunki ekonomiczne w otoczeniu. Oznaczają one 
współdziałanie między przedsiębiorstwami (członkami 
organizacji) a  elementami otoczenia (Bąkowska-Moraw-
ska, 2006, s.  165–177). W  podobnym tonie pojęcie to 
przedstawia inna definicja, według której są to umiejętno-
ści (indywidualne i grupowe) pozwalające „organizacjom 
na korzystanie ze specyficznych zasobów i  kompetencji 
ich kooperantów” (Jagoda, Klimczak, 2011, s.  151–160). 
Nieco inaczej zasoby relacyjne (określane w  szerszym 
kontekście jako „kapitał”) prezentuje K. Perechuda, któ-
ry zaznacza, że są  one częścią zasobów intelektualnych 
i  strukturalnych organizacji. Zasoby relacyjne dzieli 
na dwie grupy: wewnętrzne i  zewnętrzne, z  których te 
pierwsze kreowane są przez samych członków organizacji 
(interesariuszy) i składają się na nie m.in.: metody pracy, 

procedury, infrastruktura komunikacyjna oraz stosunki 
między tymi członkami, wpływające na atmosferę i wza-
jemne zaufanie. Z kolei te drugie obejmują „relacje z oto-
czeniem” lub „zbiór relacji” z podmiotami kontraktowymi 
lub instytucjonalnymi służącymi poszukiwaniu odbior-
ców, tworzeniu sieci współpracy czy też prowadzeniu 
prac badawczo-rozwojowych (Perechuda, Chomiak-Orsa, 
2013, s. 305–319). Również w podobny sposób pojęcie to 
jest opisywane w  literaturze obcojęzycznej, gdzie zasoby 
te są postrzegane jako komponent kapitału intelektualne-
go organizacji (Curado i in., 2011, s. 1080–1098), na który 
składają się wartościowe relacje, kanały powiązań oraz 
istniejące sieci pomiędzy przedsiębiorstwem a  jego part-
nerami (klientami, dostawcami, rządem, stowarzyszenia-
mi itd.) (Figueroa Dorrego i in., 2013a, s. 91–99). Stąd też 
należy podkreślić, że tworzenie i  rozwijanie relacji moż-
liwe jest tylko i  wyłącznie w  systemie otwartym, w  któ-
rym to przedsiębiorstwo pozostaje w  trwałym związku 
z różnymi podmiotami w otoczeniu (Hekanson, Snehota, 
2006, s. 187–200). Przejawem powstających relacji (więzi) 
międzyorganizacyjnych jest współpraca (współdziałanie) 
dostarczająca wymiernych korzyści. Można je podzielić 
na pięć zasadniczych kategorii, wśród których istotną rolę 
pełnią właśnie korzyści zasobowe (w tym relacyjne) (Cza-
kon, 2007, s. 115). 

Zasoby relacyjne w  rozwoju innowacyjnym małych 
i  średnich przedsiębiorstw (MSP) pełnią niezwykle 
istotną rolę. Po pierwsze, zapewniają napływ informa-
cji i  wiedzy z  otoczenia, stanowiąc swoistego rodzaju 

„pomost” pomiędzy zewnętrznym środowiskiem a  MSP  
(Figueroa Dorrego i  in., 2013b, s.  295–308). Po drugie, 
dzięki istnieniu tego „pomostu” możliwy staje się dostęp 
tych podmiotów do nowych pomysłów i rozwiązań zachę-
cając je automatycznie do dokonywania nowych wdrożeń. 
Po trzecie, dostarczona informacja daje możliwość wery-
fikacji planów rozwoju innowacyjnego z uwzględnieniem 
różnych zjawisk, m.in. takich jak: globalizacja, ewolucja 
technologiczna czy demografia i  inne, co związane jest 
z szeroko rozumianym procesem uczenia się organizacji. 
Proces ten według niektórych autorów utożsamiany jest 
ze zjawiskiem „zdolności absorpcyjnych”, tzn. umiejętno-
ści w  zakresie rozpoznawania wartościowych informacji 
(wiedzy), jej asymilowania, zastosowania w  praktyce 
i  w  konsekwencji dostarczania na rynek gotowych in-
nowacyjnych produktów lub usług (Cohen, Levinthal, 
1990, s. 128–152). Podsumowując, oznacza to, że relacje 
zapewniają MSP możliwości pozyskania w  otoczeniu 
niezbędnych zasobów materialnych i  niematerialnych), 
przy czym ich rezultaty zależą od zdolności absorpcyj-
nych poszczególnych przedsiębiorstw. Z  kolei zdolności 
te najczęściej przejawiają się poziomem zainteresowa-
nia MSP współpracą z  funkcjonującymi w  otoczeniu 
podmiotami. Po czwarte, zasoby relacyjne są  podsta-
wą do kreowania sieci współpracy pomiędzy różnymi 
w otoczeniu podmiotami. Tworzone sieci (o charakterze 
wertykalnym lub horyzontalnym) przyczyniają się do in-
tensyfikacji prowadzonej działalności innowacyjnej i tym 
samym do rozwoju MSP. Jak pokazują badania, rodzaj 
zaangażowanych w tę działalność podmiotów wpływa na  



INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ | 11

„efekty końcowe” w postaci różnych rozwiązań innowacyj-
nych, które przedsiębiorstwo osiąga (Wincent i in., 2010, 
s.  265–275). Najczęściej utrzymywanymi relacjami jest 
współpraca z  innymi przedsiębiorstwami, chociaż zdecy-
dowanie rzadsze kontakty z  instytucjami szkoleniowymi, 
centrami technologicznymi czy jednostkami badawczymi 
są dla MSP niezwykle cenne: pozwalają one na zdobycie 
informacji (wiedzy) o  procesach innowacyjnych oraz 
rynku i  jego potrzebach w  zakresie nowych rozwiązań 
innowacyjnych (Zeng i in., 2010, s. 181–194).

W  kontekście niniejszego opracowania przyjmuje się, 
że zasoby relacyjne stanowią zbiór relacji o  charakterze 
uporządkowanym, w miarę stabilnym i wieloaspektowym, 
mające miejsce pomiędzy organizacjami (przedsiębior-
stwami, np. MSP) a otoczeniem. Immanentną cechą tych 
zasobów jest ich celowość polegająca na dążeniu do osią-
gnięcia wypracowanych rezultatów (efektów końcowych). 
Relacje międzyorganizacyjne mogą mieć miejsce tylko 
w  systemie otwartym zgodnie z  założeniami koncepcji 

„open innovation”. 

Działalność innowacyjna 
instytucji otoczenia biznesu

W literaturze przedmiotu instytucjami otoczenia 
biznesu (IOB) są  podmioty, które spełniają dwa 

zasadnicze warunki: nie funkcjonują dla zysku (są to insty-
tucje non-profit) – ewentualny zysk przeznaczać mogą na 
swoją działalność statutową oraz wspierają w różnej formie 
rozwój (innowacyjny) małych i  średnich przedsiębiorstw  
(Fabińska, 2013, s. 71–87). Muszą posiadać one odpowied-
nią bazę materialną, techniczną, ludzką oraz kompeten-
cyjną, która umożliwia im świadczenie usług w  zakresie 
wsparcia na rzecz tych przedsiębiorstw (Burdecka, 2004). 
Według obowiązujących przepisów IOB mogą być przed-
siębiorcy (bez względu na formę prawną) działający nie 
dla zysku, ale dla tworzenia właściwych warunków dla roz-
woju przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 85, poz. 719). Według 
najnowszego podziału, dokonanego przez PARP, instytucje 
te dzielimy na trzy podstawowe grupy: ośrodki przedsię-
biorczości, ośrodki innowacji i  pozabankowe instytucje 
finansowe (Bąkowski, Mażewska, 2014, s.  8). Pierwszą 
grupę tworzą instytucje związane z  promocją i  inkubacją 
przedsiębiorczości skierowaną na tworzenie nowych pod-
miotów gospodarczych i  zapewnianie im usług wsparcia, 
na aktywizację regionów o  słabym poziomie rozwoju 
strukturalnego. W  tej grupie można wymienić: ośrodki 
szkoleniowo-doradcze, ośrodki przedsiębiorczości, centra 
biznesu, preinkubatory, inkubatory przedsiębiorczości. 
Drugą grupę tworzą podmioty, których zakres działania jest 
podobny do pierwszej z tą różnicą, że mają one za zadanie 
zwiększanie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw (ich 
rozwój innowacyjny). Zalicza się do nich: różne rodzaje 
parków (technologiczne, naukowe, naukowo-przemysłowe, 
przemysłowo-technologiczne, technopark), inkubatory 
technologiczne, centra transferu technologii, akademickie 
inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacji. Ostatnia 
grupa ukierunkowana jest na dystrybucję instrumentów 
finansowych (o  charakterze zwrotnym i  bezzwrotnym), 

zasilanych ze źródeł unijnych, rządowych lub prywatnych. 
Wśród nich znajdują się: regionalne i lokalne fundusze po-
życzkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapi-
tału zalążkowego, sieci aniołów biznesu (Bąkowski, Mażew-
ska, 2015, s. 8). Instytucje te (ośrodki) mogą funkcjonować 
w różnych formach: fundacji i stowarzyszeń, spółek prawa 
handlowego (prywatnych, publicznych, publiczno-pry-
watnych), izb gospodarczych, rzemieślniczych, związków 
i zrzeszeń pracodawców, instytucji przedstawicieli biznesu 
czy też wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo jedno-
stek samorządowych, administracji publicznej, jednostek 
naukowych, których działalność służy wsparciu lokalnej 
przedsiębiorczości (Bąkowski, Mażewska, 2014, s. 8). 

Świadczone usługi przez IOB koncentrują się głów-
nie na takich obszarach rozwoju innowacyjnego, jak: 
doradztwo i  szkolenia, transfer niezbędnych zasobów 
i  pomoc w  komercjalizacji nowości, tworzenie nowych 
przedsiębiorstw w  otoczeniu jednostek naukowych 
(w tym szkół wyższych), zapewnienie pomocy dla nowo 
powstałych przedsiębiorstw w ramach inkubatorów czy 
też parków technologicznych (dostęp do nowych tech-
nologii, laboratoriów), tworzenie relacji partnerskich 
(m.in. poprzez inicjowanie sieci współpracy w  formie 
stref biznesu oraz klastrów, zapewnianie kontaktów 
handlowych o  różnym zasięgu) czy też innych usług 
pośrednio wpływających na poziom innowacyjności 
przedsiębiorstw (rozwój eksportu, umożliwianie udzia-
łu w  imprezach handlowych, prowadzenie obserwacji 
i badań marketingowych lub innych) (Mempel-Śnieżyk, 
2014, s. 51–58). Zatem wachlarz świadczonych usług jest 
bardzo szeroki i zróżnicowany.

W  początkowym okresie, tzn. w  latach 90., znaczenie 
IOB było raczej niewielkie. Ich rozwój nastąpił w  pierw-
szym okresie nowego stulecia, na co duży wpływ miały 
fundusze strukturalne UE. Obecnie funkcjonuje w Polsce 
(według PARP-u) spora grupa ośrodków innowacji, m.in. 
42 parki technologiczne, 23 inkubatory technologiczne, 
41 centrów transferu technologii oraz 24 akademickie 
inkubatory przedsiębiorczości. Łącznie, jak ocenia PARP, 
liczba tych instytucji osiąga pułap 130 (Portal Innowa-
cji). Jednakże, jak zaznaczają eksperci, trudno jest mówić 
o systemie wspierania innowacyjności i to zarówno na po-
ziomie regionalnym, jak i krajowym. Podmioty te działają 
zazwyczaj jako odrębne jednostki realizujące własne cele 
statutowe, co więcej – kierują się one nie misją a  podej-
ściem rynkowym. Często wykorzystywane są do realizacji 
konkretnych zadań zlecanych przez administrację publicz-
ną, po  czym zainteresowanie nimi zdecydowanie maleje. 
Jest to „efekt” braku długookresowej polityki państwa 
wobec tych instytucji. Przykładem tego są chociażby „nie-
trafione” decyzje w zakresie tworzenia nowych instytucji 
(ośrodków) finansowanych ze środków publicznych (kra-
jowych lub unijnych), przejawiających się chociażby dużą 
dysproporcją w ujęciu przestrzennym (Bąkowski, Mażew-
ska, 2015, s.  9). Najwięcej IOB znajduje się w wojewódz-
twach wysokorozwiniętych pod względem innowacyjności, 
tj. śląskim, mazowieckim oraz wielkopolskim; najmniej 
w tych regionach, w których wsparcie tych instytucji jest 
najbardziej pożądane dla MSP z uwagi na konieczność ich 
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rozwoju innowacyjnego, tzn. w województwach kujawsko-
-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim czy też 
opolskim (Barański, Wojno, 2013, s. 16). 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto defi-
nicję IOB opisującą te instytucje jako ośrodki innowacji 
prowadzące działalność o  charakterze odpłatnym (lecz 
niedziałające dla zysku) lub też nieodpłatnym na rzecz 
MSP w  celu stymulowania ich rozwoju innowacyjnego, 
czemu służy kreowanie zasobów relacyjnych. 

Metoda i zakres badań oraz 
charakterystyka próby badawczej 

B adania1 zostały przeprowadzone w  ramach projektu 
naukowego na przełomie sierpnia i  września 2014 

roku finansowanego przez NCN. Zasadniczym ich celem 
była identyfikacja najczęściej podejmowanych przez IOB 
działań na rzecz rozwoju innowacyjnego MSP. Badania te 
obejmowały m.in. dokonanie oceny zasobów relacyjnych 
IOB w  kontekście podejmowanej przez nie współpracy 
z małymi i średnimi podmiotami. Ogólnie przyjętym jego 
założeniem był pozytywny wpływ zasobów na rozwój 
innowacyjny tych przedsiębiorstw. Zasadniczy cel tego ba-
dania koncentrował się na znalezieniu odpowiedzi na kilka 
istotnych pytań, m.in. jakie obszary działań innowacyjnych 
oferowanych przez IOB cieszą się największym zapotrzebo-
waniem ze strony MSP, jakie rodzaje relacji są najczęściej 
tworzone pomiędzy instytucjami a  przedsiębiorstwami 
tego sektora, kto najczęściej inicjuje współpracę w ramach 
poszczególnych jej obszarów i  jaki jest poziom zaintereso-
wania MSP (w ocenie IOB) tą współpracą, jakie są motywy, 
korzyści i bariery w rozwoju zasobów relacyjnych z punktu 
widzenia IOB? Odpowiedź na te pytania pozwala na reali-
zację założonego celu w tej publikacji, tzn. oceny zasobów 
relacyjnych (i  relacji) przekładających się na współpracę 
pomiędzy IOB a MSP w związku z innowacyjnym rozwo-
jem omawianych przedsiębiorstw. 

W badaniu tym wykorzystano metodę wywiadu bezpo-
średniego CATI przeprowadzonego na próbie (dobór pró-
by był celowy) 25 IOB zlokalizowanych w  sześciu woje-
wództwach: łódzkim (8%), mazowieckim (24%), śląskim 
(28%), wielkopolskim (20%), dolnośląskim (12%) oraz 
warmińsko-mazurskim (8%). Zasięg działalności tych 
instytucji obejmował głównie region (32%) i kraj (32%), 
w mniejszym stopniu natomiast inne państwa (24%) czy 
też najbliższe otoczenie (12%). Jeżeli chodzi o wiek IOB, to 
zdecydowaną większość z nich stanowiły podmioty, które 
powstały po  2010 roku (72%); nieznaczną część z  nich 

utworzono między 1990 a 2000 rokiem (24%) i tylko jed-
na instytucja rozpoczęła działalność w latach 1970–1980. 
Dokonując dalszej charakterystyki badanej próby, należy 
zwrócić uwagę na rodzaj MSP, z którymi IOB najczęściej 
współpracowały. Wśród tych przedsiębiorstw dominowały 
podmioty produkcyjne (40%) i usługowe (37,6%); zdecy-
dowanie mniejsza część z nich zajmowała się działalnością 
handlową (ok. 22%). Ocena działalności innowacyjnej 
IOB objęła cztery zasadnicze obszary: świadczenie usług 
na rzecz MSP, wymianę zasobów, działalność wdrożenio-
wą oraz działalność badawczo-rozwojową (rys. 1). 

Powyższe dane wskazują na zdecydowaną przewagę 
„usług” świadczonych przez IOB na rzecz MSP (88%) 
w stosunku do pozostałych trzech obszarów prowadzonej 
przez nie działalności. Wśród nich dosyć istotna wydaje 
się również działalność wdrożeniowa (32%), stanowiąca 
niewątpliwie jedną z  zasadniczych celów dotyczących 
funkcjonowania IOB. W ramach tych obszarów dokona-
no identyfikacji najważniejszych (konkretnych) działań 
wykonywanych przez te instytucje. 

Uzyskane wyniki wskazują (tab. 1), że do głównych 
„usług” wykonywanych przez IOB należą m.in. usługi 
doradcze i  informacyjne (ok. 90% wszystkich wskazań), 
przeprowadzanie promocji rozwiązań innowacyjnych 
w otoczeniu (o. 72% wskazań) oraz dokonywanie eksper-
tyz, analiz (na zlecenie w  zakresie innowacyjności) (ok. 
68% wskazań). 

W odniesieniu do obszaru „wdrożeń i komercjalizacji” 
kluczowymi elementami są działania na rzecz: przygoto-
wania innowacji do wdrożenia i jej wdrożenie do produk-
cji (75% wskazań). Zarówno w pierwszym, jak i w drugim 
obszarze zdecydowanie dominuje formalny charakter 
współpracy, co oznacza, że jest ona prowadzona w oparciu 
o wzajemne umowy oraz w zgodzie z przepisami i  regu-
laminem poszczególnych instytucji. Jedynie „promocja 
rozwiązań” w  znacznym stopniu przybierała formę nie-
formalną (ok. 32% wskazań), co może świadczyć o  tym, 
że w wielu przypadkach mogła być ona dokonywana na 
zasadzie „marketingu szeptanego”, polegając na przeka-
zywaniu w otoczeniu informacji o nowych rozwiązaniach. 

Wyniki badań

B udowanie zasobów relacyjnych z MSP oparte zostało 
na różnych kategoriach relacji. Badanie to przepro-

wadzono w skali sześciostopniowej (gdzie 1 oznacza brak 
znaczenia, natomiast 6 bardzo duże znaczenie) z uwzględ-
nieniem dwóch najważniejszych obszarów (usług oraz dzia-

Rys. 1. Obszary działalności innowacyjne podejmowane przez IOB – na rzecz MSP
Źródło: opracowanie własne
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łalności wdrożeniowej). Wyniki tego badania wskazują na 
istnienie różnego rodzaju relacji tworzących zasoby IOB we 
współpracy z MSP. Okazuje się, że najważniejszymi relacja-
mi (bez względu na obszar) są związki partnerskie, oparte 
na wzajemnym zaufaniu. W odniesieniu do „działalności 
wdrożeniowej” znaczenie tych relacji ocenione zostało 
przez IOB jako „ponad średnie” (4,6), natomiast w odnie-
sieniu do „usług” określono je one na poziomie „dużym” 
(wystawiając ocenę 5 w skali 6-stopniowej) (tab. 2).

W  działalności wdrożeniowej dosyć spore znaczenie 
mają jeszcze relacje sieciowe (4,4) oraz relacje z  partne-

rami zależnymi (4,4). Wynika to niewątpliwie z faktu, że 
„wdrożenia” wymagają skonsolidowanej, długoterminowej 
i  przyjmującej konkretną formę współpracy, co właśnie 
zapewnia sieć, jak też tworzenie podmiotów zależnych. 
Odmienna sytuacja jest w  odniesieniu do „usług”, gdzie 
ze względu na ich charakter „trwała forma” ma mniejsze 
znaczenie – stąd też większa liczba wskazań dotyczących 
relacji klienckich (4,6). Jak powszechnie wiadomo, relacje 
te są znacznie mniej systematyczne i zazwyczaj mają miej-
sce w przypadku zaistnienia konkretnej potrzeby (w tym 
przypadku ze strony MSP). Tezę tę potwierdza m.in. fakt 

Tab. 1. Rodzaje podejmowanych działań przez IOB w ramach dwóch obszarów działalności innowacyjnej

Działania innowacyjne Podjęto 
współpracę

Charakter współpracy
Nie podjęto

formalny nieformalny

Obszar współpracy wdrożeniowej i komercjalizacja

Budowanie prototypów 62,50% 50,00% 12,50% 37,50%

Testowanie prototypów 62,50% 50,00% 12,50% 37,50%

Przygotowanie do wdrożenia 75,00% 75,00% 0,00% 25,00%

Wdrożenie do produkcji 75,00% 50,00% 25,00% 25,00%

Komercjalizacja 62,50% 62,50% 0,00% 37,50%

Obszar współpracy polegającej na świadczeniu różnych usług 

Doradcze i informacyjne 90,91% 77,27% 13,64% 9,09%

Szkoleniowe 54,55% 50,00% 4,55% 45,45%

Ekspertyzy, opracowania i analizy w zakresie innowacyjności 68,18% 59,09% 9,09% 31,82%

Przeprowadzenie audytów 50,00% 50,00% 0,00% 50,00%

Promocja rozwiązań innowacyjnych w otoczeniu 72,73% 40,91% 31,82% 27,27%

Prowadzenie badań marketingowych 40,91% 18,18% 22,73% 59,09%

Zapewnienie dostępu do rynków zbytu 40,91% 27,27% 13,64% 59,09%

Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. Znaczenie poszczególnych relacji dla współpracy z MSP (wartości średnie) według skali 1–6 

Typ relacji/Obszar 
współpracy

Relacje 
kontrak-

towe 

Relacje 
kapitałowe 

Relacje 
klienckie 

Relacje 
partnerskie 

Relacje 
sieciowe 

Relacje 
outsour-
cingowe

Relacje 
pomiędzy 

partnerami 
zależnymi 

Charakterystyka relacji

umowa 
okresowa

powiązania 
udziałowe 
np. spółki

na 
zasadzie 
dostawca 

– odbiorca)

oparte 
o wza-
jemne 

zaufanie

wielo-
stronne 

interakcje 
z part-
nerami

zlecone 
usługi

spin–out 
lub  

spin-off 

Współpraca w ramach 
działalności wdrożeniowej 4,0 4,0 4,1 4,6 4,4 3,3 4,4

Współpraca polegająca 
na świadczeniu 
różnych usług 

4,0 2,9 4,6 4,9 4,3 3,0 3,4

Źródło: opracowanie własne
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„słabej” oceny znaczenia relacji outsourcingowych (3), 
w  ramach których zlecane usługi są  świadczone przez 
dłuższy czas, co pozwala na zawiązanie bardziej trwałej 
współpracy między zainteresowanymi podmiotami. Rea- 
sumując, należy stwierdzić, że tworzone zasoby relacyjne 
(i zawiązywane w ich ramach relacje) przez IOB są zróż-
nicowane i zależne od obszaru i rodzaju podejmowanych 
przez te instytucje działań innowacyjnych. 

Kolejna istotna kwestia dotyczy określenia źródeł rela-
cji pomiędzy IOB a MSP. W odniesieniu do działalności 
wdrożeniowej można wyróżnić ich dwa podstawowe ele-
menty: wspólną inicjatywę kilku (jednocześnie) podmio-
tów (ok. 62%) oraz własną inicjatywę badanej instytucji 
(ok. 37%). Natomiast w  obszarze „usług” źródła relacji 
są zdecydowanie bardziej zróżnicowane, charakteryzując 
się przesunięciem „akcentu” na inne (konkretne) w  oto-
czeniu grupy podmiotów (tab. 3).

Powyższe dane wskazują na jeden interesujący fakt. 
W  obszarze „współpracy w  ramach działalności wdro-
żeniowej” żadna z  instytucji „zewnętrznych” (typu: IOB, 
JBR) nie wykazała się inicjatywą służącą nawiązaniu 
współpracy z  innymi podmiotami. W  grupie podmio-
tów „niezainteresowanych” znalazły się również MSP, 
którym to na takich relacjach powinno zależeć najwięcej. 
Świadczy to niewątpliwie o  tym, że przedsiębiorstwa te 
przyjmują rozwiązania „oferowane” przez otoczenie, 
jednocześnie nie angażując się w  ich poszukiwanie na 
zewnątrz – są  biernymi biorcami nowości i  ich wdro-
żeń. W drugim obszarze (usług) inicjatywa w znacznym 
stopniu (ok.  18%) leży po  stronie MSP. Może to ozna-
czać z  jednej strony zainteresowanie tych podmiotów 
istniejącymi innowacyjnymi rozwiązaniami w otoczeniu, 

z  drugiej zaś dosyć zachowawczym podejściem do pro-
blemu, charakteryzującym się „ostrożnym” nastawieniem 
w zakresie współpracy, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, 
że większość zlecanych usług to usługi doradcze i  infor-
macyjne oraz ekspertyzy dotyczące rozwiązań innowa-
cyjnych (tab. 1). Reasumując, należy podkreślić, że MSP 
są  nastawione proinnowacyjnie, jednakże inicjatywa 
w zakresie wdrożeń znajduje się zdecydowanie po stronie 
IOB. Relacje MSP chętniej nawiązują np. w ramach sieci, 
w których to, jak wiadomo, ryzyko innowacyjne rozkłada 
się na większą liczbę zaangażowanych w  działalność in-
nowacyjną podmiotów. 

Zróżnicowany poziom zaangażowania przedsiębiorstw 
w  proces poszukiwania nowych rozwiązań w  otocze-
niu widoczny jest także w  ocenie dokonanej przez IOB 
w  zakresie zainteresowania MSP współpracą (relacjami) 
z tymi instytucjami (tab. 4). W ocenie IOB zainteresowa-
nie relacjami w  obszarze działalności wdrożeniowej jest 
zdecydowanie mniejsze niż w obszarze usług (podobnie 
jak w przypadku inicjowania tych relacji). Potwierdza to 
niewątpliwie wcześniej sformułowaną tezę: MSP nie kładą 
zbytniego nacisku na działalność wdrożeniową, wolą kon-
centrować się na miękkiej działalności w zakresie rozwoju 
innowacyjnego (szkolenia, działalność doradcza, badania 
rynku), co potwierdza „zachowawczy” sposób dokonywa-
nia inwestycji w innowacje.

Z  jednej strony jest to uzasadnione, gdyż zmniejsza 
ryzyko niepowodzenia na rynku, z  drugiej zaś (o  czym 
należy pamiętać) działania miękkie bez komercjalizacji 
pomysłów nigdy nie będą prowadzić do końcowego 
efektu w  postaci gotowych (dostępnych) innowacyjnych 
produktów i usług.

Tab. 3. Źródło inicjowania relacji pomiędzy IOB a MSP w odniesieniu do obszarów współpracy

Obszary współpracy IOB podlegająca 
badaniu MSP Inne 

IOB JBR
Wspólna inicjatywa 

kilku podmiotów

Współpraca w ramach 
działalności wdrożeniowej

N 3 0 0 0 5

% 37,50 0,00 0,00 0,00 62,50

Współpraca polegająca na 
świadczeniu różnych usług

N 7 4 0 3 8

% 31,82 18,18 0,00 13,64 36,36

Źródło: opracowanie własne 

Tab. 4. Poziom zainteresowania MSP relacjami z IOB według ocen instytucji biorących udział w badaniu według przyjętej skali 1–6

Obszar współpracy
Brak 

zaintere-
sowania

Bardzo 
małe Małe Średnie Duże Bardzo 

duże Średnia

Współpraca w ramach 
działalności wdrożeniowej

N 1 2 3 9 6 4
4,16

% 4,00% 8,00% 12,00% 36,00% 24,00% 16,00%

Współpraca polegająca na 
świadczeniu różnych usług

N 0 1 1 7 12 4
4,68

% 0,00% 4,00% 4,00% 28,00% 48,00% 16,00%

Źródło: opracowanie własne 



INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ | 15

Rozpatrując motywy tworzenia relacji pomiędzy IOB 
a  MSP, należy stwierdzić, że instytucje te w  znacznym 
stopniu dostrzegają rolę, do której zostały powołane, a ich 
działalność innowacyjna w  większości przypadków jest 
możliwa dzięki istnieniu wsparcia unijnego. W  zasadzie 
wszystkie wymieniane przez IOB motywy tworzonych rela-
cji z MSP są powyżej średniej oceny (4), gdzie zdecydowana 
większość jest po stronie „świadczonych usług”. Dowodzi to 
jeszcze raz, że instytucje te, przystosowując się do potrzeb 
MSP, koncentrują swoją działalność innowacyjną w  tym 
właśnie obszarze (rys. 2).

Wśród wszystkich wskazanych motywów największe 
znaczenie mają te, które określane są „twardymi”, tzn. słu-
żącymi bezpośrednio innowacyjnemu rozwojowi przedsię-
biorstw. Można do nich zaliczyć m.in. tworzenie nowych 
produktów (technologii) (ocena: 4,95 i 4,75) oraz rozwija-
nie powiązań partnerskich (ocena: 4,64 i 4,38).

Kolejnym analizowanym aspektem w  tym opracowa-
niu są  korzyści, jakie IOB osiągają ze współpracy z  MSP. 
Ogólnie należy stwierdzić, że tworzone (lub utrzymywane) 
relacje przyczyniają się do rozwoju tych instytucji (rys. 3). 

Współpraca dla MSP i (najczęściej) na rzecz MSP m.in. po-
prawia wizerunek tych instytucji w otoczeniu (ocena: 5,18 
i 4,75), zapewnia lepszy dostęp do informacji (np. o potrze-
bach innowacyjnych) (ocena 4,73 i  4,75), czy też ułatwia 
wprowadzanie nowych rozwiązań innowacyjnych na rynek 
(w obszarze działalności wdrożeniowej ocena wynosi: 4,75). 

Powyższe dane wskazują na kilka istotnych kwestii. Po 
pierwsze, relacje IOB z MSP nie należą do „łatwych”, o czym 
świadczy niska ocena dotycząca „obniżenia kosztów dzia-
łalności” (zdecydowanie poniżej poziomu 4) oraz „skróce-
nia czasu …” (tylko na poziomie 4). Skoro IOB oceniają te 
dwa elementy względnie słabo, należy sądzić, że relacje tych 
instytucji z MSP wymagają od nich dosyć dużych nakładów 
finansowych oraz długiego czasu związanego z dokonywa-
niem konkretnych wdrożeń rynkowych. Po drugie, niski 
poziom oceny „przeciwdziałania skutkom …” (na poziomie 
słabym – ok. 3,3) z jednej strony może oznaczać brak bez-
pośredniego wpływu kryzysu na działalność innowacyjną 
IOB (stąd też małe znaczenie tego czynnika), z drugiej zaś 
strony brak zwiększania się popytu wśród MSP na rozwią-
zania innowacyjne, a  tym samym ograniczoną zależność 

Rys. 2. Motywy tworzenia relacji pomiędzy IOB a MSP (wartości średnie według skali od 1 do 6)
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Korzyści dla IOB wynikające z relacji do MSP (wartości średnie według skali od 1 do 6)
Źródło: opracowanie własne
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pomiędzy istniejącymi relacjami a liczbą zapotrzebowania 
na nowe rozwiązania wśród MSP. Reasumując, IOB pozy-
tywnie oceniają relacje z  MSP przez pryzmat osiąganych 
korzyści. Jednocześnie wskazują na istnienie pewnych 
barier negatywnie oddziałujących na kształtowanie zaso-
bów relacyjnych, tj. względnie wysokich kosztów i  czasu 
potrzebnego na osiągnięcie końcowych efektów w postaci 
gotowego (finalnego) innowacyjnego produktu lub usługi. 
Ten ostatni czynnik (czas) jest konsekwencją istniejących 
wewnętrznych (często mentalnościowych) uwarunkowań 
charakterystycznych dla tego sektora przedsiębiorstw. Do 
nich można zaliczyć m.in. nieufność do partnerów w biz-
nesie, brak skłonności do ryzyka czy też mały stopień 
otwartości na otoczenie. Pełne zestawienie głównych barier 
ograniczających współpracę pokazuje rysunek 4. 

Analizując powyższe zestawienie barier (na jakie napotyka-
ją IOB w relacjach z MSP), należy zdecydowanie wskazać na 
ich istnienie w zdecydowanej przewadze po stronie „działal-
ności wdrożeniowej”. Wdrożenia (komercjalizacja innowacyj-
nych dokonań) należą do „twardych” działań wymagających 
dużych nakładów, konkretnych decyzji i podejmowania ryzy-
ka inwestycyjnego. Jednakże, jak pokazują dane tego badania, 
kształtowanie relacji w zakresie tego typu działalności napoty-
ka przeszkody natury zarówno ekonomicznej (brak zasobów: 
4,25), jak i organizacyjnej: brak kwalifikacji właścicieli (4,38), 
brak strategii rozwoju (4,38) czy też rozbieżne cele pomiędzy 

„ofertą” IOB a oczekiwaniami MSP (4,25). Bariery te niewąt-
pliwie zmniejszają znaczenie relacji w  obszarze wdrożeń, 
przesuwając „ciężar” działalności innowacyjnej w kierunku 

„miękkim”, tj. usług. Jak powszechnie wiadomo, tego typu 
działalność niewątpliwie wspiera rozwój innowacyjny MSP 
(w sposób pośredni), lecz nie musi prowadzić do wymiernych 
efektów, jakimi są innowacyjne produkty lub usługi dostępne 
na rynku. Reasumując, rozwój innowacyjny MSP możliwy 
jest poprzez zwiększanie znaczenia relacji w obszarze wdro-
żeń dzięki eliminacji istniejących barier wewnątrzorganiza-
cyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w ich 
dostępie do zewnętrznych zasobów. 

Podsumowanie

P rzeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie 
kilku istotnych wniosków. Po pierwsze, z  czterech 

obszarów działalności innowacyjnej (wdrożeniowej, usłu-
gowej, badawczo-rozwojowej oraz dotyczącej wymiany 
zasobów) związanych z  rozwojem innowacyjnym MSP 
największe znaczenie mają tylko dwa pierwsze, tj. działal-
ność wdrożeniowa i usługowa. Po drugie, dominującym 
działaniem są „usługi” o charakterze miękkim, takie jak: 
doradztwo i  szkolenia oraz ekspertyzy i  badania marke-
tingowe. Koncentracja IOB w  tym zakresie wydaje się 
z  jednej strony „marnowaniem” zasobów tych instytucji, 
co oznacza, że nie wykorzystują one w pełni możliwości 
będących w  ich posiadaniu w  zakresie wspierania MSP. 
Z drugiej zaś wskazuje to, że MSP nie są nastawione na 
bezpośrednie komercjalizowanie nowości i  że do zagad-
nienia tego podchodzą dosyć „zachowawczo”, tzn. mają 
pewien dystans przejawiający się niechęcią do ponosze-
nia ryzyka innowacyjnego. Wolą one tworzyć sieci, gdzie 
inicjatywa w  zakresie współpracy jest wspólna, a  więc 
i  ryzyko ewentualnych niepowodzeń wdrożeniowych 
też jest „wspólne”. Po trzecie, zasoby IOB są  „marnotra-
wione”, o  czym świadczą m.in. motywy, jakimi się one 
kierują w  procesie tworzenia relacji z  MSP. Dowodzi 
tego zdecydowana przewaga działalności „miękkiej” tych 
instytucji nad twardymi działaniami bezpośrednio zwią-
zanymi m.in. z  tworzeniem innowacyjnych produktów 
czy usług. Po czwarte, IOB bardzo cenią sobie relacje 
z MSP (chociaż nie określają je mianem „łatwych”), gdyż 
służą one nie tylko rozwojowi samych przedsiębiorstw, 
z którymi współpracują, ale także tym instytucjom, które 
podejmują bilateralną współpracę. Korzyść ta dla IOB 
wynika z  faktu łatwiejszego ich dostępu do informacji 
o  potrzebach i  oczekiwaniach MSP, co stwarza im moż-
liwość dostosowania swojej oferty do bieżących wymagań 
przedsiębiorstw. Przynosi to efekt w postaci poprawy ich 
wizerunku w otoczeniu oraz stwarza „szanse” w zakresie 

Rys. 4. Główne bariery w relacjach IOB z MSP (wartości średnie według skali od 1 do 6)
Źródło: opracowanie własne
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dokonywania celowych wdrożeń nowości. Można więc 
stwierdzić, że korzyści są  obopólne, a  współpraca jest 
zgodna z  koncepcją „open innovation”. Po piąte, budo-
wanie zasobów relacyjnych przez IOB z  MSP napotyka 
jednak na bariery, które według oceny instytucji w  zde-
cydowanej większości istnieją w  obszarze działalności 
wdrożeniowej. Koncentracja MSP na „różnych usługach”, 
a nie bezpośrednio na działalności wdrożeniowej skutkuje 
mniejszym „efektem” w postaci gotowych (skomercjalizo-
wanych) produktów lub usług. 

Resumując, z  jednej strony można stwierdzić, że two-
rzone relacje pomiędzy dwiema grupami podmiotów (IOB 
a  MSP) umożliwiają rozwój innowacyjny MSP. Z  uwagi 
na pewną stabilność tych kontaktów i  wieloaspektowy 
ich charakter można określić je mianem potencjału, na co 
wskazują również inni badacze (Masłyk-Musiał i in., 2012, 
s. 259). Z drugiej zaś strony, konieczne wydaje się usuwa-
nie barier w  sektorze MSP o  charakterze mentalnościo-
wym (m.in. brak skłonności do podejmowania ryzyka czy 
też wzajemna nieufność ze strony MSP), co związane jest 
z  faktem zwiększania świadomości (wśród przedsiębior-
ców) dotyczącej znaczenia tych relacji (większego otwar-
cia się na otoczenie) dla rozwoju innowacyjnego tego 
sektora przedsiębiorstw. Również istotna jest eliminacja 
barier w zakresie strategii rozwoju tych podmiotów (m.in. 
dotyczących planów strategicznych, rozbieżności określa-
nych celów czy też podnoszenia kwalifikacji), co staje się 
poważnym wyzwaniem na kolejne lata. Niemniej jednak 
rozwój innowacyjny MSP staje się faktem, a  „otwartość” 
na otoczenie (mierzona posiadanymi zasobami relacyjny-
mi) determinantą tego rozwoju. 

dr Robert Stanisławski
Politechnika Łódzka
Wydział Organizacji i Zarządzania
e-mail: robestan@p.lodz.pl
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Relational Resources of Environment 
Business Institutions in the Context 
of the Innovative Development of Small 
and Medium-sized Enterprises

Summary

Relational resources are a key element in the innovative 
development of small and medium-sized enterprises 

(SMEs). These relationships may be created vertically 
or horizontally. The most frequently used relationships 
are contacts between enterprises (at the same level). An 
important role (for SME) plays cooperation between 
SMEs and the business environment institutions (BEI), 
which is the subject of the analysis in this article. Therefore, 
the primary purpose is to estimate relational resource 
(and the relationship) determined in the specific forms of 
cooperation between BEI and SMEs for their innovation 
development. It was done on the basis of studies included 
in the framework of a research project funded by National 
Science Centre (NCN) on a sample of 25 BEI located in 
6 provinces in Poland. These studies show that the main 
activities of these institutions focused on soft performances 
(training and counselling) and not the hard ones, that 
are directly related to the implementation of innovative 
solutions in the practices. This means an advantage of 

“service” relationship over the “implementing action”.

Keywords

relational resources, environment business institutions 
(EBI), SME, innovative development

BEHAWIORALNA EWOLUCJA KONCEPCJI 
PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
Adam Peszko

Wprowadzenie

P rzyjmując za A.K. Koźmińskim (2005, s. 91), że poję-
cie przewagi konkurencyjnej oznacza „bycie lepszym 

od innych w grze konkurencyjnej, czyli większą atrakcyj-
ność dla nabywców, partnerów, inwestorów i pracowni-
ków”, uświadamiamy sobie, że przewagi poszukuje się na 
trzech typach rynków: towarów i usług, kapitału i pracy. 
Koncepcje przewagi konkurencyjnej muszą więc tłuma-
czyć zachowania przedsiębiorstw na tych powiązanych ze 
sobą wzajemnie rynkach przy uwzględnianiu charakteru 
i cech specyficznych danego rynku. Wpływa to bowiem 
na procesy podejmowania decyzji przez aktorów rynku 
i przyjmowane w ich ramach kryteria decyzji.

W  teorii nauk o  zarządzaniu pierwsza podjęła te 
problemy szkoła systemów społecznych Ch.I. Bar-
narda, powstała pod wpływem nurtu strukturalnego 
amerykańskiej teorii socjologii i  psychologii postaci. 
Przedstawiciele tej szkoły wprowadzili pojęcie systemu 
społecznego, pod którym rozumieli dynamiczny zbiór 
uczestników organizacji wzajemnie współpracujących 
ze względu na określony cel. Szkoła ta zainspirowała 

ogłoszenie w latach 60. ubiegłego wieku przez R. Cyerta 
i J. Marcha (1964) tzw. behawioralnej teorii firmy, która 
jako pierwsza próbowała wyjaśnić zachowanie się przed-
siębiorstw walczących o przewagę konkurencyjną i istotę 
związanych z tym decyzji menedżerskich. 

Behawioralna teoria firmy legła więc u  podstaw 
rozważań na temat przewagi konkurencyjnej przedsię-
biorstwa, choć później wyparta została przez koncepcje 
bazujące na neoklasycznej ekonomii i liberalnej „szkole 
chicagowskiej”. Dopiero we współczesnej zasobowej 
koncepcji przewagi konkurencyjnej podejście beha-
wioralne nabiera zasadniczego znaczenia. Weryfikację 
tej hipotezy przyjęto jako podstawowy cel niniejszego 
opracowania.

W jego pierwszej części dokonano chronologicznego 
przeglądu szkół proponujących różne kryteria decyzyj-
ne, zapewniające uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 
W  części drugiej zaprezentowano zasobową koncepcję 
przewagi konkurencyjnej i  poszukiwano odpowiadają-
cego jej modelu zarządzania przedsiębiorstwem.
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Krytyczny przegląd klasycznych 
koncepcji przewagi konkurencyjnej

R óżne szkoły naukowe, tzw. Industrial Organization 
Ekonomics, proponowały zróżnicowane zestawy 

kryteriów decyzyjnych, które miały zapewnić firmom 
przewagę konkurencyjną. K.R. Conner (1991, s.  174– 

–185) wyróżnia np. pięć koncepcji osiągania przewagi 
konkurencyjnej:
1. Ekonomia neoklasyczna postrzegała przedsiębior-

stwo jako jednostkę poszukującą najlepszych (opty-
malnych) kombinacji czynników wytwórczych, takich 
jak środki trwałe, surowce, materiały, energia, praca 
ludzka, które prowadzą do maksymalizacji zysku 
w  długim okresie. Fundamentalnym założeniem tej 
szkoły jest pełna, niczym nie ograniczona, racjonal-
ność decyzji menedżerskich.

2. Teoria konkurencji monopolistycznej dopatrywała się 
źródeł przewagi konkurencyjnej w dominującej pozy-
cji na rynku, która umożliwia ograniczanie produkcji 
i narzucanie wysokich cen.

3. Schumpeterowska szkoła innowacji uznawała za klu-
czową rolę incydentalnych wynalazków prowadzą-
cych do „kreatywnej destrukcji”, czyli gwałtownego 
zastępowania dotychczasowych podstaw przewagi 
konkurencyjnej nowymi.

4. Neoliberalna „szkoła chicagowska” w  ekonomii (le-
seferyzm) powróciła do neoklasycznej koncepcji 
konkurencji zbudowanej wokół kategorii kosztów 
i cen, zakładając doskonałe własności samoregulacyj-
ne wszystkich trzech typów rynku (towarów i usług, 
kapitału i pracy). Dopatruje się ona źródeł przewagi 
konkurencyjnej w  obniżce kosztów produkcji i  dys-
trybucji, co pozwalało na maksymalizację zysku na 
rynku konkurencji doskonałej, gdzie ceny powinny 
być niezależne od producentów.

5. Szkoła kosztów transakcyjnych uważa, że źródłem 
przewagi konkurencyjnej jest uczestnictwo w  grze 
rynkowej z  wykorzystaniem instytucjonalnych kon-
cesji i  zezwoleń, przy pełnym zabezpieczeniu praw 
własności, wymagalności prawnej realizacji zawar-
tych kontraktów oraz wolnym dostępie do informacji.
Koncepcje te opierają się w  większości na założeniu 

względnej stabilności sytuacji, w  jakich działa przedsię-
biorstwo. Nie odpowiada to obecnym warunkom uogól-
nionej niepewności, kiedy wszystko się zmienia i to coraz 
szybciej. Ta zmienność dotyczy zarówno politycznych, 
jak i makroekonomicznych (głównie finansowych i mo-
netarnych) parametrów otoczenia biznesu oraz potrzeb, 
upodobań i  gustów nabywców, stale pojawiających się 
innowacji technicznych, ekonomicznych i  społecznych, 
nieprzewidywalnych zachowań podmiotów działających 
na rynku (zmiany własności, domeny działania, sojuszy 
i  aliansów), a  także państwowych i  ponadnarodowych 
regulatorów rynków (Koźmiński, 2005, s. 92). Zmiany te 
przenikają do wnętrza przedsiębiorstwa, są na ogół róż-
nie interpretowane przez członków naczelnego kierow-
nictwa, powodując napięcia, a niekiedy nawet zrywanie 
istniejących w przedsiębiorstwie koalicji.

W zestawieniu pięciu koncepcji przewagi konkurencyj-
nej K.R. Connera szczególnie istotna jest transformacja 
koncepcji neoklasycznej ekonomii w skrajnie liberalnym 
ujęciu „szkoły chicagowskiej” w  szkołę kosztów transak-
cyjnych, opartą na nowej ekonomii instytucjonalnej O.E. 
Williamsona. O.E. Williamson już w 1985 r. (1985; 1998, 
s.  56–64) stwierdził, że ekonomia neoklasyczna zakłada-
jąca nieograniczoną racjonalność decyzji menedżerskich 
i  wynikającą z  tego wszechobecność działań optymaliza-
cyjnych nie uwzględnia przy analizie zachowań rynko-
wych wszystkich kosztów zawierania, monitorowania i rea- 
lizacji kontraktów rynkowych. W związku z  tym w  jego 
koncepcji pojawiają się dwa założenia behawioralne: 
o  ograniczonej racjonalności jednostek gospodarczych 
i oportunistycznych postawach stron kontraktów.

Założenie o  ograniczonej racjonalności jednostek 
gospodarczych przyjęte zostało od H.A. Simona, który 
wcześniej – w wydanej w 1958 r. wspólnie z J.G. Marchem 

„Teorii organizacji” (1964), wzywał ekonomistów do opie-
rania ich pracy na bardziej realistycznych założeniach mi-
kroekonomicznych i  proponował zastąpienie fundamen-
talnej zasady neoklasycznej mikroekonomii „o doskonałej 
racjonalności jednostek gospodarujących” założeniem 
o „racjonalności ograniczonej”. Jego zdaniem, neoklasycy 
nierealistycznie oceniają możliwości wykorzystywania 
w  procesach decyzyjnych „doskonałej informacji”. Taka 
informacja miałaby w  rzeczywistości wysoki koszt przy 
niewielkiej realnej stopie zwrotu kapitału. Decyzje realne 
charakteryzują się bowiem ograniczoną racjonalnością, 
bo realne wybory dokonywane są  przy uwzględnieniu 
uproszczonego, ograniczonego i przybliżonego schematu 
rzeczywistej sytuacji. Ponadto elementy tego schematu 
nie są danymi w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz pro-
duktami procesów psychologicznych i  socjologicznych, 
obejmującymi działalność samego decydenta, jak też 
działalność innych, niezależnych od niego, osób z  jego 
otoczenia. Jednostka gospodarująca nie poszukuje wy-
boru optymalnego, jak zakładają neoklasycy, lecz wyboru 
zadowalającego decydenta.

Drugie założenie behawioralne o  oportunistycznych 
zachowaniach stron kontraktu, rozumianych jako prze-
biegłe dążenie do realizacji własnego interesu, także 
z  użyciem kłamstwa, kradzieży i  oszustwa w  subtelnych 
formach podstępu, jest wynikiem własnych badań O.E. 
Willimsona na temat zachowań dużych korporacji na 
rynkach międzynarodowych. Między innymi za to został 
uhonorowany w 2009 r. (co charakterystyczne w drugim 
roku kryzysu 2008–2009) Nagrodą Nobla z ekonomii za 
badania i opis zachowań dużych korporacji na rynkach.

Na bazie tych założeń behawioralnych sam O.E. Wil-
liamson i  inni badacze tego nurtu opracowali i  zapro-
ponowali politykom i  praktykom gospodarczym szereg 
rozwiązań instytucjonalnych, które przyczyniły się do dy-
namicznego rozwoju dużych korporacji transnarodowych 
w ostatnich dekadach ubiegłego wieku (Rainelli, 1996).

Obecnie większe znaczenie przywiązuje się już do 
nowego nurtu badań ekonomicznych, zwanego eko-
nomią i  finansami behawioralnymi, który koncentruje 
swą uwagę na analizach funkcjonowania współczesnych  
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rynków kapitałowych (zamiennie finansowych). Przeło-
mowe znaczenie w  spopularyzowaniu tego nurtu miało 
wydanie w  roku 2009 przez Princeton University Press 
pracy G.A. Akerlofa i R.J. Shillera pod zagadkowym tytu-
łem: „Animal Spirits” (2009). Pierwszy z dwójki autorów 
G.A. Akerlof to noblista z  roku 2001 roku, nagrodzony 
wraz z  J.E. Stiglitzem za badania asymetrii informacji 
rynkowej. Drugi z  współautorów R.J. Shiller z  Yale Uni-
versity, był od lat 80. najostrzejszym i  najbardziej kon-
sekwentnym krytykiem hipotezy efektywności rynków 
kapitałowych. W końcu w 2013 roku uhonorowany został 
Nagrodą Nobla z ekonomii, przy czym Komitet Noblow-
ski znalazł salomonowe wyjście, przyznając równocześnie 
nagrodę autorowi hipotezy rynku efektywnego E.F. Famie 
i  jego współpracownikowi z  University of Chicago L.P. 
Hansenowi.

W  ekonomii neoklasycznej podstawą rozważań teore-
tycznych w  modelach rynków kapitałowych w  dalszym 
ciągu jest założenie racjonalności zachowań uczestników 
rynku, poparte pozytywną weryfikacją hipotezy rynku 
efektywnego (ang. Efficient Market Hypothesis – EMH). 
Efektywność rynku finansowego rozumiana jest jako efek-
tywność alokacji, efektywność organizacyjna i  efektyw-
ność informacji rynkowej, w której przyjmuje się, że ceny 
papierów wartościowych zgodne są z informacjami rynko-
wymi, a rynki cechuje: wydajność, skuteczność, zdolność 
i kompetentność. Ceny instrumentów finansowych w każ-
dej chwili stanowią wyraz całości posiadanej informacji 
w  danej chwili, zarówno historycznej, jak i  racjonalnie 
przewidywanej (Peszko, 2014, s. 281–292). Autorem sfor-
mułowania definicji efektywnego rynku finansowego był 
w latach 60. XX wieku E.F. Fama. Trzeba jednak przyznać, 
że jest on rzetelnym i bardzo elastycznym badaczem, bo 
w miarę postępu własnych badań weryfikował pierwotną 
definicję. W 1965 roku prezentował skrajnie optymistycz-
ne poglądy, że konkurencja wolnorynkowa między coraz 
bardziej powiększającą się grupą inteligentnych inwesto-
rów prowadzi w konsekwencji do zwiększenia efektywno-
ści rynków. Po licznych przypadkach negatywnej wery-
fikacji pierwotnej hipotezy efektywnego rynku w swoich 
badaniach własnych wprowadza istotną zmianę i w publi-
kacji z roku 1976 proponuje już trzy formy efektywności 
informacyjnej rynku finansowego: słaba (z negatywnymi 
weryfikacjami hipotezy efektywności), półsilna (gdy prze-
platają się z sobą weryfikacje pozytywne i negatywne) i sil-
na (wyniki weryfikacji hipotezy efektywności są  zawsze 
pozytywne). Nie rozwiązało to jednak problemu, ponie-
waż w 1991 roku, po żmudnych badaniach empirycznych, 
przyznaje, że uzyskał rezultaty zarówno potwierdzające, 
jak i  negujące hipotezę efektywności rynku, w  każdej 
z  wyróżnionych przez niego formach efektywności in-
formacyjnej. Przyznaje więc pośrednio rację R.J. Shille-
rowi, który już w latach 80. jednoznacznie stwierdzał, że 
praktyka weryfikuje negatywnie hipotezę efektywności 
współczesnych rynków kapitałowych. Nie można więc 
przyjmować założenia o własnościach samoregulacyjnych 
wolnego rynku, bo rynkiem rządzą „zwierzęce instynkty”, 
które zauważył już O.E. Williamson w  nowej ekonomii 
instytucjonalnej, wprowadzając do niej dwa, omówione 

wcześniej, fundamentalne założenia behawioralne o ogra-
niczonej racjonalności decyzji i oportunistycznych posta-
wach stron kontraktu.

Diagnoza autorów „Animal Spirits” jest jednoznaczna, 
są  zdecydowanymi przeciwnikami leseferyzmu i  w  kon-
kluzji stwierdzają: „Świat, w  którym rządzą zwierzęce 
instynkty, stwarza przestrzeń, w  której aż prosi się o  in-
terwencję państwa. To jego rolą jest ustalenie warunków, 
w których nasz zwierzęcy instynkt zostanie zaprzęgnięty 
do twórczej pracy ku wyższemu pożytkowi. Państwo musi 
ustalać reguły gry i pilnować ich przestrzegania” (Akerlof, 
Shiller, 2010, s. 225).

Stanowisko to podzielają obecnie wszyscy czołowi 
ekonomiści świata. Przykładem są  opinie N. Roubiniego, 
który już 7 września 2006 roku na posiedzeniu w siedzibie 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego przedstawił 
dokładną prognozę kryzysu lat 2008–2009. W  wydanej 
wraz z S. Mihmem „Ekonomii kryzysu” (2010, 2011) moż-
na znaleźć stwierdzenia: „Poziom interwencji koniecznej 
do ustabilizowania systemu stawia pod znakiem zapytania 
dalsze istnienie tradycyjnego wolnorynkowego (laissez-

-faire) kapitalizmu” (Roubini, Mihm, 2011, s.  28). „Stabi-
lizacja międzynarodowego systemu finansowego wymaga 
bez wątpienia długofalowych reform, takich jak: wprowa-
dzenie większej koordynacji między bankami centralnymi, 
jednoczesna regulacja i  nadzorowanie nie tylko banków 
komercyjnych, lecz także banków inwestycyjnych, firm 
ubezpieczeniowych oraz funduszy hedgingowych, wpro-
wadzenia zasad kontrolowania ryzykownych zachowań 
firm finansowych zaliczanych do grona zbyt dużych, aby 
upaść, potrzeba ustanowienia wyższych wymagań kapita-
łowych i  większej płynności między instytucjami finanso-
wymi i  wprowadzenia działań ograniczających zarówno 
pokusę nadużycia, jak i  koszty fiskalne wyciągania z  kło-
potów finansowych” (Roubini, Mihm, 2011, s. 28). „Stany 
Zjednoczone, a tym bardziej grupa G7, mają ograniczoną 
zdolność narzucania tych reform. Opisane zmiany w świa-
towym ładzie gospodarczym będą zachodzić pod czujnym 
okiem szerszej grupy interesariuszy: Brazylii, Indii, Chin, 
Rosji oraz innych krajów, które składają się na coraz silniej-
szą grupę G20. Te zdobywające coraz większe znaczenie 
państwa będą w dużym stopniu decydować o strategii po-
stępowania wobec kryzysów; swój głos będzie mieć także 
liczna grupa nowych graczy i instytucji finansowych, takich 
jak państwowe fundusze majątkowe, instytucje finansowe 
zarejestrowane w  krajach o  korzystniejszych przepisach 
podatkowych i  bankowych oraz międzynarodowe unie 
walutowe” (Roubini, Mihm, 2011, s. 29).

Interesujące są  przedstawione przez tych autorów oce-
ny znaczenia w  historii ekonomii „liberałów z  Chicago” 
oraz badaczy nurtu ekonomii i  finansów behawioralnych. 
Oceniając tych pierwszych, autorzy „Ekonomii kryzysu” 
stwierdzają: „Teoretycznie wielki kryzys lat 30. powinien 
oznaczać koniec tego rodzaju nonsensów, ale powojenne 
uniwersyteckie wydziały ekonomii i finansów tchnęły nowe 
życie w stare błędy. W dużym stopniu jest to zasługa, jeśli 
można nazwać to zasługą, Wydziału Ekonomii Uniwersy-
tetu w Chicago. Profesor E.F. Fama wraz ze swoimi współ-
pracownikami, zwolennikami leseferyzmu gospodarczego, 
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zaczął tworzyć skomplikowane modele matematyczne, 
które miały dowodzić, że rynki są  całkowicie racjonalne 
i efektywne” (Roubini, Mihm, 2011, s. 62).

Diametralnie przeciwstawna jest ich ocena dorobku 
ekonomistów behawioralnych. Nie tylko bardzo wysoko 
oceniają dorobek tego nurtu badań, ale także prognozują 
mu przyszłość w głównym nurcie ekonomii. O R.J. Shille-
rze piszą: „Na początku lat 80. przeprowadził on badania, 
w  których dowodził, że ceny akcji wykazują znacznie 
większą zmienność, niż wynikałoby to z  hipotezy efek-
tywnego rynku. Pod koniec tego dziesięciolecia R.J. Shil-
ler wraz z grupą innych ekonomistów zebrał wiele danych 
świadczących o tym, że ceny aktywów rzadko znajdują się 
w stanie równowagi, a najczęściej gwałtownie się zmienia-
ją. W pewnym momencie inwestorzy mogą zbyt optymi-
stycznie oszacować wartość aktywów i  wywindować ich 
cenę do niebotycznego poziomu. Innego dnia z kolei za-
czną w panice pozbywać się aktywów po okazyjnej cenie. 
Te zachowania nie są racjonalne; są to irracjonalne impul-
sy kierujące zachowaniem tłumu. Albo też posługując się 
słowami R.J. Shillera: Rynki nie są całkowicie szalone, ale 
powstające w  nich szumy bywają tak duże, że decydują 
o kierunku zachodzących w nich zmian” (Roubini, Mihm, 
2011, s. 63).

Podważenie mitu efektywności rynku to tylko pierw-
sza zasługa ekonomistów behawioralnych, tak wysoko 
ceniona przez N. Roubiniego i S. Mihma. Jeszcze cenniej-
sze, ich zdaniem, jest dokładne wyjaśnienie przez beha-
wiorystów, dlaczego rynki są  nieefektywne. Podkreślają 
oni, że badacze i praktycy nowych dziedzin – ekonomii 
behawioralnej i  behawioralnej finansowości – rozwijają 
bardzo użyteczne modele psychologii człowieka w odnie-
sieniu do rynków finansowych. Dziedziny te w ostatnim 
okresie przyciągnęły wielu ekonomistów, którzy prowadzą 
eksperymenty w czasie rzeczywistym, chcąc ustalić, w jaki 
sposób zachowania uczestników rynku przekładają się na 
powstawanie baniek spekulacyjnych i  paniki finansowej. 
Powszechne uznanie zdobyła już behawioralna teoria 
sprzężenia zwrotnego (feedback theory), przyjmująca, że 
inwestorzy obserwujący wzrost cen będą wykorzystywać 
tę koniunkturę, co dodatkowo podniesie ceny – to z kolei 
przyciągnie większą liczbę inwestorów, a  to zaś dodatko-
wo podniesie gorączkę spekulacyjną. Działanie sprzężenia 
zwrotnego doprowadza w  końcu do tego, że ceny tracą 
wszelkie realne uzasadnienie, idą w  zawrotnym tempie 
w górę, aż osiągną punkt szczytowy i staną w miejscu. Po 
tym następuje gwałtowny spadek cen, bo pojawia się zja-
wisko tzw. negatywnej bańki, polegającej na ostrym piko-
waniu cen zdecydowanie poniżej uzasadnionego poziomu. 

Przytoczone opinie pozwalają na stwierdzenie, że wy-
niki badań behawioralnych skutecznie wspierają proces 
doskonalenia rozwiązań instytucjonalnych, w  ramach 
których w  istocie „zwierzęce zachowania” uczestników 
wolnego rynku skuteczniej wprzęgnięte będą w  szybszy 
i  bardziej zrównoważony rozwój gospodarki globalnej. 
Proces ten winno też wspierać upowszechnienie w przed-
siębiorstwach współczesnej, zasobowej koncepcji przewa-
gi konkurencyjnej, której istotę przedstawiono w drugiej 
części tego artykułu. 

Zasobowa koncepcja przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Z asobowa teoria organizacji (resource-based theory) 
powstała w  latach 80. ubiegłego wieku i  stanowiła 

próbę odpowiedzi na wzrastającą niepewność na rynkach 
w warunkach nowej liberalnej polityki rządu Stanów Zjed-
noczonych, określanej mianem „reagoniki” (Koźmiński, 
Latusek-Jurczak, 2011, s. 113). Generalną zasadą tej teorii 
jest postrzeganie organizacji jako podmiotu aktywnie po-
szukującego trudnych do skopiowania, rzadkich, cennych 
i unikatowych konfiguracji zasobów i umiejętności oraz 
posiadającego zdolności ich tworzenia, odtwarzania i po-
mnażania. Wielu ekonomistów rozwijających tę teorię za-
łożyło, że w warunkach uogólnionej niepewności źródłem 
przewagi konkurencyjnej stają się zdolności do szybkich 
w  czasie rzeczywistym i  adekwatnych reakcji na zmianę 
sytuacji oraz zmieniających się prognoz przeszłości (Bar-
ney, 1991, s. 99–120; Mahoney, Pandian, 1992, s. 363–380). 
Twórcy zasobowej koncepcji przewagi konkurencyjnej za-
lecają utrzymywanie w organizacjach pewnego nadmiaro-
wego potencjału, czyli rezerwy wolnych zasobów, których 
konfiguracje łatwo zmieniać w  zależności od potrzeb 
aktualnych i  antycypowanych. W koncepcji tej wykorzy-
stano też doświadczenia organizacji wirtualnych, regio-
nalnych klastrów przemysłowych oraz aliansów i  strate-
gicznych sojuszy korporacji transnarodowych, w których 
już dosyć dawno skutecznie zastępowano konkurencyjną 
walkę racjonalną współpracą opartą na wykorzystywaniu 
specyficznych zasobów i umiejętności, którymi dysponują 
przedsiębiorstwa uczestniczące we współpracy. Podstawą 
tej współpracy jest behawioralny czynnik wzajemnego 
zaufania. Zaufanie umożliwia bowiem funkcjonowanie 
w  sieci tworzenia wartości niezależnym od siebie przed-
siębiorstwom i instytucjom.

Umowny i  skrajnie uproszczony proces uzyskiwania 
przewagi konkurencyjnej w ujęciu szkoły zasobowej pre-
zentuje rysunek 1.

Podstawą przewagi konkurencyjnej w tym ujęciu są od-
powiednie umiejętności zarządzania organizacją, zwłaszcza 
w  obszarze zarządzania wiedzą, organizowania pracy ze-
społowej oraz sprawnego i  skutecznego przywództwa. Ta-
kie zarządzanie winno zapewnić organizacji wszechstronne 
zdolności tworzenia i  odtwarzania zasobów. Szczególnie 
istotne są  przy tym zdolności: informacyjne, transforma-
cyjne, adaptacyjne, innowacyjne i  socjotechniczne. Bez-
pośrednią siłą sprawczą osiągnięcia i utrzymania przewagi 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w koncepcji szkoły zaso-
bowej, jest zabezpieczenie ciągłego doskonalenia:

• ludzi z ich umiejętnościami, aspiracjami, motywacjami 
i postawami;

• kultury organizacyjnej, czyli utrwalonych wzorców za-
chowań, norm i wartości;

• wiedzy organizacji, czyli zasobów informacji użytecz-
nych dla funkcjonowania firmy;

• kapitału – zarówno finansowego, jak i rzeczowego oraz 
intelektualnego;

• marki determinującej społeczny odbiór firmy i  jej 
produktów;
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• dostępu do rynku, czyli prawnie i społecznie utrwalo-
nych kontaktów z nabywcami i dostawcami;

• konstrukcji wyrobów, technologii ich wytwarzania 
i know-how, zarówno własnych, jak i nabytych lub po-
zyskanych w ramach aliansów i sojuszy strategicznych 
lub udziału w strukturach wirtualnych;

• strategii pojmowanej jako program działań w długim 
horyzoncie czasowym, czytelny zarówno dla pracow-
ników przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz dla innych 
uczestników rynków;

• struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, pojmo-
wanej jako sformalizowane zasady podziału zadań, 
władzy i  odpowiedzialności oraz obiegu informacji 
wewnętrznych i zewnętrznych o firmie.
Dodatnie sprzężenie zwrotne pomiędzy osiągniętą już 

przewagą konkurencyjną a doskonaleniem umiejętności 
zarządzania musi zapewniać ciągłe uczenie się organiza-
cji i sprawne zarządzanie procesami tworzenia i przepły-
wu wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa.

Sprawność procesów ciągłego uczenia się i  zarzą-
dzania wiedzą organizacji stanowi też warunek roz-
woju zdolności do tworzenia i  ciągłego odtwarzania 
wszystkich zasobów organizacji, a  szczególnie zasobów 
intelektualnych.

Warto jeszcze zastanowić się nad doborem modelu 
zarządzania przedsiębiorstwem, który sprzyjałby proce-
som zdobywania i utrzymywania przewagi konkurencyj-
nej w zasobowej koncepcji przewagi konkurencyjnej.

Z niezwykle bogatej w tym zakresie literatury świa-
towej, wydaje się, że najbardziej kompleksowe ujęcie 
proponują R.E. Quinn, S.R. Faerman, M.P. Thomson 
i  M.R. McGrath, w  wydanym w  roku 2003 podręcz-
niku akademickim pt. „Becoming a  Master Manager. 
A Competency Framework” (wydanie polskie: Quinn 
i  in., 2007). Autorzy ci w  perspektywie ewolucyjnej 

wyróżniają cztery podstawowe modele zarządzania 
przedsiębiorstwem: racjonalnego celu, procesu we-
wnętrznego, stosunków międzyludzkich oraz otwar-
tych systemów.

W latach 1900–1925 kształtują się modele racjonalne-
go celu i procesu wewnętrznego. Pierwszy z nich wiąże 
się z  dorobkiem amerykańskiej szkoły naukowego za-
rządzania F. Taylora. Natomiast podstawowe układy hie-
rarchiczne modelu drugiego stosowane były od wieków, 
nie były one jednak skodyfikowane, do czasu przetłuma-
czenia, w połowie następnego ćwierćwiecza opracowań 
H.  Fayola i  M. Webera. Uproszczoną charakterystykę 
obu modeli zawarto w tabeli 1.

Nawet pobieżna analiza przedstawionych charak-
terystyk, obu z  wyróżnionych, klasycznych modeli 
zarządzania, pozwala na stwierdzenie, że w warunkach 
uogólnionej niepewności funkcjonowania przedsię-
biorstw nie będą one skuteczne, sprawne i  efektywne. 
Z całą pewnością nie zapewnią sukcesu dużej korporacji, 
która zamierza stosować zasobową koncepcję przewagi 
konkurencyjnej.

Nie oznacza to jednak, że modele klasyczne mają 
obecnie wartość wyłącznie historyczną. W  małych 
i  średnich przedsiębiorstwach, działających zwłaszcza 
w ustabilizowanych sektorach gospodarki, gdzie na ogół 
stosowane są  w  dalszym ciągu klasyczne, neoliberalne 
koncepcje konkurencji, można zapewnić uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej poprzez stosowanie modelu 
racjonalnego celu. Natomiast model procesu wewnętrz-
nego będzie bardzo przydatny na operacyjnym poziomie 
zarządzania, zwłaszcza w  obszarze kontroli realizacji 
bieżących zadań i  przepływów finansowych. Współcze-
sny sprzęt informatyczny zapewnia już takie możliwości 
nawet dla dużych kooperacji transnarodowych, prakty-
kujących zasobową koncepcję konkurowania.

Rys. 1. Proces uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w koncepcji szkoły zasobowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Koźmiński, 2005, s. 93)
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Nieporównanie większe obszary zastosowań mają 
jednak współcześnie dwa nowsze modele zarządzania 
przedsiębiorstwem: stosunków międzyludzkich i  otwar-
tych systemów, których charakterystyki przedstawiono 
w tabeli 2.

Model stosunków międzyludzkich pojawił się 
w drugim ćwierćwieczu XX wieku dzięki znanemu po-
wszechnie eksperymentowi przeprowadzonemu przez 
prof. psychologii Uniwersytetu Hardwarda E.  Mayo 
w  zakładach Western Electric Company. W  jego roz-
woju i kolejnych przekształceniach największe zasługi 
wnieśli między innymi: C. McGregor, Ch. Argyris, 
R.  Likert, H.A. Simon i  J.G. March. W  literaturze 
można spotkać opinie, że do lat 50. XX wieku model 
ten jeszcze się nie wykrystalizował i  był sprzeczny 
z  modelami racjonalnego celu i  procesu wewnętrzne-
go (Quinn i  in., 2007, s.  24). Dopiero dalsze badania 
w  dużych korporacjach, przeprowadzone w  kolejnym 
ćwierćwieczu, nadały mu walory praktyczne, szeroko 
upowszechnione w  ramach kierunku Zarządzanie Za-
sobami Ludzkimi (ZZL) czy szerzej nurtu behawioral-
nego w naukach o zarządzaniu.

Model otwartych systemów ukształtował się w  la-
tach 1951–1975 pod wpływem coraz szybszego tempa 
zmian i potrzeby zrozumienia, jak zarządzać przedsię-
biorstwem w szybko zmieniającym się świecie. Coraz 
częściej okazywało się bowiem, że sprawne wewnętrz-
nie przedsiębiorstwa upadają, bo nie potrafią dostoso-
wać się do rosnącej turbulencji otoczenia.

W  drugiej połowie XX wieku rozwój przedsiębior-
stwa bardziej już zależał od sytuacji w otoczeniu niż od 
wewnętrznej sprawności organizacyjnej i  technicznej, 
warunkującej potencjalne możliwości wzrostu produk-
cji. To musiało doprowadzić do otwarcia przedsiębior-
stwa na otoczenie, mimo dalszego traktowania go jako 
jednolitego i spójnego systemu realizującego własne cele, 
ustalone przez koalicję wewnętrzną. Przy ustalaniu tych 
celów trzeba było jednak uwzględniać również interesy 
partnerów zewnętrznych, z  którymi świadomie zamie-
rzano przekształcić wzajemne relacje z  walki o  dostęp 
do zasobów i klienta na stosunki współpracy, w ramach 
której nastąpi wspólne, wzajemne wykorzystywanie po-
siadanych przez partnerów rzadkich zasobów i  unikal-
nych kompetencji. Magicznym kluczem do takiego prze-
kształcenia wzajemnych relacji jest jednak posiadanie 
przez przedsiębiorstwo cennych dla partnerów rzadkich 
zasobów i/lub unikalnych kompetencji. Zasobowa kon-
cepcja przewagi konkurencyjnej uświadamia to w pełni. 
Przedsiębiorstwo nieposiadające własnych rzadkich za-
sobów i unikalnych kompetencji nie jest atrakcyjne dla 
innych konkurentów-partnerów. Nie otrzyma od nich 
propozycji współpracy we wspólnej sieci tworzenia war-
tości rynkowych. Straci możliwości rozwoju i w krótkim 
czasie wypadnie z rynku.

Z  powyższego rozumowania można by wyciągać 
wniosek, że zasobowa koncepcja przewagi konkurencyj-
nej prowadzi do sukcesu tylko te przedsiębiorstwa, które 
stosują w  zarządzaniu wyłącznie czystą postać modelu 

Tab. 1. Charakterystyka klasycznych modeli zarządzania przedsiębiorstwem

Model racjonalnego celu Model procesu wewnętrznego

Kryteria efektywności Wydajność, zysk Stabilizacja, ciągłość

Teoria środków i celów Przejrzyste kierowanie prowadzi do wydajności Rutyna zapewnia stabilizację

Na co kładzie się nacisk Wyjaśnianie celów, racjonalna analiza i działania Definiowanie odpowiedzialności, 
pomiary, dokumentacja 

Klimat Racjonalny oraz ekonomicznie 
uzasadniony, wynik finansowy Hierarchiczność

Funkcje kierownika Kierujący, realizator i kontroler Monitorujący i kierujący

Źródło: (Quinn i in., 2007, s. 28)

Tab. 2. Charakterystyka współczesnych modeli zarządzania przedsiębiorstwem

Model stosunków międzyludzkich Model otwartych systemów

Kryteria efektywności Zaangażowanie, spójność, morale Zdolności dostosowawcze, wspomaganie z zewnątrz 

Teoria środków i celów Włączenie się prowadzi do zaangażowania
Ciągłość procesów dostosowawczych 
i innowacje prowadzące do pozyskiwania 
i utrzymywania zasobów z zewnątrz 

Na co kładzie się nacisk Uczestnictwo, rozstrzyganie konfliktów, 
osiąganie konsensusu

Dostosowanie polityczne, twórcze rozwiazywanie 
problemów, innowacje, zarzadzanie zmianą

Klimat Nastawienie na zespół Innowacyjność, elastyczność 

Funkcje kierownika Mentor i moderator Innowator i pośrednik

Źródło: (Quinn i in., 2007, s. 28)
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otwartych systemów, ignorując wartość trzech pozosta-
łych modeli zarządzania. Takie stanowisko byłoby jednak 
zbyt uproszczone, naiwne i dlatego błędne. Autorzy wy-
różniający cztery omówione modele zarządzania przed-
siębiorstwem stoją na stanowisku, że te cztery ujęcia 
modelowe to w istocie podzbiory działań, które dopiero 
w  odpowiednim zestawie prowadzą do osiągnięcia wy-
sokiego poziomu efektywności organizacji. Żaden z tych 
modeli samodzielnie nie umożliwia uzyskania wystar-
czająco różnorodnych punktów widzenia, zwiększonych 
możliwości wyboru i odpowiednio wysokiego poziomu 
potencjalnej efektywności organizacji (Quinn i  in., 
2007, s.  29). Na pewno jednak podstawowego zestawu 
narządzi poprawy efektywności zarządzania organizacją 
w  zasobowej koncepcji przewagi organizacyjnej poszu-
kiwać należy w dwu najmłodszych modelach: otwartych 
systemów i stosunków międzyludzkich. One są najlepiej 
dopasowane do uogólnionej nieokreśloności, z którą tak 
mocno borykają się współczesne przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

N arastająca turbulencja otoczenia organizacji w  dru-
giej połowie XX wieku spowodowała, że współczesne 

przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach, które można 
nazwać uogólnioną nieokreślonością. Stosowane dotych-
czas koncepcje uzyskiwania przewagi konkurencyjnej 
oparte na klasycznej ekonomii, a  szczególnie na, domi-
nującym w  trzech ostatnich dekadach XX wieku, neoli-
beralnym podejściu „szkoły chicagowskiej” (leseferyzm), 
przestały być skuteczne. W neoklasycznej ekonomii wciąż 
uznawana jest zasada nieograniczonej racjonalności de-
cyzji menedżerskich, powodująca fałszywe przekonanie 
o  możliwościach znalezienia pewnej optymalnej kombi-
nacji czynników wytwórczych, która zapewni maksyma-
lizację zysku w  długim okresie. Zasadę nieograniczonej 
racjonalności podważył swoimi badaniami H.A. Simon, 
który zaproponował już w 1958 roku przyjęcie w mikro-
ekonomii zasady „ograniczonej racjonalności decyzji 
menedżerskich”. Jego zdaniem, realne decyzje charakte-
ryzuje racjonalność ograniczona, bo są  one podejmowa-
ne w  oparciu o  uproszczony, ograniczony i  przybliżony 
schemat rzeczywistej sytuacji. W dodatku elementy tego 
schematu nie są danymi w ścisłym słowa znaczeniu, lecz 
produktami procesów psychologicznych i  socjologicz-
nych, dotyczących samego decydenta, jak też grona in-
nych, niezależnych od niego osób z jego otoczenia.

H.A. Simon rozpoczął więc proces behawioralnej 
ewolucji w koncepcjach konkurowania, przyczyniając się 
do powstania nowej koncepcji przewagi konkurencyjnej 
opartej na szkole kosztów transakcyjnych. W  formie 
przydatnej dla praktyk przedstawił ją w  1985 roku O.E. 
Williamson. Przyjął on w  całości zasadę ograniczonej 
racjonalności decyzji i dodał jeszcze drugie (oryginalne) 
założenie behawioralne o  oportunizmie stron kontraktu. 
Te dwa założenia behawioralne stały się fundamentem 
Nowej Ekonomii Instytucjonalnej i były chyba główną siłą 
sprawczą przyznania O.E. Williamsonowi w  2009 roku 
Nagrody Nobla z ekonomii. Trwający wtedy globalny kry-

zys finansowy lat 2008–2009 ujawnił w pełni fatalne skutki 
leseferyzmu i wzmocnił pozycję rodzącego się nurtu: eko-
nomii i finansów behawioralnych. Przyniosło to w 2013 
roku R.J. Shillerowi, głównemu od lat 80. i najostrzejsze-
mu krytykowi hipotezy efektywności rynków finansowych, 
Nagrodę Nobla. Wykazał on jednoznacznie, że decyzje na 
rynkach kapitałowych podejmowane są przede wszystkim 
w oparciu o czynniki behawioralne, a zasadniczą rolę od-
grywa w tych procesach zaufanie do partnerów. Właśnie 
na zaufaniu do partnerów gospodarczych i  zarządzaniu 
wiedzą opiera się prezentowana w  artykule zasobowa 
koncepcja przewagi konkurencyjnej. Upowszechnienie 
tej koncepcji umożliwi zastąpienie, mało efektywnej spo-
łecznie, porterowskiej walki o przodownictwo w sektorze, 
racjonalną współpracą przedsiębiorstw w sieci tworzenia 
wartości z wykorzystaniem specyficznych zasobów i uni-
kalnych umiejętności przedsiębiorstw.

Podsumowując rozważania, można więc uznać, że 
przyjęta we wprowadzeniu hipoteza badawcza została 
zweryfikowana pozytywnie.

Prof. dr hab. Adam Peszko
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im. W. Korfantego w Katowicach
Wydział Zarządzania
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Behavioral Evolution of the Competitive 
Advantage Concept

Summary

Chronological review of classic concepts of gaining 
a  competing advantage by the enterprise was presented 
in the first part of the study. The latest resource-based 
concept of competitive advantage and an attempt to 
provide a corresponding model of business administration 
are presented in the second part of the review.

Keywords

competitive advantage, behavioral approach, resource-
based theory

FORMALIZACJA WSPÓŁPRACY A ZAUFANIE 
W ŁAŃCUCHACH DOSTAW W BUDOWNICTWIE
Urszula Ryciuk

Wprowadzenie

U źródeł koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw leży 
przekonanie, że nieskoordynowane, indywidualne 

działania przedsiębiorstw na rzecz racjonalizacji przepły-
wów w  łańcuchu dostaw są  coraz mniej efektywne i  wy-
stępuje konieczność podjęcia wspólnych działań przedsię-
biorstw tworzących łańcuch dostaw (Witkowski, 2010, s. 7). 
Zdaniem K. Rutkowskiego (2000, s. 13), w zintegrowanym 
łańcuchu dostaw  między partnerami istnieją bliskie sto-
sunki partnerskie. Relacje partnerskie oznaczają etyczne 
podejście do prowadzenia działalności gospodarczej 
(Pheng, 1999, s. 156), tworzenie atmosfery wzajemnego za-
ufania i zrozumienia (Bresnen, Marshall, 2000, s. 823) oraz 
budowanie stabilnych i  obustronnie korzystnych relacji 
(Oakland, Marosszeky, 2006, s.  71), prowadzące do uzy-
skania efektów synergicznych i  przewagi konkurencyjnej 
(Witkowski, 2010, s. 41). 

Badania przeprowadzone w  Wielkiej Brytanii (Latham, 
1994; Egan, 1998) wykazały jednak, że budownictwo cha-
rakteryzuje się przewagą relacji konkurencyjnych oraz wy-
jątkowo niskim poziomem zaufania międzyorganizacyjnego. 
Współpracę cechuje niedostateczny przepływ informacji, 
myślenie krótkowzroczne, fragmentaryczne; przedsiębior-
stwa nastawione są głównie na realizację celów krótkotermi-
nowych i maksymalizację zysków własnych (Xue i in., 2007, 
s. 150–151). Wymienione problemy wynikają z:

• współpracy krótkoterminowej, ograniczonej często do 
realizacji tylko jednego projektu budowlanego;

• przestarzałego, krótkowzrocznego podejścia, które 
charakteryzuje niezależna kontrola na każdym etapie 
łańcucha dostaw (Maturana i in., 2004); 

• opierania relacji jedynie na formalnych kontraktach, 
które nie stanowią wartości dla klientów ostatecznych, 
nigdy nie są  wystarczająco szczegółowe i  kompletne 
oraz nie gwarantują wykonania inwestycji budowlanej 
w terminie, zgodnie z kosztorysem i według zakładanej 
jakości (Kadefors, 2001).
W artykule zbadano, jaki jest poziom zaufania między-

organizacyjnego w  łańcuchach dostaw w  budownictwie 
w Polsce oraz czy współpraca przedsiębiorstw w budow-
nictwie jest krótkoterminowa (ograniczona do realizacji 
tylko jednego projektu budowlanego), oparta na formal-
nych kontraktach i jaki ma to wpływ na poziom zaufania 
międzyorganizacyjnego w łańcuchach dostaw. W artykule 
wykorzystano wyniki badań jakościowych (FGI) oraz 
ilościowych (CATI) przeprowadzonych wśród polskich 
przedsiębiorstw budowlanych.

Problematyka zaufania i formalizacji 
współpracy w łańcuchach dostaw

W edług D. Latusek-Jurczak (2014, s.  46), budowa-
nie partnerskich relacji kooperacyjnych świadczy 

o  dojrzałości podmiotów gospodarczych i  jest jedną 
z  kolejnych faz rozwoju organizacji, w  której podstawą 
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wzrostu jest nawiązywanie relacji z otoczeniem. Początek 
procesu budowania relacji w  łańcuchach dostaw rozpo-
czyna zawarcie pojedynczej transakcji. Przy nawiązywa-
niu współpracy szczególne znaczenie odgrywa przede 
wszystkim cena, a  typowe relacje to relacje transakcyjne 
(arm’s length market relationships), które cechuje duża 
niepewność, wysokie ryzyko wystąpienia zachowań opor-
tunistycznych oraz niski poziom zaufania. W  kolejnych 
etapach transakcje mogą być powtarzane, stopniowo 
prowadząc do  ustanowienia relacji krótkookresowych. 
Jeżeli współpraca jest udana, relacje mogą przekształcić 
się w  powiązania długoterminowe. Uwzględniając czas 
oraz intensywność i  zakres współpracy między ogniwa-
mi łańcucha dostaw w  budownictwie, wyróżnić można 
(Beach i in., 2005, s. 613): partnerstwo projektowe, które 
dotyczy najczęściej realizacji jednego przedsięwzięcia 
budowlanego, oraz partnerstwo długookresowe, które 
dotyczy współpracy podmiotów przy realizacji więcej niż 
jednego projektu budowlanego. Partnerstwo może, ale nie 
musi oznaczać zawarcia formalnej umowy między strona-
mi – jest to etyczne podejście do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, tworzenie atmosfery współpracy, pracy 
zespołowej oraz budowanie zaufania między stronami, 
pozwalającego na otwartą wymianę informacji (Pheng, 
1999, s. 156). 

Początkowo, zaufanie w  relacjach międzyorganizacyj-
nych związane jest przede wszystkim z  oceną wiarygod-
ności podmiotów, ich zasobów i kompetencji oraz przewi-
dywanych korzyści ze współpracy (w  relacjach przeważa 
zaufanie kompetencyjne i kalkulacyjne). Głównym sposo-
bem zwiększania zaufania początkowego jest formalizacja 
współpracy, która wpływa na budowanie zaufania kontrak-
towego, opartego na instytucjach. Relacje biznesowe oparte 
wyłącznie na umowach nie gwarantują jednak powodzenia 
współpracy, a umowy nigdy nie są wystarczająco szczegóło-
we i kompletne (nie ma możliwości wynegocjowania i prze-
widzenia każdej sytuacji, która może pojawić się podczas 
realizacji inwestycji) (Kadefors, 2001). 

Wraz z rozwojem współpracy, jeżeli podmioty wywiązu-
ją się ze swoich zobowiązań i podejmują działania przyno-
szące obustronne korzyści, w relacjach pojawia się zaufanie 
oparte na doświadczeniu ze współpracy, wynikające z  in-
terakcji pomiędzy podmiotami (zaufanie wypracowane, 
oparte na wiedzy). Kształtowanie stosunków gospodar-
czych na zasadach zaufania, budowanie relacji partnerskich 
oraz sieci współpracy złożonej z jednostek autonomicznych 
nastawionych na realizację wspólnych celów to quasi-inte-
gracja (Światowiec, 2006, s. 102). Jak pisze W. Sroka (2012, 
s. 29), quasi-firm mieści się pomiędzy czystymi transakcja-
mi rynkowymi a formalną pionową integracją, ale charak-
teryzuje się „znaczną stabilnością w czasie”, a „czynnikiem 
spajającym relacje przedsiębiorstw jest przede wszystkim 
wzajemne zaufanie”.

Ze  względu na nieuniknioną walkę konkurencyjną 
współpraca i  procesy integracyjne w  łańcuchach dostaw 
w  rzeczywistości gospodarczej prowadzić mogą do domi-
nacji jednego podmiotu lub przejmowania przedsiębiorstw 
w drodze zmian własności i powstawania stosunków opar-
tych na powiązaniach hierarchicznych. Zdaniem M.  Cie-

sielskiego (2006, s.  12), konkurencja w  łańcuchu dostaw 
nigdy całkowicie nie zanika. Dopóki ogniwa łańcucha 
dostaw pozostają odrębnymi przedsiębiorstwami, zawsze 
istnieje ryzyko pojawienia się zachowań oportunistycznych, 
motywowanych chęcią zwiększenia zysków krótkookre-
sowych. Zgodnie z  paradygmatem KKK, łańcuch dostaw 
jest przykładem występowania trzech form koordynacji 
rynkowej między przedsiębiorstwami (governance me-
chanisms) (Łupicka, 2009, s. 13): konkurencji (rywalizacji 
i  walki negocjacyjnej pomiędzy podmiotami), kooperacji 
(współpracy) i kontroli (formalnej lub nieformalnej władzy 
decyzyjnej jednego lub kilku podmiotów). Mechanizmy 
KKK w  łańcuchach dostaw występują przede wszystkim 
w  postaci mieszanej (hybrydowej). Hybrydową formą 
współpracy jest też partnerstwo, które posiada cechy kon-
kurencji i współpracy (Ploetner, Ehret, 2006, s. 6).

Koordynacja współpracy międzyorganizacyjnej w  łań-
cuchach dostaw może opierać się zatem na proponowanej 
przez teorię kosztów transakcyjnych (TKT) własności 
kapitałowej (kontroli hierarchicznej) lub kontrakcie i  wy-
nikających z  niego zabezpieczeń bądź na mechanizmach 
relacyjnych (Światowiec-Szczepańska, 2012, s.  30–31), 
a główne formy współpracy w ramach relacji międzyorgani-
zacyjnych determinowane są przede wszystkim istnieniem 
więzi o charakterze formalnym, w których strony związane 
są umową prawną, oraz więzi o charakterze nieformalnym, 
w  których główną regulującą rolę zajmuje zaufanie (Latu-
sek-Jurczak, 2014, s. 48–54).

Problemem nierozwiązanym w literaturze jest zależność 
pomiędzy zaufaniem a  istnieniem umów w  łańcuchu do-
staw. Według części badaczy, znaczenie zabezpieczeń wy-
nikających z umowy jest w teorii kosztów transakcyjnych 
przeceniane (Yu i in., 2006, s. 129), umowy nie gwarantują 
kontynuacji relacji biznesowej (Wang i  in., 2011, s.  116), 
a  zaufanie jest lepszym mechanizmem koordynacji dzia-
łań niż kosztowna i czasochłonna hierarchia lub kontrola 
(Morgan, Hunt, 1994, s. 22). Istnieją nawet opinie, że umo-
wy formalne zmniejszają zaufanie i zachęcają do zachowań 
oportunistycznych (Lui, Ngo, 2004, s. 476; Wuyts, Geyskens, 
2005, s. 101). Natomiast, zdaniem P.S. Ringa i A.H. Van de 
Vena (1992, s. 495) oraz L. Poppo i T. Zengera (2002, s. 721), 
formalne kontrakty stanowią podstawę dla przyszłej współ-
pracy i  zwiększają poziom zaufania między partnerami, 
zwłaszcza w  początkowych etapach współpracy. Według 
badań W.  Swana i  innych (2002) oraz S.O.  Cheunga i  in-
nych (2011), jednym z elementów warunkujących rozwój 
zaufania w budownictwie są umowy. Zdaniem Y. Liu i  in. 
(2009, s.  305), umowy są  bardziej skuteczne w  powstrzy-
mywaniu działań oportunistycznych, a  mechanizmy rela-
cyjne skutecznej wpływają na nawiązanie udanych relacji 
międzyorganizacyjnych.

Zaufanie i formy współpracy 
międzyorganizacyjnej 
w budownictwie w Polsce

A nalizę poziomu zaufania oraz trwałości i  forma-
lizacji współpracy międzyorganizacyjnej w  łań-

cuchach dostaw w  budownictwie w  Polsce oparto na 
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wynikach, przeprowadzonych w 2013 r. wśród polskich 
przedsiębiorstw budowlanych, badań jakościowych oraz 
ilościowych1.

Pierwszym etapem badań było przeprowadzenie zogni- 
skowanego wywiadu grupowego (ang. FGI, Focus Group 
Interview). Wywiad przeprowadzony został z przedstawi-
cielami kadry zarządzającej czołowych przedsiębiorstw 
budowlanych z  województwa podlaskiego. W  badaniu 
reprezentowane były przedsiębiorstwa średnie, o zasięgu 
regionalnym i  krajowym, pełniące funkcję generalnego 
wykonawcy lub prowadzące działalność mieszaną (wy-
stępujące w roli generalnego wykonawcy, podwykonawcy 
i dostawcy materiałów). Dyskusja została przeprowadzo-
na według przygotowanego scenariusza wywiadu. Celem 
badania było uzyskanie informacji dotyczących postrze-
gania przez respondentów kwestii zaufania i współpracy 
podmiotów budowlanych w  Polsce oraz identyfikacja 
zagadnień, które nie powinny zostać pominięte w  bada-
niach ilościowych. 

Wyniki przeprowadzonego zogniskowanego wywia-
du grupowego wskazują, iż zaufanie międzyorganiza-
cyjne w  łańcuchach dostaw w  budownictwie w  Polsce 
utożsamiane jest, przede wszystkim, z  wiarygodnością, 
uczciwością, zachowaniem etycznym, a  także rzetelnym 
i  niezawodnym wywiązywaniem się z  zobowiązań i  bez-
względnym dotrzymywaniem umów (nawet, jeżeli zwią-
zane jest to z  mniejszym zyskiem lub stratą finansową 
przedsiębiorstw) (Ryciuk, 2013, s. 35). Zaufanie oznacza 
zawierzenie, że druga strona relacji dołoży wszelkich sta-
rań, aby wykonać działania zgodnie z umową (formalną 
lub nieformalną).

Zdaniem respondentów badania, budowanie zaufania 
międzyorganizacyjnego jest trudniejsze z  przedsiębior-
stwami dużymi, które ze względu na swoją siłę przetargową 
często narzucają warunki współpracy pozostałym podmio-
tom w łańcuchu dostaw. Duże przedsiębiorstwa budowlane, 
jako zabezpieczenie przed działaniami oportunistycznymi, 
w  większym stopniu stosują rozwiązania sformalizowa-
ne, oparte na standardach, procedurach i  szczegółowych 
umowach oraz szczegółowej kontroli realizacji dostaw ma-
teriałów i usług. Przedsiębiorstwa takie, ze względu na duży 
zasięg działania, są  również w  mniejszym stopniu zainte-
resowane kontynuacją współpracy i  budowaniem relacji 
długoterminowych z lokalnymi partnerami. 

Zaufanie i  mechanizmy relacyjne odgrywają większą 
rolę w  relacjach międzyorganizacyjnych na rynku lokal-
nym i  regionalnym, gdzie w  dużym stopniu zabezpie-
czeniem przed ryzykiem działań oportunistycznych jest 
obawa przed utratą reputacji oraz perspektywa wspólnej 
współpracy w  przyszłości. Respondenci podkreślali, że 
przestrzeganie ogólnie przyjętych norm i  zachowanie 
etyczne wynika z konieczności funkcjonowania w danym 
społeczeństwie. Zgodnie z  kategorią osadzenia społecz-
nego, sieci społeczne są  ważnym źródłem kar i  nagród, 
a uznanie społeczne lub – odwrotnie – możliwość wyklu-
czenia społecznego silnie wpływa na zachowania partne-
rów (Czakon, 2012, s. 33). 

Respondenci badania fokusowego podkreślali, iż re-
lacje oparte na zaufaniu mają charakter długookresowy, 

a  zaufanie jest zasadniczym elementem wpływającym na 
budowanie więzi pomiędzy kooperantami. Wśród bada-
nych pojawiło się nawet stwierdzenie zrównujące relację 
długoterminową z zaufaniem. Zdaniem respondentów, wy-
soki poziom wiedzy o partnerach działających na rynkach 
lokalnych i regionalnych zmniejsza znaczenie formalizacji 
powiązań. Przedsiębiorstwa podpisują formalne umowy 
o współpracy, jednak nie są one zasadniczym gwarantem 
zaufania i więzi w  łańcuchu dostaw, a  jedynie ich uzupeł-
nieniem. Kontrakt określa główne ramy współpracy, nato-
miast zaufanie pojawia się później i jest efektem wzajemnie 
korzystnej współpracy. Wysoki poziom zaufania oznacza, 
że współpraca nie musi opierać się na formalnych zapisach 
umowy. Odwoływanie się w negocjacjach do zabezpieczeń 
zawartych w umowie może oznaczać brak zaufania. Człon-
kowie grupy fokusowej podkreślali jednak, że zaufanie nie 
powinno oznaczać całkowitej rezygnacji z kontroli, a opie-
ranie relacji na nadmiernym zaufaniu ogranicza rozwój 
przedsiębiorstw, ponieważ wpływa na hermetyzację struk-
tur w  ramach łańcucha dostaw i  zmniejsza skłonność do 
podejmowania działań innowacyjnych. 

Wyniki badań jakościowych wskazują także, że istnieją 
dwie grupy przedsiębiorstw budowlanych w  kwestii po-
dejścia do budowania długoterminowych relacji z kontra-
hentami. Pierwsza grupa to przedsiębiorstwa działające 
na rynku od wielu lat, o ugruntowanej i stabilnej pozycji 
rynkowej, które ukształtowały silne więzi międzyorga-
nizacyjne. Przedsiębiorstwa takie deklarują mniejszą 
skłonność do zmiany partnerów biznesowych ze wzglę-
du na konieczność budowania relacji od nowa, co może 
ograniczać sprawność organizacyjną i  wpływać na czas 
i  jakość wykonania inwestycji budowlanej. Przedsiębior-
stwa współpracujące ze stałymi partnerami biznesowymi 
poszukują nowych kooperantów głównie wtedy, gdy:

• zakres usług bądź materiałów oferowanych przez do-
tychczasowych dostawców jest niewystarczający;

• przedsiębiorstwo wchodzi na nowy rynek, a realizacja 
inwestycji, ze względu na koszty, wymaga skorzystania 
z usług firm lokalnych;

• przedsiębiorstwo prowadzi wiele inwestycji jednocześ- 
nie, a  liczba istniejących partnerów biznesowych nie 
jest wystarczająca.
Przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku krócej, 

deklarują wyostrzoną selekcję kooperantów i  większą 
skłonność do zmiany partnerów biznesowych. Wypraco-
wanie długookresowych, opartych na mechanizmach re-
lacyjnych więzi wymaga czasu, więc początkowe funkcjo-
nowanie przedsiębiorstw w większym stopniu opiera się 
na czynnikach finansowych i związane jest przede wszyst-
kim z budowaniem pozycji konkurencyjnej na rynku. 

Na podstawie wypowiedzi respondentów badania jako-
ściowego oraz parametrów określających trwałość współ-
działania przyjętych przez P. Tomskiego (2008, s. 38) wy-
różniono pięć stopni trwałości i  formalizacji współpracy 
przedsiębiorstw budowlanych w łańcuchach dostaw:

• transakcje pojedyncze, niepowtarzalne, realizowane 
bez zawartej umowy;

• transakcje powtarzalne, realizowane bez zawartej 
umowy;
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• pierwsza umowa krótkoterminowa (zawarta na czas 
nie dłuższy niż realizacja inwestycji budowlanej);

• kolejna umowa krótkoterminowa (wspólna realizacja 
kolejnej inwestycji budowlanej);

• umowa długoterminowa (zawarta na czas dłuższy niż 
realizacja pojedynczej inwestycji budowlanej).
Jak wskazuje D. Latusek-Jurczak (2014, s.  55–56), 

umowy, które mogą przybierać mniej lub bardziej roz-
budowaną formę, są  podstawowym mechanizmem for-
malizacji relacji między organizacjami.

Kolejny etap badań stanowiły badania ilościowe. Ba-
dania zrealizowane zostały techniką CATI (Computer 
Assisted Telephone Interview) wśród 230 przedstawicieli 
przedsiębiorstw (generalnych wykonawców, podwyko-
nawców oraz dostawców materiałów i  sprzętu budow-
lanego), działających na rynku budowlanym w  Polsce. 
Przeprowadzenie wywiadów telefonicznych powierzono 
Instytutowi Badań Millward Brown SMG/KRC. Wywia-
dy realizowane były z kadrą zarządzającą – osobami od-
powiedzialnymi lub współodpowiedzialnymi za zarzą-
dzanie projektami budowlanymi, koordynowanie budów, 
podpisywanie umów z kooperantami oraz zamawianie/
dostarczanie materiałów. Wywiady trwały około 25 mi-
nut. Przeprowadzono je na podstawie ustrukturyzowa-
nego kwestionariusza wywiadu. Próba badawcza została 
dobrana w  sposób kwotowo-losowy. W  doborze próby 
zastosowano kryterium wielkości zatrudnienia w przed-
siębiorstwie oraz liczbę przedsiębiorstw działających 
w  sektorze budowlanym w  poszczególnych wojewódz-
twach w  Polsce (podmioty zaliczane według PKD do 
sekcji F oraz wybrane podmioty z sekcji C i G). Operat 
losowania stanowiły 13  754 przedsiębiorstwa z  całego 
kraju, działające na rynku budowlanym i zatrudniające 
powyżej dziewięciu pracowników. Właściwe badanie 
poprzedzono badaniem pilotażowym.

Na podstawie danych zebranych w  badaniu ilościo-
wym przeprowadzono analizę poziomu zaufania mię-
dzyorganizacyjnego w  łańcuchach dostaw w  budownic-
twie w Polsce. Analizę zaufania oparto na deklarowanych 
przez respondentów poziomach zaufania, mierzonych 
na pięciostopniowej skali porządkowej. Respondenci 
określali zaufanie do kontrahentów, z którymi przedsię-
biorstwo współpracuje przy realizacji inwestycji budow-
lanej, jako: całkowite, duże, umiarkowane, bardzo małe 
lub wskazywali na brak zaufania. Wykorzystana skala 
jest skalą, która stosowana była przez międzynarodowy 
program badań zaufania do instytucji (International 
Social Survey Programme). Ogółem, w badaniu rozpatry-
wano 530 relacji międzyorganizacyjnych, w których stro-
nami byli: generalni wykonawcy (GW), podwykonawcy 
(P), dostawcy materiałów budowlanych (DM) i dostawcy 
sprzętu budowlanego (DS). 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że poziom 
zaufania w łańcuchach dostaw w budownictwie w Polsce 
jest wysoki (umiarkowanie wysoki). Respondenci naj-
częściej określali zaufanie do partnerów biznesowych 
jako „duże” (44% wskazań), umiarkowane (39%) oraz 
całkowite (14%). Odpowiedzi „brak zaufania” i  „małe 
zaufanie” stanowiły odpowiednio 0,4 i 3% wskazań. Po-

ziomy zaufania różnią się nieznacznie, jeżeli rozpatrywa-
ne są oddzielnie dla każdej grupy podmiotów. Zaufanie 
do GW i P oceniane było najczęściej jako „umiarkowane” 
(odpowiednio 44 i  43% wskazań respondentów) oraz 

„duże” (34 i 42% wskazań), a zaufanie do DM i DS jako 
„duże” (50 i 49%), a następnie „umiarkowane” (34 i 33%). 

Poziom deklarowanego zaufania został również prze-
analizowany w  relacjach pomiędzy grupami podmiotów, 
które w  łańcuchu dostaw łączą relacje horyzontalne lub 
wertykalne (rozpatrywano relacje GW-GW, GW-P, GW-

-DM, GW-DS, P-GW, P-P, P-DM, P-DS, DM-GW, DM-
P, DM-DM oraz DM-DS). Najniższy poziom zaufania 
istnieje w  relacjach P-GW oraz P-P. W  pierwszym przy-
padku wynikać to może z posiadania przez generalnych 
wykonawców większej siły przetargowej i  zależności 
podwykonawców od generalnych wykonawców. Relacje 
podwykonawca-podwykonawca są natomiast przykładem 
relacji konkurencyjnych, które z definicji charakteryzują 
się niższym poziomem zaufania (relacje wertykalne 
w  łańcuchu dostaw). Co ciekawe, w  relacji wertykalnej 
GW-GW generalni wykonawcy bardzo często obdarzają 
innych generalnych wykonawców całkowitym zaufaniem. 
W  tym wypadku można podejrzewać współpracę w  ra-
mach konsorcjum, czyli specyficznej formy aliansu.

Wyniki przeprowadzonych badań ilościowych wska-
zują, że w łańcuchach dostaw w budownictwie w Polsce 
dominuje współpraca sformalizowana. Podmioty współ-
pracują najczęściej na podstawie pierwszej umowy krót-
koterminowej (26%), kolejnych umów krótkotermino-
wych (23%) lub na podstawie umów długoterminowych 
(21%). Współpraca przedsiębiorstw budowlanych trwa 
najczęściej dłużej niż realizacja jednego projektu budow-
lanego – kolejne umowy krótkoterminowe i współpraca 
długoterminowa stanowią ogółem 44% wskazań. Do 
współpracy kontynuowanej zaliczyć można także trans-
akcje powtarzalne, realizowane bez zawartej umowy, na 
przykład zakupy u  tego samego dostawcy materiałów 
budowlanych, które stanowią dodatkowe 17% umów. 
Analizując formy współpracy z generalnymi wykonawca-
mi, podwykonawcami, dostawcami materiałów i sprzętu 
budowlanego, można stwierdzić, że oparta na umowach, 
kontynuowana (trwająca dłużej niż realizacja jednego 
projektu budowlanego) współpraca przeważa w  przy-
padku wszystkich analizowanych podmiotów (37–53% 
wskazań respondentów). 

Na podstawie danych zebranych w  tabeli krzyżowej 
przypuszczać można, że wyższe poziomy zaufania mię-
dzyorganizacyjnego w  łańcuchach dostaw w  budow-
nictwie w  Polsce związane są  ze współpracą opartą na 
formalnych umowach (tab. 1).

Wśród przedsiębiorstw, które mają całkowite zaufanie, 
najwięcej ma zawarte umowy długoterminowe (27%). 
W  wypadku przedsiębiorstw deklarujących duże za-
ufanie najczęstszą formą współpracy są kolejne umowy 
krótkoterminowe (25%). Przedsiębiorstwa deklarujące 
umiarkowane zaufanie najczęściej zawierają niesforma-
lizowane transakcje powtarzalne (31%). Można także 
zauważyć, że przedsiębiorstwa, które współpracują na 
podstawie jednej z  form współpracy sformalizowanej – 
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przedsiębiorstwa współpracujące w  oparciu o  umowy 
długoterminowe, kolejne umowy krótkoterminowe lub 
pierwsze umowy krótkoterminowe, najczęściej określa-
ją swoje zaufanie jako „duże” (odpowiednio: 41%, 42% 
i  50%) i  w  dalszej kolejności – „umiarkowane” (36%, 
40% i 32%). Wśród przedsiębiorstw, które współpracują 
ze sobą bez podpisanej umowy o  współpracy, można 
zauważyć odwrotną tendencję. Respondenci realizują-
cy najczęściej pojedyncze, niepowtarzalne transakcje 
lub transakcje powtarzalne, ale bezumowne najczęściej 
określali swoje zaufanie jako „umiarkowane”, a  następ-
nie jako „duże”. Zależność pomiędzy formą współpracy 
a poziomem deklarowanego przez respondentów zaufa-
nia sprawdzono testem chi-kwadrat χ2, który służy do 
oceny istotności związku między zmiennymi zawartymi 
w tabeli krzyżowej. Wynik testu nie potwierdził jednak 
przewidywanej zależności (χ2(15,5; 0,05) = ni).

Podsumowanie

N a podstawie przedstawionych badań stwierdzić można, 
że poziom zaufania międzyorganizacyjnego w  łańcu-

chach dostaw w budownictwie w Polsce jest umiarkowanie 
wysoki, a  pomiędzy przedsiębiorstwami dominuje współ-
praca trwająca dłużej niż realizacja jednej inwestycji bu-
dowlanej. Zaufanie budowane jest wraz z rozwojem relacji 
biznesowej i związane jest ze stałym potwierdzaniem faktu, 
że przedsiębiorstwo jest godne zaufania, uczciwe, rzetelne 

i  niezawodne. Długookresowa, oparta na zaufaniu współ-
praca charakterystyczna jest zwłaszcza dla przedsiębiorstw 
działających na rynku od wielu lat. Przedsiębiorstwa funk-
cjonujące na rynku krócej deklarują większą skłonność do 
zmiany kooperantów i w większym stopniu opierają współ-
pracę na czynnikach finansowych. 

Zaufanie w łańcuchach dostaw nie zwiększa się wraz 
z  formalizacją współpracy. Formalne umowy określają 
ogólne ramy współpracy, ale nie są  zasadniczym gwa-
rantem zaufania i więzi w łańcuchu dostaw. Mechanizmy 
transakcyjne (umowy) odgrywają większą rolę w  przy-
padku współpracy krótkoterminowej i  przedsiębiorstw 
o  różnej pozycji przetargowej. Na mechanizmach rela-
cyjnych, nieformalnych współpracę w większym stopniu 
opierają przedsiębiorstwa małe, średnie, lokalne i regio-
nalne. Zaufanie nie oznacza też całkowitej rezygnacji 
z kontroli, przedsiębiorstwa stosują się do zasady „ogra-
niczonego zaufania”. Oznacza to, że w łańcuchach dostaw 
w budownictwie w Polsce w różnym stopniu stosowane 
są  zarówno relacyjne, jak i  transakcyjne mechanizmy 
koordynacji współpracy.

dr Urszula Ryciuk
Politechnika Białostocka
Wydział Zarządzania
e-mail: u.ryciuk@pb.edu.pl

Tab. 1.  Forma współpracy w łańcuchu dostaw a poziom deklarowanego zaufania

Poziom zaufania
Forma współpracy

Brak 
zaufania

Umiarkowa-
ne zaufanie

Duże 
zaufanie

Całkowite 
zaufanie Ogółem

Pojedyncze, niepowtarzalne 
transakcje

liczebność 5 42 35 12
94

[100%]
% z zaufanie (15%) (13%) (11%) (10%)

% z umowa [5%] [45%] [37%] [13%]

Transakcje powtarzalne, 
bez zawartej umowy

liczebność 12 98 70 26
131

[100%]
% z zaufanie (35%) (31%) (22%) (23%)

% z umowa [6%] [48%] [34%] [13%]

Pierwsza umowa 
krótkoterminowa

liczebność 3 42 66 20
206

[100%]
% z zaufanie (9%) (13%) (21%) (17%)

% z umowa [2%] [32%] [50%] [15%]

Kolejna umowa 
krótkoterminowa

liczebność 8 74 78 26
186

[100%]
% z zaufanie (24%) (24%) (25%) (23%)

% z umowa [4%] [40%] [42%] [14%]

Umowa długoterminowa

liczebność 6 58 67 31
162

[100%]
% z zaufanie (18%) (18%) (21%) (27%)

% z umowa [4%] [36%] [41%] [19%]

Ogółem
34

(100%)
314

(100%)
316

(100%)
115

(100%)
779

[(100%)]

Źródło: opracowane własne

mailto:u.ryciuk%40pb.edu.pl?subject=
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Przypis

1) Badania zostały przeprowadzone dzięki środkom otrzyma-
nym w  ramach projektu badawczego finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM 2, decyzja 
numer DEC-2011/03/N/HS4/03888).
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Formalization of Cooperation and the Problem 
of Trust in Construction Supply Chains

Summary

The issue of interorganizational trust is closely linked to the 
problem of risk. According to the transaction costs theory, 
contract is one of the structural governance mechanisms 
important to reduce risk in the case of hybrid forms 
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of interorganizational cooperation. However, the  key 
element in the risk of opportunistic behaviour reduction 
could also be trust. Trust is indicated as a component of 
the relational governance mechanism, which reduces the 
risk of opportunistic behaviour and thereby transaction 
costs, the same as formal contracts, due to: lower costs 
of contracting, lower costs of monitoring and lower 
costs of adaptation. Due to the unresolved problem 
of substitutability and complementarity of contracts 
and trust, the level of interorganizational trust and the 
existence of contracts in construction supply chains have 
been examined. The aim of this study was also to establish 
whether the cooperation of enterprises in the construction 
industry is temporary (lasts no longer than the duration 
of a  construction project) and how it affects the level 
of interorganizational trust. The theme of the article is 

particularly interesting because the literature review shows 
that construction industry is characterized by a dominance 
of competitive relationships and an extremely low level of 
interorganizational trust. Price is the main criterion for 
business partner selection and cooperation is based on 
contracts which are never detailed and complete enough 
to guarantee the completion of construction project on 
time and at estimated cost and quality. The research study 
was based on qualitative research (FGI) and quantitative 
research (CATI) conducted among Polish construction 
companies.

Keywords

trust, contract, durability and formalization of cooperation, 
construction supply chain

ROZWÓJ KONCEPCJI CSV 
NA KANWIE KRYTYKI SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
Elżbieta Urbanowska-Sojkin
Adam Weinert

Wprowadzenie

Ś wiatowy kryzys finansowy z  lat 2008–2009 przyczynił 
się poważnie do spadku zaufania społecznego wobec 

sektora finansowego, a  także korporacyjnych praktyk 
gospodarczych (Edelman Trust Barometer, 2014). Aby 
odwrócić ten trend, wśród organizacji nastąpił jeszcze 
większy wzrost zainteresowania koncepcjami zarządzania 
ujmującymi społeczną odpowiedzialność biznesu. W opra-
cowaniu odniesiono się do rozważań podjętych przez 
A.B.  Carrolla w  artykule opublikowanym na łamach cza-
sopisma Organizational Dynamics (2015). Zadano w nim 
kluczowe pytanie o możliwe kierunki rozwoju społecznej 
odpowiedzialności biznesu po 2015 roku. Zastanawiając się 
nad przyszłością, A.B. Carroll (2015, s.  87) zaakcentował 
duży wpływ koncepcji Creating Shared Value (CSV) na 
działania przedsiębiorstw podejmowane w ostatnim czasie 
w zakresie społecznej odpowiedzialności. 

Na podstawie rozważań teoretycznych zawartych 
w  literaturze przedmiotu przypuszcza się, że koncepcja 
tworzenia wartości wspólnej wywiera coraz większy 
wpływ na dalszy rozwój społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Celem artykułu jest omówienie roli, jaką pełni 
koncepcja CSV we współczesnym rozwoju problematyki 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Tytułem 
wprowadzenia do tego tematu początkową część artykułu 
poświęcono wyjaśnieniu pojęcia shared value wraz z jego 

genezą. Uwzględniono przy tym charakterystykę kon-
cepcji CSV, spopularyzowaną przez M.E.  Portera i  M.R. 
Kramera (2011). W  opracowaniu wykorzystano metodę 
krytycznego przeglądu literatury przedmiotu, za pomocą 
której wskazano kryteria i  atrybuty opisujące koncepcję 
tworzenia wartości wspólnej w przedsiębiorstwach. 

Pojęcie shared value – 
przegląd literatury 

Termin shared value (wartość wspólna) jest rozpo-
wszechniony w literaturze przedmiotu. Często pojawia się 
w leksykonach biznesowych, raportach dotyczących zrów-
noważonego rozwoju, a także w dokumentach związanych 
z  komunikacją korporacyjną. Zagraniczni naukowcy, wy-
korzystując metodę systematycznego przeglądu literatury 
(z ang. Systematic Literature Review), dokonali zestawienia 
różnych definicji wartości wspólnej w największych bazach 
naukowych dostępnych na świecie (m.in.: Williams, Hayes, 
2013; Dembek i in., 2015). Przeanalizowano w nich blisko 
2700 publikacji z 22 różnych czasopism naukowych związa-
nych tematycznie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu 
i zarządzaniem (np. Journal of Business Ethics). 

Przykłady definicji wartości wspólnej przedstawiono 
w tabeli 1. 
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Zawarte w  tabeli sposoby definiowania ujmują ko-
nieczność łączenia poprzez cele i  działania nie tylko 
interesów przedsiębiorstwa, ale także interesów społecz-
ności. W literaturze polskiej autorzy akceptują powyższy 
pogląd, widoczny jest bowiem przyrost liczby artykułów 
i  monografii naukowych o  podejściu zbliżonym do au-
torów zagranicznych (Jabłoński, 2013). Badacze dostrze-
gają potrzebę szerszego traktowania działalności gospo-
darczej nie tylko przez pryzmat wyników finansowych 
i  zadowolenia z  nich właścicieli przedsiębiorstw. Wi-
doczne jest coraz większe zainteresowanie tworzeniem 
wartości dla społeczeństwa, ale i pozyskiwanie wartości 
od społeczeństwa dla przedsiębiorstwa. Z  towarzyszą-
cego takim poglądom założenia (dotyczącego przedsię-
biorstwa i społeczeństwa) wynika, że funkcjonują one ze 
sobą na zasadzie „symbiozy”. 

Rys. 1. ,,Shared Value” (SV) – wartość wspólna dla biznesu i spo-
łeczeństwa
Źródło: (Bockstette, Stamp, 2011, s. 4)

W  literaturze można odnaleźć wiele prób określenia 
zakresu przedmiotowego pojęcia shared value. Emerson 
(2003) wskazuje na tzw. „mieszaną wartość” (blended 
value) tworzoną z  trzech obszarów: ekonomicznego, 
środowiskowego i  społecznego. S.L. Hart i  M.B. Milste-
in (2003) podkreślają natomiast w  definicji implikacje 
istoty kreowania shared value z  koncepcją zrównoważo-
nego rozwoju (Creating Sustainable Value). Jeszcze inni 
badacze interpretują pojęcie Creating Integrated Value 

sformułowane na podstawie dwóch nurtów naukowych: 
odpowiedzialności społecznej (responsibility stream) 
i zrównoważonego rozwoju (sustainability stream) (Visser, 
Kumel, 2014). Koncepcje zarządzania oraz teorie precy-
zujące społeczną odpowiedzialność biznesu mają wiele 
punktów wspólnych, ale i odmiennych na temat wartości 
wspólnej – jej znaczenia (Dembek i  in., 2015). Należy 
dodać, że idea „shared value” została oficjalnie zapisana 
przez Komisję Europejską w  strategii Unii Europejskiej 
na rzecz CSR (Crane i in., 2014; Moczadlo, 2015). Sposób 
ujęcia różni się jednak od podejścia szerzonego przez M.E. 
Portera i M.R. Kramera. 

Geneza koncepcji Creating Shared Value 

A utorami koncepcji są  specjaliści z  zakresu zarządza-
nia strategicznego M.E. Porter i  M.R. Kramer, któ-

rzy przedstawili ją pierwszy raz na łamach czasopisma 
Harvard Business Review w 2011 roku jako alternatywne 
rozwiązania dla krytykowanej i  często praktykowanej 
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (spis 
wydarzeń związanych z  powstaniem i  rozwojem kon-
cepcji zawarto w  tabeli 2). Koncepcja Creating Shared 
Value (w skrócie CSV lub SVC – Shared Value Creation) 
rozumiana jest w języku polskim jako strategia tworzenia 
wartości wspólnej dla przedsiębiorstwa i  społeczeństwa 
przy zastosowaniu zasady win-win. Podejście to oznacza 
inwestycje w  długoterminową konkurencyjność wraz 
z  jednoczesnym spełnianiem celów społecznych i  środo-
wiskowych przez przedsiębiorstwo. Według M.E. Portera 
i M.R. Kramera (2011), przesłankami do sformułowania 
koncepcji CSV były: 

• brak spójności w  dotychczasowych działaniach z  za-
kresu CSR, 

• nadmierne i nierzetelne tworzenie raportów CSR, 
• częste traktowanie koncepcji CSR zbyt ogólnikowo, 
• częsty brak powiązania ze strategią, 
• traktowanie CSR tylko w odniesieniu do kosztów lub 

jako obowiązku czy dobrego uczynku, 

Tab. 1. Przykłady definicji pojęcia shared value w literaturze przedmiotu 

Autorzy Shared value, czyli:

See (2009) wartość dla korporacji i społeczeństwa, korzystna dla obu stron 

Porter i Kramer (2011)
procedury i praktyki operacyjne, które zwiększają konkurencyjność firmy i jednocześnie postęp 
w zakresie warunków gospodarczych i społecznych w społecznościach, w których firma prowadzi 
działalność (przez autorów nazywana jest wartością ekonomiczno-społeczną)

Maltz i in. (2011) wartość wspólna, która tworzona jest dla wszystkich interesariuszy firmy

Fearne i in. (2012) wartość, która jest wspólna zarówno dla całego łańcucha wartości, jak i dla społeczeństwa, w którym działa firma

Driver (2012) zdolność do tworzenia wartości gospodarczej i społecznej lub obu jednocześnie

Pirson (2012) balansowanie pomiędzy tworzeniem wartości społecznej i finansowej

Shrivastava 
i Kennelly (2013) 

równoczesne tworzenie wartości ekonomicznej dla firm, wartości społecznych oraz 
środowiskowych dla miejsca, w których firma prowadzi swoją działalność

Pavlovich i Corner (2014) koncentracja na potrzebach społecznych i środowiskowych zamiast na korzyściach finansowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Dembek i in., 2015)
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• nieskoordynowane podejmowanie inicjatyw, 
• brak mierzenia poziomu skuteczności podejmowa-

nych inicjatyw, 
• brak wyważenia pomiędzy celami długoterminowymi 

i krótkoterminowymi kosztami, 
• ryzyko pomylenia działań public relations z wynikami 

społecznymi w przedsiębiorstwach.
Koncepcja CSV zakłada tworzenie wartości wspólnej – 

gospodarczej i  społecznej, obejmując działania mające na 
celu przede wszystkim poprawę sytuacji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa dzięki  uwzględnieniu relacji korzyści do 
kosztów (benefits relative to costs). Zależność korzyści-koszty 
jest według M.E. Portera i  M.R. Kramera (2011) wyznacz-
nikiem wspólnej wartości ekonomiczno-społecznej. Należy 
stanowczo zaznaczyć, że podejście zakładające tworzenie 
wartości wspólnej nawiązuje do kompozycji łańcucha warto-
ści przedstawionej przez M.E. Portera (1987). Nie należy go 
jednak mylić z podejściem A. Ehrbara (1999), według któ-
rego wartość tworzona jest jedynie dla akcjonariuszy (VBM 
czy EVA). M.E. Porter i M.R. Kramer (2011) podkreślają, że 
w  każdym ogniwie łańcucha wartości istnieją możliwości 
kreowania wartości wspólnej. Postęp nie dotyczy redystry-
bucji istniejącej wartości w przedsiębiorstwie, ale polega na 
znalezieniu nowych możliwości rozwoju, dzięki realizacji ce-
lów społecznych i gospodarczych (Maltz, Schein, 2012, s. 58). 
Wskazaną koncepcję zarządzania w  przedsiębiorstwie trak-
tuje się jako zachowanie zgodne z „nowym prospołecznym 
myśleniem strategicznym” (Malara, Kroik, 2013). Z  uwagi 
na zastosowania i  użyteczność bardzo często koncepcja 
Creating Shared Value jest również określana jako smart, 
sustainable oraz profitable business model (Moon i in., 2011).

Charakterystyka koncepcji CSV na 
podstawie krytycznej analizy literatury 

O d  momentu pojawienia się artykułu M.E.  Portera 
i  M.R. Kramera w  2011 roku zacytowano go już 

3465 razy w różnych pracach naukowych. Na podstawie 
narzędzia Google Citation (2016) sporządzono rysunek 
2 przedstawiający liczbę cytowań koncepcji CSV od 2011 
roku. Od tego roku widoczna jest tendencja wzrostowa, 
potwierdzająca coraz większe zainteresowanie tą koncep-
cją w literaturze światowej. Upowszechnienie jej w środo-
wisku naukowym Polski jest jednak dopiero w początko-
wym stadium (Tkaczyk, Krzyżanowska, 2014).

Rys. 2. Liczba cytowań koncepcji CSV w literaturze przedmiotu
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Citation, 
access date: 17.02.2016

Według bazy naukowej – BazEkon1 istnieje niewielki 
dorobek naukowy, zawarty głównie w artykułach, których 
autorzy podejmują rozważania ściśle związane z  kon-
cepcją CSV. Równie niewiele jest przykładów z praktyki 

Tab. 2. Historyczne ujęcie wydarzeń związanych z rozwojem koncepcji CSV 

Rok Wydarzenie Wkład w rozwój CSV

1999 Opublikowanie artykułu na łamach HBR pt. 
Philanthropy’s New Agenda: Creating Value.

Strategiczne podejście fundacji tworzących 
wartość dla społeczeństwa. 

2002
Opublikowanie artykułu na łamach HBR pt. 
The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy.

Powiązanie filantropii korporacyjnej z przewagą konkurencyjną. 

2006 
Opublikowanie artykułu na łamach HBR pt. 
Strategy and Society. The Link between Competitive 
Advantage and Corporate Social Responsibility. 

Pierwszy raz zwrócono uwagę na potrzebę tworzenia 
wartości wspólnej (shared value) przez przedsiębiorstwa. 

2007 Wprowadzenie przez firmę Nestle raportów pt. Creating Shared 
Value, określających wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie.

Współpraca firmy Nestle z firmą doradczą FSG 
(członkami rady nadzorczej są Porter i Kramer). 

2011
Opublikowanie artykułu na łamach HBR pt. 
Creating Shared Value.

Przedstawiono koncepcję CSV. 

2011 Zwycięstwo Portera i Kramera w prestiżowym konkursie za 
najlepszy artykuł w czasopiśmie Harvard Business Review. Docenienie idei przez światowych ekspertów. 

2012 Rozpoczęcie projektu pt. Shared Value Initiative. 
Promowanie idei Shared Value wśród liderów globalnego 
biznesu. Zrzeszanie przywódców, którzy dostrzegają 
możliwości biznesowe w wyzwaniach społecznych. 

2015 Opublikowanie przez magazyn „Fortune” 
listy firm pt. Change the World.

Demonstracja siły kapitalizmu dla rozwiązywania 
problemów społecznych. „Każda firma, duża czy mała, 
powinna starać się być na tej liście. Biznes może i musi 
konkurować, aby zmienić świat” (Porter, Kramer, 2015) 

Źródło: opracowanie własne na postawie wyżej wymienionych źródeł 
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gospodarczej świadczących o orientacji na tworzenie war-
tości wspólnej (shared value). 

Krytyczny przegląd literatury umożliwia analizę treści 
artykułów naukowych pod kątem reakcji środowisk na-
ukowych na propozycję tworzenia wartości wspólnej. Od 
momentu opublikowania artykułu M.E. Portera i  M.R. 
Kramera (2011) koncepcję CSV skomentowano w różnych 
czasopismach naukowych i branżowych (np. New York Ti-
mes, The Economist, The Guardian, Forbes). Pomimo wie-
lu prób wyjaśniania i promowania idei wartości wspólnej 
pomysł jest dla wielu badaczy i praktyków kontrowersyjny 
i stanowi przedmiot dyskusji. Jednak należy podkreślić, że 
rośnie liczba zwolenników orientacji w zarządzaniu na two-
rzenie wartości wspólnej. Są to często osoby bezpośrednio 
kojarzone z  Foundation Strategy Group (FSG) i  czasopi-
smem Harvard Business Review. Argumenty zwolenników 
i przeciwników orientacji w zarządzaniu na tworzenie war-
tości wspólnej zostały zawarte w tabeli 3. 

W  realizacji koncepcji CSV kluczową rolę pełnią trzy 
strategie: zagospodarowanie nowych produktów i rynków 
(strategia polega na przeformułowaniu produktów i rynków 

poprzez włączenie elementów społecznych i ekologicznych 
w  przedsiębiorstwie), redefinicja produktywności w  łań-
cuchu wartości (strategia dotyczy maksymalnej redukcji 
negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko 
w każdym etapie tworzenia łańcucha wartości) oraz rozwój 
lokalnego klastra (strategia dotyczy zdobywania przewagi 
konkurencyjnej za sprawą zasobów i  umiejętności pozy-
skiwanych z zewnętrz przedsiębiorstwa w jego najbliższym 
otoczeniu). Każda ze wskazanych strategii jest częścią 
wspólnego tworzenia wartości, która ma na celu przynosić 
korzyści biznesowe i społeczne (ich przykłady wymieniono 
w tabeli 4). 

W powołaniu na opinie i poglądy w literaturze światowej 
można wyróżnić kryteria opisujące koncepcję CSV oraz jej 
atrybuty (tab. 5). Ich usystematyzowanie pozwoli odróżniać 
CSV na tle innych koncepcji zarządzania. 

Pionierem realizacji koncepcji CSV jest firma Nestle. 
W ślad za nią poszły takie korporacje, jak m.in. Coca-Cola, 
Danone, Ikea, Intel, Unilever, Western Union, Mars, GE, Vo-
dafone, Dow Chemicals (Pfitzer i in., 2013), a także Heineken, 
Marriott, Johnson&Johnson, H&M, HP, P&G, Statoil, Nike 

Tab. 3. Argumenty zwolenników oraz przeciwników koncepcji CSV

Zwolennicy Przeciwnicy

Możliwość realizacji koncepcji w wielu obszarach 
działalności przedsiębiorstwa. Idea niedojrzała jeszcze zarówno wśród praktyków, jak i teoretyków.

Może być implementowana przez przedsiębiorstwa różnej wielkości. Nie uwzględnia napięć powstających pomiędzy 
celami społecznymi i gospodarczymi. 

Przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych. Nie stanowi oryginalnego (nowego) pomysłu.

Zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa. Tworzy niekompletny model biznesowy. 

Zachęca do zwiększonej współpracy przedsiębiorstw z interesariuszami. Jest przykładem błędnego zrozumienia 
„odpowiedzialności” w działalności gospodarczej. 

Otwiera nowe obszary rozwoju dla przedsiębiorstwa. Stanowi szczególny przypadek modelu społecznej 
odpowiedzialności (uzupełniający). 

Rozwija myślenie i prawidłowe zrozumienie przez menedżerów 
zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu. 

Jest jedynie zmianą nazwy podejścia ze „społecznie 
odpowiedzialnego” na „tworzenie wartości wspólnej”. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Hartman, Werhane, 2013; Crane i in., 2014) 

Tab. 4. Korzyści biznesowe i społeczne w strategiach obejmujących koncepcję CSV

Strategia Korzyści biznesowe Korzyści społeczne

Zagospodarowanie 
nowych produktów 
i rynków 

• zwiększenie przychodów 
• zwiększenie udziałów rynkowych 
• zwiększenie wzrostu rynku 
• poprawa rentowności

• poprawa opieki nad klientami 
• zmniejszona emisja dwutlenku węgla
• poprawa odżywiania
• poprawa edukacji 

Redefinicja 
produktywności 
w łańcuchu wartości 

• poprawa produktywności
• zmniejszenie kosztów logistycznych i operacyjnych 
• poprawa jakości 
• poprawa rentowności 

• zmniejszone zużycie energii 
• zmniejszenie zużycia wody
• zmniejszenie zużycia surowców 
• poprawa umiejętności 
• poprawa dochodów pracowników 

Rozwój lokalnego 
klastra 

• zmniejszenie kosztów 
• poprawa infrastruktury lokalnej
• lepszy dostęp do pracowników 

• poprawa edukacji 
• tworzenie nowych miejsc pracy 
• polepszenie zdrowia 
• polepszenie dochodów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Williams, Hayes, 2013 za Porter i in., 2012)
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czy Microsoft (Dembek i in., 2015). Coraz liczniejsza grupa 
największych globalnych korporacji potwierdza, że koncep-
cja ta jest możliwa do zastosowania dla wielu przedsiębiorstw 
z różnych branż. M.E. Porter i M.R. Kramer (2015) dodają, 
że niezależnie od wielkości firmy, aby konkurować w  dzi-
siejszym biznesie, przedsiębiorstwa powinny rozwiązywać 
wspólnie problemy społeczne. Z kolei M. Pfitzer i inni (2013) 
podkreślają, że występuje coraz większa świadomość potrze-
by łączenia celów społecznych z gospodarczymi w przedsię-
biorstwach. W ramach dobrych praktyk wymienieni autorzy 
przedstawiają 30 przykładów przedsiębiorstw, które już z po-
wodzeniem wdrożyły koncepcję CSV. 

Podsumowanie

K oncepcja CSV została opracowana z  myślą o  naj-
większych korporacjach, co pozwoliło uzyskać jej 

początkowo duży rozgłos. Współcześnie problematyka 
wartości wspólnej podlega opisom apologetycznym ze 
względu na znaczenie dla spoistości myślenia, zarządza-
nia i działania wykonawczego, jak też opisom kwestionu-
jącym cel i  sens, idee oraz jej praktyczne wykorzystanie. 
Siłą sprawczą stosowania wartości wspólnej jest głębokie 
przekonanie o potrzebie tworzenia i działania w biznesie, 
w interesie nie tylko właścicieli i zarządzających, ale rów-
nież innych interesariuszy. Koncepcja wartości wspólnej 

może w  przyszłości stać się środkiem komunikowania 
społecznego i  budowania relacji. Wykorzystanie poten-
cjału komunikacji społecznej wartości wspólnej (poza 
innymi jej funkcjami w  zarządzaniu i  gospodarowaniu) 
zależy od przedsiębiorstw. Dotychczasowe doświadczenia 
przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i wykorzystywania 
wartości wspólnej jako celu dowodzą przedmiotowej za-
sadności dla rynkowej akceptacji przedsiębiorstwa oraz 
osiąganych wyników. Oznacza to, że wartość wspólna 
oprócz omówionych wcześniej atrybutów ma jeszcze 
inne znaczenie, wynikające z inspirującej roli w zakresie 
zapewnienia koherentnych celów oraz działań gospodar-
czych i społecznych. 

prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania
e-mail: e.sojkin@ue.poznan.pl

mgr Adam Weinert
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Zarządzania
e-mail: adam.weinert@ue.poznan.pl

Tab. 5. Kryteria i atrybuty koncepcji CSV 

Kryterium Atrybut 

Wartość Gospodarcze i społeczne korzyści 

Miernik wartości Relacja korzyści-koszty

Typ postawy Kreowanie wartości dla przedsiębiorstwa wspólnie z lokalną społecznością

Rola kadry zarządzającej Silne przywództwo 

Podejście do działania Wewnętrzne potrzeby budowania silnego przedsiębiorstwa

Motyw do działania Tworzenie i umacnianie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Ocena działania Zyskowność i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa

Orientacja strategiczna Długoterminowa, wpisana w podstawową działalność przedsiębiorstwa 

Powiązanie ze strategią Bliskość z misją i celami strategicznymi przedsiębiorstwa

Stosunek do zasobów Wykorzystywanie istniejących zasobów oraz tworzenie nowych zdolności poprzez B&R

Kultura organizacyjna Silnie zintegrowana z modelem biznesowym 

Podejście do klienta Tworzenie dobrych relacji przez większe zrozumienie potrzeb społecznych 

Relacja z interesariuszami Zaangażowanie we współpracę i partnerstwo 

Stosunek do zmian Konieczna redefinicja łańcucha wartości w przedsiębiorstwie 

Stosunek do prawa i norm etycznych Przyczynia się do przestrzegania prawa i norm etycznych oraz łagodzenia 
szkód powstałych na skutek działalności przedsiębiorstwa 

Podejście do innowacji Nastawienie na innowacje w procesie decyzyjnym

Opcje rozwoju Poprzez tworzenie nowych produktów i rynków 

Finansowanie Obejmuje cały kompleksowo budżet (może pociągać za sobą rekonstrukcję 
dotychczasowego budżetu przedsiębiorstwa)

Źródło: opracowanie własne 
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Przypis

1) Bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z  zakresu 
nauk ekonomicznych i pokrewnych utrzymywana jest przez 
Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krako-
wie oraz inne biblioteki (dostęp: http://bazekon.icm.edu.pl). 
Dla trzech słów kluczowych: CSV, shared value oraz wartość 
wspólna (za Dembek i  in., 2015) uzyskano następujące wy-
niki: CSV – 42 wyniki, shared value – 200 wyników, wartość 
wspólna – 348 wyników. Spośród uzyskanych rezultatów je-
dynie 13 artykułów dotyczy koncepcji CSV określonej według 
M.E. Portera i M.R. Kramera.
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The Development of the CSV Concept 
in the Context of Corporate Social 
Responsibility Criticism

Summary

In the article, the attention is drawn to the significant 
development of the concept of Creating Shared Value 
(CSV) both in the literature and application in the 
world’s largest corporations. The main intention of the 
article is a  critical analysis of the works of M.E. Porter 
and M.R.  Kramer. The promoted concept has not been 
accepted by the companies as much as CSR yet, but the 
results of the analysis of literature suggest that the interest 
in this problem domain is growing.
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DETERMINANTY STRUKTURY KAPITAŁU 
KRAJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
TOWAROWEGO TRANSPORTU 
SAMOCHODOWEGO
Bogna Kaźmierska-Jóźwiak
Paweł Sekuła

Wprowadzenie

T ransport samochodowy był jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce w ostat-

nich latach, zyskując szczególnie po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej. Osiągnął dominującą pozycję w przewozie 
ładunków w  transporcie lądowym, determinując kształt 
branży TSL (Transport–Spedycja–Logistyka) w  Polsce. 
O skali dynamicznego rozwoju świadczą dane statystycz-
ne, w  2003 roku wykonana praca przewozowa wyniosła 
prawie 86 mld tkm, zaś w  2013 już około 260 mld tkm 
(GUS, 2014). W  efekcie pod względem tego wskaźnika 
polski transport samochodowy w Europie ustępuje jedy-
nie niemieckiemu. 

Wskazuje się, że kluczowym czynnikiem stymulują-
cym dynamiczny wzrost analizowanego sektora było uzy-
skanie przez polskich przewoźników drogowych dostępu 
do rynku wspólnotowego, w tym nieograniczonego prawa 
do realizowania przewozów międzynarodowych. Krajowi 
przewoźnicy w transporcie międzynarodowym zwiększyli 
poziom pracy przewozowej z  33 mld tkm w  2003 roku 
do 147,2 mld tkm w 2013 roku, stając się obecnie liderem 
(z  21 proc. udziałem) w  segmencie przewozów między-
narodowych na wewnętrznym rynku UE. Szybki wzrost 
wymagał również znacznego poszerzenia bazy majątko-
wej. Liczba pojazdów w  międzynarodowym transporcie 
drogowym zwiększyła się z  około 60 tys. w  2004 r. do 
155 tys. w 2013 r., ze znacznym udziałem nowoczesnego 
taboru – udział taboru z atestem EURO5 wynosi 42 proc. 
(Pieriegud, 2015, s. 8–9). Tak dynamiczny wzrost sektora 
towarowego transportu samochodowego wymagał oczy-
wiście odpowiednich nakładów kapitałowych. Dlatego za 
cel pracy postawiono próbę diagnozy i  oceny głównych 
determinant struktury finansowania przedsiębiorstw to-
warowego transportu samochodowego oraz porównanie 
ich z wynikami badań prowadzonymi w zbliżonym czasie 
dla spółek niefinansowych. Badanie przeprowadzono na 
grupie 25 największych krajowych spółek należących do 
sektora towarowego transportu samochodowego. Dane 
finansowe pochodziły z raportów niepublicznych spółek, 
pozyskanych z serwisu EMIS, publikowanych przez Dun 
Bradstreet. Badaniem ze względu na ograniczoną do-
stępność danych finansowych objęto grupę największych 
podmiotów z lat 2006–2013. Z uwagi na przekrojowo-cza-
sowy charakter danych w badaniu wykorzystano modele 
danych panelowych. 

Determinanty struktury kapitału 
przedsiębiorstwa w świetle 
badań literaturowych

W nioski z  badań przeprowadzonych przez F.  Modi-
glianiego i M. Millera (1963, s. 433–443) wskazywały 

na możliwość wyznaczenia optymalnej, z punktu widzenia 
wartości spółki, struktury kapitału. Nakłoniło to wielu na-
ukowców do poszukiwania czynników skłaniających spółki 
do zadłużania się (Titman, Wessels, 1988; Harris, Raviv, 
1990; Rajan, Zingales, 1995; Booth i in., 2001; Bevan, Dan-
bolt, 2002, czy Frank, Goyal, 2009).

Na podstawie przeglądu badań światowych wyodrębnio-
no czynniki, które mogą mieć istotne znaczenie dla kształ-
towania struktury kapitału przedsiębiorstwa, a mianowicie: 
wielkość przedsiębiorstwa, rentowność, trwałość aktywów 
(udział aktywów trwałych w aktywach ogółem), możliwo-
ści wzrostu oraz płynność przedsiębiorstwa.

Wielkość przedsiębiorstwa wskazywana jest jako główna 
determinanta zadłużenia, bowiem duże przedsiębiorstwa 
traktowane są  przez rynek jako mniej podatne na ryzyko 
upadłości, w związku z powyższym łatwiej im pozyskać kapi-
tał obcy. Powyższą relację potwierdzają badania R.G. Rajana 
i L. Zingalesa (1995, s. 1421–1460), M.Z. Frank i V.K. Goyal 
(2009, s. 1–37), które wskazują, że poziom zadłużenia przed-
siębiorstw jest pozytywnie skorelowany z ich wielkością. Do-
datnią korelację potwierdzili również A.A. Bevan i J. Danbolt 
(2002, s. 8–20), którzy jednak zaobserwowali, że zależność 
jest specyficzna, na co ma wpływ  rodzaj długu. Ich badania, 
podobnie jak G. Titmana i R. Wesselsa (1988, s. 1–19), wska-
zują, że duże przedsiębiorstwa wykorzystują w  większym 
stopniu zadłużenie długoterminowe, zaś małe przedsiębior-
stwa krótkoterminowe. 

Rentowność. Zgodnie z  teorią hierarchii źródeł finan-
sowania, przedsiębiorstwa charakteryzujące się wyższą ren-
townością generują wyższe przepływy pieniężne, w efekcie 
generują wystarczającą ilość zysku netto, który może być 
użyty jako wewnętrzne źródło finansowania, wobec czego 
ich skłonność do zadłużania jest niższa niż spółek mniej 
rentownych. Powyższe założenia potwierdzają wyniki ba-
dań S. Titmana i R. Wesselsa (1988, s. 1–19), R.G. Rajana 
i  L.  Zingalesa (1995, s.  1421–1460), L. Bootha wraz z  ze-
społem (2001, s. 87–130), M.Z. Frank i V.K. Goyal (2009, 
s. 1–37) czy F. Kuhnhausena i H.W. Stiebera (2014, s. 1–50). 
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Wyższy udział aktywów trwałych w  bilansie spółki 
oznacza, że więcej aktywów może stanowić zabezpieczenie 
długu. Z  kolei dług, zgodnie z  teorią agencji, zmniejsza 
koszty agencji. Zatem zakłada się, że przedsiębiorstwa 
z wyższym udziałem aktywów trwałych w aktywach ogó-
łem stosują więcej długu jako źródła finansowania (Titman, 
Wessels, 1988, s. 1–19; Rajan, Zingales, 1995, s. 1421–1460; 
Fan, Titman, Twite, 2012, s.  23–56; Frank, Goyal, 2009, 
s. 1–37). Ponadto A.A. Bevan i J. Danbolt (2002, s. 8–20) 
oraz F. Kuhnhausen i H.W. Stieber (2014, s. 1–50) zauwa-
żyli, że istota zależności jest związana z rodzajem zaangażo-
wanego długu – potwierdzono pozytywną korelację pomię-
dzy zadłużeniem długoterminowym a trwałością aktywów 
i negatywną w przypadku zadłużenia krótkoterminowego. 

S. Titman i R. Wessels (1988, s. 1–19), K.H. Chung (1993, 
s.  83–98), R.G. Rajan i  L. Zingales (1995, s.  1421–1460) 
potwierdzają negatywną zależność pomiędzy możliwo-
ściami wzrostu a  poziomem całkowitego zadłużenia, jak 
też poziomem zadłużenia długoterminowego przedsię-
biorstwa. V. Kester (1986, s. 15–60) nie znajduje żadnego 
potwierdzenia dla przewidywanej negatywnej korelacji 
pomiędzy możliwościami wzrostu i  zadłużeniem. Zaś ba-
dania A.A. Bevana i  J. Danbolta (2002, s. 8–20) wskazują 
na istnienie ujemnej korelacji pomiędzy możliwościami 
wzrostu i poziomem całkowitego zadłużenia, jednak dodat-
niej w stosunku do zadłużenia krótkoterminowego. Zatem 
opisywana relacja może być różna w  stosunku do długu 
krótko- i długoterminowego. 

Wysoki poziom płynności przedsiębiorstwa może ogra-
niczać skłonność do zadłużania (ze względu na problem 
wolnej gotówki), co potwierdzają między innymi badania 
A. Ozkana (2001, s. 175–198) czy F. Kuhnhausena i H.W. 
Stiebera (2014, s. 1–50). 

Do autorów prowadzących badania nad strukturą ka-
pitału na rynku polskim należą między innymi: J. Gajdka 
(2002), W. Frąckowiak z zespołem (2005), K. Mazur (2007), 
E. Chojnacka (2012), B. Kaźmierska-Jóźwiak, J. Marszałek 
i P. Sekuła (2015). 

W. Frąckowiak z  zespołem (2005, s.  153–171) przepro-
wadził badanie niefinansowych spółek publicznych z  Pol-
ski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Potwierdzono, że 
udział majątku trwałego w aktywach ogółem oraz stopień 
trwałości aktywów istotnie wpływają na relację długu dłu-
goterminowego i zadłużenia ogółem, zaś możliwości wzro-
stu negatywnie wpływają na wskaźniki struktury termino-
wej długu. Potwierdzono także negatywny wpływ wielkości 
przedsiębiorstwa na udział kapitału stałego oraz dodatnią 
zależność pomiędzy płynnością a  udziałem kapitałów 
długoterminowych. Badania K.  Mazur (2007, s.  21–27) 
wskazują, że im wyższa rentowność oraz wyższa płynność, 
tym mniejsza skłonność do zaciągania długu (wykorzy-
stanie wewnętrznych źródeł finansowania). Potwierdzono 
również wpływ struktury aktywów oraz wielkość spółki na 
kształtowanie struktury kapitału. Zobowiązania badanych 
podmiotów (238 podmiotów w  okresie 2002–2004) mają 
raczej charakter krótkoterminowy. Podobne wyniki uzy-
skują B. Kaźmierska-Jóźwiak, J. Marszałek i P. Sekuła (2015, 
s. 1–8), których badania wskazują, że głównymi destymu-
lantami zadłużenia niefinansowych spółek notowanych na 

GPW w Warszawie (111 podmiotów w okresie 2002–2012) 
są rentowność oraz struktura aktywów, w mniejszym stop-
niu wielkość przedsiębiorstwa oraz możliwości wzrostu. 
Wyniki badań E. Chojnackiej (2012, s.  64) wskazują, że 
główną zmienną objaśniającą skłonność do zadłużenia 
spółek notowanych na GPW (lata 2002–2008) jest niedobór 
wewnętrznych źródeł finansowania, jednak intensywność 
wpływu jest niższa niż sugerowana przez teorię.

Wyniki studiów literaturowych dały podstawę do posta-
wienia następujących hipotez:

H1: zakłada się, że zmienne: wielkość przedsiębiorstwa, 
rentowność, udział aktywów trwałych w aktywach ogółem, 
możliwości wzrostu przedsiębiorstwa, w  istotny sposób 
determinują skłonność do zadłużenia przedsiębiorstw to-
warowego transportu samochodowego;

H2: kierunek wpływu determinant skłonności do 
zadłużenia spółek towarowego transportu samochodo-
wego zależny jest od charakteru długu (długoterminowy, 
krótkoterminowy);

H3: skłonność do zadłużania krajowych spółek towa-
rowego transportu samochodowego objaśniana jest przez 
zmienne, które są  również istotne dla spółek transporto-
wych, funkcjonujących w innych krajach.

Metoda badawcza

B adanie przeprowadzono na grupie 25 największych kra-
jowych spółek towarowego transportu samochodowe-

go1. Dane finansowe pochodziły z raportów niepublicznych 
spółek, pozyskanych z serwisu EMIS, publikowanych przez 
Dun Bradstreet. Badaniem, ze względu na ograniczoną do-
stępność danych finansowych, objęto grupę największych 
podmiotów z lat 2006–2013. 

Parametry finansowe, które były podstawą przepro-
wadzonej analizy, miały charakter przekrojowo-czasowy. 
Stanowiły dane panelowe i niezbilansowane, ponieważ ba-
dane spółki były podmiotami niepublicznymi i parametry 
finansowe publikowane w wykorzystywanych bazach nie 
były w niektórych przypadkach kompletne we wszystkich 
latach. 

W  przypadku danych panelowych zależności między 
zmiennymi można badać przy wykorzystaniu metody OLS, 
przy spełnieniu warunku braku występowania efektu in-
dywidualnego. Dlatego analizę przeprowadzono w trzech 
etapach. W  pierwszym, wykorzystując test Breuscha-

-Pagana, sprawdzano zasadność wprowadzenia efektów 
indywidualnych. Jeśli nie było podstaw odrzucenia hipo-
tezy zerowej, zakładano możliwość estymacji metodą OLS. 
W przypadku występowania wysokiej wartości mnożnika 
LM odrzucano hipotezę zerową na rzecz hipotezy alterna-
tywnej i  wprowadzano efekty indywidualne. W  drugim 
etapie dokonywano wyboru między efektami ustalonymi 
i losowymi, korzystając z testu Hausmana. W trzecim eta-
pie estymowano wartości zmiennych przy wykorzystaniu 
wybranego modelu.

Badanie miało na celu analizę determinant poziomu 
i struktury zadłużenia, dlatego wykorzystano trzy warian-
ty testowanego modelu, gdzie zmiennymi zależnymi były 
wskaźniki zadłużenia.
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TD/TA – zobowiązania ogółem do aktywów całkowitych,
LTD/TA – zobowiązania długoterminowe do aktywów 

całkowitych,
STD/TA – zobowiązania krótkoterminowe do aktywów 

całkowitych.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe badania struktury 

kapitałowej, prowadzone zarówno na świecie, jak i w Pol-
sce, w teście wykorzystano pięć zmiennych niezależnych:

• ln(S) – logarytm przychodów ze sprzedaży, przyjęto za 
miarę wielkości spółki,

• EBIT/S – zysk z  działalności operacyjnej do przycho-
dów ze sprzedaży, mierzy efektywność spółki,

• FA/TA – aktywa trwałe do aktywów całkowitych, 
wskaźnik struktury aktywów,

• GRS – stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży, trakto-
wana jako miara tempa wzrostu spółki,

• CR – wskaźnik bieżącej płynności, informujący o zdol-
ności do regulowania zobowiązań.
Do analizy determinant struktury kapitałowej wybra-

nych krajowych spółek sektora towarowego transportu 
samochodowego wykorzystano model regresji panelowej 
w następujących wariantach:

(TD/TA)i,t = β0 + β1 ln(S)i,t + β2 (EBIT/S)i,t + 
+ β3 (FA/TA)i,t + β4GRSi,t + β5CRi,t +vi,t

(LTD/TA)i,t = β0 + β1 ln(S)i,t + β2 (EBIT/S)i,t + 
+ β3 (FA/TA)i,t + β4GRSi,t + β5CRi,t +vi,t

(STD/TA)i,t = β0 + β1 ln(S)i,t + β2 (EBIT/S)i,t + 
+ β3 (FA/TA)i,t + β4GRSi,t + β5CRi,t +vi,t

Wszystkie zmienne zależne były reprezentowane przez 
wybrane parametry i-tych spółek, w  t-tych jednostkach 
czasu (latach), przy czym były łącznym błędem losowym.

Tabela 1  prezentuje macierz korelacji zmiennych 
niezależnych. Wyniki korelacji pokazują, że nawet jeśli 
zmienne są istotnie statystycznie skorelowane, to wartość 
współczynników korelacji nie jest na tyle duża, aby wyklu-
czyć którąś ze zmiennych niezależnych.

Badanie determinant struktury kapitału dla krajowych 
przedsiębiorstw towarowego transportu samochodowe-
go zrealizowano w trzech wariantach dla analizowanych 
spółek w okresie 2006–2013, co dało 149 obserwacji.

Wyniki badań

W pierwszym wariancie testu zbadano wpływ anali-
zowanych zmiennych na kształtowanie się relacji 

zobowiązań ogółem do aktywów całkowitych. Test Bre-
uscha-Pagana i test Hausmana wskazywały na zasadność 
zastosowania modelu z  efektami ustalonymi. Wartość 
testu Breuscha-Pagana wyniosła 235,32 (wartość prawdo-
podobieństwa 0,0000), a testu Hausmana 11,83 (wartość 
prawdopodobieństwa 0,0371). Estymowane wartości 
zmiennych niezależnych dla zmiennej TB/TA prezentuje 
tabela 2.

Tab. 1. Macierz korelacji zmiennych niezależnych 

ln(S) EBIT/S FA/TA GRS CR

ln(S) 1,0000

EBIT/S 0,0699 1,0000

FA/TA 0,1985 0,0884 1,0000

GRS -0,0696 0,0589 -0,1498 1,0000

CR -0,2151 0,0953 -0,1152 -0,0418 1,0000

Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. Analiza wpływu wybranych determinant na TD/TA

zmienna współczynnik błąd stand. t-Studenta wartość p

const -0,21422 0,23302 -0,9193 0,35978

ln(S)  0,06687 0,01736  3,8525 0,00019***

EBIT/S  0,04595 0,24134  0,1904 0,84932

FA/TA  0,22227 0,12081  1,8399 0,06828*

GRS  0,01067 0,01224  0,8718 0,38509

CR  0,00752 0,01177  0,6387 0,52424

R-kwadrat = 0,83674

Skorygowany R-kwadrat = 0,79696

Statystyka F = (29,119) = 21,03145 (p < 0,00001)

zmienna istotna przy poziomie * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01 
Źródło: opracowanie własne
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Potwierdzono, że poziom zadłużenia jest pozytywnie 
skorelowany jedynie z  dwiema zmiennymi: wielkością 
przedsiębiorstwa oraz strukturą aktywów. Stopień dopa-
sowania modelu, mierzony skorygowanym R-kwadrat, 
był wysoki i wyniósł 79,70 proc. Taka sytuacja związana 
jest zapewne z  faktem, że duże przedsiębiorstwa mają 
ułatwiony dostęp do finansowania obcego, w porównaniu 
z podmiotami małymi, ponieważ są traktowane jako bar-
dziej wiarygodne i bezpieczne. Oznaczać to również może 
dużą skłonność do zadłużania przedsiębiorstw ze strony 
właścicieli i  zarządzających, którzy stosunkowo chętnie 
finansowali rosnącą skalę funkcjonowania podmiotów 
kapitałem obcym.

W drugim wariancie testu analizowano wpływ zmien-
nych na skłonność badanych przedsiębiorstw do zadłuża-
nia długoterminowego, mierzonego wskaźnikiem LTD/
TD. W  tym przypadku wartość testu Breuscha-Pagana 
wyniosła 214,24 (wartość prawdopodobieństwa 0,0000), 

natomiast testu Hausmana 11,14 (wartość prawdopodo-
bieństwa 0,0713), co spowodowało, że zdecydowano się na 
wykorzystanie modelu z efektami losowymi. Estymowane 
wartości zmiennych niezależnych dla zmiennej LTD/TA 
prezentuje tabela 3.

Trzy zmienne niezależne w sposób statystycznie istotny 
wpływały pozytywnie na LTD/TA – FA/TA, CR i EBIT/S. 
Wyniki analizy wskazują, że najsilniejszą determinantą 
skłonności do zadłużania długoterminowego jest struk-
tura aktywów i bieżąca płynność finansowa. Im większa 
zdolność do regulowania bieżących zobowiązań, tym 
większy udział w  finansowaniu zobowiązań długoter-
minowych. Oznaczało to, że im wyższe bezpieczeństwo 
finansowe, tym większa skłonność do zadłużania i dostęp-
ność do długoterminowego kapitału obcego. Skłonność 
do zadłużania długoterminowego rosła wraz ze wzrostem 
udziału aktywów trwałych, co sugerowałby, że decydenci 
zmierzają do finansowania majątku trwałego kapitałem 

Tab. 3. Analiza wpływu wybranych determinant na LTD/TA

zmienna współczynnik błąd stand. t-Studenta wartość p

const -0,20322 0,13566 -1,4980 0,13634

ln(S)  0,00542 0,01022  0,5300 0,59690

EBIT/S  0,29535 0,14866  1,9867 0,04887**

FA/TA  0,57161 0,06163  9,2751 <0,00001***

GRS -0,00570 0,00764 -0,7460 0,45687

CR  0,04640 0,00734  6,3232 <0,00001***

Suma kwadratów reszt = 2,45746

Błąd standardowy reszt = 0,13064

‚Within’ wariancji = 0,00311

‚Between’ wariancji = 0,01173

zmienna istotna przy poziomie * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01
Źródło: opracowanie własne

Tab. 4. Analiza wpływu wybranych determinant na STD/TA

zmienna współczynnik błąd stand. t-Studenta wartość p

const -0,07562 0,21368 -0,3539 0,72406

ln(S)  0,05786 0,01592  3,6349 0,00041***

EBIT/S -0,30925 0,22131 -1,3974 0,16491

FA/TA -0,26172 0,11078 -2,3625 0,01978**

GRS  0,02725 0,01123  2,4275 0,01670**

CR -0,01319 0,01080 -1,2216 0,22427

R-kwadrat = 0,85301

Skorygowany R-kwadrat = 0,81719

Statystyka F = (29,119) = 23,81296 (p < 0,00001)

zmienna istotna przy poziomie * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01
Źródło: opracowanie własne
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obcym o charakterze długoterminowym. Podsumowując 
wyniki, należy jednak podkreślić, że modele z  efektami 
losowymi mogą być wrażliwe na braki danych, a specyfika 
badanych przedsiębiorstw spowodowała, że wykorzysta-
no panel niezbilansowany.

Trzeci wariant testu dotyczył skłonności badanych 
przedsiębiorstw do zadłużania krótkoterminowego. Esty- 
mowanie wartości zmiennych niezależnych wykonano 
w tym przypadku przy wykorzystaniu modelu z efektami 
ustalonymi (tab. 4). Na taki wybór modelu wskazywały 
testy Breuscha-Pagana i  Hausmana. Wartość testu Bre-
uscha-Pagana wyniosła 74,03 (wartość prawdopodobień-
stwa 0,0000), a testu Hausmana 40,17 (wartość prawdopo-
dobieństwa 0,0000).

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazywały, że 
trzy zmienne niezależne w sposób istotny statystycznie 
wpływały na STD/TA – ln(S) (wpływ pozytywny przy 
p < 0,01), FA/TA (wpływ negatywny przy p < 0,05) i GRS 
(wpływ pozytywny przy p < 0,01). Stopień dopasowania 
modelu był wysoki, mierzony skorygowanym R-kwa-
drat, wyniósł 81,72 proc. Wpływ ln(S) na skłonność 
do zadłużania krótkoterminowego okazał się zbieżny 
z  obserwacjami dotyczącymi wskaźnika TD/TA. Ro-
snąca skala funkcjonowania przedsiębiorstw skłaniała 
zarządzających do pozyskiwania coraz wyższych krót-
koterminowych kapitałów obcych, co powodowało 
wzrost wskaźników zadłużenia. Pozytywny wpływ stopy 
wzrostu sprzedaży na zmienną objaśnianą wskazy-
wałby również, że wzrost przedsiębiorstw odbywał się 
w  znacznym stopniu przy wykorzystaniu zobowiązań 
krótkoterminowych. Rosnące potrzeby kapitałowe, wy-
nikające ze wzrostu skali funkcjonowania, były zaspoka-
jane wzrastającą skalą finansowania krótkoterminowym 
kapitałem obcym. Negatywny wpływ wskaźnika FA/TA 
na skłonność do zadłużania krótkoterminowego bada-
nych przedsiębiorstw sugerowałyby natomiast niechęć 
zarządzających do finansowania aktywów trwałych krót-
koterminowym kapitałem obcym. Wskazywałoby to, że 
decydenci raczej unikają ryzyka niedopasowania czaso-
wego i zmierzają do tego aby trwałe aktywa finansować 
długoterminowym kapitałem. Koresponduje to z  wyni-
kami uzyskanymi przy analizie determinant zadłużania 
długoterminowego, mierzonej LTB/TA.

Podsumowanie

W opracowaniu poddano badaniu wpływ wybranych 
zmiennych objaśniających na decyzje dotyczące 

struktury kapitału 25 największych krajowych spółek to-
warowego transportu samochodowego. Wyniki badania 
nie pozwalają na potwierdzenie hipotezy H1, ponieważ 
badanie potwierdziło statystyczną istotność jedynie 
dwóch determinant struktury kapitału analizowanych 
podmiotów (trwałość aktywów, wielkość przedsiębior-
stwa). Zatem w przypadku spółek towarowego transportu 
samochodowego mniej czynników miało istotny wpływ 
na decyzje podejmowane w  zakresie zadłużenia niż wy-
nikało to z  badań światowych nad przedsiębiorstwami 
niefinansowymi (Rajan, Zingales, 1995; Bevan, Danbolt, 

2002; Kuhnhausen, Stieber, 2014) czy badań krajowych 
dotyczących niefinansowych spółek notowanych na GPW 
w Warszawie (Kaźmierska-Jóźwiak i in., 2015).

Przeprowadzone badanie wskazuje, że najsilniejszą deter-
minantą struktury kapitałowej oraz skłonności do zadłuża-
nia krótkoterminowego badanych przedsiębiorstw, wyspe-
cyfikowaną w modelu, jest wielkość przedsiębiorstwa – im 
większe przedsiębiorstwo, tym większe potrzeby kapitałowe 
zaspokajane są długiem. Wynik testu jest zgodny z wynikami 
badań światowych dotyczących spółek niefinansowych (Ra-
jan, Zingales, 1995; Kuhnhausen, Stieber 2014). Co istotne, 
wynik ten jest zgodny z  wynikiem badań F. Kuhnhausena 
i  H.W. Stiebera (2014) w  odniesieniu do spółek z  sektora 
transportowego z  Europy, USA i  Japonii. Podobnie jak 
w  przypadku badań A.A. Bevana i  J. Danbolta (2002) czy 
F. Kuhnhausena i H.W. Stiebera (2014), związek pomiędzy 
wielkością a skłonnością do zadłużania zależny jest od cha-
rakteru długu – wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa wzrasta 
skłonność do zaciągania długu krótkoterminowego.

Zmienną, mającą wpływ zarówno na poziom zadłużenia 
spółek towarowego transportu samochodowego, jak i  na 
strukturę ich zadłużenia, jest zmienna określająca udział 
aktywów trwałych w  aktywach ogółem. Co ważne, istota 
zależności jest związana z  rodzajem zaangażowanego dłu-
gu. Potwierdzono dodatnią korelację pomiędzy zadłuże-
niem ogółem a trwałością aktywów spółki (co jest zgodne 
z  innymi badaniami – m.in. R.G. Rajana i  L. Zingalesa, 
1995). Potwierdzono ponadto dodatnią korelację między 
zadłużeniem długoterminowym a  trwałością aktywów 
i negatywną w przypadku zadłużenia krótkoterminowego 
(Bevan, Danbolt, 2002; Kuhnhausen, Stieber, 2014).

Wyniki badania wskazują, że tylko jedna zmienna 
(trwałość aktywów) jest determinantą zarówno skłonności 
do zadłużenia krótkoterminowego, jak i zadłużenia długo-
terminowego. Jednak w  przypadku zadłużania długoter-
minowego zmienna ta jest stymulantą, zaś w  przypadku 
zadłużania krótkoterminowego jest destymulantą. Zatem 
potwierdzono, zgodnie z założeniami, że kierunek wpływu 
zmiennej zależy od rodzaju długu. Pozostałe determinanty 
są różne dla różnych typów zadłużenia – istotnymi stymu-
lantami zadłużania długoterminowego są rentowność oraz 
płynność, zaś stymulantami zadłużania krótkoterminowe-
go – wielkość spółki oraz perspektywy wzrostu (podobne 
wyniki uzyskali A.A. Bevan i J. Danbolt, 2002). 

Odnosząc się do hipotezy H3 dokonano porównania 
wyników przeprowadzonych badań z badaniami F. Kuhn-
hausena i H.W. Stiegera (2014), które są jedynymi znanymi 
autorom badaniami, w których ujęto sektor transportowy. 
Porównanie sugeruje, że specyfika krajowego sektora 
towarowego transportu samochodowego nie odbiega od 
specyfiki przedsiębiorstw z  innych krajów. W  polskich 
warunkach nie potwierdzono istotności zmiennej „ren-
towność”, natomiast potwierdzono istotność zmiennych 

„wielkość przedsiębiorstwa” oraz „trwałość aktywów”, 
przy czym siła zależności jest większa niż w  badaniach 
F. Kuhnhausena i H.W. Stiegera (2014).

Należy jednak podkreślić, że przeprowadzone bada-
nia dotyczyły grupy 25 największych spółek działających 
w  sektorze towarowego transportu samochodowego, 
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w związku z tym wnioski z badań odnoszą się jedynie do 
analizowanych podmiotów i nie mogą być rozszerzone na 
cały sektor. 
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Capital Structure Determinants in Polish 
Truck Transportation Sector

Summary

The aim of this paper is to investigate the determinants of 
capital structure of Polish truck transportation companies 
(the study covered 25 non-listed firms). The paper 
analyses whether specific variables suggested in the world 
literature are important for the capital structure decisions 
in Polish truck transportation sector. The research was 
conducted using panel data analysis. The study suggests 
that only a few of the explanatory variables, important for 
nonfinancial companies, may influence capital structure 
decisions in Polish truck transportation sector. The results 
empasize the impact of the firm’s size and tangibility. The 
research confirms that the level of debt is positively related 
to size. Furthermore, it is observed that tangibility is 
positively correlated to debt level and long debt level, but 
negatively to short debt level.
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capital structure, truck transportation, panel data analysis
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THE CONCEPT OF HUMAN 
CAPITAL AND ITS MEASUREMENT 
ACCORDING TO ECONOMIC AND 
SOCIOLOGICAL APPROACH. 
IMPLICATION FOR MANAGEMENT
Piotr Górski

Introduction

H uman capital is a  category which has been used 
more and more frequently in management scienc-

es referring to knowledge society. This is the society 
where employee knowledge and skills have became 
the main resource, where the significance of education 
has been growing and where the development and use 
of this capital has became the main issue. The notion 
of capital not only has its meaning though – but just 
like other key notions in social sciences – its origin. It 
is worth checking the sources then to have a  look at 
similarities and differences between defining capital in 
reference to classic resources, machines, materials or 
land, and even knowledge. 

Capital is a basic notion, but at the same time it has 
multiple meanings used in macro and micro economy, 
finances or accounting. In general capital means goods 
and financial resources used to boost production. The 
authors of one of most popular economy manuals de-
fine it in the following way

Capital is a  created factor of production, sustained 
effort, which is at the same time the product of econ-
omy (Samuelson, Nordhaus 2004, p.  68). The owner 
of capital in this understanding would be an individ-
ual entrepreneur, multiple entrepreneurs engaging in 
business activity or simply enterprise, which is often 
mentioned in literature on this subject (Duliniec, 1998).

Having based his observations on the works of 
Adam Smith and David Ricardo, Karl Marx while 
characterizing capital indicated that it consists of ma-
terials, work tools and all the resources used to create 
new materials, new work tools and new resources. He 
noticed that all these capital components are work re-
sults, work products, accumuated work, which serves 
as a means of new production (Marks, 1949). Accord-
ing to him, capital is created as a  non-paid, usurped 
by capitalists work of the labourer. The highlight on 
the origin of capital pertaining to exploitation should 
not result in us not noticing the source of capital in 
innovativeness, entrepreneurship and industriousness 
of the entrepreneur. 

The fact that Marx observed the connection between 
the origin of capital and work might be crucial for un-

derstanding the nature of human capital, as originating 
from purposeful, rational and innovative activity that 
is referred to as human work. Moreover, the fact that 
he turned our attention to social relations emerging 
in relation to work enables not only the inclusion of 
knowledge, but also that of social relations into the 
concept of human capital. The model of society Marx 
assumed resulted in his focusing on social conflict in 
social relations he was describing. 

In the description of activities aimed at describing 
the goals of the enterprise microeconomists highlight 
cooperation, and similarly Emil Durkheim noticed 
social relations emerging due to the process of labour 
division (Durkheim, 2012). The remarks of the author 
of the paper on suicide are valuable and help us un-
derstand the notion of human capital and diversify its 
different forms, intellectual capital, cultural capital 
and social capital. The observations of Marx might be 
interpreted as a necessity to turn attention to some de-
structive parts of social capital, which is also visible in 
Pierre Bourdieu’s conception of social capital, pointing 
out such habitus of some social groups, which leads to 
their deprivation and creates social barriers hindering 
promotion. Therefore, the origins of the conception of 
capital created on the basis of political economy have 
distinct reference to the issues discussed in sociology, 
which should lead us to treating research on human 
capital as an interdisciplinary field. 

Human capital from the 
perspective of economists

T he authors of the publications on human capital 
remind of attempts of Adam Smith and Jean Bap-

tiste Say to assess skills and abilities of people, but first 
serious works of economists devoted to human capital 
date back to the turn of fifties and sixties in the twen-
tieth century (Mincer, 1958; Becker, 1964). In the defi-
nition of this notion they focused on knowledge, skills, 
abilities and other traits of an individual vital in their 
economic activity (Duliniec, 1998; OECD, 1998). Later 
in one of the definition of capital included in one of 
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OECD reports it is described as „the knowledge, skills, 
competencies and attributes embodied in individuals 
that facilitate the creation of personal, social and eco-
nomic well-being” (OECD, 2001, p. 18).

Ziemowit Czajkowski (2012) characterizes the fol-
lowing approaches when it comes to assessing human 
capital. The first, retrospective one, which aim is to 
determine the ‘cost of production’ of human capital 
depending on the research might involve the cost of 
living, healthcare and education or solely focus on the 
expenditure on education. The second one, referred 
to as prospective, aims at assessing the value of hu-
man capital related to the future revenue of employees 
within given economy. Even though the above men-
tioned approaches – as Czajkowski observes – are well 
grounded in the theory of microeconomy they are dif-
ficult to use in research due to the lack of appropriate 
data. This is why the approach where we measure the 
‘cost of production’ of human capital based on the level 
of education is used more often. It uses statistical data 
about the level of literacy, the Gross Enrolment Ratio, 
school dropout rate, the percentage of students repeat-
ing the school year, average time of education and the 
results of tests verifying different abilities (PISA). The 
last approach consisted in using indices constructed 
based on educational and demographic measurements 
and detailed data about the labour market. 

According to the author „the assessment of human 
capital resources with the help of educational measure-
ments is convenient due to the accessibility of statisti-
cal data, but on the other hand it does not enable us to 
get at the most important (from the point of view of 
economy) aspect of the problem – to what extent the 
created capital is used in a productive way and how the 
used resources are related to a real increase in human 
capital (effectiveness and quality of education)” (Cza-
jkowski, 2012, p. 15). He also notices the drawbacks of 
the index approach, which – in his opinion – is una-
ble to answer the questions on how in reality a given 
socio-economic parameter changes. „Having been 
informed of the better result for a particular country, 
we are unable to say how this result is better or what in 
particular is better” (Czajkowski, 2012, p. 25). 

As a result we can see that the measurement of hu-
man capital value in a  particular state done by econ-
omists is on the one hand based on the research on 
education and on the other on making use of qualified 
staff by economy. The example we can refer to here 
might be IW-Humankapitalindikator created by Ger-
man Institute for Economic Research in Köln. For 
instance it takes into consideration the constituents 
pertaining to both the percentage of population with 
secondary and higher education, percentage of people 
graduating from faculties crucial for economic growth, 
the necessary level of secondary school graduates 
(measured in PISA research) enabling them to take up 
higher education and the employment rate of highly 
qualified women and men. 

Thus we note that in the approach of economists hu-
man capital on the one hand characterizes individuals, 
which is further expressed predominantly in the meas-
urement of formal education and competences and on 
the other hand through aggregation it characterizes 
the potential of a given society and its economy. The 
relation between individual expenditure on acquiring 
education and the level of remuneration of employees 
with such education results from assuming that the 
value of capital acquired through investment in educa-
tion is beneficial, as the effects of work of the employ-
ee are verified on the market, are linked directly with 
effectiveness and as a consequence enable them to get 
better remuneration than less qualified employees. 

In economy there has also been highlighted the con-
nection between the increase in the level of education 
of society and the economic growth. The proponents 
of human capital conception usually agree that the 
increase in level of qualifications related to the devel-
opment of education triggers economic growth. How-
ever, they also point out that the role of such factors 
as healthcare, self-educating and gaining experience at 
a  workplace, educating adults outside of their work-
place and also migrations to find better work condi-
tions are also significant (Górniak, 2011, p. 16). 

Therefore some kind of re-focusing could be 
observed in the approach of economists towards 
the issues of human capital. Initially it was treated 
as a  quality of individuals and – due to the ease of 
measurement – it was related to the formal level of 
qualifications. It enabled both assessing the value 
of expenditure on education and also the return of 
it relating to the level of remuneration based on the 
work done. It turned out though that the return of 
individual expenditure on education is dependent on 
the situation on the labour market, on the supply of 
individuals with similar qualifications, which resulted 
in the fact that not always and not in all conditions 
investing in education brought about expected ben-
efits. Apart from that, taking into consideration the 
changes in access to education and in financing it by 
using public resources, we started to perceive human 
capital not only as an individual resource, but also as 
the one of society, which can in turn develop owing to 
the development of education. 

Human capital from the 
perspective of sociologists 

D ifferent perspective towards research on human 
capital is represented by sociologists. From their 

deliberations it can be inferred that this capital con-
sists of social capital and cultural capital. However, just 
like economists they strive to connect the individual 
and social perspective. Cultural or social capital per-
tains both to individuals and to groups. Individuals 
for sure make use of capital they own (for instance of 
cultural one), but if we take a closer look at its origin, 
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we will notice that they take it over from their environ-
ment in the process of socialization, hence the key role 
of family from which an individual has originated. It 
can be stated then that an individual is equipped with 
capital through the process of socialization. The social 
dimension of this capital is also expressed by the fact 
that the society through the system of institutions has 
to in a  way guarantee that the values, norms and ac-
tion patterns individuals internalize will be helpful for 
them in achieving success. 

This approach is represented by a  French sociolo-
gist, Pierre Bourdieu. Initially he was interested in the 
inequalities in access to education, in searching for 
factors determining the success in acquiring education, 
which as a consequence led him to put forward a the-
sis that school is not conducive to social advancement 
and what is more it rather petrifies the system of social 
inequalities (Bourdieu, Passeron, 2006). The system of 
social inequalities was thus not only visible through 
social differences, which led to the fact that children 
from the higher echelons of social stratification were 
equipped with cultural capital facilitating meeting the 
requirements posed by school, but also most of all 
through the influence of the higher class culture on the 
canon of values, patterns and criteria required from 
people perceived as educated. 

The French sociologist discerned three different 
forms of cultural capital: in its embodied state, in 
the objectified state and in the institutionalized state 
(Bourdieu, 1986). The form of embodied capital is rep-
resented by patterns of behaviour, valus and forms of 
communication acquired in the early stages of social-
ization. Appreciating the role of family environment 
when it comes to this form of cultural capital we may 
assume that an individual is equipped with that. It is 
to a greater extent inherited than acquired. The second, 
objectified form of cultural capital constitutes of cul-
tural goods, collections of works of art, libraries. They 
not only have material value. The fact that individuals 
acquire the above mentioned forms of cultural capital 
enables them to make use of their value and adds up to 
their prestige and respectability. The last form of cultur-
al capital disinguished by the author of „Distinction” is 
institutionalization, which expression can be found in 
testimonials and certificates issued by authorized insti-
tutions and confirming one’s competences or qualifica-
tions. Unlike the embodied forms of cultural capital, the 
institutionalized forms are connected with individual 
accomplishments of people and obtained through edu-
cation. They might be treated as a personal investment 
of an individual. Still they are verified on the labour 
market and it is possible that their value might not turn 
out as high as an individual expects it to be. 

In turn, social capital is a  network of relations an 
individual has with other people, their affiliation with 
other groups. People an individual knows and interac-
tions they may have due to this constitute social capital, 
as they may be used to achieve goals one has in mind. 

Due to this kind of capital an individual might turn 
out more effective than others in achieving these goals. 
Social capital according to Bourdieu might also con-
stitute a barrier for individuals originating from lower 
social classes, when patterns of behaviour they acquire 
in the process of socialization hinder their social ad-
vancement. It might also be a barrier in a wider, social 
sense, when social capital hinders cooperation, trust 
and social mobility due to the type of social relations 
that are in place. 

In the twentieth century, education in European so-
cieties was not only treated as a source of human capital, 
but also as the most important factor enabling social 
mobility. It was in the sixties that Bourdieu altogeth-
er with his team conducted research on educational 
barriers in French society (Bourdieu, Passeron, 2006). 
The existence of these barriers has been corroborated 
by the latest European research on intergenerational 
mobility pertaining to three generations in selected 
societies (Barone, Schizzerotto, 2011).

Other researchers, including sociologists, have 
unanimously declared that social capital is something 
positive. One of them is Francis Fukuyama, for whom 
social capital means the ability to cooperate within 
groups and organizations in order to achieve one’s 
goals. Trust is one of important constituents of social 
capital understood in this way. Turning attention to 
trust, we observe it is connected with appreciating the 
significance of values and norms in business activity 
and understanding the fact that the effectiveness of en-
trepreneurship is very much dependent on this cultur-
al equipment. This relation between trust and business 
activity oriented towards development results from 
what the author of „The End of History” highlights: 

„the most useful trait of social capital is (…) the ability 
to create new relations and act according to the norms 
set by these” (Fukuyama, 1997, p. 40). 

The basic notion in the research conducted by Fuku-
yama is the notion of culture. Due to the fact that the 
basic issue he addresses is about relations between the 
sphere of social norms including values behind social 
bonds and activity in the sphere of economy, he under-
stands culture in a wide sense as „mutual relations be-
tween cultural factors (enumerated by me – P.G.) and 
the constituents of social structure” (Fukuyama, 1997, 
p. 49). He pays special attention to norms and ethical 
values, as trust is based upon them. 

While including the cultural sphere into the analysis 
of business activity we must remember about one basic 
fact – namely that unlike the sphere of science, tech-
nology and economy, the world of culture to which 
the author of „Trust” turns his attention belongs to the 
processes of longue durée (using the category intro-
duced by the French historian) (Braudel, 1999). The 
above mentioned rationale have led Fukuyama not to 
‘measure’ social capital in the way proposed by econ-
omists. While highlighting the significance of trust, 
which has become a vital factor of social capital due to 
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influencing the creation of groups, self-organizing of 
people to pursue their interests Fukuyama characteriz-
es the environments where primary socialization takes 
place and shows the patterns of family life and loyalty 
using some historical material. He also illustrates in 
what way these conditions influence the management 
of economic organizations, relations between employ-
er and employees, relations with people we cooperate 
with and rules of cooperation in an organization. 

These really crucial conditions should be explored, 
understood and for sure shaped, but the way in which 
we influence these should not be in any way similar 
to an intervention we refer to as ‘management’. For 
instance, while analyzing Japanese culture and its re-
lations with business activity, he writes that (…) the 
aspects of Japanese culture play without any doubts 
a big role in the economic success of Japan (Fukuyama, 
1997, pp.  212–213); „cultural practices influence the 
shape of contemporary economy of Japan (…) even 
if it turns out that nenko is not the best solution for 
Japan now, without any doubts it was really conducive 
towards it in the past, as it conjoined stable employ-
ment with economic efficiency in the way unattainable 
by western countries” (Fukuyama, 1997, p. 224). While 
discussing Japanese culture and its relation with busi-
ness activity and the set up of a Japanese enterprises he 
observes that Japanese solutions brought about admi-
ration, but „it would be hard to imagine the successful 
implementation of the system of lifetime employment 
in the countries where the level of social trust is low 
(…), or in the societies where there are strong class 
tensions (Fukuyama, 1997, p. 223). 

James Coleman describes social capital in a  way 
similar to this of Fukujama (Coleman, 1988). Just like 
Bourdieu earlier, he analyzes the problem of permea-
bility of educational system and identifies factors con-
ducive to success. The starting point for him is one of 
the basic sociological categories, namely the concept 
of social activity. While explaining different activities 
performed by people he focuses on relations in small 
social structures and notices the significance of factors, 
which he refers to as social capital. It consists of: com-
mitments and expectations based on trust, access to 
information and norms altogether with accompanying 
effective social sanctions. Social capital is a capital due 
to its functions – it is conducive to achieving certain 
goals and its lack might constitute a  barrier for their 
achievement. The factors pointed out by Coleman 
might perform these functions in environments with 
cohesive and closed structure, which results in norms 
not only being obeyed, but also in them being based 
upon the relations of reciprocity and trust. Social 
capital in this sense emerges in particular conditions 
as an additional product of social relations and activ-
ities performed in these structures, not as an effect 
of intentional activities of individuals. This capital is 
being used by all group members, because it facilitates 
activities related to relations between them. Thus so-

cial capital is in a way an attribute of social group. It 
is equal to social norms and values shared by people, 
who as a consequence forsake their personal interests 
to pursue common goals. 

In his article Coleman first of all provides the ex-
amples of environments, bonds and social norms and 
explains why these constitute social capital and points 
out the goals they are conducive for. Moreover, he 
points out the examples of indicators used in the em-
pirical research he conducted pertaining to relations 
between the environment of upbringing and school 
results. These are: bringing up children by both par-
ents, time spent with children, knowing the parents of 
friends of one’s child. For empirically oriented Cole-
man, the measurement of social capital understood in 
this way serves to account for people behaviour and for 
the results achieved by them. 

Another researcher who clearly assessed social capi-
tal in a positive way is Robert Putnam. In his research 
on the prerequisites of the development of democracy 
and creation of civil society in Italy he turned his at-
tention to such forms of activity as: political activity, 
reading newspapers, participating in elections or asso-
ciation membership. The differences relating to these 
forms of civil activity between Northern and Southern 
Italy led to differences in social organization and func-
tioning of political institutions (Putnam, 1995). The 
American researcher distinguished the following con-
stituents of social capital: moral obligations and norms 
(especially norms of reciprocity), values (especially 
trust) and network of social relations (especially be-
longing to different associations and informal groups, 
especially professional and neighbourhood ones). 

In the research on the level of social capital in the 
US he conducted at the end of the nineties (in the 
twentieth century), he used a number of indicators of 
the three social capital constituents. In his opinion, the 
results of the research clearly highlighted the decrease 
in the level of social capital in this country throughout 
the last quarter of the twentieth century. In turn the 
analysis of correlation enabled pointing out the pos-
itive correlation between social capital and the lower 
level of juvenile delinquency altogether with the high-
er level of school achievements and higher level of life 
satisfaction (Putnam, 2001).

The research conducted by Coleman and Putnam 
shows that, according to American tradition and ori-
entation in social sciences, social capital is the prop-
erty of social relations pertaining to small groups and 
local communities. These in turn are based on culture, 
values and patterns ingrained in tradition. The violent 
social changes that started in the American society in 
the seventies of the last century turned out not to be 
beneficial for the level of social capital. It was visible 
not only through the increase in crime rates and drop 
in trust (which for Putnam was corroborated by the 
greater increase in the number of lawyers than the 
representatives of other professions, such as medicine 
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doctors or engineers which are so  important for the 
growth of civilization) and also the increase in the 
number of lawsuits. This research and observations 
unveil the fragility of the occurrence of social capital, 
and especially trust and also the fact that its level and 
the way in which it influences the effects of activities 
of other people is dependent on lots of interrelated 
factors. 

Conclusions 

T he standpoints characterized above belong to the 
most influential representatives of economy and 

sociology that decided to ponder upon social capital. 
They portray its complexity and multiple factors con-
ditioning its influence on activities performed by indi-
viduals and their consequences. As a result, exploring 
and potential measurement of human capital enables 
at most influencing its development, but not its man-
agement. It is the consequence of a huge role trust and 
processes taking place in small social groups where 
primary socialization occurs play for the development 
of human capital. Thus, as Fukujama’s research shows, 
organizations make use of human capital created in 
the family environment or local communities. These 
observations lead us to doubt in the ideas generated by 
some Polish authors who propose the concept of trust 
management in management sciences. (Grudzewski, 
Hejduk, Sankowska, 2008). It is because the implemen-
tation of these ideas may result in organizations losing 
one of its most valuable resources, which now is just 
trust. 
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Koncepcja kapitału ludzkiego i jego 
pomiar — podejście ekonomiczne 
i socjologiczne w kontekście zarządzania

Streszczenie

Kapitał ludzki to kategoria coraz częściej wykorzysty-
wana w  naukach o  zarządzaniu, odnoszących się do 
społeczeństwa wiedzy. Scharakteryzowane w  artykule 
stanowiska najbardziej wpływowych przedstawicieli 
ekonomii i  socjologii podejmujących rozważania doty-
czące kapitału ludzkiego pokazują jego złożoność oraz 
wielorakie uwarunkowania jego wpływu na działania 
podejmowane przez jednostki i  ich efekty, co powodu-
je, iż poznanie i  ewentualny pomiar kapitału ludzkiego 
pozwala co najwyżej na oddziaływanie na jego rozwój, 
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FLEXIBILITY IN THE CONTEXT 
OF PROJECT TEAMS’ 
HUMAN POTENTIAL
Katarzyna Piwowar-Sulej

Introduction

S uccessful functioning of contemporary organiza-
tions requires their adjustment to both internal and 

external transformations. Changes in the environment 
are frequently related to an individual nature and more 
advanced complexity of both products and services. 
Internal changes occur as a  response to human role 
metamorphosis in an organization and result from the 
needs expressed by employees. Therefore the quality 
of flexibility in an organization is of particular signif-
icance. Such flexibility is identified with an enterprise 
capacity to adjust to the occurring transformations, i.e. 
its adaptation potential (Przybyła, 2007, p.  44; Stohr, 
2014, pp. 3–26).

In view of the need for implementing changes in 
modern organizations the project-based approach is 
becoming increasingly popular, which consists in ap-
pointing interdisciplinary teams aimed at providing 
a predetermined result (to meet both the deadlines and 
the set budget assumptions), as well as take advantage 
of the tools characteristic for project management. Be-
yond any doubt, such approach remains the manifesta-
tion of flexibility in an organization1.

In the opinion of G. Osbert-Pociecha, M. Moroz, 
J.M. Lichtarski (2008, p. 60) flexibility, in its attributive 
sense, i.e. approached as the desirable characteristics, 
and also in its functional aspects, i.e. the purposefully 
undertaken actions, can refer to the entire organization 
or to its particular components. In the second case it is 
of partial nature. The above presented standpoint can 
be referred to a  project which also happens to be de-
fined using the term „organization” (Office of Govern-
ment Commerce, 2006, p. 7). Project flexibility consists 
in the possibility of its swift adaptation to the changing 
environment. The term ‘flexibility’, in this case, can be 
approached following two dimensions (Wirth, 2000, 
p. 133):

• versatility resulting from the project potential,
• fast and adequate response to changes in the 

environment.
At this point it is worth paying attention to the fact 

that organizations – including projects – represent so-
cial systems and the quality of any activities depends 
on human resources (their potential – i.e. their features, 
competencies, personal characteristics). Hence an in-
tegrated criterion, e.g. of a function or a resource, can 
remain fundamental for separating partial flexibilities 
in a  project (approached as a  micro-organization). In 
such case flexibility in a  functional dimension, e.g. 
a  personnel oriented one, shall refer to both people 
(project team members) and to the implementation of 
functions constituting human potential management in 
a project.

As it has already been indicated, project implemen-
tation confirms an organizational flexibility, whereas 
a project itself can also be characterized by the attrib-
ute of flexibility. Therefore, how should the flexibility 
of human potential management be approached in 
the case analyzed? What kind of factors can influence 
such flexibility? In what circumstances is human po-
tential flexibility indispensable in a project? Providing 
response to the above questions is the purpose of this 
study.

The discussion will be presented in accordance 
with the principles of inductive inference. The defined 
purpose was carried out following two primary stages. 
The first of them covered the subject literature studies, 
which provided theoretical framework for the analyzed 
problem. The second stage focused on empirical studies. 

In the years 2014–2015 systematic literature studies 
were conducted on various manifestations of the term 

„flexibility” with regard to projects and human poten-
tial. Human potential flexibility is mainly considered 

a  nie na zarządzanie nim. Wynika to z  olbrzymiej roli, 
jaką dla rozwoju kapitału ludzkiego odgrywa zaufanie 
oraz procesy zachodzące w małych grupach społecznych, 
w których dokonuje się socjalizacja pierwotna.

Słowa kluczowe

ekonomia, socjologia, kapitał społeczny, zaufanie, 
zarządzanie 



HUMAN CAPITAL IN MANAGEMENT | 49

from the perspective of human resources management 
flexibility in the arena of the whole organization, flexi-
ble types of employment and flexible labor market (e.g. 
Belous, 1989, pp.  67–72; Poole, Warner, 1998; Ketkar, 
Sett, 2010, pp.  1173–1206; Huang, 2014, pp.  1289– 

–1300; Bal, De Lange, 2015, pp.  126–154). The results 
of empirical research on the team flexibility (with such 
dimensions as the team autonomy and team diversity, 
see: Günsel, Açikgöz, 2013, pp.  359–377) and project 
flexibility can be found in the literature (Shahu et al., 
2012, pp. 123–128).

Due to the fact that idiographic approach in the 
theory of valid cognition was considered valuable and 
also an extensive variety of projects impeding the re-
liable research of quantitative nature, the method of 
individual – partly structured – in-depth interviews, 
conducted in 2014 with 5  project managers working 
in different economy sector (i.e. IT, construction, pro-
duction), was applied2. Semi-structured interviews 
were conducted with a  fairly open framework which 
allowed for focused, conversational, two-way commu-
nication. The interviewer (the author of this article) 
followed a paper-based interview guide. The respond-
ents were asked how they understood the term of in-
dividual flexibility, as well as who and when, in their 
opinion, should be flexible in the process of project 
implementation. The article is conceptual in its nature, 
which is why the research should be considered only as 
pilot or auxiliary research method. The author wanted 
to verify some assumptions during the interviews with 
practitioners.

Flexibility of human potential 
management in a project

H uman potential management in a  project refers 
to all tasks carried out within the framework of 

a project which are important to ensure – in the speci-
fied period of time – the necessary staff and conditions 
for taking advantage of the existing human potential 
in an optimal manner (based on Gableta, 2006, p. 22). 
Thus, it refers to the individuals involved in a project. 
It covers, among others, determining the competencies 
indispensable to perform the particular tasks defined 
within the framework of the project, identifying roles 
of the project team members and the scope of their re-
sponsibilities, selecting people to execute the particular 
tasks, as well as professional development necessary 
to carry out the project in a  correct way. Establishing 
proper conditions needed to take advantage of the 
available human potential requires e.g. successful com-
munication in a  project. Such management remains 
closely related to the personnel policy adopted in an 
enterprise.

Flexibility in the area of human potential manage-
ment in a  project team can take the following forms 
(Kasiewicz, 2009, p. 128; Fernández-Pérez de la Lastra 
et al., 2014, p. 4):

a) quantitative flexibility – manifested in adjusting the 
number of workers to the changing needs within 
the framework of the project,

b) functional flexibility – consisting in the possibility 
of performing various activities by the project team 
members,

c) working time flexibility – reflected by applying var-
ious forms of working time. The policy of flexible 
working time also consists in allowing project team 
members to perform work in line with a  slightly 
more relaxed time schedule,

d) reward system flexibility – executed e.g. by means of 
applying different forms of remuneration (includ-
ing an offer of such form selection to an employee).

Based on projects’ classifications, discussed in the 
subject literature (for more, see Turner, 2009, p.  4;  
Piwowar-Sulej, 2013, pp. 46–56), and having taken into 
account the information acquired during interviews 
with project managers it can be attempted to define the 
flexibility types most characteristic for particular pro-
jects. It was observed that the source of project origin, its 
importance or orientation does not exert any impact on 
the flexibility requirement in the area of human poten-
tial management. However, the level of project novelty is 
vital. The projects characterized by a high novelty level 
and long implementation period (e.g. in case of R&D 
projects), and also in dynamic projects (with a  large 
number of unknown elements in the course of the en-
tire project implementation process) reflect the need 
for a multidimensional flexibility while approaching the 
human potential component. Time flexibility is typical 
for non-autonomous projects, in which workers are del-
egated to work in a project and combine project oriented 
tasks with the duties performed in their original unit.

The flexibility level, in terms of human potential 
management, within the framework of projects is 
mainly determined by such factors as:
a) project parameters (scope, time, budget, quality) – 

specified in an initial stage and also modifications 
introduced in the course of project implementation,

b) the level of project innovativeness,
c) qualities of potential and current members of the 

project team,
d) principles referring to employment flexibility 

adopted in human resources policy of an enterprise 
in which the project is carried out.

The natural consequence of changes covering e.g. 
shorter project implementation time is the need to 
involve new people, at least periodically. The projects 
of strategic significance (e.g. a  merger of enterpris-
es) or projects featuring high level of innovativeness 
require additional staff to be employed periodically 
as experts. Such workers frequently expect working 
time and remuneration flexibility to be guaranteed 
to them. The realization of functional flexibility idea 
remains an indispensable factor in the situation when 
an enterprise (or a project) does not have the sufficient 
means to engage specialists in a given area, or the level 
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of tasks diversity in the project is too high. In such 
case, e.g. consisting in a new product implementation, 
a market analysis expert is, at the same time, responsi-
ble for putting up the text about a product on its web-
site. A  specialist in a  particular area can also, within 
the framework of a  larger project, hold trainings for 
the less qualified team members. The possibility to 
introduce functional flexibility is determined by the 
level of individual flexibility presented by project team 
members.

The available subject literature offers a  subjective 
(actor-oriented) approach to flexibility, which assumes 
that the flexibility of an organization is determined by 
individual flexibility of its participants (Volberda, 1998, 
p.  2; Osbert-Pociecha et al., 2008, p.  61). The individ-
ual flexibilities are decisive about the entire enterprise 
flexibility, however, simple interdependencies do not 
occur, such as: the sum of individual flexibilities makes 
up the flexibility of an organization (Kasiewicz, 2009, 
p. 21). The next part of the study defines the concept 
of individual flexibility and the specific conditions in 
which it remains the essential competence of a project 
team member.

The characteristics of project work vs. 
the requirement of individual flexibility

I ndividual flexibility is the competence, and more pre-
cisely the trait of human personality. Competencies 

– in the broad understanding – constitute a specific cate-
gory of individual features (for more, see Levy-Leboyer, 
1997, p. 19). A personality trait, on the other hand, repre-
sents a relatively stable power responsible for organizing 
the systems of an individual’s reactions, a  recognizable 
and relatively permanent manner of behavior which 
distinguishes a particular individual from others (Kubik, 
2005, p. 84).

M. Dobrowolska (2008, p.  393) – while attempting 
to synthesize the concept of flexibility – concluded that 
the analyzed term can be referred to as:
a) cognitive habit – a  typical psychological phenome-

non which refers to acquiring psychosocial compe-
tencies,

b) meta-skill (using a metaphor of instrumentation for 
this purpose),

c) basic psychological dimension (using the metaphor 
of flexibility layered map),

d) ability to return to the initial psychological state 
(using a physical metaphor),

e) protection of „I” structure (using the metaphor of 
a computer cleaning applications).

The above-mentioned author presents the opinion 
that individual flexibility, plasticity and stiffness can 
be analyzed, having considered three psychological di-
mensions: individual or imposed activity, subjectively 
experienced effort and the effect of performed activity 
(see Table 1).

Therefore, flexibility is recognized as adjustment to 
changes resulting from an individual activity and tak-
ing its natural course without any effort experienced by 
an individual and not resulting in any damages or per-
manent changes for this individual. It can be assumed 
that the problem of flexibility corresponds with the 
concept of resilience which is defined as an outcome of 
successful adaptation to adversity (Zautra et al., 2010, 
p. 4). Within the framework of individual flexibility the 
following types can be distinguished:

• task-oriented flexibility, which means substantive 
preparation and readiness to undertake different 
tasks than those characteristic for one’s own work-
station. This type of flexibility is related to the 
above-mentioned functional flexibility in the area of 
human potential management,

• psychological/mental flexibility which supports re-
sistance to the effects of stress caused by changes.
Does project-oriented work require such an ap-

proach to flexibility from project team members?
The nature of project-oriented work consists in 

concentrating tasks around the needs of an individual 
project rather than the initially defined requirements 
of the environment (Muffatto, 2006, p.  178). It is dif-
ficult to define a given project parameters precisely at 
its initial stage and thus, the requirements for the pro-
ject executor. In this case a  worker does not perform 
routine activities all the time, moreover – he/she can 
play various roles in subsequent projects. It is related 

Table 1. Individual flexibility, plasticity and stiffness – the comparison of concepts

The comparative criterion Flexibility Plasticity Stiffness

The method of adopting to change Active and relaxed Active (individual or imposed) Active (individual or imposed)

The exertion experienced at 
the moment of activity Subjectively imperceptible Subjectively perceptible 

and acceptable Subjectively perceptible

The effect of activity No negative consequences 
for an individual

Permanent, however not 
necessarily negative changes 
for an individual 

Permanent and negative 
changes for an individual

Source: own study based on (Dobrowolska, 2008, pp. 394–395)
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to diverse tasks, entitlements and responsibility. Hence, 
it is believed that organizations which implement pro-
jects have some characteristics of the so-called dynamic 
organizations, i.e. the ones in which the crucial values 
present high dynamics of changes, there is a possibility 
of free transfer of means, the carried out tasks are of 
a  unique nature and their implementation procedure 
remains flexible (for more, see Piwowar-Sulej, 2012, 
pp. 431–446).

It seems that the requirements underlying the ana-
lyzed form of work force an employee to present a high 
flexibility level. It should, however, be emphasized that 
the proportions between the time spent on routine 
tasks and the unique activities depend on the project 
type, an employee’s role in it and the adopted organiza-
tional structure.

In case of matrix structures the subsequent projects 
may require similar activities, i.e. highly convergent 
with the tasks carried out in a  front-line unit. The 
role played in a  project may result from performing 
a  narrow range of repetitive activities. For example, 
a  call center employee, who informs clients about the 
company’s offer on a daily basis, can receive a  similar 
task in a project focused on launching a new product. 
A  process engineer, responsible in his front line unit 
for preparing technical documentation can receive the 
same task within a  project dedicated to a  production 

line change. In a  matrix structure organization, after 
project finalization or in its course, a worker „returns” 
to his/her initial unit and performs the specific tasks 
assigned to his/her workstation. On the other hand, in 
a  typical project-oriented organization an employee 
works in consecutive projects (or in a few at the same 
time) and between them has time to e.g. participate in 
trainings or is stuck „in suspense”.

It is worth emphasizing that individual flexibility 
does not mean task-oriented flexibility exclusively. It is 
not only related to the fact whether an employee can 
adjust to the changing requirements within the frame-
work of a project by providing a unique and different 
scope of work. It is also important if a  particular per-
son is capable of functioning in the changing personnel 
arrangements. 

Empirical research conducted by F. Vicentini (2013) 
in the TV sector shows that individual mental flexibil-
ity is a  team composition variable that affects project 
team performance. After achieving the purpose for 
which team members are enrolled, a  project team is 
disbanded but human relationships remain. It allows 
team members to be involved in future projects.

In case of taking part in a  project characterized 
by a  permanent, renewable composition of a  project 
team a  worker knows the people he/she cooperates 
with, which offers the sense of a  certain stability in 

Table 2. Guidelines supporting the identification of individual flexibility level required from a project team member

Project or project work characteristics The level of meeting 
the criterion Individual flexibility level

Project dynamics (difficulty in specifying project parameters)
Large High

Small Low

Stability of project team members in the 
course of project implementation

Large Low

Small High

Project team renewability
High Low

Low High

Project complexity (long duration, variability of parameters 
in the course of its implementation, high changeability of the 
number and quality of resources involved in the project) 

Large High

Small Low

Efficiency of the project’s progress
High Low

Low High

Worker’s time devoted to routine tasks in the project 
Large Low

Small High

Discrepancies between project tasks and those performed by 
a worker in the original unit (in case of matrix structure)

Large High

Small Low

Source: own study

https://www.google.pl/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesca+Vicentini%22
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interpersonal relations. A  different situation is true 
for a  highly flexible project in terms of quantitative 
flexibility concentrating people without any previous 
experience of collaboration, or in the situation of 

„jumping” between several projects with different staff 
composition. Mental flexibility is also required when 
serious disturbances are experienced in the process of 
project implementation, when changes in work culture 
occur (e.g. first application of one of the so-called agile 
project management methodology), or time pressure 
is present. 

On the basis of the conducted interviews and the 
subject literature review it can be concluded that flex-
ibility is required primarily from projects managers. 
It is claimed that project managers should recognize 
correctly the type of project they have to deal with  
(e.g. simple, complicated, complex or a  chaotic one) 
and decide about an adequate method of its imple-
mentation (for more, see Snowden, Boone, 2008, 
pp. 56–58).

The respondents decided that individual flexibility, 
as the desirable attribute of a  project manager, allows 
for fast reaction to the changing environment of pro-
ject implementation, such as e.g. changes in product 
parameters made by a client, or unexpected problems 
with suppliers, subcontractors. Moreover, project man-
agement, in fact, comes down to team management. It 
is difficult to perform even one of the basic managerial 
functions without this feature, i.e. the motivating func-
tion. Therefore, especially in case of dynamic, complex 
projects, along with the changing team composition, 
high level of individual flexibility is required form 
a project manager. It is also worth mentioning that in-
dividual flexibility – in the opinion of respondents – is 
e.g. reflected in the communication manner (verbal 
and nonverbal) of an individual, his/her reaction to 
unexpected events or comments made by others.

The research conducted by M. Dobrowolska (2008, 
p. 399) confirms that temporary workers feature a de-
veloped flexibility competence. This attribute should 
represent the basic criterion in selecting candidates 
for temporary work. Project-based work is also char-
acterized by a  temporary nature. Therefore it seems 
founded to refer the guidelines put forward by the 
above-mentioned author to project team members. The 
respondents – project managers – also admitted that 
they prefer work with „flexible” individuals. However, 
the desirable flexibility level of the other team mem-
bers should be defined by referring to the characteris-
tics of individual projects. In the course of interviews 
conducted with project managers information was 
collected about the nature of work performed by their 
team members. In case of some simple projects team 
members perform activities similar to those they had 
already done before. Hence, they will not be expected 
to present flexibility in such projects. However, having 
considered the nature of projects, i.e. their uniqueness 
and one-time character, it can be assumed that sooner 

or later a project requiring fast reaction to the changing 
operational conditions will have to be approached.

The above presented discussion allowed developing 
a  set of criteria helpful in specifying the level of indi-
vidual flexibility required from a project team member 
(see Table 2). It should be mentioned that the criteria 
listed below are of complementary nature. 

Table 2 offers a  certain proposal for presenting the 
discussed problem which, in the author’s opinion, 
can and should be developed in the future. The high 
or low degree of compliance with the criteria can be 
defined on the basis of specific operating conditions 
of an organization. What does high or low degree of 
compliance mean in this context? For example, using 
the Pareto principle it can be assumed that 80% of the 
time devoted within the project to routine tasks implies 
a low level of employee’s individual flexibility.

In the situation when the desirable competences are 
absent among workers considered as the potential pro-
ject members due actions should be taken to develop 
them. A similar approach should be presented if particu-
lar workers miss the individual flexibility feature. The 
following – considered traditional – training methods 
should turn out useful in this case, i.e. sensitivity train-
ing or job rotation. The first method puts training par-
ticipants in the so-called clean situation, which means 
the absence of such typical workstation elements as: 
the hierarchy of positions, deadlines or standards. They 
learn something about themselves as unique individuals, 
about their values, ways of perceiving others, experi-
encing emotions and human relationships (for more, 
see Beck, 1987). Within the framework of the second 
training method employees go through many different 
structures or departments in an organization. They can 
perform the same type of work for a month or a week 
before they are moved to another organizational unit.

Conclusions

P olish organizations have not established rich tradi-
tions in project management yet, but this domain is 

developing dynamically in our country. It is very likely 
that such a trend will persist in the future. Having the 
above in mind it is worth realizing the consequences 
implied by implementing a project-oriented approach. 
On the one hand, projects manifest organization’s flex-
ibility but, on the other hand, they themselves are flex-
ible to a larger or smaller extent.

The publications on project management, including 
human potential components of project teams, are quite 
abundant. The effects of carried out efforts depend on 
the individual qualities represented by project team 
members. The problems of flexibility, however, have 
not been discussed so far, which can take the following 
form within a project approached as a social system:
a) flexibility of human potential management of a pro-

ject team,
b) individual flexibility of project participants.
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The hereby study is focused on the most important 
determinants influencing flexibility of human potential 
management in a project. High individual flexibility is 
mainly expected from project managers and they, on 
the other hand, value work with flexible team members. 
The factors requiring individual flexibility from project 
team members have been specified in it. The presented 
discussion can offer guidelines for project managers 
and those responsible for the development of project 
team members.

dr Katarzyna Piwowar-Sulej PhD.
Faculty of Engineering and Economics
Wrocław University of Economics
e-mail: katarzyna.piwowar@ue.wroc.pl

Endnotes

1) A traditional organization, i.e. the one which does not apply 
a  project-based approach is characterized by a  fixed hierar-
chical structure, permanent division and high repeatability of 
tasks.

2) The research project was financed by National Science Centre 
Poland (DEC-2013/09/D/HS4/00566).
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Wprowadzenie

W śród przedstawicieli zasłużonego rodu Lutosław-
skich jest także drugi z  inżynierów-organizato-

rów – Jerzy Lutosławski, starszy brat wybitnego muzyka 
i kompozytora Witolda, którego znaczące dokonania ba-
dawczo-programowe, translatorskie, jak również efekty 
jego praktycznej aktywności m.in. w  Towarzystwie Na-
ukowym Organizacji i  Kierownictwa, powinny znaleźć 
należne im miejsce w obrębie uprawianych obecnie nauk 
o  zarządzaniu – czego przypomnieniu służy niniejszy 
artykuł. Opracowanie powstało w oparciu o publikacje 
oryginalne i  inne materiały publikowane, będące w sta-
nie dużego rozproszenia. Stanowi ujęcie na aktualną 
chwilę w  miarę kompletne i  posiada charakter rekon-
strukcji syntetycznej. Wydaje się, że po przedstawieniu 
sylwetki jego bliskiego krewnego i  rówieśnika Zbignie-
wa, porównanie tych dwóch podobnych, a  jakże róż-
nych biografii ukaże nadto tło polityczno-gospodarcze, 
w którym przyszło im na nieraz przecinających się płasz-
czyznach funkcjonować. Jerzy Lutosławski – inżynier, 
który okazał się być pionierem zarządzania czynnikiem 

ludzkim w przedsiębiorstwie w latach 60. XX wieku, jak 
również dzięki pracom translatorskim otwierający wgląd 
w literaturę światową krajowemu odbiorcy, powinien być 
zachowany w zbiorowej pamięci rodzimego środowiska 
organizatorsko-menedżerskiego. 

Jerzy Lutosławski 

B ył synem Józefa (Skarżyński, 1997, s. 54–55; 1998, 
s. 105), absolwenta studiów rolniczych w Zurychu, 

oraz Marii z  domu Olszewskiej, na której spoczęło 
wychowywanie trójki synów. Urodził się 27 grudnia 
1904 roku w  Londynie. Od 1915 roku wraz z  braćmi 
Henrykiem (1909–1940), inżynierem rolnictwa, oraz 
Witoldem (1913–1994), wybitnym artystą muzykiem 
i  kompozytorem, rodzina przebywała w  Moskwie, 
gdzie Jerzy kontynuował edukację, ucząc się w  Gim-
nazjum Polskim, założonym i  prowadzonym przez 
stryjów ks. Kazimierza i  Jana. Po rozstrzelaniu ojca 
w 1918 roku w Moskwie z matką i młodszymi braćmi 

LUTOSŁAWSCY — WKŁAD 
W NAUKOWE ZARZĄDZANIE (CZ. II)
Alojzy Czech

[28] Zautra A.J., Hall J.S., Murray K.E. (2010), Resilience: 
A New Definition of Health for People and Communities, 
[in:] J.R. Reich, A.J. Zautra, J.S. Hall (eds.), Handbook of 
Adult Resilience, Guilford, New York.

Elastyczność w kontekście 
rozważań nad potencjałem ludzkim 
zespołu projektowego

Streszczenie

Współczesne organizacje muszą być elastyczne. Wyra- 
zem tej elastyczności jest stosowanie podejścia pro-
jektowego, czyli powoływanie interdyscyplinarnych 
zespołów, których zadaniem jest dostarczenie 
określonego wcześniej rezultatu oraz wykorzystanie 
charakterystycznych narzędzi zarządzania projektami. 
Projekt jako pewien system społeczny także może być 
mniej lub bardziej elastyczny. W  niniejszym opra-

cowaniu uwaga została skoncentrowana na najważnie-
jszych uwarunkowaniach kształtowania elastyczności 
gospodarowania potencjałem ludzkim w  projekcie. 
Wysokiej elastyczności oczekuje się przede wszystkim 
od kierowników projektu. Z kolei kierownicy projektu 
cenią sobie pracę z „elastycznymi” osobami. Określo-
no czynniki wymagające elastyczności indywidualnej 
od członków zespołu projektowego. Podjęte rozważa-
nia zostały oparte na studiach literaturowych oraz 
indywidualnych – częściowo ustrukturyzowanych – 
wywiadach pogłębionych z 5 kierownikami projektów. 
Mogą one stanowić wskazówki dla osób zarządzają-
cych projektami i  osób odpowiedzialnych za rozwój 
członków zespołów projektowych.

Słowa kluczowe

projekt, potencjał ludzki, gospodarowanie potencjałem 
ludzkim, elastyczność
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przybyli do Warszawy. Podobnie jak brat stryjeczny 
Zbigniew uczęszczał do Gimnazjum Kazimierza Kul-
wiecia, w którym zdał w 1922 roku maturę. W latach 
1922–1926 studiował na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Warszawskiej, wybierając specjalizację 
odlewniczą. Musiał wtedy być słuchaczem wykładów 
prof. Karola Adamieckiego, jednakże nie udało się 
odnaleźć żadnej opinii ani wspomnienia z  tym zwią-
zanego. Za to od I roku studiów angażował się w dzia-
łalność korporacji o podłożu harcerskim Sparta, której 
założycielem był inny brat stryjeczny Szczęsny Bohdan 
(1902–1942). W  semestrze wiosennym 1925 roku zo-
stał jej wiceprezesem, potem oldermanem, czyli wy-
chowawcą młodszych roczników. 

W kwietniu 1926 roku przerwał studia, gdyż – jak 
wspominał po  latach brat Witold – wskutek niekom-
petencji dotychczasowych administratorów zmuszony 
został do prowadzenia gospodarstwa rodzinnego 
w  Drozdowie (Owińska, 2010, s.  21). Trwało to do 
lutego 1933 roku, kiedy przeszedł do pracy w  war-
szawskim przemyśle. Zaczął od stanowiska gisera 
w  jednej ze stalowni Lilpop, Rau i  Loewenstein S.A. 
Szybko awansując, stanął od 1938 roku na jej czele 
(J.H., 1975, s.  139–140). W  1936 roku był jednym 
z  założycieli Stowarzyszenia Techników Odlewników 
Polskich (STOP), w  latach 1937–1939 członkiem 
Kolegium Redakcyjnego założonego przez STOP 
czasopisma „Przegląd Odlewniczy”. Będąc w  randze 
podporucznika, uczestniczył w kampanii wrześniowej 
1939 roku. Po jej przegranym zakończeniu powrócił 
do Warszawy i  w  Zakładach Lilpopa został do lipca 
1944 roku szefem wszystkich stalowni. Przez cały ten 
okres podejmował ryzyko przekazu informacji o  pla-
nach wytwórczych i  zamierzeniach okupanta siatce 
AK-owskiej konspiracji. 

Czas powojenny sprzyjał rozwojowi własnemu 
Jerzego Lutosławskiego. W  nowej rzeczywistości poli-
tycznej z  początkiem 1945 roku został kierownikiem 
Wydziału Odlewnictwa w  Południowym Zjednocze-
niu Przemysłu Metalowego w Katowicach z zadaniem 
tworzenia i  organizowania tej branży. Wkrótce prze-
niesiony został na analogiczne stanowisko szczebel 
wyżej – do Centralnego Zarządu Przemysłu Metalowe-
go w  Warszawie, którego w  kolejnym krótkim czasie 
został wicedyrektorem. Do tej naturalnej ścieżki awan-
sów doszło nieoczekiwane oddelegowanie w  okresie 
1946–1948 do Polskiej Misji Ekonomicznej w  USA 
w  charakterze głównego rzeczoznawcy ds. przemysłu. 
Przed wyjazdem ogłosił artykuł, nad treścią którego 
pracował jeszcze przed wojną: Stopy magnezu (Luto-
sławski, 1946, s. 84–88).

Zawód: odlewnik 

P o powrocie z  USA został naczelnym dyrektorem 
Dyrekcji Przemysłu Średniego. Postanowił dokoń-

czyć przerwane przed wojną studia. Był słuchaczem 
Wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-

-Hutniczej – kierunku odlewnictwo, wieńcząc studia 
w  roku akademickim 1951/1952 uzyskaniem stopnia 
magistra inżyniera. Od tej chwili karierę zawodową 
łączył z publikowaniem i  tłumaczeniem ważnych prac 
w  dziedzinie technicznej, by w  późniejszych latach 
mocno związać się z  nauką organizacji i  zarządzania. 
Po likwidacji wspomnianej Dyrekcji został doradcą 
ds. odlewnictwa ministra przemysłu ciężkiego Juliana 
Tokarskiego (do 1952), skąd przeszedł na stanowisko 
głównego metalurga w  Centralnym Zarządzie Budo-
wy Maszyn Ciężkich w Gliwicach (1953–1957). Wiele 
publikował z  zakresu swojej profesji. Opracował roz-
wój odlewnictwa w  planie 6-letnim (Odlewnictwo 
w  Planie sześcioletnim, Państwowe Wydawnictwo 
Techniczne, Warszawa 1952). Aktywnie występował 
w  zwoływanych naradach i  konferencjach (np. referat 
Zastosowanie nowych materiałów w  konstrukcjach ma-
szynowych, referaty plenarne na konferencję Oszczęd-
ność tworzyw w  budowie maszyn i  urządzeń, cz. II: 
Zagadnienie doboru tworzyw, PAN przy udziale PKPG 
i  NOT, Warszawa, listopad 1953). Przybliżał odbiorcy 
krajowemu w  własnych przekładach opracowania ra-
dzieckie (I.S. Woropajew: Kompleksowa mechanizacja 
małej odlewni, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, 
Warszawa 1953; W.M. Szestopał: Odlewnictwo w budo-
wie obrabiarek, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, 
Warszawa 1954). Współredagował Poradnik odlewnika, 
t. 1  (Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 
1955). Był autorem podręcznika do szkół zawodowych 
Formierstwo (Państwowe Wydawnictwa Szkolenia Za-
wodowego, Warszawa 1956; 2. wyd. 1958; 3. wyd. zm. 
1962; 4. wyd. 1964). Ukazywały się autorskie monogra-
fie: Proces wypełnienia formy i krzepnięcia metalu (Pań-
stwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1954); 
Wady odlewów staliwnych (Państwowe Wydawnictwo 
Techniczne, Warszawa 1954) oraz kolejny podręcznik 
Topienie metali w odlewach (Państwowe Wydawnictwa 
Szkolenia Zawodowego, Warszawa 1961).

Czas reform i nowych doświadczeń 

K ariera w  instancjach zarządzających przemysłem 
trwała. Po utworzeniu Rady Ekonomicznej przy 

Radzie Ministrów został w  jej strukturze sekretarzem 
Komisji Przemysłu – od 1957 roku (Zalewski, 1974, 
s. 459; Skarżyński 1997, s. 55; 1998, s. 106). Był człon-
kiem zespołu, który dokonał daleko idącej reorgani-
zacji struktur zarządczych, doprowadzając do likwi-
dacji centralnych zarządów i powołując w  ich miejsca 
zjednoczenia – wcześniej jednostki podległe – których 
liczba (42) była o połowę mniejsza niż zlikwidowanych 
centralnych zarządów. Po raz kolejny los w zdobywaniu 
nowych doświadczeń uśmiechnął się do Jerzego Luto-
sławskiego, gdy w latach 1958–1960 został stypendystą 
Fundacji Forda z zadaniem studiów nad zagadnieniami 
organizacji i  zarządzania w  gospodarce. Po powrocie 
z  USA w  1960 roku został mianowany doradcą prze-
wodniczącego Komitetu Współpracy z Zagranicą przy 
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Radzie Ministrów, a  w  latach 1962–1968 był attaché 
ekonomicznym w Biurze Radcy Handlowego przy Am-
basadzie PRL w  Londynie. Podsumowaniem niejako 
tej pracy była publikacja Polska – Wielka Brytania go-
spodarka stosunki ekonomiczne (PWE, Warszawa 1969). 
W 1968 roku został doradcą ds. organizacji i zarządza-
nia ministra przemysłu maszynowego, a  w  1971 roku 
doradcą prezesa nowo utworzonej Komisji Organizacji 
i  Zarządzania przy Radzie Ministrów. Z  tego stano-
wiska przeszedł w  1972 roku na emeryturę. Ten szlak 
znaczony był przedsięwzięciami ponadobowiązkowy-
mi – głównie publikacjami w zakresie nauki organizacji 
i zarządzania, ale nie tylko. 

W stronę nauk o zarządzaniu — 
przegląd piśmienniczego dorobku 

W ypełniać najlepiej jak tylko można obowiązki 
służbowe, a  nadto realizować się w  służbie szer-

szej – to była zawsze powinność inteligencka. Nie zamy-
kać się w kręgu nawet najbardziej angażujących i przy-
noszących satysfakcję spraw zawodowych. Jednym 
z  przykładów takiego postępowania może być jakby 
wewnętrzny nakaz publikowania. Tak było w przypad-
ku obydwu inżynierów Lutosławskich. Podejmowany tu 
do przypomnienia dorobek Jerzego w drugiej dojrzałej 
części życia zawodowego, gdy należał do elity admini-
strującej gospodarką tamtego czasu, wyraźnie zwraca 
się w  kierunku nauk o  zarządzaniu. Tak w  kwestii 
twórczości własnej, jak i  tłumaczeń. W domyśle pozo-
staje, iż ten zwrot był następstwem inspiracji płynącej 
z  rozpoznania trendów rysujących się w  anglosaskich 
środowiskach akademickich i menedżerskich. 

W  świecie zapotrzebowanie na materiały do stu-
diowania rosło, w  kraju – mimo reformującej się 
gospodarki – była pustynia. Początkowo nieśmiało 
ruszały szkolenia organizatorskie. Jerzy Lutosławski 
z ramienia stowarzyszeń, których był członkiem, brał 
w nich aktywny udział. Jako materiały do studiowania 
pozostały skrypty: Zarys techniki organizowania pracy 
(SIMP, Warszawa 1959) oraz Sprawne kierownictwo 
(TNOiK, Warszawa 1960). Publikacją o  znaczeniu 
przełomowym w  dorobku omawianego autora było 
ukazanie się Człowieka w  przedsiębiorstwie przemy-
słowym (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, War-
szawa 1960; 2. wyd. 1962), jakkolwiek wydaje się, że 
wtedy przeszła ona bez większego echa. Tymczasem ta 
zwięzła książeczka zapowiadała wzrost znaczenia ba-
dań nad miejscem człowieka w  miejscu pracy i  rangi 
związanych z  tym zadań kierowniczych. Zbędnym tu 
dodawać, że tematyka mimo sztandarowych zapew-
nień panującej ideologii była nieobecna w  literaturze 
organizatorskiej od dekady. 

Trzeba jednak było uczynić ukłon w  stronę sys-
temu politycznego, który tezami uchwał partyjnych 
kolejnych plenów i  zjazdów wynosił dobro człowieka 
pracującego do panteonu wartości. We wstępie odau-
torskim Lutosławski akceptuje wyższość socjalistycz-

nego gospodarowania nad fałszem kapitalistycznej 
przebiegłości, w  gruncie rzeczy wykorzystującej ro-
botnika, ale proponuje sytuację uzupełnić o  wybrane 
praktyki, sprawdzone w  odmiennych realiach, które 
ze względu na walor ustaleń uniwersalnych można by 
w  socjalistycznym przedsiębiorstwie aplikować. Kilka 
lat wcześniej było to niemożliwe. 

Ważne w  polskiej literaturze organizatorskiej opra-
cowanie Lutosławskiego inspirowane było znaczącą 
publikacją Keitha Davisa1 Human Relations in Business, 
(McGraw-Hill Book Co., London 1957), znaczącej 
postaci w  dziejach nauk o  zarządzaniu. To jego pra-
ce dały początek zachowaniom organizatorskim jako 
subdyscyplinie w naukach o zarządzaniu, zaś stosunki 
międzyludzkie uważano za praktyczny rewers badań 
prowadzonych nad zachowaniem się jednostek. Przyj-
muje on, że punktem wyjścia jest przestrzeń człowieka 
w  organizacji leżąca pomiędzy motywacją, indywi-
dualnością jednostki a  jego godnością (Lutosławski, 
1960, s.  16–20). Przestrzeganie oczekiwań w  każdym 
z tych miejsc widziane było jako warunek powodzenia 
w  kształtowaniu stosunków współdziałania w  środo-
wisku pracy. Zwłaszcza respektowanie pragnień i  dą-
żeń pracowniczych – podkreślał – było warunkiem 
praktycznego rozwiązania tego problemu. Ale tak po-
trzebne współdziałanie jednostek i zespołów posiadało 
szereg innych uwarunkowań, jak organizacja formalna. 
Związki tych dwóch aspektów są  analizowane. Dla 
Lutosławskiego bowiem czynnik ludzki nie występuje 
samoistnie, ale istnieje w  ścisłym związku z  wymia-
rami całego przedsiębiorstwa (Lutosławski, 1960). 
Ogromne znaczenie posiada struktura organizacyjna. 
Stanowi rusztowanie, na którym ujawniają się układy 
nieformalne. Dla pracownika ważne jest poczucie bez-
pieczeństwa. W  tym kontekście należy oswajać jego 
reakcje na wprowadzane zmiany w  przedsiębiorstwie. 
To wszystko staje się nowym i  pilnym zadaniem dla 
kierownictwa. Także budowanie łączności oraz po-
zyskiwanie i  przekazywanie informacji istotnych dla 
przedsiębiorstwa musi uzyskać nowy kształt. Podnosi 
w  szczególności, że kierownictwo musi nauczyć się 
słuchać, a  posiedzenia i  narady okażą się platformą 

„zebrań koncentrycznego ataku” (Lutosławski, 1960, 
s.  139)2. Ma to zaowocować wzrostem aktywności 
bezpośrednich wykonawców. W  świetle stymulacji 
stosunków współdziałania należy zreformować też 
system płac. Potrzebna jest adekwatna i rzetelna ocena 
pracowników, dająca perspektywę rozwoju. Wszystko 
to rozpisane zostało w  klarownych punktach koniecz-
nych do wykonania w warunkach ówczesnych realiów 
gospodarczych. Każde zagadnienie ilustrowane było 
przykładami, nieraz naiwnymi, jako przejaw metody 
przypadków (The Case Method, 1954), nieobecnej 
dotąd w krajowej praktyce badawczo-podręcznikowej. 
Komunikatywność i prostota przekazu znamionowała 
styl tej – dziś widać – znaczącej publikacji.

Problematyka zarządzania przedsiębiorstwem już 
nie opuszczała autora Człowieka w  przedsiębiorstwie 
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przemysłowym. W  1968 roku był współautorem inte-
resującego skryptu wydanego na prawach rękopisu 
Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem przemysło-
wym w PRL (Studium Organizacji i Kierownictwa 10, 
Oddział Warszawski TNOiK, Warszawa 1968; pozo-
stali współautorzy: C. Rukszto, Ł. Sajkiewicz, F. Zoll), 
złożonego w całość przez Fryderyka Zolla z ich notatek 
roboczych, które sporządzali sobie w ramach własnych 
przemyśleń w  aspekcie od nowa budowanej nauki 
organizacji i  zarządzania. Wkład J. Lutosławskiego 
w to opracowanie pozostaje znaczący. Padały głosy, by 
materiały szkoleniowe warszawskiego Oddziału – tak-
że inne tytuły – wydawać jako bardziej profesjonalne 
wydawnictwa. Autorzy i  działacze zarazem tego nie 
chcieli, gdyż powielane skrypty przygotowywane były 
na użytek słuchaczy na bieżąco, nadto przestrzegano, 
by zawsze „wykorzystywały osiągnięcia wiedzy świato-
wej z ostatnich nie tylko lat, lecz nawet miesięcy” (Zoll, 
1984, s.  207). Dalszymi publikacjami były broszura 
Przegląd i  ocena tradycyjnych systemów i  metod za-
rządzania (TNOiK, Bydgoszcz 1973), opracowana na 
użytek VI Konferencji Naukowej „Dyrektor w procesie 
kierowania przedsiębiorstwem”, oraz podręcznik Pro-
blemy kierowania i  zarządzania, wydany w  niszowej 
serii Studium Organizacji i Kierowania Wydawnictwa 
Katalogów i Cenników, Warszawa 1973. 

Równolegle dzięki Jerzemu Lutosławskiemu w  roli 
tłumacza krajowy rynek wzbogacił się o cenne pozycje 
z  literatury światowej. Wszystkie były wydarzeniem 
czytelniczym. Jako pierwsza pojawiła się książka Johna 
O’Shaughnessy Organizacja zarządzania w  przedsię-
biorstwie (PWE, Warszawa 1972; 2. wyd. 1975), potem 
przyszło zbiorowe dzieło twórców szkoły astońskiej 
Organizacja przedsiębiorstwa – teoria praktyka (PWE, 
Warszawa 1972), a  w  końcu ukazała się Luka organi-
zacyjna między teorią a praktyką R.B. Kemball-Cooka 
(PWE, Warszawa 1974). 

Ale wybory translatorskie J. Lutosławskiego wykra-
czały poza dziedzinę stricte organizatorską. Uwagę 
kierował na zachodzące zmiany cywilizacyjne, czego 
wyrazem było przyswojenie krajowemu odbiorcy 
dzieła B. Commonera Zamykający się krąg: przyroda 
człowiek technika (PWE, Warszawa 1974), w  której 
wyraźnie została zaznaczona waga zagrożeń środowi-
skowych, czego w warunkach gospodarki nastawionej 
na przemysł ciężki wtedy nie dostrzegano. Pośmiertnie 
ukazały się jeszcze przez niego tłumaczone Algorytmy 
autorstwa D.M. Wheatley i A.W. Unwina (PWE, War-
szawa 1975). 

W obrębie nauk o zarządzaniu 
— podejmowane działania

S zerzenie jednakże umiejętności menedżerskich to 
nie tylko sfera publikacji. Przekonany o  potrze-

bie aktywnego wspierania tych kompetencji, został 
członkiem reaktywowanego w 1957 roku Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i  Kierownictwa. Wybrany 

od 1958 roku przewodniczącym zarządu Oddziału 
Warszawskiego, sprawował przyjętą funkcję do 1963 
roku (Oddział Warszawski, 1984, zestawienie końco-
we), gdyż organ pracował kolegialnie, nie zawieszając 
formalnie swego prezesa, który otrzymał zagraniczny 
wyjazd stypendialny. Po dłuższej przerwie i powrocie 
z Wielkiej Brytanii w 1968 roku został wybrany wice-
prezesem Zarządu Głównego TNOiK oraz członkiem 
Głównej Rady Naukowej (Walne Zgromadzenie, 1968, 
s. 75) i w tej roli działał przez dwie kadencje, zwłaszcza 
na niwie doradztwa (Lutosławski, 1971, s. 1–5) i szko-
leń. W  1974 roku po  raz kolejny wybrany został do 
Głównej Rady Naukowej TNOiK (Walne Zebranie…, 
1974, s.  360), zostając jej wiceprzewodniczącym, ze 
względu na zapadające zdrowie nie zdążył objąć nowej 
funkcji. Został wyróżniony godnością członka honoro-
wego Towarzystwa. 

Jerzy Lutosławski był również jednym z inicjatorów 
utworzenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr 
Kierowniczych. Uczestniczył w  rozmowach z  agendą 
ONZ, częściowo finansującą powstanie Ośrodka. Kie-
rował pierwszym etapem jego funkcjonowania. Na 
kursie dla dyrektorów jako pierwszy w kraju stosował 
aktywne metody szkolenia. Został powołany na człon-
ka Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Był 
członkiem Komisji Partyjno-Rządowej dla Unowocześ- 
nienia Metod Zarządzania Gospodarką Narodową, 
która zainicjowała projekt tzw. reformy WOG-owskie 
(Zalewski, 1974, s.  460). Mimo pogarszającego się 
zdrowia pozostawał do samego końca w  pełni aktyw-
ny. Zmarł po wyczerpującej chorobie 14 października 
1974 roku. Został pochowany w  grobie rodzinnym 
na warszawskich Powązkach (Skarżyński, 1997, s.  55; 
1998, s. 107).

Jak napisano (Zalewski, 1974, s. 459–460), odszedł 
człowiek ciężko pracujący przez całe życie, ale odnosi-
ło się wrażenie, że to stanowiło jego ulubione zajęcie. 
Posiadł umiejętność łatwego wykonywania nawet naj-
bardziej uciążliwych czynności. Działał z  namysłem; 
słuchając jego wypowiedzi, dopiero doceniało się pracę 
włożoną w  przygotowany temat, przekazywany jasno 
i precyzyjnie. Publikacje zawierały część jego przemy-
śleń. Resztą dzielił się w dyskusjach i rozmowach. Stąd 
wiele jego pomysłów weszło jako wkład bezimienny 
w  dorobek innych autorów i  organizatorów. Tak było 
ze skracaniem cyklu inwestycyjnego czy określaniem 
celów przedsiębiorstwa funkcjonującego w  ustroju 
socjalistycznym. Nie lubił rutyny; a  jeszcze bardziej 
przykrych stosunków w miejscu pracy. Był wobec nich 
bezradny, gdyż cechowała go wyniesiona z  domu wy-
soka kultura, łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu 
stosunków z  ludźmi, życzliwość dla wszystkich, z któ-
rymi się zetknął, a przy tym skromność. 

Podsumowanie

J erzy Lutosławski stopniowo, ale przez całe życie 
poszerzał krąg swych zainteresowań. Początkowo 
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czynił to ostrożnie, a  potem z  pełnym przekonaniem, 
przechodząc od profesji fachowca odlewnika do zwo-
lennika zmieniającej się wiedzy o  zarządzaniu przed-
siębiorstwami. Zwieńczeniem tej ewolucji był Człowiek 
w  przedsiębiorstwie przemysłowym (1960), będący 
wyłomem w polskim piśmiennictwie organizatorskim 
tamtego czasu, gdyż – sam technik – skierował światło 
polskich organizatorów na wagę czynnika ludzkiego, 
dotąd w krajowej literaturze mało obecnego, za to na-
bierającego niewiarygodnej dynamiki w  publikacjach 
zza żelaznej kurtyny. Pominął narzucony systemem 
gorset analiz klasowych w  odniesieniu do przedsię-
biorstwa socjalistycznego. 

Różnie układające się powojenne losy zawodowe 
obydwu inżynierów Lutosławskich, Zbigniewa i  Jerze-
go, z  kolei ilustrują huśtawkę politycznych uwarunko-
wań, bynajmniej niebiorących jako kryterium wiedzy 
fachowej i  doświadczenia kierowniczego. Posiadający 
kompetencje menedżerskie najwyższego lotu, wsparte 
znajomością technologii branży Zbigniew – wbrew woli 
czynników rządzących – zostaje wybrany dyrektorem 
znaczącego przedsiębiorstwa, jakim był H. Cegielski, 
a  jak tylko nadarzył się pretekst – został strącony i ska-
zany na lata poniżeń. Jerzy krok po kroku budował swoją 
pozycję na coraz bardziej znaczących stanowiskach bez-
pośrednio wytwórczych, jak i doradczych. A do klimatu 
tamtych lat – 50. XX wieku – należy epizod ich pracy 
w  tej samej instytucji. Zbigniew Lutosławski był szere-
gowym pracownikiem w przedsiębiorstwie wchodzącym 
w skład ówczesnego Centralnego Zarządu Budowy Ma-
szyn Ciężkich, Jerzy – jednym z  dyrektorów Zarządu. 
W dodatku dyrektor naczelny tej instytucji, mianowany 
niebawem ministrem przemysłu ciężkiego, nie wyraził 
zgody na przejście Zbigniewa do pracy w  szkolnictwie 
wyższym. Zarazem ta sama osoba Jerzego Lutosław-
skiego – kuzyna przecież objętego szykanami władzy 
politycznej – mianuje swoim doradcą. Powiązani bliski-
mi więzami rodzinnymi – musieli się spotykać, o  tym 
wiedzieć i układać swoje relacje. Jakie były one w rzeczy-
wistości? Już się chyba nigdy nie dowiemy. Ze względu 
jednak na ich dokonania organizatorskie, za umiejętność 
łączenia myślenia teoretycznego z  praktyką zarządczą, 
za postawę pełną kultury i życzliwości powinni pozostać 
w naszej wdzięcznej pamięci. 

dr hab. Alojzy Czech, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Wydział Zarządzania
e-mail: aczech@ue.katowice.pl

Przypisy

1) Keith Davis (1918–2002), profesor Arizona State Universi-
ty, zwany „Mr Human Relation”, był jednym z najbardziej 
znaczących przedstawicieli humanizującego nurtu w  na-
ukach o zarządzaniu, tuż obok Chrisa Argyrisa i Williama 

F. Whyte’a. Jego prace, zwłaszcza wymienione już w tekście, 
Human Relations in Business uważane są za początek nowo-
czesnego traktowania tego kierunku z  powodu empirycz-
nie rygorystycznego podejścia do zrozumienia zjawiska, 
nie tracąc z pola uwagi szerszego filozoficznego spojrzenia 
(Wren, 2005, s. 428–429). 

2) Tak – być może po  raz pierwszy w  polskiej literaturze – 
określony został „brainstorming” pomysłu Alexa F. Osbor-
ne’a  (1888–1966) z  jego Applied Imagination – Principles 
and Procedures of Creative Thinking, Charles Scribner’s 
Sons, New York 1957.
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Lutosławscy — Contribution to the 
Scientific Management (part II) 

Summary

The Lutosławski family represent the line of many 
impressive merits for Polish culture, science and art. 
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PROFESOR BOGDAN NOGALSKI  
DOKTOREM HONORIS CAUSA 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Prof. dr. hab. dr h.c. multi Bogdan Nogalski (w środku), JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. dr h.c. Andrzej Karbownik 
i dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania prof. dr hab. inż. Marian Turek
Fot. Marek Szum

T ytuł doktora honoris causa stanowi ogromne i wy-
jątkowe wyróżnienie w  świecie nauki i  jest przy-

znawany za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze 

pracownikom obdarzonym nieprzeciętnym talentem 
i  niespotykanymi dokonaniami. Do grona tych sza-
cownych osobistości 20 maja 2016 roku dołączył prof. 

The house embraced engineers, too, namely Zbigniew 
(1903–1972) and Jerzy (1904–1974). They both were 
first practitioners and then, as their experiences were 
growing they became the authors of publications 
on the science of organisation management. Their 
works, forgotten and unacknowledged, were either 
published in bad times or passed, inequitably, 
unnoticed, though they were original and important. 
The 4th Congress of the Science of Management is 
a good occassion to remind of their contribution and 

merits for the science of management in Poland, but 
also for the activities of the Scientific Association of 
Organisation and Management of which they were 
prominent activists.

Keywords

management sciences in Poland, Jerzy Lutosławski, 
Scientific Society for Organization and Management 
(TNOiK) in Poland
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dr hab. Bogdan Nogalski, któremu Senat Politechniki 
Śląskiej przyznał to honorowe wyróżnienie na mocy 
uchwały Nr XXXVIII/303/15/16 z dnia 21 marca 2016 
roku, na wniosek Dziekana prof. dr. hab. inż. Maria-
na Turka i Rady Wydziału Organizacji i Zarządzania. 
Prof. dr hab. dr h.c. multi Bogdan Nogalski został 
wyróżniony za twórczy i  uznany dorobek naukowo-

-badawczy, istotny wpływ na rzecz rozwoju polskiej 
przedsiębiorczości i  gospodarki oraz intensywne 
i pełne życzliwości wspieranie rozwoju młodych kadr 
naukowych, w tym pracowników Wydziału Organiza-
cji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. 

Profesor Bogdan Nogalski jest 48. doktorem honoris 
causa w  historii Politechniki Śląskiej i  równocześnie 
pierwszym na Wydziale Organizacji i Zarządzania. 

Uroczysta ceremonia nadania godności honoris 
causa, poprowadzona przez JM Rektora prof. dr. hab. 
inż. Andrzeja Karbownika, odbyła się w  Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej 
w  Gliwicach. Licznie uczestniczyli w  niej przed-
stawiciele środowisk akademickich i  biznesowych, 
w  tym recenzenci: prof. dr hab. Maria Romanowska 
oraz prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz. Uroczystą 
laudację wygłosił promotor prof. dr hab. inż. Marian 
Turek – dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania. 
Szczególne słowa uznania dla Profesora Bogdana 
Nogalskiego przekazał prof. dr hab. inż. Leszek 
Kiełtyka –  prezes Zarządu Głównego Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i  Kierownictwa, wręczając 
list gratulacyjny i  statuetkę obrazującą synonim pro-
pagowanej przez dra h.c. wiedzy i mądrości. Wzruszo-
ny Laureat przedstawił interesujący wykład na temat 
ewolucji nauk o zarządzaniu, a następnie odebrał gra-
tulacje, podziękowania i  życzenia dalszych sukcesów 
od rodziny, przyjaciół oraz współpracowników.

Dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje przede 
wszystkim problematykę operacyjnego i  strategicz-
nego zarządzania organizacjami. W  kręgu Jego zain-
teresowań naukowo-badawczych znajdują się także 
zagadnienia związane z oceną, analizą i optymalizacją 
efektywności podmiotów gospodarczych. Profesor 
Bogdan Nogalski umiejętnie wykorzystuje zdobytą 
wiedzę i  doświadczenie w  praktyce gospodarczej, co 
potwierdzają zrealizowane przez Niego liczne projekty 
naukowo-badawcze, prace na zlecenie przedsiębiorstw 
oraz Jego aktywność w zakresie doradztwa biznesowe-
go, dotyczącego m.in.: zarządzania wartością firmy, 
wyceny wartości firmy, restrukturyzacji, przekształ-
ceń własnościowych, zarządzania zmianą strategiczną, 
projektowania strategii, zarządzania organizacjami 
wielopodmiotowymi, problematyki nadzoru właści-
cielskiego i  corporate governace, zarządzania kulturą 
organizacyjną i  wiedzą oraz strategicznego zarządza-
nia zasobami ludzkimi. 

Dokonania Laureata wskazali recenzenci w  opi-
niach sporządzonych na zlecenie Senatów Szkoły 
Głównej Handlowej i  Uniwersytetu Ekonomicznego 
w  Poznaniu. Prof.  dr hab. Maria Romanowska napi-
sała: „Profesor Bogdan Nogalski jest ważną postacią 
w polskiej nauce, wzorem uczonego o wszechstronnych 
zainteresowaniach naukowych, interdyscyplinarnym 
podejściu do badań, łączącego dużą wiedzę ze znajomo-
ścią życia gospodarczego i społecznego. Jest człowiekiem 
godnym zaufania, przyjaznym dla kolegów i studentów, 
wspierającym środowisko nauk o  zarządzaniu w  roz-
woju jego aspiracji i  dokonań naukowych. Profesor 
Bogdan Nogalski jest znamienitym uczonym o między-
narodowej renomie, posiadającym rzeczywisty autory-
tet w środowisku, wychowawcą kadr naukowych, osobą 
niezwykle zasłużoną dla rozwoju szkolnictwa wyższego 
w Polsce, również dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach”. 
Z kolei prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz stwierdził, 
że: „Z  przeprowadzonej oceny wyłania się postać prof. 
dr. hab. Bogdana Nogalskiego jako wybitnego badacza 
w  dyscyplinie nauki o  zarządzaniu, którego wyróżnia 
niezwykłe zaangażowanie w  integrację środowiska 
naukowego, wybitne osiągnięcia w  kształceniu kadr 
naukowych oraz nieoceniony wkład w rozwój praktyki 
gospodarczej”.

Profesor Bogdan Nogalski wkłada również wiele 
pracy i  zaangażowania w  kształcenie młodych kadr 
naukowych. 

Bogaty dorobek organizacyjny i  powierzane pro-
fesorowi Bogdanowi Nogalskiemu zadania w  tym 
obszarze świadczą o  zaufaniu, jakim jest obdarzany, 
oraz o  autorytecie, jakim się cieszy w  środowisku 
akademickim. 

Zaangażowanie Profesora Bogdana Nogalskiego 
w pracę zawodową i Jego oddanie sprawom nauki czy-
nią Go jednym z najwybitniejszych w kraju autorytetów 
w  dziedzinie nauk ekonomicznych, w  tym w  szczegól-
ności w  dyscyplinie nauki o  zarządzaniu. Dorobek 
piśmienniczy Profesora, liczba realizowanych projek-
tów naukowo-badawczych, ale także wysoki stopień 
ich aplikacyjności, innowacyjności oraz nowatorskie 
podejście do podejmowanych zagadnień, a  wreszcie 
liczba wypromowanych doktorów stanowią potwier-
dzenie ogromnego wkładu w rozwój uprawianej przez 
Profesora Bogdana Nogalskiego dyscypliny. Za wybit-
ne osiągnięcia naukowe wielokrotnie był honorowany 
odznaczeniami oraz nagrodami środowiskowymi 
i państwowymi. 

Opracowanie:
dr hab. Izabela Jonek-Kowalska
Politechnika Śląska
Wydział Organizacji i Zarządzania
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Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zorganizował 
po raz czwarty Olimpiadę Przedsiębiorczości i Zarządzania. 
Projekt, którego autorem jest dr Andrzej Brzeziński, jest 
adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 
Do IV OPiZ, której tematem były „Finanse w przedsiębiorstwie”, 
przystąpiło prawie 5 tys. uczniów, w tym wiodące szkoły 
w Polsce. Trójstopniowe zawody zakończone finałem wyłoniły 
laureatów i zwycięzców poszczególnych kategorii.

Zwycięzcą IV OPiZ został

Rafał Kamiński z XIV LO im. S. Staszica w Warszawie

Na podium znaleźli się jeszcze

Patryk Rąk z Technikum nr 3 w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Zielonej Górze

Filip Czajkowski z IV LO im. C.K. Norwida w Białymstoku

Rywalizację szkół w kategorii „Najlepsza szkoła” wygrało

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Zwycięzcą kategorii „Przedsiębiorcza szkoła” zostało

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego 
w Tomaszowie Mazowieckim

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w V OPiZ
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